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َِمَ



ندس

محص'
ويدودون، اثه بحفظون رجالا زمان لكل جعل الذي لف الحمد 

وانمادالزيغ أهل على يردون ، حريمها عن ويذبون ، حياضها عن 
يدعون)) ليهم، وأحكام ربهم، بشريعة الماص ويمرون زيغهم، 

ويمرونالأذى، على متهم ويصرون الهدى، إل صلا من 
الماصأحسن نهم ، الموتى ه بكتابوبحتون العمى، أهل لذ ا بنور 
صالومجن ، أحيوه ند لابلمص تتل من نكم نيلا، واتومهم ، هديا

.را، « هدره ند رشده طريق يعلم لا جاهل 

ثللع_المان لذ ا ورخمة ، أحمعض آدم ولد صيد على وأملم وأصلى 
•الدين يوم إل نتعهم ومن وصمه، آله وعلى محمد محنا 

Iيعد أما 

قالمحييد رب، الهحري النابع القرن من المانى الصف نفي 
بنأخمد الإملأم شيخ الحانفذ الإمام ولمي ه ( ٦٦١)نة م

إلنت وند ، ا< الجهمية على الرد  ١١لكابه أخمد الإمام منيمي من انتاس ( ١ ) 
■كتبه س عدد j الغيم ابن اشها وند ه الخطاب بن عمر 

;السعادة دار اح مفت، ( ص!٩ ) ؛ الغيم ابن لعلوم التغريب ؛ انفئر 
.(١٩١)ص/اJوات:،(٢/١)



■_u

المخريا■لحرانى بّية بن عداللأم بن مدالخلتم 

:0د،ماه

أحدنال حتى ، مكرةسن ق وذكاؤه ذأوغ-ه، ظهر وتد 
لهليكونن اكسي؛ هدا عاش إن  ١١ت به اجتمع لما دمشق مشاخ 

ذلكة نرامنمحت . را،  ٠٢مثله ير لر هدا نإف ' عظيم شاف 
•الشيح 

:شايه . ئ0 

رياضق راتعا المهم، كؤوس راشقا  ١١شابه؛ ل يزل ر ثم 
إليلوي لا الفنون، من ئن لكزإ الجامعة الكتب ودوحان التفمه، 

عل—زخصوصا ، الأمور والأحد.ممعال والاشتغال، المطالعة غير 
علىيزل ،ول؛ اولوازمهم، ةالنبويوالمسنة العزيز، الكتاب 

،المطالعةمجن تم؛وى فلا العلم، مجن نثبع ه نفتكاد لا .. • ذلك 
.رآ،  ٠٠البحث... مجن تكل ولا الاشتغال، س تمئ ولا 
;وهجا اكتماله ق 0 

شيخنارح يل؛ ثم  I١١ ( ٧ ٤ ٤ ) ادي عبدالهن ابال ت
الاشتغال،وملازمة العلوم، مجن اد ازديق — لك ا خمه ر- 

حتى، الحر سبل ق، اد والاجته، ونشرهالعلم وبث والأّشغال، 

.( ص/أ ) : الدرية السود )١( 
ص/ْر ؛ الدريةالعترد الشيخ. أصحاب مض ناله )٢( 



٧نتق)مح 

والشجاعة، والورع والزهد ، والسل ، العام ل الإمامة إليه انتهت 
والأمر، والهابة والجلالة والإنابة ، م والحلوالتواضع ، والكرم 

... الجهاد أنواع وصائر ، المنكر عن واض بالمعروف 
قوشجي ، المخ_الفين على لولأ مميفا م- ف ا رخمه - وكان 

ونمرة، الحق بسان نائما ا وإمام، ال٠تدعين الأهواء أهل حلوق 
الأخياربه يقتدي وحبرا ، الدلاء تكدره لا بحرا وكان ، الدين 
٠((الأعمار وضنت.ممثله ، الأمصار بذكره حلنت ، الألجاء  ٢١١

:ومعارفه الشخ علوم تنوع ه
العلوممجن أدرك ممن ألفيته رر : (  ٧١٢٤) الماص مند ان تال 

التفجرق تكلم إن ، والاثار المنن يستوعب وكاد ، حفلما
ذاكرأو غايته، مدرك نهو الفقه ق أنتي أو ، رايتهحامل نهو 

والمللبالمحل حاضر أو ، روايتهوذو علمه صاحب نهو بالحديث، 
ننكل ل برز ، درايتهمجن أرقع ولا ذلك j محلته من أوسع ر يم 

هجنأبناء على 
الموالفمجن إجماع كلمه والقلية العقلية، العلوم ل انميخ ونص 

ذلك.بالمات للاحلمالة رجه فلا والحالق، 

واحدل الم العبجمع أل • • تنكر -مملمف ا ى عللتس 

٧- ص/ا" ) ؛ الدريةالعقود )١( 

,( ١ ص/• ) ؛ الدريةالعمود )٢( 



Aنحثم؛

:اخديث علوم ق مامته إ0 

—لأمالأس شيح أن يعلمون لا العلم بالمش_تغلين من يعفا لعل 
،الحديث بالعلم أهل وأئمة ، الحديين! كبار من - تعال لذ ا خمه ر- 

أن؛ الفلز هذا يؤيد ومما ، علومه وتنوع ، فوته اختلاف على 
اةرْعبمجوموعة ءء كتاب ق عكاوي خضر رحاب / الدكتور 

.الفقهاء(( م)) تق تمة ابن ذكر . \( UU/rالإسلام«) 

.يالمفي،،  ١١يلمونه الغاربة بعض أن كما 

ماوإليك الأمر، وحقيقة للصواب، بحانف الغلن هدا أن غير 
:ذلك يشت 

،ورجالهللحديث وحفقله  ١١: (  ٧٤٨الذمي) الحسانغل تال 
ر. نيهيلحق غما ، وسقمهوصحته 

موجرحهبالرحال، ة تامخرم ه ول...  ١١: أيضا ونال 
،والنازل وبالعال الحديث، بفنون ومعرفة وطفاتهم، وتعديلهم، 
يبلغفلا ، هبانفرد الذي لنونه، حفثله مجع والسقيم، وبالصحيح 

الستةالكتب إل عزوه ق النتهى وإلي—ه .. . رتبتهالعصر ل احد 
ابنيعرنه لا حديث كل  ١١: يقال أن عليه يصدق بحيث والند، 

.، لبحديث فليس تيمية 

.(YY)_/-:الدرنة القود )١( 
الكوثريناله عره.مما لا أنه تعلم ربه . ( ٢ ٥ - ٢ ٤ ص/ ) : الدرية القرد )٢( 

.( ٤٧)ص/• :منالاه«  ١١ي (  ١١٢٧١)
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oه وفات:

وعشرينثمان ط بمت ل تاربجه )، (  ٧٣٩) ابرزال نال 
الشيختوق القعدة ذي من العشرين الأنمن ليلة وق ر؛ ت ومحبعمائة 

شيحالقدوة امحاهد العابد الزاهد الخاظ الفقيه العلامة العال؛ الامجا،؛ 
ثمالخرا'-ءا تيمية ابن ٠ • ٠ أحمد الماس أبو الدين تقي الأسلأم 

. ٢١١« ...بها محبومحا كان الي بالقاعة دمجشق يملءة الدمشقي 

: ٢٢١صنفاته م0 

بضروبحانلة - تعال طه ا رحمه - الإسلام شيخ حياة كانت لقد 
:الجهاد مجن 

٠وبحاهدتهبم؛ الكفار قارعة م- 

•وألوانهم صنوفهم بشتى ال؟تدعين على لرد ا" 
٠ونحوهم المذاهب مقلدة على لرد ا" 

٠والاصهلهاد الثحن من لأتاه ا م- 

٠حياته به حفلت مما ٠ ٠ ٠ ذلك غم إل 

،والتاليف التصنيف على له حاجزا يكن لر كله ذلك أن غم 

.( )1ا/>؛اعنالداةوالهة:)١( 
لالحلواني محمد أخونا الشيخ، مصنفات تعداد ق كتب من أجمع لعز )٢( 

منأكثر عنده ملخت الإسلام. لشيخ آا المسلول الصارم رر لتحقيق مقدمته 
وثائر.حد لمن للزيادة مفتوح وانحال ٠ مجرلف سعماثة 



مغثمس' ١٠

.وكتفا كما إليها بق يب الي ، التاسة الوسة التاليف نصنف 

العفلمجميل نذكره ، التصيف من المكثرين ل الشيخ يعد بل 
.،ر،أالجوهر عقود  ١١كتابه ق (  ١٣٠٢)

من- ف ا رحمه - وللشيخ  ١١: ( ٧ ٤ ٤ ) عبدالهادي ابن تال 
مأعالولا يضط، مالأ والأجوبة، والقواعد والفتاوى المصنفات 

ولاجمع، ما مثل جمع متأخريها ولا الأمة، متقدمجي مجن أحدا 
إنماتمانتفه أكثر أن مع ذلك، مجن تريا ولا صنف، ما نحو صنف 
مجاعنده وليس الخمس، ق صنفه مجتها وكثئر حفغله، مجن أملاها 

٠اه ا ل <، الكتب مجن إليه بحتاج 

:كمه ي الشيخ أسلوب صف و0 
شيخكلام أو والعام، الخاص علم وتد  ١١ت عبدالهادي ابن قال 

والتحقيق،التحرير، من نته الإسلام علوم أنواع سائر ل الإسلام 
وحننالأنهام، إل المعاني وتقريب والإيضاح، البيان وغاية 

الموضحهذا يضيق ا جمالقويم التلريق إل والإرشاد التعليم، 
. ٥١، ٣١ذكره(( عن 

—١ ٦ /٦ ١ ) ; فاكئر فمائة ممغفا خمسبن لهم من تراحم ق الجوهر عتري )١( 

،الق من أكثر إل الذمي الإمام وادصلها ، ( ص/ا"'آ ) ؛ الدريةالعمود )٢( 
كافيارد

.:)ص/اب(الكي الحارم )٣( 



١١نحتمم' 

:الهاج كاب 0

علماوءغررها ، نفعاوآعغلمها ، حجماالشيح كتب أكثر وهمن 
الثثخكلام شهنن ق ائوية السة أهل منهاج  ١١! كتاب 

اخيمنقب الكتاب ق - لذ ا رخمه - مؤلمه سماه هكذا . « والقدرتأن 
.ظهرلير١ا

هدايذكر نر الأملأم لشيخ ترجم ممن أحدا أن عجب وس 
بيلمعلى ولو ■، مؤلمه له رضعه الذي م الأمبهذا الكتاب 
.الاثارة 

محقق— تعال لذ ا رحمه — لر ا ّرماد محمد / الدكتور حتى 
رعدياب الكتنموان )) بحثا أنري ند كونه مع ، الكتاب 

.؛ ٢١« مجلداته 

كنت، الكتاب هذا بمراءة الضعيف انمد على لذ ا س ولما 
،الشوارد وشوارد ، المواتي فرائد مجن الاّلأم شيخ يتثرْ ما اسحل 
،حلياته ل المشورة الخوم أنواع مجن ذلك وغ؛ر ، القواعد وجليل 

.وصفحاته 

إلالئلمه أصم أن رأيت ، الممدات تلك ق النغلر أعدت نلما 
مجادة— تعال لذ ا بحمد - عنها فاجتمع ، نفلإرْ إل والنفلئر ، شبيهه 

الشهوركلى الراله تب نى اختمرت . ( nrlr) : المهاج )١( 
.( ٨٦٣٨٦\ا)\بج:)٢( 



نحتمن• ١٢

•والماحث العلوم س كمر ل صالحة 

لوالفوائد القواعد  ١١من عندي اجتمع مجا أنري أن نرأيت 
وذلكورواده العالم محللأب بها ينتفع ، برمحالة (( وعلومه الحديث 

:لأمجور 

أبوابل مجنتقلمة غير الكتاب ق مجتتاثره العلومجان تلكم أن - ١ 
ائةالميمنب مما مجربة مبوبة واحد مكان ق نجمعها نحوها أو 

•وسهلها 

نيخوعن ' عموما الحديثية للدرامات لبنة الكتاب ليكون . ٢ 
وعبح  ١١مجن عشر الثامن انجلي إل فيضم ، اخصوصالامحلأم 

.الفتارى« 

شيحجهود حول الميواتي عدالرخمن الدكتور/ كته مجا وإل 
الذي، للدكتوراهرسالته ق وعلومه الحديث ق تيمية ابن الإسلام 

•كحرة مجلدات أربع قا يالرياض العاصمة دار عن مؤخرا نشر 
.• • الترجمة ومصائر الإسلام، شيخ لترجمة الأول انجلي خصص 

ةأربعمائعلى يزبد فيما ا؛ الحديث علوم ق افاداته )) ذكر نم 
رنصفحة 

شيخعليها حكم الي للأحاديث المبمة الثلاثة الأجراء وكانت 
•الفهارس ثم الإسلام، 

الكاب.من (  ٦٨٨



.مشكور جهد وهر 

هاأذكر أن يهم__ني ، ملحوظات« رر كتابه على ل أن إلا 
لي:يئ 

هناتد نف؛ ادات،، الإنرر ائة متوعب مبل؛ ه أت— ١ 
.، ١ ا منهكشتر 

عنالعلم طلاب صرف مما الكتاب؛ حجم صخامة — ٢ 
.نمه لارتفاع ، اءهانتن

علىالانتصار عدم ! اب الكتتضحم باب أممجن " ٣ 

يديبتن يقدم بل ، بحرونها ا ونقلهالإسلام نيح إمحادات رر 

.ونحوها الحديث مصهللح كتب عن نق—ولا ذلك 

 t — الهاج رر كتاب على الإحالة ل اعتمد ند أنه كما))
أوجدا مم، ولاق ببية الأمم المطعة ق المهلبوعة النخة على 

١ص/"آ ) : السائس القمل . (  ٣٨- ا\٦ ص) : الأول الغمإى : فاته فيا 
;الأية الصفحات ي منثورة ومحباحث ، (١٢٥-

ا'ه،،؟ْمرْ،اْ،؟أ،،؟أْأ،؛ا،آأ،)ص/اا
٧٤،  ٧٢،  ٧١،  ٦٩،  ٦٣،  ٦٢،  ٦١،  ٦٠  ... ).

.القوت ويعلم ، ذلك وغثر 



محمس' ١٤

الأنة التداولالمخة لأن ، الأصل إل الرجوع د عنصعوبة 

ابهاعتنى والي ، سعود بن محمد الأمام بجامعة المطوعة هي 
_س ا رخمه — ل؛ ا مرثاد محمد / د 

٥٥٥



ن،ترمح

:الأتي افم على الرسالة هذه ترتيب وكان 
.لمدمة ا- 

. ٢٢المنهاج  ١١كتاب حول العلماء هود ج- 

م،عليهوالثناء مدحهم والحديث، الستة أهل ث الأول لقمل ا- 
,أخرى ونوائد عليهم، وما ومالهم 

.بهيتعلق ومجا الحديث، مجصهللح ل نواتي : الثاني لقمل ا- 

والتعديل.الجرح ل وفواتي تواعد • الثالث لقمل ا- 

والأعلام.الرواة تراجم ؤ، قواني ت الرابع لفصل ا- 
.ونحوهاوالقصص المقولات ل نواتي I الخامجس لقمل ا- 

الأحاديث.مجتون على الإسلام شيخ كلام • السادس لقمل ا- 

الكتب.على الكلام ل : السابع لقمل ا- 

كلاممجن ا ثبوتهوعدم الأحمار نوت معرفة كتغية ل مل؛ ف- 
.الإسلامشيخ 

.الكاشفةلفهارس ا. 

المعقودالفصول هده مجن الكتاب ل ما بجمتع الإحاطة أدعي ولا 
هعنزاغ مما قر المإلا مجتها بمت-ي ب أنه أحب لكي ، عليها

الدهن.عنه شرد أو الصر، 

اجصهن مالجيشان والقواعد الفوائد  ١١ه وسميت





V١ المنهاج حوو الجهوث 

اساءجهود ي : صل ف □

((النهاج )ر حول دارت الي 

متعددة، حولهدارت را، وبحوث بجهود،  ٠٠اج المنه ١١حظي 
-نتنه مع - علمي إليه وصل ما هتا أذكر الأغراض، محلفة ، الأنحاء 

.- ضآلته على - اطلاعي ادركه أو 
البغداديالقمليمي عبدالخز ين عبدالمرمن الأمام اختصره - ١ 

الاستقامةلتقرير.نهاج العوال المطالب  ١١سماه مجلين ل (  ٧١٢٩)
. ٠٠والاعتدال 

الشيحوكذا اج، للمنهارا اختم؛ ٢١رجب ابن ه جعلهكذا 
صالررشاد محمد / الدكتور جعله ييتما ، وغيرهمااادهلي، ممد 

غليحرر.، ، ٤١للاّمتقامجة اختصارا 

.؟ خعط بموث على أو وأبمحاث ، بحرث على ؛أ بحث ُأ بممع عل ت ن-ايدة )١( 
مدال اخرون النوخالف ، ا، يلوث رل إلا يجرز لا التقدم-ان هرر مخ- 

.انميخين وأجازوا 

—٣ ٤ ص/ ) : الشائعة الأخطاء معحم ، ( ٤ • / ١ ) ; الوسيط العحم ; انظر 
١٢٠  )•

.(٤٣)٢/.:الحاطةبات كاjاكلض )٢( 
١٦  ٩٣٧) :ازام ارد j عنه نقله كما )٠١( 
.ا\!٦٨ ١ الهاجمقدمة )٤( 



المنهاجحول الجهود ١ ٨

(٧٤٤)ادي عبدالهبن أخمد بن محمد الحافظ أنري - ٢ 
.السنة منهاج ق والوضوعة الضعيفة الأحاديث  ١١

.« ضعيفة متمرنة أحاديث ل لطيفة رمالة  ١١بعنوان طبعت 

ةمكنيق أخرى ونخة ، الفلامرية ق محفوظة سخة منه 

•ره كوبريلي 
سماه'مماب j (  ٧٤٨) الذهي لله عدا أبو الحافغل اختصره - ٣ 

.الاعتدال« منهاج مجن المنتقى  ١١

طع٠ _ _س ا حمه ١ — الخطت الدف'. ا محمسالثسخ ققه ح■ 

كتابعلى ،  ٧٠٦ر بكي الالدين تقي اطلع أن بعد - ٤ 
ذكر، بيتا عشر خمسة أنشد - تعال ف ا رحمه - للشيح ؛< المهاج  ١١

مجابعض عليه وانتقد ، الرافضة على للرد مجتوف الكتاب؛ أن فيها 
رأْققدام.

:وُهل،وعها 

وأكذبهعلم j الماس أجهل مجن • • لهم خلاق لا توم ارواتض إن 

الدينحمال بن محمد س عبدا أبو القصيدة هذه على رد ~ ْ 

.( ٩ /٧ ١ ) ; ٠< المحمق تشح  ٠٠لكتاي، المحتيق متيمة : انظر )١( 
الشانمةطنامت، ٠> من والميم ترحمة ق المكي تاج الأا؛-ارتا ذكر )٢( 



٩١ المنهاج حول الجهود 

تمهللعها قصيدة المى الثانعى 

يهأمرت ما وآتي الإله نضل ' ' ه بتزيد أمخمدا لته الحمد 

؛٢( اج للمنه)ر ه *شيمتق اب ماد رثمحمد / د نشرها 
.أبيات ( ١ ١ ٠ ) ل وتقع 

المائيمحمد ين يوسف المقلمر أبو - أيضا - عليها ورد ~ ٦ 
قالاّلامجية الحمية رر سماها بقصيدة (  ٧٧٦) الحبلي الئرمري 
تمهللعها « تيمية ابن لمذهب الانتصار 

تطلهل أع—اني أمر كل ل • • ه بتعين أَحمدا لذ الحمد 
I(( اج للمنهأر ه مقدمتق لر ا ّاد رثمحمد / د نشرها 

.(بيتا(وتةعفي)١٢١ْ٢-١١٧/١ْ)
.بالهند آزاد الكلام أبو مركز j( وطعن القصائد هده عت مج- 

'البهاني — المكي على الرد ل — القصيدفن ارض ع- ٧ 
إمطالعها بقصيدة 

،ل أحقر.ممطله كي الحق لمرة • • < وأمتعي حمدا لذ د الح
تيميةابن ذكره مجا » (ه  ١١٦٠)إمححاق بن الحسن أغرد - ٨ 

. ٢٢والتفضيل الإمامة عن لمنهاج اق 

.رآ، مستقلة سالة رل 

.للأ/ّي (  ٤٧٩، ) : " الأمأني غابة ٠> : انقلر )١( 
j٢١٢ وتنع ( ١ ا/ْا' ) الفهرس ، صغعاءامحر جمامع ف محلرطة وعي )٢( 

.٠١رقم/بجمرع ورفه 



المنهاجتول زيهرث ٢ ٠

اتالتعليقوهدم ، زاد0 تجى م المنهاج ١) على علق د ٩ 
.وتقييدات ، اعتراضات رنيها ، أننيى عاشر نسخة ق موجودة 

مماالتعليمات هده يعمن ل؛ محسا رشاد محمد / الدكتور أبت وتد 
•بالايراد جديرا يراه 

وطبع، ن مجلديل انميمان لله عبدا الشيخ اختصره — ١ ٠ 
(ه.ا1ا«سة)

رسالةل الكتاب نحول أحد انميمان لله عبدا الشيح أنري - ١ ١ 
•سممها من صححها ومجعرنة ، يالأخبار يتعلق فيما مستقلة 

الشمسرد حديث ى علالإسلام شيخ كلام أنري — ١ ٢ 
.مستقلة رمحمالة ق خهء لعلي 

اجالمنهءل من سلسلة بإخراج لله ا مال محمد الشيخ تام - ١ ٣ 
.الصحابة عن لدناع اق 

•الويد بن خالد ، معاوية ، عائشة ، عثمان ، عمر ، بكر بو أ٠ 

مجنتيمية ابن مؤنق ءر ؛ بعنوان ة علميرسالة مححلت  ٠١٤

.٢، الستة منهاج ق الرانضة 

سنةالإسلامية بالجامعة ماجمتئر رسالة ٠ ان الشملله لعبدا 

٦٠٦.)رثم الجاممة ائل الرّدلل : انفلر 



٢١المنهاج حوو الجهود 

منةاّم بن محمد ورنه ، لخصه بحث ، الصديق بكر \وو - ١ ٠
.،٠ النبوية السنة منهاج  ١١

-.٠١٤١٧سنة القاصم دار ل حلبع 

والشيعةالسمنة أهل مجوتف ، وأولياوْ قق لف ا رٌّّول آل " ١٦
الشيعةنقه أصول ونقهائهم. ونقههم، وفضاللهم، عقاندهم من 

•وممههم 

"المنهاج  ١١س تاسم بن مدارحمن بن محمد 
الأول.الهلبعة ، ١  ٢٤١ عام المكن ودار الشن، دار ل طح 

تيميةابن الإسلام لشيخ البرية تة اللمنهاج القريب - ١ ^١ 
طبع. براك الصاخ بن لذ عبدا / وترتيب جمح — لف ا خمه ر- 
ه. ١٤١٤ام ع

با صاد رصمحمد / الدكتور الشيخ عي وأخئرا  ٠١٨
خهلية،نسخة ( ١٣)على الكتاب بتحقيق - تعال لف ا حمه ر- 

.الإصلامية صعود ن محمد الأمام جامعة ونشرته 

,وأكملها الطبعات أحن كانت ف- 

٥٥٥



الذقن1ك_ه|نمظ 

٠——ئ

((اكويق الست هنياحج )) 

الإسلاملشح 
تيميةالن السلام عمل ين عملا-لمدم ين أحمد 

ءا/؟لأم( ٦٦١)

ن٠;  ٠٦٣٢^

انممران*محمد ين 







٢٥والحديث المة |هل 

:أظ إبم0

ةتيميابن الأملأم شيخ كتب على المطلع على يخفى لا 
راكاءالمدح من الحديث أهل به حفلي محا - تعال  iuا حمه ر- 

دائمنهو شتى، بامت منامحق كتاباته ق غ والتعظيم والتبجيل، 
ومآثرهمآثارهم، على الإطراء كثئر وعلومهم بأعلامهم، الإشادة 

-واخلمذبهم-
ونعما إبداء عن الإسلام لشيخ حاجزا يكن لر كلمه ذلك أن بيد 

ينصفانكان تقصم، أو نمور أو وهم، أو خطا من بعضهم نيه 
دين.فالأمر منهم، منتصفا لهم 

الذيوهو - تعال لك ا رحمه - الإسلام شيخ من بدعا ذلك وليس 
]مثل ، الصحابةدون هو فيمن تكلمنا إذا ا أنومعلوم لُ ت قال 

العلمق المختلفن والمشايخ والعلماء الملك، على الختلفان الملوك 
وظلم؛بجهل لا وعدل، م بعلالكلام يكون أن رجب والدين، 

والغللمحال. كل ؤر أحد كل على أحد لكل واجب العدل فان 
.بحال...«لااتهل يباح لا ، مطلقادم 

ومحبته،مدحه على الأرض أهل اتفق مما والعدل رر ونال 
،وذمه، يغمهعلى اتفقوا مما والطلم • ومحبتهم أهله على والثناء 

.أر ا، وبعضهم أهله وذم ، وتقبيحه

.('اا)ْ/\-المهاج:)ا(
.(١٢٧)ْ/ادهاج:)٢(





٢٧والحديث المة أهل 

•نتها سن غرضا السنة أهل س

ع\رمم\عنك طام ذكاة وتلك 
منأخطاء ل الكلام أن يقلن الذي ، الغانل للمحب ؛ القاني 
.وأهلهاالمة ق ندحا رن المنة إل بمب 

٥٥٥

ابنالإمام الرد ل الأدب على ته وثل • وأدب ، وعدل بملم الكلام كان إذا ( ١ )
فإنه*!؛)،؛*ع؛ ( ١ ص/• ) ت  ٠٠والتمم الصيحة ض الغرق  ١٠كتابه ق رجب 
م•



الأولالقمل  ٢٨

((وا"؛لاعة السة أهل را ب اكسهية ق ه 

قديممذهب وايهائ المنة أهل ذهب م0 
ملمعروف قديم مذهب والجماعة المنة أهل ومذهب  ١١ت قال 

مذهبفانه ، وأحمد ، والمافعي ، ومالكا ، حنيفة أيا س ا بخالق أن 
عندمبتدعا كان ذلك خالف ومن ، نبيهم عن تلقوه الذين الصحابة 

.٢١ر،،...والجماعة المة أهل 

UO  الأبعليه يدل
الإجماع.تضمن والجماعة المص، تتضمن المة فان  ١١; قال 

.، روالإجماع؛٠ للص المتبعون هم والجماعة المنة فأهل 
:المنة« أهل  ١١يامطلاح لمقصود ا0 

الخلفاءخلافة أثبت مجن ه بيراد ٢؛ المة أهل  ١١فلفقل  ١١ت قال 
.الرافضةإلا الهلوائف حميع ذلك ل فيدخل الملاثة، 

منإلا فيه يدخل فلا ، اخضةوالمنة الحديث أهل يه يراد وند 
سا وإن ، مخلوق غئر القرآن إن ; ويقول تعال،  iuالصمات يثبت 
المعروفةالأصول مجن ذلك وغير القدر، ويثبت ، الأخرةق يرى 

 )٢((inn/n ).



٩٢ والحدبمو> المنة آهل 

.را؛ والسنة« الحديث أمل عند 

؟اللفظ بهذا الرافضي مقصود ا م0 
٠٠نة الأهل  ١١جعل ،- رالمصنف يعي - الرانضي وهذا ءء ت قل 

،برانضي لس من كل : العامة اصهللاح وهو الأول، بالاصطلاح 
م. ٠٠الة أهل من هو : نالوا

٥٥٥

 )(٦٦١)^!)١.

•الخز اساس )٢( 
١ua»،/) ، (  ٤١ْ/ا) ، ا"/\"\-ا( ) ، (  ٢٢أ/ا) )٣( 





٣١والحديث المة أهل 

رن.(( ض ق

:الحمية وموتهم صفاتهم ن م0 
اسالنخير م نه، الس_لمين اوة نقالمة وأهل  ١١! فال 
رن.للاس« 

،الهرى عن الناس أبعد من ونقائه النقل ائمة وهؤلاء أر • وقال 
.رم ؛< لائم لومجة طه ا ق بخانون لا ، بالحق وأنولهم ، بالناس وأخرهم 

بمانونولا ، لقوله إلا ينتصرون لا الذين هم وهؤلاء  ١١ت وقال 
الأمةالف ّموأكثر . لها وأتبع نته باس النأعلم وهم ؛ إلته إلا 

•" المتأخرين ل كثر والاختلاف التفرق لكن ، كيلك 

ومجن، دائما م معهالصواب . . . والحديث الستة رزاهل ! وقال 
نانخالمهم ومجن ، إياهم ،لواغقته دائما مجعه الصواب لكن وافقهم 

مجعالحق فان ؛ الدين أمور خميع ل دونه معهم الصواب 
وابالصكان لجا وأتبع نته بأعلم كان فمرن ، . الرسول 

٠، ر (( معه 

والحديثالمنة أهل مسوي طائفة كل أن المقصود  ١١وقال 

.( >،/a؟\ ) )٢( 
.)ا/؟!()٣( 
 )٤( (A^lo \ ).

.(  ١٨٢؛،/) )٥( 



JTT  الأوللسل

.ا ١ . بحق الطوائف سائر عن يتفردون لا . الني لاثار المبغ، 

اyوانفاخلأذ:أقل م ه0 
الملواتفأقل وهم ، الحديث أهل اختلاف ذلك بعد ثم  I١٠ قال 
ميراثمن أعفلم ، التبرم من ميراثهم لأن ، أصولهم ل اختلافا 

:ال فقه باعتصرا ذي الذ ا حبل نممهم غيرهم، 
.رآ، ،٠ [ ١ ٠  ١٢/ عمران آل ] ه جمعا اش بممل افصنوأ وؤ 
:S الرسول الفاظ محاية الماس أشد م ه0 

أهلعليه اتفق غيهما ما فحمهور ومسلم البخاري وأما  ٠١١ قال 
وضبطا، الرسول. بالفاط عناية أند هم الذين بالحديث، العلم 

الحديثوعلماء أئمتهم، لألفاط الأئمة أتباع مجن بها ومعرفة لها 
اصدالأئمة.ممقاع أتبمجن ألفاظه ق ؤؤقإ الرسول م.تمم—اصد أعل

م.(( أئمتهم...

٥٥٥

 )١((WVlo\).

r) )ا"/اا*ا()؟.
 )٣((. (\\U/U



٢٣والخوبث اك أمل 

لأظاداتوسانياخذتضصم□

:ص سه ت0 

مذموممعنى يعمهم أن يمكن لا والجماعة السنة وأهل  ١١قال؛ 
.الرانضة يعم كما بحال والسنة لكتاب اق 

منهيارم لا هدا ولكن مذموم، هو ما بعضهم ل يوجد نعم 
لذنبمذموم هو مجن فيهم كان إذا لمين المأن كما ذمهم، 

الق__انمينه وأهلالاّلأم، ذم ذلك تلزم مبل؛ ه، ركب
٠را، (< بواجباته 

;الكلام من شيء j بممحهم خول د0 
دخلنقد ة، العتزلمجن أصله كان وإن الكلام، وهذا  ١١ت قال 

 jمحي للصفات، اكن لام ك j المةإل اكن كلام
كثيركلام ق موجود وهو والسة، الحديث إل النسبان ؛ الخاصة 

وأخمد،، ة حنيفوأبي انعي، والثالك، مأصحاب من 
رى.وغرهم،( 

لالسنة أهل بعض دخول - ذ ا رخمه - رجب ابن مد وقد . آآ/ب'اأ( ))٢( 
الماركوابن والنانم كمالك أما . منهم خرين بالتا ونحرم الكلام 
معليضل بء-ءان رر ؛ انغلر • ألتة ذلك س شيء كلامهم ل يوجد فلا وأحمد 

•(  ٠٦ص/) • ا' الخلف ء-لم على لف ال





٣٠والخديث السنة أهل 

،ات الكدوبمن شاف ل بمروى ما يجمع أن غايته نهذا وأمثاله 
.ا ر ؛٢ الشيخان نحائل ق تواتر ما يينع أن يقدر لا والوصوعات 

٥٥٥

rvWU



٣٦

ممماثرةفواثد □

:( حمل بن أحد السنة) أهل إمام على لخلط ا0 
غلطلر للعا لر العا تقليد نجويز من أحمد عن حكي ما  ١١ت قال - ١ 
.،١١؛، ...عليه

ارالكفأحلمال بدخول يقتلع من هرلأء من ثم  I١١ قال - ٢ 
وينقلونهبدلك، يقتلعون أحمد أصحاب مجن وءلاJفة . ٠٠النار،

.، ٢١أحمد« على ختنا وهو أحمد، عن 

نفيمن د أحمام الامجإل حزم ابن ب ا جم ١١— ٣ 
.، ٣١ ٢٢... الصفات 

.ل؛اأخرى مواصع وهناك 

:السة من أحيوا بما كان الألمة من قدرهم ف ا رفع لذين ا0 
منأحيوه هو.مما الأمة، ل تدرهم لذ ا رتع والدين رر ت قال 

محلوانفاتر سبل الأمة، محلوال—ف اتر سوهكذا . ونمرته منته 
كانومجا لذ، ا عن الرمل به جاءت مما معهم خ؛ر كل الخلق، 

 )٢((v-n/T ).
.)\/أدْ( )۴( 
 )٤( : (oUrIi  ) ، ( ٤٢• ، ْ/أ\>م  ).



٣٧والخدين اك أهل 

•*■١، الرسل« جهة من نلس ذنب أو ، خطاس معهم 

ةالصحاب j\S\ولا فم؛الخديث، اء اعتنلا لرامحة ا0 

:واكابمتي 

أبضانمي ولا ... القرآن بحفظ نمي لا والرانضة  ١٠ت نال 
والبحث، شمهمن صحيحه ومعرنة ، لذ. ا رمول بحديث 

.رآ، « واكارعين.,, الصحابة بآثار نمي ولا معانيه، عن 

؟حجة الخديث أهل إجاع أن اص أصول ي يذكر I( ناذا ا0 
يذ،ا عن جاء مجا على إلا يتفقون لا الحديث أهل لأن  I١١ قال 

تدلألالامفيكون ، الصحابةعن منقول هو وما ، ورموله. 
ينازعإخماع دعوى عن مغنا الصحابة باخماع ، والسنةبالكتاب، 

 )j ٢٣^٢( الماس... بعض حجه كونه .

:ممن لذهب يمسوا إ اخذين ض مب0 
.رء، أحد« مذهب إل ينتسب لا مجطلق ومحدث ...  ١١: قال 

:أقوى الدارس بماء مل كالمت لمنة ا0 
الدارسنمى أن تبل كانت السنة أن العلوم مجن فانه  ١١: قال 

 )(٣٨._٣٧٩/٦)،(١٦٣)ْ/)٢.
.()ى)هاأأ\

 )٤((Y-iv/r ).



الأولالفصل  ٣٨
■BBOOaoaaaaaOQOOOaOOOBDODDDBIIBBIDBDDIIVBBBBBII■•■•

اءأثنق بغداد ق بنيت إنما الدارس نإن ، وأظهر ، أنوي 
رن.،* ...الخامسة

:أظهر انماس بي قل لة ا0 
وأقوىا ئهأظهر العباس بي دولة تل كانت السنة ثإ » : قال 

منكشتر دولتهم ل دخل انماس بي إن *انماس، بى ولة دل 
.، ر « .. . البدع أهل مجن وغيرهم ، الشيعة 

:وعدل بعلم وبمكلمون الومضن مع يتولون المنة هل أ0 
مبعلويتكلمون ، المو>نين جميع *يتولون المنة أهل وأما رر ' قال 

رم.،< الأهواء أهل ص ولا الجهل، أهل س لموا وعدل، 

٥٥٥

بجم—رع.. .وأرها بنت ومحي دارس« ال j١٠ رانغلر . ( ١ ٢ /٩ ٤ ) )١( 
ص.لصدق ( ١ صا\ ) : الخطة (، ٤١ْ-ا/\ا'ا.) : الفتاوى 

)٣(



انمديثْحطلح فؤ فوائد 

يسووا 





٤١الحديث ثثيح 

ت؟ اتحلم الخم يوجب محتى ه
وإن، اسم توجب ند والأخبار ، الشهادات كثرة فان رر ت قال 

الخم.ممخبربحمل حتى حافظا، ثقة انمرين من كل كن ي؛ 
لرإذا ، الضموق أمل من الخبرون كان وإن ، التواتر٠ ار الأخب

.، ر ٢؛ ... رتواطؤ ، نشاعر محنهم بحمل 

،ايمحران فيه يتواطآ لر أنه تحلم مما القمة كانت فإذا را : وقال 
نمةتكون أن مثل ، وخهلآ، عمداالكذب ق تماثلهما تمتع والعادة 
يعلمفهذا ، هذارواها ما مثل هذا رواها كثئرة أنوال فيها طويلة 

.رآ؛ ٠؛ ... صدق أنه 

:الأمة خصائص من لإسناد ا0 
خماتصمجن وهو الأمة، هذه خماتص من والإستاد  I١١ قال 

.، ٣١<< المنة أهل خصائص مجن الإسلام ق هو ثإ الإسلام، 

:بالخر الاحتجاج فل الإمتاد ذ/ من ي أل0 
أنإنسان أراد ظو وإلا أولا، [ الإساد ] ذم من لابد  ١١: قال 

بحتجفكيف مجه، يقبل نر بقل جون'{' }، إساده تحرف لا بمقل بحتح 
.، ٤١الأصول« مسائل ق به 

 )٢((trn/U ).
 )۴( (T-U/U ).



الثانيالقمل  ٤٢
■■■■■oaaaoooonflflflaoDsossoaasaaaQooiiaicoooaaiiaflflaflaaaflan

:الصحح شروط من 0
منكلأ أن م يعلأن من الحديث ثبوت.,, ل ولابد رر ت قال 
.را؛ ؛؛ .. ٠ الأخر من سمع وأنه صابهل، عدل هؤلاء 

صابهلعدل أنه علم من برواية إلا يثت لا والحديث ءر ! وقال 
،لث ذليفيد لا بته ينالعلم ومجرد ٠ ^٧٠^٠٠ الحديث أهل يعرنه ثمة 
.رآ، « كان...من كان ولو 

:الواتر شروط ن م0 

مجنم العلبه يقع من حصول : المتواتر شرط من ... »: قال 
م.(( والوسط الطرفن 

:للعزيز اللغوي لتعريف ا0 

،وصلب نوى إذا ، الفتح بيعز عز ! تقول والعرب )) ; قال 
نويتنإذا ، علب إذا بالضم يعز وعز ، امتع إذا بالكسر يعز وعز 

.مىالخى...«'ء'ا>كت 

;ضعيفة لغراب ا0 

اتقوا! أحمد الإمام ال نكما ، ضعيفة النرانب وعامة )) ; قال 

•( )خ/ا'با)ا(
AU/A) (Y)\).

.)A/؟)٣(  (Xt
 )٤((ry°lr).



IBBBOOOOMiraDBMC

الخدخثطلح 

.را، ؛< صعق عامتها نان ، الغرانب هده 

والاصطلاح. والضعف القوة، حيث من الخديث مام أ0 
:الومذي قل 

اإمالزمجذي تل من اصهللاح ل الحديث وكان  ١١ت فال 
،متروك صعيف ; ان نوعوالفسق ، صمف وإما صحيح 
الاصهللاح،؛، UJuالحديث أنمة نتكلم ، ليس.ممتروك وصعق 

بعضنول مع ن، الترمذي اصطلاح إلا يعرف لر من فجاء 
بحتجأنه نظن القياس، مجن إل أحب الضعف الحديث ! الأئمة 

.رآ، ،، ,,, الترمذي مثل يضعفه الذي بالحديث 

:(( الرأي من خير الضعيف الخاوأوث إن  ١١: قولما عنى 0ْ 

الحسنبه المراد لكن المتروك، الضعيف به المراد ليس  ١١•' قال 
إبراهيموحديث ، جدهعن ه أبيعن ئعيب بن عمرو كحديث 

أوه حديثترمذي البمحسسن ن مما وأمثالهمالهجري، 
.ر"آا . يصححه

:به يستشهد ما الضعيف ن م0 

أحاديثوغرهما وإمحاق أخمد الإمام يروي رند  ١١ت قال 

 )١( ( ).

(٢)

. (ri\li) (٣)



انمزم؛؛ 

،ذلك ونحو الخفظ بسوء رواتها ام لأنه، عندهم ضعيفة تكون 
لهيشهد ما الخد لذللث يكون ند خانه ، يها ويستسهد بها لعتبر 

.، ل ،٠ . . , خطأ بأنه يشهد ما له يكون وند ، محفوفل أنه 

نمالكتب ق ه يروونا فيمة للأتمذار لاعتا0 

 ،^^^١٢٢١ :

•لعرف يروونه إنما -أنهم 

•واحد مكان ل الماب ل ما كل بجمع س ثل م- 
.بالإساديروون نهم أ- 

ثقات.تمانة هم أمجا دونهم. مجن على غيه العهده ر. 

ةومنزلالخديث، من ومسلم اليخاري على انتقد ا م0 

: ٢٣١أحادثهما 

صحتهاعلى اخدمحين ءال٠اء اتفق نمما محتونهما صائر أمجا ؛١ تقل 
,، ر(( ذلك ق يزيون لا بالقبول وتلقيها ، وتصديقها

.)سْ()١( 
 )٢( (/ْva/u ) ، ( v٣٩-  ٩  ) ، ( ١ ص/آا' ) ذلك ل انمرص وستاتي•
 )٣( (y/o  . ١ ) ، ( ؛/U ٢ ١ ٧ - ٢ ١ ) ، الكلامعد ستاتي ذلك ي وانمرص

(،^ا\\ا\)صا.وملم الخاري صحيحي على 





اكازالفصل  ٤٦

لرسلا □

والرسل:الأقوال صح أ0 
وأصح، وردها، تبولهاق اس النتنازع قل والمراسل  ١١• قال 
تمنالونوف، ا ومنهالمردود، ا ومنهالمقبول، محنها أن الأنوال 

أتهمرق رمن ، مرسلهنبل ثقة عن إلا يرسل لا انه حاله مجن علم 
حاله،يعرف لا عمن رواية إرساله كان الثقة وغ؛ر الثقة عن يرل 

•مرتوق نهذا 

.، ١١مردودا« كان الثقات رواه لما مخالفا المراسيل مجن كان رما 

:وجهتن من المرسل جاء ذا ا0 

أخذالراوبين من كل ت وجبتن من المرسل جاء وإذا  ١١ت قال 
الهذا مثل فان ، صدئهعلى يدل مما نهدا الأخر، فيوخ عن العلم 

ميعلمما هذا كان الكذب، وتعمد فيه الخطأ تماثل العادة ق يتصور 
.ار , صدق.٠ أنه 

تمثرين بن محمد راميل م0 

ومراسيله، منطقه ل الماس أورع من مترين بن ومحمد ١> : قال 

 )١((trolv).
 )٢( (tr،>/U  ) ، الاضطراب.من انمارة وي



٧٤ الحديث مصطلح 
ء00ه81اهءء،10ءءسم010110000ه0ه000ه0ءه0ء00ا|000001100ء

رن.الراّل((صح أص 

:٢< .. ض إمغاد لا علوم ثلاثة رر : الإمام؛•?د كلمة فسهر ت0 
.ند .يليس مرمل نغالبها النزول مب أحاديث وأما را ت فال 

وق— لها تاد اسملا علوم ثلاث ت حنبل بن أخمد الأمام نال ولهذا 
:يعي . واللاحم والغازي، التئسر، : — أصل لها ليس ت لمغل 

.، ٢١(( لة.ومأحاديثها

 )١( (YVU/l  ) . عدالر ابن ذلك صذح j « (  ١٢./ ١ ) ; << المهتد،
.( \/ا"هه ر : العلل« شرح )ر j رجب ابن عه ونقله 

(١ ١  ٩١١) : الكامل،< ١> j عدي ابن أخرجها الكلمة وهذْ . ( ) )٢( 
(١  f٦١٢؟/ ) :ا< الراوي لأخلاق الجا-ع >> ق الخطب >فه وس 

عدالملكسمت : يقول الختان-ي سعد بن محي سمت : عدي ابن نال 
•فيكرم ت بمرّل حنل بن أخمد حمت ت ينول الرم 
.ثوي إّناد وهذا : أقول 
.ا X 0 إ0 \ 0 ١ I المر . حاط إمام عدي ابن شخ 

•أحمد الأمام صاحب ، مشهور إمام ، والمدني 





؛؛ الخدي ثطلح 

الواحديشرد أن الكذب ا بهيعلم الي الطرق ومن رر ت وقال 
علىوالدواعي الهمم لتونرت ا واتعكان لو أنه يعلم والاثنان.مما 

بغدادبقدر عظيم ببلد الواحد أخر لو أنه المعلوم من نإنه ؛ نقلمه 
لأخرموجودا كان لو لأنه ، ذلك ق كذبه لعلمنا والعراق والشام 

.لا،بهام((

الالجهال من كشئر ا ينقلهالي نالأحاديث ، بالجملة» : وقال 
يعرفما ا و،نهالعقل، بكذبه يعرف مجا منها لكن ، لهاصابقل 
القليم علمجا خلاف ه بأنكذبه يعرق ما ومنها ، بالعادةكذبه 

. ٢٢١ ٠٠أخرى بطرق كذبه يعرف ما ومنها الصحيح، 
إمااطلا بكان الإجماع يخالف خثر ورود قدر فلو  ١١' وقال 

. ٢٢١ ٠٠... نتهدلالة لا لكونه وإما يقله، ب الرسول. لكون 

ومالعلالنص ارض تعممتنع لأنه  ١١•' ذلك نيل ذ وفال 
يجوزلا والقطعنات ة، تطعثحجة كليهما فان العلوم، والاخماع 
, ٢٤١ ٠٠تعارضها 

:القوة زادة j الكترة انية ف0 

.وغيرهما ، العلم وزيادة ، القوة زيادة ق توير غالكثرة  ١١! فال 

.()ي)\اى\
.(r٦)^ا-)٣( 

 )٤((Y-\./a).



الثانيالقمل 

كثرنإذا ، الحساب ائل مسق ان والاثن، الواحد بخهلئ نل ولهذا 
نعلمونحن . الانفراد حال ل ممتنع يكن نر نيما ذلك امتنع العدد 

،انفرد إذا ا احدهمعلم من أكثر الاثتبن م علأن الاصطرار ب
.، ر ،، . .. نوته من أكثر ونونهما 

٥٥٥

. (ToA-Tou/a



ااااس1ءا1هءهءءءءس0ا1ا1»

١٠ الحديث مصطلح 
••soacflfloaiflMdaoaottiiiittDaaBBiaflflfloioooocaaiiaflaiifla

الصحابة□

؟ممن زمان للصحية يشوط ل ه0 

الكلاموأمل اء الفقهمن العلماء جماهم نول وهذا  ١١ت قال 
.كثرت ومجن صحبته تلت محن  ٢١١أصحابه ق يعدون وعترهم، 

.صعق خلاف ذلك ول 

أبيعن الصبين ل أخرجاه ما الجمهور نول على والدليل 
ز4انأس لالئعنى يئني  ١١! قال . الني عن ه الخيري معيد 

رأىن هفشم هل ؛ فمال ، اس النمن ام يغزوفن
...«لهم مفتح • نعم : فيترلؤن ؟ الله. رسؤل 

عنه هريرة أبي عن الصبين ل بت ما ثان ودليل 
:نال ثإ « إحوايي... رأبت أني وددت رء : نال أنه 0 الني 

حداهذا نجعل ءء يروني ولم محي يومنؤن بعدي يمحؤن قوم  ٠٠
.رأ،  ٠٠... أصحابه وض يراهم، أن ود الدين إخوانه ض ناصلأ 

:وخصوص عموم فيها لصحية ا0 

وصن،وخمعموم ا غيهالصحية أن هدا بن يثومما  ١١ت فال 
وصحبه، ومنة، وشهراوحمعة، ، ويوماساعة، صحبه ت فيقال 

إج.الرسول أي ا ١١
.(٣٨٩)ا//"آا/-ا- )٢( 



الثانيالنمل  ٥٢

ها■يشجا يزالصاحجا ؤ : ال تعال توتد ه، كلعمره 
الزوجة،ت ونل ، فر المل الرنيق م ت نل ، [  ٣٦/ لنساء ا ]

لهامة الزوجة س ا سمى وتد ، وتكثر صحبته تقل وكلاهما 
iضاجة له محئ ز زلذ ولله بجولأ أتى ؤ : ه قول

ره.« [ ١ . ١ / لأنعام ا ]

:تمدها بجو ب الصحية أطالقت ذا إ0 
علىفتقع ، وشهرانة حموصحبه محاعة، صحبه يقال  ١٠قال 
دليل،بض تقييدها يجز ل؛ ند غئر من أطلقت فإذا والكتم، القليل 

٢٠الامحتعمال موارد محانر ض الشزك المعنى على مل حنل 

؟بالصحة قاضيا الروية مجرد كان ،لاذا 0

أنتوجب لا لغمه ان الأتروية مجرد أن ريب ولا  ١١ت نال 
بهوالاقتداء له الاثباع وجه على رأه إذا ولكن صحبه، قد : يقال 
.الني، رأى من برزية يعتد ب ولهدا • به والاختصاص ، غيرْ دون 
أنممتده من ة روييروه لر اتهم فاشز؛ والنار الكفمجن 

•ص " •••يؤسبه

 )١( (vat/a  ).

 )٢( (r-Ar/A  ).
 )٣( (tatIa  ).







اصلس

وقو1كااح

ااج>.ج





٥٧والتعديل الجرح 
ء11اءءء11111ا1ء11111ء11ءءسس500،1س«»10ءءءءءء

تالي. من الكذب بجون لا 0 
،البتة الكذب تعمد . الني من يصدر أن يجوز فلا  ٠١• قال 

شغيما » : المي. تال ند بل ، كبيرةأو صغيرة كان سواء 
.رأ؛ « الأعين... خائنة له تكؤن ان لنبي 

:الصحاية دالة ع0 

العلمأهل باتفاق ثقات كأنهم الصحابة كان ولهدا را ت محال 
إذاخهغ معاوية عن ينفرون كانوا الدين حتى والفقه، بالحديث 

عنالحديث ل م يتهلا وكان I يقولون المدينة متر على حدثهم 
روى: ئه عرف ما مع أرمحناة أبي بن بسر وحتى ، طه. ا رسول 

الميلبمعروفون م لأنه، وغيره داود و أبرواهما حدقن 
.الوٍا. عن 

.الدين«لهذا طه ا من حفظا هذا وكان 

:الصحابة لخدت النقاد خبار ا0 

ففدهذا ومع بن، .تعصوُوليسواذنوب، ولهم ...  ٠٠قال؛ 
بهبر تعتواعتروها.مما أحاديثهم، والامتحان القد أصحاب خمأب 

. ٢٣^" ...كذبةتعمد منهم أحد عن يوجد نلم الأحاديث 

 )١((iTU/T ).
.آآ/'ا1ْ-\/ْأ( ))٢( 

. (ioU-io-t/X) (٣)



الثالثالقمل ٠ ٨

الماسأصدق من - الحمد ذ و - الني. وأصحاب » : وقال 
.ا ر . كذبا عليه تعثد من نيهم يعرف لا عنه، حديثا 

:الحفظ جهة من وؤنعفهم اكايمن ي الكذب لة حم0 
،والمرةوالشام، ، ومكة، بالدينةالتابعون كان رند )ر : قال 

ولهذا، بثر منه لم يب الغلقل لكن كداب، غيهم يعرف يكاد لا 
مالعلأهل بعض مه تكلم ت أعثالهم ومن منهم، يضعف ممن يقال 

مجنلا فينمي، نيغلهل حففله، موء جهة مجن أي حفظه، ئل من 
.، را، الكذب تعمده جهة 

:الكوفة أهل ق الثاني القرن ي الكذب جود و0 
الثانيالقرن بخلاف )) : محال اكحابة عد الكدب انعدام ذكر لما 

رم.الكذب« يمممدرن جماعة الكونة أهل ق كان نانه 

:ائوالف كذب أ0 

علىوالإسناد والرواية، بالمقل، العلم أهل اتفق وقد » : فال 
تديم.فيهم والكذب الهلوانف، أكذب الرافضة أن 

ا.ر ٢، الكذب... بكثرة امتيازهم يعلمون الإسلام أئمة كان ولهذا 

.شه)١( 

)٢(

كذبل واكعدبمل الجرح أتمة كلام ذكر نإ . ( ٤ ١  v/v،) ا/\اْ())٤( 
•ردعا على واتفاقهم ، الرافضة 



٠٩والممديل الجرح 
aooooflflflfloofioooaDoooDooMOOOOoaooDOflooaoooaoiiajiaDDooooo(

:الكذب يتعمدون لا وأنهم الخوارج، حديث صحة 0
مهبل الكذب، يتعمد ممن لسرا ,, ٠ والخوارج  ١١يال؛ 
،الحديث أصح من حديثهم إن  ١١: يقال حتى بالصدق، معرونون 

.را؛ ٠< ... بدعتهم ؤ، وصلوا جهلوا لكنهم 
علىللخرارج، بغضهم [ الحديث أهل ] بحمل لر » : وقال 
.ار صادض« خرجدرهم بوهم جن بل عليهم، الكذب 

:الراوي محعف أمجاب ن م0 

تجهة من يؤتى إنما الخم فان  ١١قال؛ 

Iجهة ومن الكذب، عمد ت- 

.٢٣١(( _الخْلا

:؟ حديثه يمل هل الكداب، تاب ذا إ0 
حديثق يذ. ا رسول على كذب مجن وكذلك  ١١ت نال 
مذهبوهو توليهم، أحد ق روايته تقبل ب ، منهتاب ثم واحد، 

التوبةأفلهر يكون أن يؤمن لا لأنه ، للمادةحما وأخمد، مالك 
.، أ٢، حديثه ليقبل 

)٢(

 )٣((ivi.tr،>/U ).

 )٤( (iyu/y  ).



الثاكالقمل ٦ ٠

تتمل لا الجهول واية ده 
الشانعىعن يونس رواه ضعيف حديث وهو را •' حديث ق قال 

•^١، ٢٢...حجة بامنادم تقوم لا ، الثمن أهل من مجهول شيخ عن 
—الحديث علماء أي — عندهم الراوي كان إذا بل  ١١: وقال 

.رآ، . روايتهل نوتفوا مجهولا 

الوصقله، عدالته عرف ممن إلا نقله يقبل لا مما وهذا ر> : وقال 

٠٠٠الخال هول جمس 

•٩، شيء بروايتها يقوم لا مجهولة أشعث تام رووه أنهم ثدر ولو 
:ثقة عن إلا يروي لا من ض م0 

،مالك مثل يكدب، أنه يعلم عنن يروي لا من ومنهم ر> : قال 
ابنوأخمد مجهدي، بن وعبدالرحمن سعيد، بن وبحتى وثبة، 
ةبثقليس شخص عن روون يلا هؤلاء مإن حشل؛ 

.رءا« عدهم... 

:ايتدع واية د0 
تقلهل : الأهواء أهل سائر شهادة ل ونازعوا ...  ١١ت قال 

)٤(



١٦ والعديل الجرح 
aooomiiimmiiiiiMaaaMoiMaaMoo^

القولوهزا ؟ البدع إل الداعية شهادة ترد أو ؟ مطلقا رد أو ؟ مطلقا 
إلالداعية عن الرواية يرون لا ' الحديث أهل على الغالب هو الثالث 
كالمحاحالأمهات، كتهم ل يكن نر ولهدا شهادته، ولا الدع 

•الجدع إل بالدعاء المشهورين عن الرواية والسامي، والمس 

،كالخوارج وا-ءة من نوع نيه عمن الرواية ا محنهكان وإن 
.«راا .,.والقدرية والمرجئة والشيعة 

،الشهادة رد من أن له نبن هذا عرف ومن . . . را ؛ وقال 
ومجن، ...ضسف نقوله المت—أولن الدع أهل من مطلقا والرواية 

بهجرعليهم ينكر لا والشهادة العلم ل ألمة للدعة المغلهرين جعل 
.رآ، « . . ٠ أيضا ضعيف نقوله ردع ولا 

:الداعية عن الرواية ترك ي لسب ا0 

يظهكما للفسق هؤلاء عن الرواية يدعوا ا أنهم وذلك ُُ قال؛ 
منبجلأف عليه الإنكار وجب بدعته أطهر من ولكن بعضهم، 

يهجرأن ذلك مجن كان عليه الإنكار وجب وإذا . وكتمها أخفاها 
مالعلعنه يوحد لا أن هجره ومجن بدعته، إظهار عن ينتهي حتى 

. ٢٣^(< تمتشهد ولا 

.()ا/ْا■)٢( 
. ( •\rl\ ) (٣)



٦٢

:بحهدأ كان  ١٩يكمر ولا منق، لا النازل 0
يل، يكمر لا الرمرل. متابعة تمده الذي المتناول إو » ; قال 

ارالسل اس النعند مشهور وهذا . اجتهد إذا يضق لا 

.مها اiخهكين كفر الناس من نكتم العقائد ار موأما ، العملية 

لهموالتا ، الصحابة من أحد عن يعرف لا القول وهدا 
مجنالأصل ل هو وإنما ، السلمين أئمة من أحد عن ولا ، ان باح

مجنويكنرون ، بدعة يعتدعون الذين ، دع البأهل أنوال 
خالفهم

:هواه يوافق ها يروى الهوى احب ص0 

فكانرر ; <( موسى بن لك ا عمد رر عن كلامه معرض ل فال 
مطرعن روى كما ، هواه يوافق مجا التقات غم عن يروي لتب 

وتددلل، كذب أنه علم يكون وتد كذب وهو ، هذا ميمون ان 
.رآآ ا؛ ... كذبه عن يبحث نر لجواه كون 

:الفاسق واية ر0 

التينيجب ل ، كذبايكون الماس رواه ما كل وليس را : قال 
فاسؤجآءر' إن آتوا الذين أيها يآ ؤ : تعال تال كما ، برهخل 

اترملتنظر يروى ف[ ٦ / الحجرات ] الأية ه محشوا ثإ 

)١(

 )٢( (roi/U  ،٣٥٧  ).



٦٣والتعديل الجرح 
ءء1س10ءءءءء111100€€04110ء0أء0أء0ءءءءءء||0ءهءهءهء1111110^اسءءء»

ءار،،الكذب أو الصدق على تدل هل ٠ الشواهد 

:للأعمال لكن للاحتجاج، يصالحون لا الرواة ض م0 
لسوءإما — المقرئة بروايته يحتج لا الناس من وكثتر  ٠٠• قال 

ومعرفةم عله لكان وإن الحديث، تحسان ق لتهمة رإمجا حمغله، 

. ٢٢^, والمتابعة للاعتقاد يصلحون ولكن - العلوم من بأنواع 

:والتعديل الخرح ائمة أقوال بتن ازْع ل 0 
وابنحام، وأبو رواية، ل معتز ابن صعقه غزوان، بن ضل 

أخمد،والإمام مجعبن، ابن عن رواية ل توثيقه رجاء ان، حب
.وسمان 

بماتضهلا وهذا » : قال انمتحين أنوال الإسلام شيخ ذكر نلنا 
:سفيان ونول ، ،، خيراإلا م أعللا  ٠٠ت ه نتحنل بن أحمد نول 

يتعمدممن ليس ناته ؛  ٢٢هوثقة  I١١ مرة بحيى وتول ،  ٢٢هوثقة  ٠٠
,، ٣١« يخهلئ... رلكه الكذب، 

٥٥٥

 )(٦/١)،ْ(٣/٧))١ْ.

 )٢( ( ).

 )٣( (ua/a  ١  ٧٩- ١ ) . واسل الخطا على الجرح فحمل j دونالرواية
.والحفغل الضّءل دون والصدق ، العدالة عالي التعديل وخمل ، نمد 





الرابعاصل 

ال).\قت>اجم فؤ 
ولحوياوا|أ؛طام 





٦٧والأعلام الرواة ق فوائد 

واللامالصلاة عليهما وإلياس اُمحر ه

:والسلام. الصلاة عليهما - والناس الخضر حياة سالة م0 
اطل،بعلى باطل احتجاج الخضر، بحياة واحتجاجهم  ١١قال؛ 

العلماءاتر حمعليه والذي الخضر. بماء لم لم يالذي نمن 
٠را، الأمة(( هذه هومحن فليس بمائه وبتقدير مات، أنه اخققون 

والخضرإلياس أن العلماء محققوا عليه الذي الصواب  ١١وقال؛ 
.رآ؛ ُاى« 

٥٥٥

)(٩٦/١)،(٩٣/٤))١.
الزمرل> و ، ( ١ ٠ /• rrvli ) ، ( yy) : الفتاوى« بجموع » : وانغلر 

—٤ ٢ /٩ ١ ) ت الإصابة؛٠  ١٠و حجر. ابن للجاظ ا' الخضر ما ل اليضر 
القمصمن كشم وفيها رأحواله؛التالف، ترجمه جماعة وأزد . (٤٠٢

٠والكدربة الواهية 



الرابعاسمل  ٦٨

Iمحمد. أمة أعمار ق 0 
I ( أمرالمده هذه ع اذسسلمان من واحلط عمر إن يم ر

.غس محمد أمجة ق الطردة بالعادة كذبه يعرف 
وعشرينمجائة وعاش ، الاّلأم دين j ولد أحد يعرف غلا 

٢؛... العمر هدا عن فضلا ، محنة 

واتله—م، السبعين إل التن )خن مجا الأمة هذه أعمار يم >ر ١ قال 
٠ا ر « الصحيح الحديث ق ذلك بت كما ذلك يجوز مجن 

توقصرها الأعمار طول ي الكونية لمنة ا0 
هذاتتحاوز لا العمر، ذلك ل الأعمار كانت وإذا ر) : قال 
,العامجة الغالبة العادة ق بذلك أول الأعمار من بعده فما الحد، 

تطلب و نصرت الزمان ناخر كلما الغالب ل ادم بي أعمار فان 
،اعامجخمس—؛ن إلا سة ألف نومه ق لث اهو نوحا فإن 
صحيححديث ق ذلك بت كما ، محنةالق عاش ، اص^؛ وادم 
,، ل(( طويلا الزمان ذلك ق العمر فكان ، وصححهالترمذي رواه 

.سنة وخمسين ماوْ أي ( ١ ) 
.وبظرلأبخنى.)أ/ا؟()٢( 

 )٣(( ).

)٤(



والأعلأ•الرواة ل فوائد 

هلصحابة ا □

؟الصحايي علم مرق يف ك0 
يعرف...وإنما حرم ابن عن قلا - الإملأم شخ قال 

:لهما ثالث لا وجهين احد الصحابي علم 

.وفتاويه روايته كثرة أحدهما 

.را، » له S الني امال كثرة : الثاني 

:آخرين عن وف الصحابة بمض عن الرواية كثرت اذا مل0 
منعنر من ... حرم-:»اين عن -قلا الإسلام شخ قال 

النقلكثر منهم عمره طال ومن ، عنهالنقل ثل قليلا عمرا المحابة 
.رآ، ء، الناس نعلتم ؤ، عنه غتره بنيابة اكتفى ممن التستر إلا ، عنه

:همهما ف ا رضي وعمر بكر أبي مع 0 الني أحوال ن م0 
المسسلمنأمر ل مران يبكر وأبو ، 0 الني وكان  ١١ت قال 

.، ٣١« بالليل 

 )١( (U/U  ٥ ١ ) ، والنص j " حرم لأبن ( ٢ ١ ) : " الممل.
 )٢( ( •/U٥٢  ) ، حرم لأبن ( ٢ ): 'ا العصاط " ق والص.

.ا وأسي، العزته؛ نحوزأحزم، لابن أيما مع ها الصن هدين ملت 
.)'ا/ْ\ْ( )٣( 



الرابعالنمل  ٧٠

:ونحوها الستة كب j وأولاده ه تحلي ا م0 

عنا مهما وجمهور ، جدأتلتل إلا ا خيهلهم ليس  ١١• قال 
.را، غرهم(( 

٥٥٥

oy\lv) (١)



٧١والأعلام الرواة ق، نوائد 

٢١١ستم وس التامن □

:به كثز وما عالمه ، ( م ٩ ٠ يعد ر المسيب بن معيد 0

ياتماقاكااعين أعلم من كان تب المبن وسعتي را ت قال 
يالهعمر ابن وكان ، عمر تفايا نفهه عمدة وكان ، المسلمان 

.٢٢١محها« 

:(١٠٤)هماس ابن مود كرمة ع0 

;الرءلا ل عنه مالك واية ر~ 

كبهق اسمه ذكر ولا أثرين، أو أثرا ه لروى رر : ال مت
.٠٢٢١( أصلا 

له؛مجالل؛ا إخراج عدم تب س" 

أنهمات المميب وابن ، عمر ابن عن بلغه لأنه ... ررقال؛ 
. ٢٤١<ا نزكه نته، تكلما 

.- الاسطاعأ ندر وناتهم- حب على الأعلام رنت )١( 
 )٢((UY®/U ).
وكذاالكتاب، مدا من (  ١٣٠ص/ ) : وانغلر . (  ٠٣٦- لإ/ْمْ ) )۴( 

•اسق 

 )٤( (ovn/v  ) . ( المهسد )ر : انفلر السب. هوا ل ى-ال؛ر ابن ويشكك);
عنه.ممملة دراسة وهاك . ( ا/؟ • ) : '، الأّتذكار (و» )أ/؟آآ



الراحايثلن  ٧٢

:(١١٠)الصري لخسن ا0 

:صحنه ولا على من يسمع ب - 

أملاق اتفباطل وهذا ، علياصحب الحسن أن رنيها  ١١: قال 
أخذوإنما بعلي، يجتمع ب الحسن أن على متفقون فإنهم ، المعرفة

،عيال بن وتيس نيس، بن الأحنف عن أخذ ت علي أصحاب عن 
٠را، (( الصحيح أهل رواْ وهكذا علي. عن وعترهما 

:اتحلمم ي ، ٢١عشر الاثي الأنمة نزلة م0 
ابنمحمد جعفر وأبا الحسين، بن على أن المعلوم ومن  ١١ت ، ١١٥

منوأن ، الفضلاء العلماء هم كانوا محمد، بن جعفر وابنه على 
مجنعرف مجا العلم مجن عنه بمرق ل( عشر، الاثي مجن بعدهم 
ويرجعونزمانهم، علماء من يتعلمون فكانوا هذا ومع ، هؤلاء 

. ٥١، ٣١وليهم« 

مجنعنهم -وخذ م فل- الكاظم - موسى بعد مجن أمجا  ١١: وقال 
•وتواريخهم بالعلم المشهورين كتب ل احارهم به يذكر ما العلم 

تنوالمالصحاح ق أحاديثهم توجد ، ٤١الثلاثة أولتك فان 

.)\اها()١( 

•الإماب زعم ل )٢( 
 )٣( (ivr/x  ).
جعفروولدْ محمل، وولده الحز، ين محلي أي )٤( 



٧٣والأعلام الرواة ق نوائد 

،المسلف فتاوى ق اكفة الكتب ق فتاويهم وتوجد ، انيل والم
وأبي، وعبدالرزاق ، منصور بن وصعيد ، البارك ابن كتب مثل 
•هؤلاء وغم شية، أبي بن بكر 

كتبمجن الأمهات الكب ؤ، رواية لهم فليس ، بعدهم من أمجا 
اوىفتفيها نقل الي العروفة الكتب ق فتاوى ولا ، الخدين، 

منلهم ولكن ، معروفة أنوال وغيرْ الممسم ل لهم ولا ، السلف 
•را،  ٠٠أ'همعين ه ، أهل له هم ما راغاصن الفضائل 

٥٥٥



الرابعالقمل ٧ ٤

(١٥٠)حيلة أبو لإم ا □

:صه والدفاع غزلته، ه0 
،أشياء ق حالفوه اس المكان وإن -محيمة، أبو  ١١ت قال 

وعلمه،ونهمه، نمهه، ق احد سريب فلا عليه، وأنكروها 
عليهكذب وهى عليه، الشناعة يها يقصدون أشياء عنه نقلوا ونل 

.را، (( ونحوهاالري، الخنزير اله ممثل ، نطعا

:؟ بمي كان ومش شه، ط0 
نةحمالصادق توق ، الصادق جعفر اهران من حنيفة أبو  ١١; قال 

وكان، ومائةخمينر نة حمحنيفة أبو ونوق ، رآ، وأربعين ثمان 
. ٢٣^ ٢٢الصادق والد جعفر أبي حياة ق ينمي حنيفة أبو 

:؟ شوخه مم ومن الصادق، عن أخد ل ه0 
ولا، الصادق جعفر عن أخذ حنيفة أبا أن يعرف وما  ١١; قال 

كعتلهاء؛ منهما امحن كان عمن أخذ ل ، واحده مسالة أبيه عن 
.سليمان أبي بن حماد ؛ الأصلي وشيخه ، رباح أبي ابن 

.(٦٦)٦إ')١( 
.المائيبمد أي )٢( 

. (oTY/V) (٣)



٧٥والأم ارواة 

.را، « الدية كان محمد بن وجعفر 

ءيىبن حماد ت يه اختص الذي نشيخه حنيفة أم أما  ١١؛ وقال 
٠ن سلها 

ابنعن وعلممة ، علقمة عن وإبرامم ، إبراهيم عن وحماد 
٠مسعود 

.رآ؛ ،( وغيره ، عقناء عن حنيفة أم اخذ رند 

٥٥٥

 )١( (orx/v  ).

 )٢((r«/U)،<.



الرائعالنمل  ٧٦

(١٠٠)البلخي مفان بن قاتل م د

:يرويه ما نزلة م0 

ولكن... اكردهبروايته بحتج لا اس النمن وكشتر  ١١ت نال 
.، ر٢، سليمان.., بن كمناتل ، والتابعةللاعتضاد يصلحون 

قبه بحتج ممن يكن ب وإن سليمان، بن ومقاتل  ١١ت وقال 
٢٠ ل واطلاعي(( وغيره بالتمسئر علمه ل ريب لا لكن .• • الخديث 

مقاتل:عر انمزلة امل حت0 
،ليمان مين مقاتل على انحراف فيهم ، والمعتزلة  ١١! فال 
عننقلوا أو ، ا ر [ عنه نقلوا أو ] ، عنه النقل ل زادوا نلعلهم 

٢٢...ثقة غير 

:الشسر ي مكانته 0
علىعيال نهو التفسير أراد من : انعي الثتال وتد  ١١: قال 

.، ٠١مقاتل« 

./أ"ْ( ا )
(٦١٩/٢ )■

.حذفهاالأول ولعل الأصل، j كذا 
.(٦١٩)\/\/اا■-

.(■آ/ااا■)



٧٧والأعلام الرواة ز خواني 
ء،،ءءسءء0سسا»أساء»

(١٠١)إمحاق بن مد حم□ 

:شعه ت0 

لعلميلن التو من أنه مع - قرة الل إسحاق ابن تال  ١١: قال 
.٢١^((ِ إليه الما'Lين 

: ٢٢١ممون ين مطر ال ح0 

منأحد محه يرو لر كداب، هذا مْلرا أن ريب ولا  I١١ قال 
سعيدبمن بحيى عنه يرو م فلأنس، عن روايته مع الكونة علماء 

ابنبحتى ولا نعيم، أبو ولا *عاوية، أبو ولا وكتع، ولا القطان، 
(٣)أم.الشيعة« من بالكوفة مجن كثرة مع أمثالهم، ولا آدم، 

١( ٦٨م)بن ًاخ بن اخن ٥

:[ المرية أو انما-لحن ] الشيعة من طائفة إليه ب ت0 

مونوي، الشيعةأمثل الهلانف_ة وهده - البزية عن -  ١١ت قال 

لة الخامالطبنة ل ححر ابن جعله لكن وفاته، سنة على نص ُن أجد لر )٢( 
•اإتاد*ين صغار طبنة وهي ُأ النريب  ١١

 )٣((T'oU-r،>i/U ).



الرابعاليثل  ٧٨

حيبن اخ حمبن الحز إل محون لأنهم المالحة، أيضا 
.را، (٢ الفقيه 

 0 j الزيدية بمذهب اتهامه:

حئ،بن هاخ بن الحسن : ازيدية اتهم.كذهب وتد » : قال 
ولرعليه، كذب ذلك إن I ونيل ، زاهداصالحا، ، نقيهاوكان 

يشكأن عن نفلا ، وعمر ، بكر أبي ؤ، طعن أنه عنه أحد ينقل 
.رآ، ؛؛ مامتهماإق 

:(١٨٣()الكاظم ر جعفر ثمن موسى افتهر اذا مب0 
.٢، والمسك بالعبادة مشهور جعفر بن وموسى رر قل؛ 

:محالفيه على رذ من أول ( ١  ٨٩) الخمن ثمن مد حم0 
علىرد منه عرف من أول - الحسن بن محمد أي - وهو  ١١قال؛ 
.رأ، محالفه« 

٥٥٥

)٢(

.( ا/؟ْ ) )٣( 
. (oyrlv) (٤)



؛Vم!تثفي'؛ث1ة'-بم 
(٢٠٤لأمالشاضي) ا □

I؟ القاضي يومف أبا لقي ل ه0 
بل، منه سمع ولا ، ناطره ولا ، يومض أبا يدرك ل!  ١١ت قال 

ثلاثّنة تول ، العراق الشانعى يدخل أن تل يوسف أبو تول 
يذكرإنما ولهدا ، وثمانين خمس ّنة العراق الشافعي وتدم ، وثماذين 

.ا أ « عنه الحس بن محمد عن يوسف أبي أقوال كته ؤ، 

؟مناظراته أكقر كامن من ع م0 
ابنمحمد مع كانت الشانعي عناطرة أكثر فان ...  ١١: قال 
٠، روأصحابه« الحسن 

:الخسن بن محمد على الخلاف أظهر من ول أ0 
هرعلمه والرد الحسن ين محمد الخلاف أظهر من وأول  ١١: قال 

وأهلمجالك على الرد أطهر الحسن بن محمد فان الشافعي، 
منالحق أنه له سن لما وانتصر كلامه، ل الشافعي فنفلر • .• المدينة 

رم._...« أهل قول 

.)أا\اأ()١( 
.)ا'/اأأ()٢( 

. (orr.orylU) (٣)



الرائعالفصل ٨ ٠
BBaaaaiiiaDaofliiaafliimiiiiDDBBaiiaiioaoaioflssgflfliifloaaiioflfl

:الخسن بن محمد عن اخذ إ الثافم 0
كذلك،ليس هذا إن را - عنه أخذ أنه زعم من على ردا _ قال 

.، ر, وناظره ، طريقتهوعرف جالسه بل 

؟أحد لقي وْةى بغداد، الشامحم قدم لأى 0ْ 
حياةؤآ وتماس يضع منة أولا بغداد تدم الثاتعي وكان  I١١ قال 

بضعّنة ثانية تدمها ثم يوصف، أبي مجون بعد الخمن، بن محمد 
.، ر<، أخمد به اجتمع القيمة هذه وق وتعين، 

(٢٠٧)عمر بن محمل : لواقدي ا □

:ه الح0 

ولكن. .. المردة بروايته يحتج لا اس النمن كثخر  ١١: فال 
•٢ ر ؛٢ الواقدي... عمر بن كمحمد والتابعة للاعتقاد يصلحون 

 )١(/\(oyY-ory).

 )٢((vr/U،؛ ).
يحمدإنما وس وم ٠> :(  in'\/YUاكاوى«:) بجرع ل» ونال . ( ا/آ"ْ ) )٣( 

٠اه W بملح لا نهيا العلم ل عليه.ممحرده للاعتماد وأما به، نس وبتا به، 
:الحم« التلخيص )ر ، (  ٩٨- ص/7ا ) : <، الملول الصارم )ر : وانغلر 



٨١لأم 

(٢١٣)المسي مومى بن ف هميدا ه

:الخديث ي ودرجته شيعه، ت0 

عنهروى ، اصدوئنقمه ل موصى بن ف عبيدا وكان  ١١ت قال 
غبرعن يروي لتثيعه نكان بالتشح، معروف لكنه البخاري، 

وهو، هداميمون بن مطر عن روى كما ، هواهيوانق ما الثقات 
بلهواه يكون ونل ، لئv ذاكذب أنه م عليكون ونل ■ كذب 
.، ر (( هدا كدب أنه له محخن عنه بحث ولو ، كذبه عن يبحث 

محهأحم؟يكب 0لاذلم 
هواهلأجل نكان ، متشيعاهوى صاحب وكان ...  ١١ت قال 
.^١^، كانوا وإن ، ومحوه، ١ هذا عن يروي 

بحلافموسى، بن ف عبيدا عن أخمد يكتب ل؛ ولهذا 
بخلافعنده ما يقلهر كان س عبيدا أن أحمد ودكن عدالرزاق. 
.رآ، ءبدالرزاق« 

:باكحديث يصرح إ ذا إ0 
يكونلا أن أمجكن ،( حدتا ١١: قال ه أنيثب لر ناذا  ١١: قال 

.)لأ/اْآ()١( 
•بون بن مطر أي )٢( 

iAY/A) . (T'®u/u) (٣)



نسمت؛ق1؛! 
أحاديثجمع على الحراص الخشؤع، إل الدعاْ من فانه سمعه 

.را،التشير« 
:عن ويروي الكذب، روي ي0 

وهرالكداض، عن  ٢٢^ذلك ل الأحاديث يروي وكان رر : محال 
الوإنه ثمة، I فيه نالوا ند كانوا وإن بدلك. العررفن مجن 

كانلكن لا؟ أم الك_دب يتعمد كان هل انه أعلم ف فا يكدب، 
•رم ٠؛ ريب بلا بالكذب العووض الكداض عن يروي 

٥٥٥

الدلمن.لمأرسذكرْفي .()خ/اخا)١( 
.وإمامهنحنيقه، على دال هنا الشيح ذكره وما 
لالحقيق هدا إل - ف ا رخمه - ( ١  ٣٨٦)العلمي العلامة ئه وقد 

إذا>ر : تال حث ة الأمثلصرب مع ، ( ص/لأ ) : انحرعة للغوائد منيمه 
لهيطلون فإنهم المحة، ند الْلاهر وكان اض، امحققون الألمة استنكر 

ليتبملة اعلوْ ونمت، حث مهللقا، قادحة علة يجدوا لر فإذا علة، 
.الكر ذاك ل للقدح كافية يرونها ولكهم مجعللقا، بفادحة 
غثرالراوي أن مع هذا بالسماع، بمرح لر راويه بان إعلاله : ذلك فمن 
ام.« ...مدلس 

١التشح أحاديث )٢( 
. ( \\y.\A\l\) (٣)



٨٣والأعلام الرواة ؤ نواند 

( ٢٤احتجل)بن 

0هل'سسض؟
الشانم،على يقرأ لر حنبل بن أخمد الإمام وكيلك » : قال 

كلواستفاد الخسن، بن محمد الشافعي جالس كما جالسه، لكن 
,ا ل صاحبه؛؛ من منهما 

(orrjw  ).
تسه:

:( ١ ١ /٦ ١ ) : الكامل« » j عدي ابن أم^ .مما ساض 'بمرض قد 
ابنأخمد بن صاخ حدثنا العزويي، جعفر بن محمد بن ف عدا حدننا نال؛ 

إدريسبمن محمد من ا،لرطا« » سمت : ينول أبي سمت : تال حتل، 
.مله حماعة من سمته وند ثبا، نته رأيه لأني الشافعي، 

:اطر الحديث« يضع كذاب ١) : الدارنهلي فيه قال عدي ابن شخ : أقول 
غماتهمه وكذا ( ١  ٧٣، ١ ٢ ■ ص/ ) : ا؛ للدارقْلي الحاكم زالان م» 

.(٣٤٦.٣٤)م/ْ :اللسان«:» اطر واحد، 
.-الق الإساد ن. 

للشافم.وتتلمذ أحذ محل أحمد الأمام أن تريد الروايات مجن عدد مناك لكن 
وهذه. الند« » ل حديا عشر أربم،ن الشافعي عن أحمل الأمام روى وقد 

;مواضعها 

( ٤٦٦، ا/\ّ«آ)
(a/y • حديان  ٣٧٩، حديان ١ ).

٠(  ٤٠٠)آ/خ، 



الرابعإلممل ؛٨ 

;أخذ وعنن أحد الإمام ذهب م0 

اخذ؛ الحديث أهل مذهب على يكان أخمد الإمام وأما ُر • دل 
وابنعباس ابن عن ، ديئار بن عمرو عن عتتنة وابن عتبتة، ابن عن 

عمر.

أصحابعن ٢ ر [ هشيم ] و ، بشتر بن ا ١ [ هشيم ] عن واخذ 
دي،مهبن عدالرحمن عن وأخذ النخعى، وإبراهيم الحسن 
أبيعن واخذ الشانعى، وحالي وأمثالهما الجراح بن وركع 
•يرمقا 

.رآ؛ ،( ...نولا لض واختار 

:بمداد ق يالشافم اجتمع ض 0ْ 
إله ندومعند بالشانعي اجتمع ومجئة وسمن بضع ة س- 
.٢٣١س

.( حديتان آ-/-اا< )  =
.(٢٩ص/آر : المد« » j أخمد الإمام شرخ معجم : اظر 

.المسالة بمسط محل هذا وليس 

بنمبن هشيم وهو • [ هشيم ل والمواب [ هشام ] : الأمل ل وتع )١( 
•بشم بن هشام ؛ له بمال س أخمد الإمام شرخ j ولمس - الراّطي 

 )٢((or.fw).
 )٣( (srr/U >) ، الص مدم وتد j ،٨ • ص/ ر ذك)



٨٥والأعلام ارواة ق نوائد 
ءءءا<س0»اءا080000ا0ا<0ءء1ء1ءءء

؟ولاذا ارواية، أحد ترك ش م0 

الخليفةطالب ا مل، عمره أخر ق ارراية ترك أخمد نان را ت قال 
شةمن ه نفعلى نخاف عنده، ويقيم ابنه وبحدث ، بحدثه أن 

حدثند ولأنه ، ذلك من ليسلم مهللقا الحديث من نامتتع ، الدنيا
يعدناده بامحالحديث يذكر فكان لث، ذلتبل عنده كان .مما 

ذلكعنه معون يمن نكان فلأن، حدنا : يمول ولا ، شيوخه
.را، ،٠ عنهبروايته يفرحون 

٥٥٥

U/U'\A-؟



الرابعالقمل  ٨٦
ا800000ء0ا10م000000ء0ء0000008090000ء00ء0000001ء^س0080

(٢٥٠)الرواجي بمقوب بن اد مد 

:له الخاري وإخراج نزلته م0 
...)ر : — فيه عدي وابن حبان، اس تول ذكر أن بعد - : قال 

وإلاصحته، يعرف ا مالأحاديث من عنه روى وغئره والخاري 
الحسنوإن ، البحر حفر عليا إن ت تال أنه عنه المطرز تاصم فحكاية 
٠، ل،؛ بيناندحا فيه يقدح مما ، الماء فيه أجرى 

( ٢٩١أحد ق: ث ه

:اخاوبن من ليس عالب ث0 

صحيحهمرنون الدين الحديث، أنمة من ثعلب وليس  ١١ت قال 
أحمدذلك ال نإذا كما ، ءندْ صح ند • يقال حتى مقيمه، من 
•ونحوهم الخاري أو ممن بن بحتى أو 

(ay/a  ١ ) ، البلاء أعلام ستر »> ل الذهي الحافظ القصة هذه ساق وند »:
 ( ١/١٠٣A  ) لسثحرا كف أدري وما صحيح. إمنادها ءر ; تال نم

,اه  ١٠يصدته وثقرا وليما ؟ حاله هدا عمن الأخذ 
اه. ١١أيدا الكذب يتعمد اعتقده ومجا  ١١الزجية آخر ل قال محم 

.الكتب ل وخرجوْ حديثه، ملوا كيف لما يفسر فهذا 



٨٧والأعلام الرواة ق فوائد 
ءء11اءء11ءء1اءءلأها1ءءءسه0ا1ءا1ا1ءء11ء

الكشترأ أحاديث يذكرون الفقهاء من ثعلب من أعلم هو من بل 
.را، « ؟ ثعلب فكيف ، لها أصل 

اآ*ا(اصوى)□

:اسمية ومكاكه اخديث، نقد ذ ترلته م0 

أهلكشد الحديث نقد عادته ليمسن رالطحاوي  ١١فال؛ 
،به م العالأهل ة كمعرن، بالأمحناد معرفته تكن ل! فإنه ... العلم 
.رآ؛ (( عاة فقيها الحديث كثئر كان وإن 

.)0ا^\0آ)١( 

.()حوا0\\.\\\)٢( 

وكذا. ( ١ ٢ ا/ا' ) : ا< دالاثار المنن معرفة » j المهني ناله ما : واطر 
١و»• (  rr'ds) العلل«:>اشرح ل رحب ابن  (ا/ا"'ا\ ) : << ن  ٧١

وانظر. للتهانوي ( ٤ ٤ ص/ا ) : " الحين علوم j نواعد » د • للحانط 
المعحالاسم لمس مدا كان وإن - '٠ الاثار مشكل شرح " عنق كتثه ما 

:حث ،وباكبظرس ا/ا-ْ.-اأ():للكاب-

.عله الحكم أو الطحاوي صنع من المتند ا،لوضع عن العد - ١ 
■الطل شرح محا لجب ابن كلام فاته - ٢ 
...مها ذ نم ل ، بنصها الأتمة أقوال نقل عدم - ٣ 

.الةالمبط مكان هذا وليس 



الرابعالقمل  ٨٨
naaBooiiigigo_aaoiiaoaoooBODOODoao^

اسي)7أ؛(□

:دبمه عر واكاء الخديث، ي كانمه م0 
الصحيحبله خيرة لا لكنه ودين. خير نيه الثعلي  ١١ت قال 

منكثير j والدعة الة ض يميز ولا الأحاديث، من والمقيم 
الأنوال«رن.

(٤٥٦حزم) ابن □

:غالط من محدْ ما ومٍب عيه، والقاء عقيدته، ْن لوق ح0 
للحديث،تعفليمه مع الصفات، نماة من حزم ابن  ١١ت قال 

مذهبهو ذلك ق يقوله الذي أن ودعواه أخمد، رالإمجام والسنة، 
•وء؛رْ أحمد 

والمعتزلةالفلامحفة أنوال مجن أشياء أخذ أنه يسبب ذلك ل وغلهله 

المنطقونقل خطاهم، له تحن من له يتفق ب و شيوخه، بعض عن 
.الترجمان...«رآامتى عن بالأسناد 

.()ب/أا)ا(
اآ/أا/ْ() )٢( 



Mوالأعلام 

،( ٤٨٣)لغازل ا □

(٥٦٨؛) ١١خوارزم وأخطب 

:رواه ما ومنزلة اخديث أهل من يسا ل0 

منهو ولا ... الحديث أهل من ليس المغازل وهذا ١' ت قال 
اطل...زبه وبعضحق غاله ما يذكرون الذين العلم، جاُعي 

..,صنعتهمن الحديث يكن ب هذا 

وقيعلا وكلاهم—ا وارزم، خأخطب نعل ا كم
.رآ، ا( الحديث..,

؟يملأن فيما الكذب يتعمدان ل م0 

لكن، يفلهغيما اذكيب يتعمد أحدهما أن نعلم نا ول ٠١ت قال 
،كشم كذب هو مجا ا فيهيروونها الى الأحاديث أن تيمناْ الذي 

ولاذلك، يروون ند — وأمجثالما وهما . .. مالعلأهل باتفاق 
اكانهل أدري ملأ • كذب أنه يعلمون وتد كدب، أنه يعلمون 

م.(( ؟ ذلك يعلمان لا مما كائ أو ؟ كذب هذا بان العالم أهل مجن 

الغازل.مع له الإسلام غخ ذكر لغاسة قذُته )١( 
.( ٣٥٥،  nr/U)(، ٤٢)ْ/ا؛_ )٢( 
 )٣((iWU ).



الرابعالفصل  ٩٠

( ٥٤٩ني)ظ لفهرّا □

:ونحلته ذهه م0 

لمس ١١ت — الأمامية على متعصب أنه زعم مجن على ردا - قال؛ 
أحيانايذكر بل أمورهم، مجن أشياء إل كمحرا يميل بل كذلك، 

.ويوجههيجنهم الباطنمة الإسماعيلية كلام من اشياء 

الأمريكن لر وإن ، الإسماعليةمجن بإنه الناس بعض اتهمه ولهذا 
أصحابرمجع ، بوجهالشيعة مع مو : بمال وند كذلك... 

،الشيعة إل اليل يفلهر نالشهرمتاني وبالجملة ... بوجهالأشعري 
•را، ٢؛ .. • لهم مداهنة وإما بباطنه إما 

محنموظلشيخ ا □

:اه س0 

مإنهموعترهم والجند، الماد، من العامة من كتتر أطلق ذا إ- 
.، رعممته بمتمدون من به يعنون 

-ا.ا-/ْ.م-آ*))١( 

)٢(



والأعلامالرواة j فوائد 

اخدضة-ة الاحيالس-ةة الكتب أصحاب اهتمام فاوت ت0 
:والفقهية 

أبيمن أكثر ا بمحيحهر عناية له الحجاج بن ومسلم )) 1 قال 
بهذاعابة له والبخاري أكثر، بالفقه محاية له داود وأبو ، داود 
ص.(( و٠اJا

:بمداد مل أ0 
الما والذهن، والتمييز العرنة مجن لهم بغداد أهل فان  ١١ت قال 
•رأ،  ٢٣^هذا مجثل معه عليهم يروج 

٥٥٥

•الحديث أي )١( 
 )٢( )i؟؟/U(.
سائحةبة مكي، قصة ق )٣( 

 )٤((nvr/Y ).









٥٩ والقصص القولان 

نقلهاق والضت ، التقولات تميير ق واعد ق □

:المل ق الإسلام شخ نشت ن ص0 
وكل I١١ القرآن نماني الرامحة تحرمان ماق أن بمد قال. 

.، ركتمهم؛٠ ق وجدته وأمثاله هذا 

طاتمةتول وهذا )) قال الروية ممالة ل الأنوال بعض ذكر ولما 
مولولا بل كلهم، تولهم هو ليس ، والأشعرية، الكلأبيةمجن 

•، رمنهم؛٠ نأ 
ائلالقم فليطائفة عن مقالة يقل أن أراد ومن » : ونال 
.، ٣١« ... الكذب على يقدر أحد نكل وإلا والناتل، 

:الخدث أمل هم المقولات تمير ي لرم ا0 
،الكذب مجن وكثير ، الصدق مجن كثير فيها والقولان رر : قال 

كماالحديث، علم أهل إل وهذا ، هذاض التمييز ق والمرجع 
العرب،غير ونحو العرب، نحو بغ، الفرق ل المحاه إل ترجع 

.)•ا/ْ•؛()١( 
. (riy/r) (٢)

.٣.٣،٣واظر:) (٦٢١/٢،)(١/٦.
الإسلامشيح عند العلمية الأمانة >ر عن نغيسا محجحثا وانغلر . ٢٠١ a/yر )٣( 

.للمصرد (  ٣٢٧-  ٣١\/U ) : الأئاعرة(( من تمة آبن مرقق رر آب كق 





٩٠٧والضص ايقولأت 

.را، نقله على والدواعي الهمم 

.رآ؛ الفل أو الاخماع، أو التواتر أو القرآن الخر خالف ذا 1- 

:به بحج فلا ثابههم وما الوعاظ يمض الخم شل ذا إ0 
أوالرنائق ق الصنفن أو الوعاظ يعص ناله كان ثان  ١١قال؛ 

فشلله، إساد الأ مالاصرايليات من التفر ق يقل من بعض 
.رآ، <، بقل... مزو{' ل به بحتج لا هذا 

اخْلأو كذب فهو المنة أهل عن الرافضي يمله ا م0 
•علم  -٢٣٠٢ •

أو، خهنأالمة أهل عن — الراشي أي — لأقله وما  ١١: قال 
.، ٤١(( مهم...كثتر على أو علهم،كدب 

:نوعان الصحابة مثالب ق يمل ا م0 

:نوعان نهو القالب من الصحابة عن لأقل ما  ١١ت قال 

دخلهند ف محت وإما كله، كدب إما كدب، هو ما ت أحدهما 
والهلعن.الذم إل يخرجه مجا والنقصان ، الزيادةمجن 

U(UU/A)/؟')١(  ، (ir\ ).
المريح.العنل بخال لا انمحح ُالفل . ( ٤ ١ ؟/٩ ) )٢( 
.اْ()؛/>)٣( 
.)\ااااا)٤( 



الخامسالفصل  ٩٨

يرويها، اب البهدا من هو الصربحة المطاعن من المتقول وأكثر 
.. . يالكدب المعرونون الكدابون 

معاذيرفيها لهم الأمور هده وأكثر صدق. هو مجا : القاني النوع 
...الاجتهاد موارد من ونجعلها ، ذنوباتكون أن عن تحرجها 

هدامن الراشدين اء الحلفعن ابت الثالمقول ة وعام

.را،؛(اواب...

:ف ا فضحه إلا ه التي على أحد يكدب لا 0 
فا هتك إلا 0 او_ي على اإكازب أحد يعمي ول؛ ١) : قال 

أنبالسحر رجل هت؛ لو رر : يقال كان ولهدا ، أمرء وكشف ، ّسزْ 
فلأن: ون يقولاص والملأصبح ف. ا رسول على يكذب 

.رأ، (ا كاواب...

:صحيح متصل إسناد للرافضة يس ل0 
بل، قط صحيحة مجمملة أصانيد لهم يوجد لا ولهذا ... ));قال 

معروفهو مجن فيه يكون أن بد فلا ، لجم مجممل إّناد كل 
.الغلهذ كثرة أو بالكذب 

مجلليس ه فإن، اري والتماليهود ببيه نذلك ل وهم 

٨١٢)ْ/ا\،.)١( 

.)أ/فْا( )٢( 



٩٩وانمص التقولات 

.را، إساد« 

نمتها« سمْ ^ ماع ه س أي - له روي  ١١ادة مه0 
:ومعناها أحد، للإمام 
لرما الفضائل من لعلئ صح إنه : يقل لر حتل بن وأخمد  ١١: قال 

نقلبل الكذب، هذا مثل يقول أن من أجل أحمد بل نمره، يصح 
عنهذا نقل ق أن مع ٢< لغرم يرو ل؛ مجا له روي  ١١ت نال أنه عنه 

٠ ٧١(( موضعه هذا ليس كلاما أحمد 

٥٥٥

 )١( (rv/v  ).
 )٢((TVilv)





١٠١والقصص المتقولات 

:القضاء ق موسى لأم عمر رمالة 0
موس—ىأبي إل اء القضل المشهورة عمر ورسالة ُء ت فال 

مننيها ما على واعتمدوا ، عليهاوينوا ، الفقهاء تداولها الأشعري 
بعلة،وابن عبيد أبو رواه ما محيرتها ومن • الفقه وأصول الفقه 

ابنر جعفعن هشام بن كشتر عن ابت الثبالأسناد وعترهما 
برتان

:الصدقات ق بكر أبي تاب ك0 
.وآخرها ، الكتب أصح المدقات ل بكر أبى وكتاب ١> : قال 

رآ؛ا(  ٠٠٠الفقهاء عامة يه عمل ولهدا 

ويركقوله من يؤخذ أحد كل  ٠١مقولة؛ جة من0 

الكومجوالحكم، مجاهد، نال ا كميقولون رهم  ١١ت فال 
إلاترك ويه تولن مذ يؤخد احكل ت وغ—ترهم 

.، ٣١«ث. ا رسول 

٥٥٥

o.a/W) (٢)

O'TIX) (٣)





١٠٣والقمص القولان 

. ٢١١ذلك« من أتل بل ، بالمر العلم أهل باتفاق غزاة وعشرين 

:اياقر« رر و " العابدين زين رر تسمية ي 0 

عليأي - له فه. ا رسول مية ن من ذكر محا وكذلك ار ت قال 
يروملر و ، لهأصل لا شيء هو العابدين؛؛ سيد  ١١- الحسان ابن 

•والدين العلم أهل س أحد 

•• ، والدين الطم أهل ختار ٠>، على بن محمد جطر أم وكيلك 
بل، م العلأهل محي له أصل لا . الني عن !-الماتر تسميته ونقل 

.٢٢^؛؛...الموضوعت الأحاديث من هو 

:(( الميالة )ر تممي غزوة هاك ص ل0 

الكدبجنس مجن - نيها ذكر ومحا - الغزاة هده إن ...  ١١ت قال 
. ٢٣١« ... الكث؛رةالأكاذيب بحكون الدين الطرنية، بحكي الذي 

:المي. بغلة إلا بغلة اومتي للمس.يكن ر ل0 
كانولا ة، بغلمعهم يكن ل( خير بوم فإنه . .١  ١١ت قال 

هلأهداها الي ه بغلتإلا المي. عهد على بغلة للملمان 
•ر؛، ...« خير مرْ بعد وذلك المقوقس، 

. (o\.o./i) (٢)

(٣)





والقصصالمقولات 

تنشل وهالمسي على بن المراتازع تنة صقه 

؛؟ وعمر علي، عن 
،صحتها يعرف ولا ، إمنادا لها يذكر ل؛ القصة هذه إن  ١١! قال 

ةحقيقا هلكان ولو ، ذكرها العلم أهل من أحدا أعلم ولا 

عنمعروفة هي ولكن ، وعلي عمر عن تعرف ولا ، لدكروها 
.لام العليهما داود بن سلمان 

.را، « . . . الصحيحض ل ذلك ثبت وتد 

الغلطومحسب الشام، الغي. أزواج من أحد يقدم إ 0 
:وذلل،

يقدمل؛ . المح، أرواج س أحدا أن يعلمون العلم وأهل  ٠٠• قال 
كنالبن يزيد ينت اء أسمالشام ق كان ولكن دمشق، 

أنهاالجهال نفلن ية، أم يمرنها الشام أهل وكان الأنصاري، 
.رآ؛ <؛ الني. زوج ملمة أم 

:والخروب، العارك من وعلي حرة سرة ي يروى ا م0 

حمزةتره ممن وشتوخهم، ز الرك، بعض ينقله ومجا  ٠٠قال؛ 

 )٢((if/V ).





٧رالمصصالممولأت 

الخرقةساليد ا0 

١
الخطاببن عمر 

n
الخولأمسلم أر الترم أوص 

أ

طالبأبى بن على 

١٦
(٣)الكرخيمعروف ا الحسن 

االمتقدمون ر
ا

حبيب

استيرْ، ٧١٥

االكرخي،ر معروف 

(لتا-مرن ا) 
ا

السنهليالسري 
ا

الجشد

:يزيد بلعن أحد عن لرواية اه 
منألعن ألا I تال وأنه يزيل، لعنة ل رواية عنه ونقلت  ١١•' قال 

.(  ٤u/aحدأ) مننطع لكه لجابر، التسوية الخرنة إل إسناد لهم )١( 
علي.أصحاب عن أخذ وإنما المعرفة، أهل باتفاق عليا يصحب نإ الحسن )٢( 

.)م/ْأ(
موسىبمن علي صحب إنه ) : فقالوا منقطع، معروف جهة مجن الإسناد )٣( 

.)م/ل؛(.فهرلميلنهباطل وهذا ( الرضا
.( ٤ خ/ْ ) الجن أصحاب من انه ثابت )٤( 
.(it/A)حقيقة لهذا فليس ، حيا صحب داود أن يعرف لا )٥( 
.( ٤  t/A) الطاتي داود من معروف لسماع أصل لا )٦( 



الخامسالفصل  ١٠٨

ةثابتت ليمضلعة رواية لكنها ، تدل وام؟ لذ ا نمه 
را؛(( صه 

؟كله  4iJلويرة بن مالك بامرأة ه خالد تزوج ل ه0 
ليلةيامجرأت4 تزوجه من - الرافضي أي - ذكره ما وأما  ١١ت قال 

.رآ، . بونه يعرف لر مما نهدا ؛ تتله 

:للملاص إبليس محاهلرة صة ق0 

لإبليس عن الشهرسناني... حكاها الي الشهة غهذْ  ١١: قال 
بل، امحنادالها يذكر لر وهمو بالنقل، إلا طم لا للملائكة مناظرته 

. ٢٣١(( أصلأ...لأإّنادلجا

:الأذان ي العمل« خ؛ر على حي  ١١يادة ز0 
يكنب شعارا الأذان ق - الرافضة أي - زادوا ند رهم  ١١قال؛ 

jبدلك أمر الني. أن أحد مل ولا ، الني. عهد على يعرف 
.انمل« حئر علي حي  ١١ت نولهم وهو الأذان، 
عمركان الصحابة، بعض أن النقل، صح إن ينقل مجا وغاية 

..٠التوكيد ميل على أحيانا ذلك يقول كان - عنهما لذ ا صي ر- 
ذلك.كراهة وغيرهما وابنه عمر عن ورووا ، العلماء أكثر وكرهه 

 )١( (ovrii  ).

.)ْ/؟اْ( )٢( 
.ا-/إ"ا( ))٣( 



والقصصايقولأت 
•••ءءس»سءءءءء|ء||«ساساساءء،|ا

وابنبلال، يؤذنه كان الذي الأذان، أن بالاضطرار نعلم ونحن 
مهيكن نر ، . . . القرظ ومعد ... محذوره وأبو . .. مكتوم أم 

بو لمون المه لملممه كان و ولالرانفي الشعار هذا 
....«لاايهملوْ

:؛ر الهلديث ح0 

أهلعند الموضوعات ات الكذوبمن اُر الهلحديث  ١١ت قال 
فرجع ند  ١١ت المديي موصى أبو تال الفل. محقانق والمعرفة العلم 
كالخاكم، والمعرفةللاعتبار الطير أحاديث حلرق الخمائل مجن واحد 

حديثعن الحاكم وسئل . مردويه وابن نعيم، وأبي ابوري، الني
.رآ، يصح« لا I فقال القلير 

;بح المسلاة ص0 
أوالور أو الأيات عدد بتقدير الأمر فيها صلاة كل  ١١ت قال 

صلاةإلا ، الحديث بالمعرفة أهل اق باتفكذب نهي المح، 
وإنكذب، أنها القولن وامحلهر لم، نولن فيها فإن المبيح، 

أحدياخذما نر ولذا العلم، أهل من ًلانفة صدتها اعتقد قد كان 

 )(٢٩١-٢٩)٦/ْ)١.
 )٢( (T-un/u  -٣٧٢  ) ، ائتياللهم )) : نال إقإ الني أن هو الملم وحديث

أخرجه٠ أ( معه فاكل علي فعاء ، الطتر سا مم يأكل إليك خلفك باحب 
.وغرهما والحاكم الرعدي 



الخامسالفصل  ١١٠

٢ر آ أصحابه ل وأئمة ، حنبل ين أخمد بل ، المسسلمن أئمة من 
،انعي والئحنيفة وأبو الك موأما . حديثها ؤ( وطعنوا كرهوها 
٢٢ ٠٠٠بالكلية يسمعوها فلم وعيرهم 

محلوق...«غر ف ا كلام القرآن رر : حديث 0
ذلك،نالوا أنهم لف العن متواتر صحيح القول وهذا ار : محال 

نيالمإل وعزوه كدب، الني. عن اللمظ هدا رواية لكن 
•٠ فيه هدا وليس موجود، نده جمفإن ، ظاهر كذب لأحمد 

•رإ، عاشوراء يوم ق التوسعة : حديث، على لكلام ا0 

٠، ره لعلي الشمس رد حديث على لكلام ا0 

٥٥٥

•أثبته ما الصواب ولعل  ٠٠الصحابة رء ت الأصل ق ( ١ )
. (irtlsf) (٢)

.()ك-ْا)م(

 )٥( (i/a  ١  ٩٨- ١ ٦) ، أزد وند j متش رّالة.



والقصصادقولأت 

متفرقةواتي ف ه

0ءنىبممحجالص؟
أنيد نلأ ، ا،لكن ودلالة الإسناد صحة إل بحتاج النص  ١٠ت قال 
علىدالا يكون أن بد ولا ، . الرسول عن ثابتا النص يكون 

.را؛ (( ا،لطاوب 

:رع الق—لأمور الصوص شمول ي 0 
:أنوال ثلاثة على الأصل هذا j والماس » : قال 

الشريعةكتان جميع انتقلت ند النصوص يقول من نهم م- 
•القياس يجوز لا بل القياس، إل حاجة قلا 

النصوص،يتناولها لا الحوادث مجن كثم بل : يقول مجن منهم و- 
أكثرأن يدعي ند من هؤلاء رمن القياس. إل ة داعيفالحاجة 

مجنهم.مرهما وهدا كيلك، الحوادث 

حليةبطرق الحوادث تناولتا الصوص بل ت يقول مجن منهم و- 
.رآا<،...غ؛رْ من أقرب القول وهدا ... خفية أو 

'آا-/\اأ_))٢( 



الخامسانمل  ١١١؛

يمضالعمل من اسماء بعض معت، الم جاب لأما0 
:وص المص

.عنده تثبت لم أو ، الشارع نصوص تبلغه ب من ومهم  ١١; قال 
كما، يتأولها من رمهم • حزم كابن منسوخة ظتها من ومهم 
•النصوص مجن كثثر ل امحهدين مجن لكثتر يجري 

العملالاستدلال أهل من يزك من يترك الثلاثة الوجوه بهذه فإنه 

. ٢١١انموص ببعض 

أبركانوا  ٠١الصحابة وصفج ق مسعود ابن أثر رح ش0 

.٢٢١<< ٠٠٠علما وأعمقها ، قلوبا الأمة هذه 

٥٥٥

 )١( (fA/i ،< ).
(Ar.U،\/r) (r







الأحاديثمتون على الكلام 

يمحهأن أراد الذي الكتاب على ه عمر اعتراض ريج حن0 

جهةمن النول ذلك هل لشلر كان عمر كلام أن — ١ 
شانها م ١١ت الوا نلذلك . اتساعه يجب نول هو أو ، المرض 

م.أخخر؟(( 

.عمر على جالز والشك ، الأنبياء على جائز والمرض 

اللأنه الكتاب، عن 0 الني أمك الثلث، لهم حصل لما - ٢ 
بعضهم.من الثلث حصول مجع نيه غانية 

:ال تكما ه بكر أبي على يجمعهم ف ا أن الني. علم - ٣ 
هلعلمالكتاب فرك . بكر« ابا إلا وانمومنؤن الله ويأبى را 

؛ذللي.

لوإذ كابته، وجوب عدم على دليل للكتاب الني. ترك - ٤ 
.لكتبهواجبا كان 

،؛؛، )٤٠بكر أبي خلافة ق النزاع لغ لمصلحة الكتاب كان - ٥ 
يقع.أن لابد ؛J ١^^١١أف رأى ثم 

.( out'-ou\/a)،( ٣١٥، ٥٢٠،ا/ا"اْ ))١( 
.الاخار لا الاّممهام سل على الرض. بمب كلامه اخظغ، ماله أمح، )٢( 

.(٢٤ه/أ ) : الحديث« غريب ل النهاية  ٠١: انغلر 



انمو ١١٦

;، ١١(( وضنت حس )ر الخويصرة لذي . الني ول قه 
.خائب خامحر أنت ; ُاي ، بالفتح الصحيحة الرواية - ١ 
،بى أنه اعتماده مع يظلم الني. أن لطه والخسارة الحسة - ٢ 

ةخيبوهذا ، ا ظالمه بآمن الذي الرسول يكون أن نحرز 
•مها ويقدح الموة يتال لأنه ، وخسران 

^٢١<؛ موسى من هارؤن بمنزلة مني أنت  ١١ديث ح0 
.حوله إشكالات على والإجابة ، عناهم- 

المعلوممن بل ه، علي خموصات من ليس الحدين هذا . ١ 
.يستخلف حتى المدينة من يخرج لا كان الني. أن 

غزوةل الني. لأن أكل، هذا تبل الي الأتمحلأنات -  ١٣
،، لاق نفأو لمرض نحلف من إلا الرجال، بجميع خرج ند تبوك 

اءالمإلا ة المدينل يبق م فلالمخلف، ق لأحد ياذن ر نر 
,والصبيان 

اءالممجع أتحلفي  ٠٠ال وتيحكى، فهغ علي إليه خرج لذلك 
.« ؟ لحسان ا٠ 

 )١((X\-1Y./Y)؛.
.مهم.(٣٤١-٣٢٦/٧،)( ٤٤. ٤٣)ْ/،(٢٧٤.٢٧١/٤))٢(
واللأ*ةالوتنفض.)٣( 



١١ ٧ الأحاديث متون على الكلام 

يكونبل ، شيء كل ق المساواة يستلزم لا بالشيء التشبيه - ٣ 
,السياق عليه دل ما بحب 

بنوع،عمر وتشبيه ، وعنس ، بإبراهيم بكر أبتما تجنه ُّزا 
۶٥بل ، وجه كل من المساواة يستلزم لا ذلك نان وموسى، 

٠يته ا ق والiين الشدة ق كان رند ، السياق بحسب 

الاستخلاف.اصل ق التشبيه زكان ، هناالخال فكدلك 

رجوعبعد أنه ، ا عامليس الاستخلاف هذا أن يدل ومما - ٤ 
،بعلمي وأردنه ، الموسم ءلءا أمجأرأ بكر أبا بعث نوك مجن الي. 

أمج؛ر'بكر أم نكان ، مجامجور بل ت نقال ؟ مأمور أم أمجتر ت لعلي نقال 
.عليه

.الموت بعد كالامتخلأف الحياة ق الاستخلاف ليس - ٠ 

حياتهق شخصا استخلف مجن أن العقلاء مجن احد يقل ل؛ - ٦ 
.مجونه بعد حليفة يكون انه الاستخلاف ذلك انقضى ثم 

حنيائم النعن م الثلرفع ءر حديث شرح ي 0 

.الحديث  ٢١١...« رستهظ 

حكمالمام ق لأنواله ليس لهدا ، الاتم الثلاثة هزلأء أعذر - ١ 
,لغوا كان محامجه ق نترع أو ، أعتق أو ، عفق فلو بالاتفاق 





الأحاديثمتون على الكلام 
ءءاا1ا0ءء11ا1ا1اااااءء»ا0ء111ا1س0ء0ء0ءاسا10

:را، يكون لن الأنة الأحاديث ي والتواب لمحل ا0 
.البطاقة : ديث ح- 

...كلبأ سقت التي المراة ت دبمتا ح- 
...الهلريق عن الشوك اماط الذي الرجل ؛ -حدث 

الثواب،هذا له حمل الأعمال هده عمل من كل ليس - ١ 
حملما لهم بحمل ولا ذ، ا إلا إله لا : مولون الكاتر ناهل وإلا 

وصدق.ياخلاص، نالها يانه عنهم ص قيمتان اإبهلاءة، لصاحب 

سثتههذه بل ، لهاعفر كلبا صفت بغي كل ليس وكدللث — ٢ 
...تلبها ل كان خالص يايمان 

القلوب.ق مجا بتفاوت الأعمال تتتفاوت 

علىصل اللهم » : حديث ي مشهور موال عن لخواب ا0 
^٢١إبراهيم...« على صلث كما محمد آل وعلى محمد 

صليتكما ت نيل فلم أفضل، محمد. كان إذا هو؛ والسوال 
.؟ به المشبه دون والمشبه إبراهيم، على 

،اء الأنبيم فيهإبراهيم أل أن : نها أحة باجوبجيب ا- 
آلمجن أفضل إبراهيم.عحمد آل فمحموع منهم، ومحمد. 

لها محللبنثم إبراهيم آل على الصلاة ل دخل ند ومحمد محمد، 

.(٢٢٢اآ•.)أ'/ا')١( 

)٢(



السائسالفصل  ١٢٠

بيتهآل نياخذ ، إبراهيم آل على صلى ما مثل بيته ولأهل ، لك ا من 
منله طلب ئد ئيكون ، . نحمد ذلك محائر ويبقى ، يهم يليق ما 

....إبراهيم أل من للأنبياء جعل مجا الصلاة 

اسالئ؟ الرب معادن أفعن ٠ ٠ ٠ را I حديث رح ش0 
؛١١...« والقفة الذهب كمعادن معادن 

،يكرمحون هم غليلك ، الحرية مظنة الفاصلة اب الأن. ١ 
•الخم بهم ويظن 

نتقدم، أحدهم ل يتحقق ولا . يتعظل ند ذلك أن إلا - ٢ 
•المقلة على الحقيقة حينئذ 

نمواهكان ، والتقوى الطاعة ه نفأرم إذا الشرف ذو ء ٣ 
•غيرْ تقوى من أنوي 

نيعلى لا أصلا، به مبالقرآن ل أحد على ممه ا بمن ل؛ » ٤ 
... حقوتا ويوجب ، أحكاما بالب يعلق وتد غمْ على ولا 

.اب الأنعلى لا الأعمال على والعقاب ، الثواب لكن 

ااثنتولى ا هعزيزا اللبن هذا لايزال رر ت حديث تاويل ي 0 
،٠،٢١ قرش من كلهم حلية عشر 

لنهو الرانضة؛ نميهم الدين عثر الأتي أنهم فلن من - ١ 

 )١:(YYT.Y\،5/a ).
 )٢:(Y٤١/٨-YoY ، Y٤٤Yْ٣-



١٢١الأحاديث متون على الكلام 

ابنعلي إلا سض له كان من نتهم ليس هؤلاء فان الجهل. غاية 
•ه طالب أبى 

منولوا الذي الأئمة ! الحديث ق عشر بالاثي والمراد - ٢ 
.عرينا زمنهم ل الإسلام نكان ، عامة ولاية نرئس 

،صعيفة بتأويلات الحديث الياء من خماعة ناول وتد ~  ١٠
.مجمحاْ 'اعرف لا : تال وبعضهم 

حنىعلبه أعانتي ربي »ولكن : حديث معنى j لصحيح ا0 
،١١(( أطم 

حتىت نال ومن . ل وانقاد استسلم : القولن أصح ل لراد ا- 
،امجومنصار الثساطان نال ومن . معناهحرف نقد ، أناأسلم 

.لفثلهحرف نقد 

إلاببته في المرء صلاة الصلاة أفضل )) : بحديث الراد ا م0 

،٢١(( المكتوبة 

الجماعةله شرعت مجا وأما الجماعة، له تشرع مالر بدلك لراد ا- 
ؤهس ا رسول تة يأممنل ائ« الماّق ففعلها الكهسوؤف، كهلاه 
.العلماء واتفاق ، المتواترة

 )١( (yu\/a  ).
)٢(



السادسالفصل  ١٢٢
DDODBBiiiaaaaiioofliiaoaDDBDgBiiiiBoaBiiiBaaaaaDaa

صلىف انماص، بن عمرو حديث من دقيق امتباط 0
:، ١١جب وهو محاصحابه 

اصمت ٠١ت توله هل ، الفقهاء تنازع وتد  ١١الإمحلأم شيخ قال 
الجنابة،مع صلمت هل ت أي استفهام، « ؟ جنب وأنت بأصحابك 

بأنهار إخبهر أو أره، جنا يكن لر و بالتتمم تْلهر أنه أخره فلما 
مل-ين،على الجابة، يرتع وكان الخلأة يسح والتيمم جنب، 
•اه  ٢٢الأظهر هو والأول 

،٢١ ٢٢ ٠٠بستشهدؤن.ولا يشهدؤن  ٠٠. ١١: حديث عنى م0 
معناهل اختلف 

أنفكرهوا ، الثهادهمجهللق على العلماء من طائفة خمله ء ١ 
معلإذا ه لالمشهود ه منبمللب أن مل بحق الرحل يشهد 

...الشهادة

تأي الكذب، على ذمهم المراد إنما ' أخرى طائفة نالت - ٢ 
.الوفاء وترك الخيانة على ذمهم كما بالكيب، يشهدون 

ذللث،يسأله ولر ، إليهامحتاج أنه علم لمن أداها إذا بالحق الشهادة أما 
•القولعا أطهر وهدا ... صوالهنل الواجب وأدى بالشمهل، تام فقد 

Y-An-T-Ao/A) (٢)



١٢٣الأحاديث على،ترن الكلام 
OOOBDBigOOOSOBSBOOOIIOOaODDOOOOIIODODDOO

كلهنكذبات ئلاث إلا إبراهيم يكذب لم  I١١ حديث تاويل ي 0

٢١١((الله ذك في 
صغيرةكان سواء ، البتةالكذب بي من يصدر أن يجوز لا - ١

٠كبيره أو 

،بهامامورا وكان العاريص، باب من الحديث هذا نيكون - ٢ 
أنهملكونه ، كذبا نمى ند والعاريص يئه، طاعة منه وكانت 
.ه نفق مجا خلاف 

٥٥٥

xa/y) (١)





السابعالفصل 

اضطؤ  ۶٣١فؤ قواك 

.ماهجها ه. 

أحاديئهارية م- 

٠^٠٠٣^٠١-
تصتيئيا،سب ■

•أخرى فوائد و- 





١٢٧ص على الكلام 

السوب(( البلاغة نهج رر كتاب ه

هٍلالب أض، بن تحلي 

:ه عالي إل الخطب جة من0 
ممزاةالكتاب هذا خهلب أكثر أن يعلمون العلم وأهل  ١١ت قال 

إّنادلها ولا متقدم، كتاب ل عالمها يوجد لا ولهذا عليأ على 
٢١١(( ؟ نقلها أين من نقلها الذي نهذا معروف، 

الملاغة((نهج ر) صاحب يقلها المي الخطب وأكثر  ١١ت وقال 
.٢٢١كذبشضّ« 

:فهء عم إل اخطب نمجة نفي أدلة ن م0 
تادإمسا هلولا متقدم، اب كتل عالمها يوحد لا  ١١فال؛ 

.٢٢١معروف«

مجاعليأ من يقينا علمنا ند كثثرْ الحطب'أمور هذه ول  ١٠ت قال 
٢٤١(( ياثضها

 )١( (A"\/U  ).
.( اِ/ْْ ) )٢( 
 )٣((A-\/U).
 )٤( (AU/U  ).



ج lJiالقمل  ١٢٨

بذلكيتكلم أن من ندرا وأعلى أحز ه وعلي، ار ت وفال 
هيفلا ، مدح أنها وظنوا ، أكاذيب رصعوا هؤلاء ولكن ، الكلام 
.را؛ ؛؛ ... مدح هي ولا صدق 

منكشرا أخذوا وأمثاله  ٠٠البلاغأ نهج  ١١صاحب لكن  ١١•' وقال 
أنهعلي عن يحكى مجا ومنه ، علي كلام *ّن فجعلوْ الناس كلام 
هوولكن ، ه بيتكلم أن به يليق ص كلام هو ما ومنه ، به نكلم 

انالبيار كلام ل يوجد ولذا . غتره كلام من الأمر مس نل 
،علوٍأ غم عن مشول كلام الكتب من وغتره للجاحظ والمحن،٠ 
.، ر  ٠٠علي عن يجعله  ٠٠البلاغة نهج  ١١وصاحب 

لو ٠٠البلاغة نهج رر كتاب ق ة النقولالخهلب وهذه  ١١وقال 
هذاتبل موجودة لكانت ، كلامه من علي عن كلها كانت 

حرةله من عرف ناذا وبمرها بالأسانيد على عن متقولة ، المصنف 
أنعلم هذا تبل يعرف لا - أكثرها بل - منها كشرا أن بالمنقولأت 

رم. ٠٠كذن هذا 

.( رد/ْْ )١( 

.)\،/ْْ_ا*ْ()٢( 

.)د/1ْ()٣( 

أحرهت ونيل ، ارتمى الشريف جمعه ت نيل ٧ البلاغة نهج أر تاب ك- 
الرضي.الشريف 
أعلامئر ب>) (،١٢١ rlr) : ٠> ان الأعيومات  ١١:انظر ع ولكوم

:،( ١٩٩٢-١٩٩)ص/ا:الظنون،اكشف  ١١، ( ٠ ٨ /٩ ١ ٧ ) : <؛ النبلاء 



١٢٩صمض1ص 

( ٩٣) الخسي، بن علي، صحيفة □

:وصحته ، واهاحم0 

ابنعلي صحيفة ل الماثووة بالأدعية يدعون وكانوا ...  I١١ قال 
.را، الحسين« بن علئ على كديا ^كثرها كان وإن الحمى، 

(١٥١)إمحاق لابن اكوية لمرة ا □

منيذكرون ، وغيرء إسحاق كابن الستر، وأصحاب  ١١قال؛ 
.رآ، ا، .,٠ ضعيفةأشياء - علي أي - نضائله 

٥٥٥

الداية» ، (  Yxr/t) : << الزان لسان >ا ، ( أ/ا٤ ) : » الامحدال مزان » =
(صا0؟ ) : ري ونشانمرص تحمى ، ( ا/7ْ ٢ ) : ة« والمهاي

.هارون لعدالملأم 

.-آ( )ا"/ا")١( 
. (WaIv) (٢)

•إسحاق ابن لتشيع الإسلام شيخ عن الننل ص/ماما( ) يند 



السنجأنمل  ١١٠٠٠

(١٧٩مالك) الإمام وطأ م □

:فه وأولاده طالب أبي بن علي واية ر0 
إلا، أولادهأحد عن ولا عته مه ليس الوطا« )ر نهدا)ر : 3ال 

•خموم عن ب ما وخمهرر ، جدأتلتل 
منأحد عن مالك يرو أحاديث،ول( عة نجعفر عن وفته 

.اه رآ، جعفر« عن إلا را، ذريته 

:فيه عكرمة واية ر0 
أو، أثراإلا كتبه ق عكرمة عن الك جمذكر ولا قال 
,ر؛، ؛٢ ، رأصلا كتبه ق عكرمة ؛سم ذكر ولا اثرين، 

:مالالث، موطأ صول أ0 
عنربيعة، عن أصوله أخذ مجالك مجوطأ إن يمال؛ ولهذا را I قال 
٠عمر عن ، المبابن معد 

عمر،ابن عن موطنك ل أكثرت ند » لمالك الرشيد وعال 

•طالب أم بن عليت ذريأ أي )١( 
.)\ا\؟هآ)٢( 
:الأول الوضع ل ا أبهمالموطأ« را من موسمن ل ذكرْ )٣( 

الثانيالمرصع ل به وصرح 
 )t( )ْلأ/ا"ا(.



١١٠٠١

ثرآميا ارجفن أورع كان » ••فقال  ٠٠عاص ابن عن وأتلفت 
.را، ،< ٠، المر٠^>، 

٥٥٥

،>V"،/U) (١)



الساعاكصل  ١٣٢

(٢٤١ا) الإئمأحمJ١١ند س□ 

:فه رطه ش0 

الكدبمبعن يروي لا أن ني؛ المل وفرطه  ١١ت قال 
مثلافد ق وخرطه صمف، هو ما ذلك ل كان وإن ، عنده
.رآ، سه« ق داود أبي ثرط 

حجةيكون وغيره السند، ق أحمد رواه ما كل وليس  ١١ت وقال 
.؛ ٣١العلم،< أهل رواه ما يروي بل ، عنده

أحاديته:نزلة م0 

هإن: يقول نده جمل رواه حديث كل ولا ...  ١١: فال 
هوعمن اس النرواها الي هي نده جمأحاديث بل صحيح، 

مِعالياء ثان يان ل - مال لف ا رخمه - ثاكر أحمد العلامة فال ت فاتااْ )١( 
علىكله المد كان كانوا رحال ضعة إلا  ٠٠: نال ، كثانغاوأنه السند 

محنأحد مية يتأحزم أكاد ولا . حفا يعرفرنه كانوا ألسنتهم، أحلراف 
وتب.اْ-بسة، ابن الدين تني الماص أبر الإسلام شخ : ثلانة إلا مجولأ، 

.ام ر، كتم ابن الدين وعماد المم، ابن الدين شمس ؛ الكتران الخاففنان 
.( \إأ ) : الممني لشرح محتدمه 

 )٢( (U/U الأجوبة. غالمح_ح المارة اوْ هقراءة ل حطأ للكنري ووسر . ٢ ؟
.الكاب محنى ذلك ل أيدْ وإن ، ( صالأ\ ) : الغاضلة 

 )(-٩٦/٧٧٩))٣.



١٣٣ص ض الكلام 

بعضهاق يكون وتد ، كذبه يظهر ،ولر بالتل الماس عند معروف 
.باطل بل ، صعيف أنه على تدل علة 

منأجود وهي ، بها بحتح جنية أحاديث وخمهررها عالمها لكن 
.را،  ٢٢. .. داود أبي متن أحاديث 

:المد ي لزيادات ا0 

:أحمد بن ذ عبدا زيادات - ١ 
لله،دا عبه ايمزادها زيادات ، افد ل وكذلك رر : فال 
اداتزيزاد ه نانخهتغ، الب طأبي بن علي ني معق لاصيما 

.رآ، <؛ كمرة 

:القطعي زيادات - ٢ 

زياداتوجود يوهم ما ، ر(< الفاصلة الأجوبة  ١١ق اللكنوي نقل 
قتنمية ابن عن نقلا مجوصرعة غالبها وأن احمد، ند جمق للقهلي*ي 

عنحديثه يكن لر تيمية ابن أن والصواب ،  ٢٢نة الاج مجنه ١١
مننيه ومجا <( ة الصحابنمانل  ١١اب كتعن كان بل ني الم ١١

 )١( (TtWU  ) . الفتاوى محرع : واظر : (uy/\a  ).
 )٢( (yrlo  ).

هنقلا م;—؛ن الاختلافات إل يثر نر امحنق أن والعجيب . ( ا\\ ص) )٣( 
فروقإل وأشار ، المهمة المسالة هده ل ،< المنهاج را ل هر ما وض ، اللمكنوي 

•بال ذات لست 



إلمابعاك،ل ؛٣؛ 

.القطيعي وزيادات ، أخملء بن ذ عبدا زيادات 
إه همحتئ

;فه ليت السد أنى أحاديث زو ع0 

إلرا، أونملث عزاه الذي المعزو ذلك من كثئرا ورأيت  ١١قال؛ 
ندمإل يعرون ، لهحقيقة لا باطلا وغيرهما والصحيحين ند ال

.رآ، أصلا« نيه ليس ما أخمد 

.مجتهوليت أحمد ند جمإل بت نأحاديث ق حتى  ١١وقال 
عنالذهب، ابن عن ، افيومجبن عبدالقادر رواه حديث مثل 

عنالمنى، بن ف عبدا عن أبيه، عن لذ عدا عن القطيمي، 
تنال اسما. عن عمر، بن لف عبدا عن ار، دينبن لف همدا 

وهذايعود« وإلهه ، بدأمئه ، مخلؤق غير الله كلام القرآن  ١١
هذارواية لكن ذلك، نالوا أنهم السلف عن متواتر صحيح القول 
،ظاهر كذب لأحمد السند إل وعروه كذب، . ١^، عن اللفغل 

,،رنيه؛أهذا وليس موجود، نده جمنان 

:الغاوحل الخزو هدا حب م0 
ني،المإلا ّممابا سمعوا مجا جهلهم لفرط إنهم ثإ ...  ١١ت قال 

.الرافضةينمي )١( 

. (^Iv) (٢)
.()\إ-ه\)٣( 



١٣٥ص على ص، 

يمولونصاروا ، المسند ق يروي إنما وأنه ، رواه احمد أن ظنوا فلما 
.ند الق أخمل- رواه النهليعي رواه لما 

الكذبان ن، يروه لر ما القهليعي على يزيدوا لر إن هذا 
.، ر ،، مأمون غير ؛ عندهم 

:المغلوط العرو هذا من أكقروا لذين ا0 

احبوصرآآ؛٢ التلرائف  ١١احب صيعزو ولهذا رر ال؛ ف
هذال لا أخمد يروها لر احمد، إل يعزوها أحاديث رآ، العمدة را 

.رْ، (( نط أحد سمعها ولا ، ل؛؛ هذا ق ولا 

معرفةأدنى القل يله نمن وإلا رر : يعزو الذي هذا عن وقال 
. ٢٦^والصء>بحين؛< أحمد ند جمإل الحديث هذا مثل يعزو أن يستحي 

.)ْ/مآ( .واظر;)'\/خ؟()١( 

عليولعلمه . (  ٩٦/٧) . اب الكتل ؤلرينته وذكر مصنفه، امحم يذكر ئر )٢( 
الشجاء علممن الدين، رصي العلوي، ، الطارومي حعنر بن مرّى ابن 

مداعبا معرفل الملرايف » ; بامحم اب كته لذكر . ا ٦ ٦ ٤ ت ر 
.(< الملراثف 

.( ٢ ٤  a/u) ؛ االواغين،٠ مسلم العارض هدية  ٠٠:انفلر 
الطريق.لاين )٣( 

.<، انمحاية نضاثل  ٠٠ق ولا ، ند،٠ ال ٠٠ل لا أي )٤( 

 )(٩٩/٧))٦.



|ياعنمتل  ١٣٦

:السند خ من0 
ره.الأرض.. ملء نمخهما والمسند والصححان، رر I قال 

٥٥٥

;انظر المد عن الحديث ذ والأّتزادة . (  ٩٦، U/؟؟ )
مدختم ل الأحمد المصعد رر و ، المديي مّى لأيي " المني خماثص ا> 

:ا< الغروب » ، (  ٣٩٨- ) : الخاطر« صيد » ، << أحمد الإمام 
الحرثة بحل، ( ١ ؤ • -  ٩٥ص/) : الفاصلة« الأجوبة » ، ( ١  ٦٦/ص) 

الخترثان.لأحمد درامة ( r.Y-YYص/\ ، ٢٠:)عدد الإسلامية،



٣٧الكب على الكلام 

(٢ ٤ ١ احد) للأئ،؛ ره الصحابة فمحائل كتاب □

:الكتاب و وشرطه نهجه م0 

مهذكر  ٢٢الصحابة غضائل  ١١ق كتابا صف ند وأحمد  ١١ت قال 
.الصحابةمن وحماعة وعلي وعثمان وعمر بكر أبي خضل 

للتعريضوضعيف صحيح من ذلك  ijروي ما غيه وذكر 
.رآ، بدلك...« 

ائلالمضرم كتاب وأما  ١١: - المني بعدأنذكرشرءل4في - وقال 
بفانه ، ضعيفاأو صحيحا كان مراء شيوخه، مجن سمعه مجا فتروي 
رْا.٢< عنده ثبت ما ر؛؛ [ إلا ] ذلك ل يروي لا أن ينمي 

:أحاديقه نزلة م0 
قأي رم. ،، صحيحايكون رواه ا جمكل وليس ٠ • •  ٠١• قال 

الكتاب.هذا 

لكنهاس. عبمحمد بن ف ا وصي / الدكتور بتحقيق محليين ل الكتاب طبع ١( 
الكتاب.عن وافية درامحة يعل نإ 

.ْ/'اآ( ) ٢( 
أسه.ما الصواب ولعل •  ٠٠كب  ١١الأصل ل ٣( 
.المارةتميم تحتى حيفها الصواب ولعل الأصل، ل كدا ٤( 
 )٠(U/U)؟.
.)ْ/-اأ(٦( 



اسالفصل  ١٣٨
MDOOflOOOOOflflflOOOOOO

صحتهعلى يدل لا . .. الفضائل ق له روايته ومجرد رر ؛ وقال 
نشتل؛ وإن ، الناس رواه ما يروي *انه ، العلم أهل باتفاق ، عنده 

٠صحته 

قأخمد رواه حديث كل ليس ه أنيعلم العلم عرف من وكل 
.، ر , صحيح إنه يقول ونحوم الفضائل 

I- بها بحتج جياد ني الممأحاديث غالب أن ذكر أن بعد - وقال 
.، ل ؛٢ عنده الباب هدا مجن نليس ، الفضائل ق رواه ما وأما  ١١

:الكتاب ي لزيادات ا0 
ابنهرواية مجن زيادات - الفضائل - الكاب هدا ل إن م )) : قال 

.رآ، شيوخه(( عن المهليم رواية مجن وزيادات ، ف، عبدا 

:القطعي زيادات نزلة م0 
اغالمهالقتليعي ا زادهي الادات الزيوهده » : ال ف

رم....« كدب 

كدبيرة كثأحاديث المقليعي، ادات زيوق رر : ال وف
•، ر« ... مجوضوعة 

 )١((YYV/U ).
 )٢((ul\)i(yrl0

 )٣(( ).

 )٤( (WU ٩٨، ؟ ).



١٣٩الكب على الكلام 
itiiBiiiiaaaooaoooaoaaDoiiaDiiaiaaiiiiooiiaaaaflDaaaaa

الوضعالقبيحة الوصرعات من نيه ، القطعي رواه وما » ت وقال 
.، ١١(( عانرعلى بجفى لا مجا 

:السند ي ليست أحاديث اكضائل ق 0 
لليس ما الكتاب هذا ز — أخمد أي — يروي وتد  ١١ت قال 
.، ٢١(( المسنال 

:الكتاب هذا مع الرافضة نيع ص0 
مجننيه ما ينظروا نر و الكتاب، هذا لهم رتع ند وهؤلاء  ٠١ت قال 

ائلنفمجن تيه ما على انتصروا بل الصحابة، سائر نضانل 
رم.علي...« 

الخسنلأبي الأنوار« تنقلان  ١١□
(٢٥٠الكري) 

;ة الوضوعالمرة من فيه ا م0 

بل...  ١١ت I— علي على الكذابون يذكره ُا ذكر أن بمد " قال 

.)U/؟؟()١( 
 )(٩٦/٧))٢.
 )٣((a/u)؟.



المسابعرالفصل  ١٤٠

صاحبالبكري ن الحسأبو يذكره ما جنس من ، الني وعلى 
يفتريهما جنس من فانه ، المرة من وضعه فيما ؛؛ الأنوار تنقلان  ١٠

....«رااالكذابون 

٥٥٥

ا/آ,) :.وانظرالزان ( )أ/ْآا)ا(



١١٤١^ عر الكلام 

آ٢  ٥٦ز الخاري (( الصابحا0 )) □

(٢٦١)ومسلم 

:الصحيحين أحاديث نزلة م0 
علىامحلد_ان علماء اتفق نمما متونهما محاتر وأما  ١١فال 
.، ١١ذلك« j يستريبون لا بالقبول وتلقيها ، وتصديقهاصحتها 

علمهاتفق ا مهمما فحمهور ومسلم، البخاري وأما  ١١• وقال 
.، ٢١بالحديث« العلم أهل 

:عليهما المدة لأحاديث ا0 
غلقل،أحاديث عدة صحيحه ق وتع نانه لم جما أما ]  ١١ت قال 
علمهأنكر ند والبخاري الم. جمعلى الحفاظ من خماعة أنكرها 

البخاري،مجع مها الصواب لكن أحاديث، نحريج الناس بعض 
.، ٣١« ... جداتليلة أحاديث الشيخين على أنكر والذي 

قالفن هذا أنمة نقلر ند ، بعدهماوكيلك ...  I١١ وقال 
مواضعإلا ، صححاهما تصحيح على ا ووانقوهم، كتابيهما

ywlv) (٢)

ا)ْ/آ-)٣( 



الساحالفصل  ١٤٢

طائفةعليهما انتقدها ، مسلم ق غالبها حديثا عشرين نحو ، يسيره 
.لم مق غالبها المنتقدة الواضع وهذه ، الخمائل من 

,المنتقدة نول نررت وطائفة ، فيهما لهما طائفة انتصر وتد 

مثل، ريب بلا منتقدة مواضع فيها فان ؛ التفصيل والصحيح 
،السين؛؛ يوم الله خلق )) : وحديث ، حبيبةأم حديث 

.وأكثر ركوعات بثلاث الكسوف صلاة وحديث 

عنااكت١١ين اس فإنه البخاري، ق فيها انتقاد لا مواضع وفيها 
الانتقاد...

إلاا فيهعلميه يرج نلم درهم، آلاف سبعة نقد مجن الجملة ول 
فهدا، محضةمغشوشة ليت مغيرة فهي هذا ومع ، يسيرةدراهم 

.ار وكسر حديث آلاف سبعة والكتايان صنعته، ق إمام 

:احاديئهما دد ع0 

رم.(( وكسر حديث آلاف سبعة والكتايان رر : قال 

:صححه ي الخاوي منهج ن م0 
وأمارا •' فيه نال غل—هل البخاري طرق بعض ل ورتع  ٠١• قال 

علىالواضع سائر j رواه والبخاري ، ٢( فضل فيها فيبقى النار 

أبتما والحراب البريآ«،  ٠٠الأصل؛ ي وثع )١( 
.( ٢١٦،'ا)ب/ْا)٢( 

.)ب/ْا؟()٣( 



١٤٣الكتب على الكلام 

,الراوي هذا غلط ليبين ، الصواب 

قغلط الرواة بعض من و؛غ إذا ، ذلك •ممثل عادته جرت كما 
علمتا وم؟ الصواب بها يعلم الي الرواة ساتر ألفاظ ذكر ، لفظ 
.لم مبخلاف ، الصواب نيه ين وند إلا غلط نته وقع 

إلا، انتقاد نته ذفظ\ يروي - الخاري أي - يكاد ولا رر ت وفال 
لفظكتابه ل غما ، منتقد أنه يسن الذي الأخر فل اللف—ويروي 

. ٢٢٢١( منتقد انه سن مجا 'ممابه ول إلا ، منتقد 

: ٢٣١(( السي مومى بن ف محيا رر عن الخاوي واية ر0 
غيرمجن صحيح أنه عرف مجا إلا عنه يروي لا وايخاري را • قال 
.٢٤١،( ...حلويقه

: ٢٠١الرواجي« بمقوب ين عيال رر عن اليخاري واية ر٠ 
اجمالأحاديث مجن ه عنروى وغره والبخاري ار ت ال ق

.(Vrl\A):اكاوى بجرع .وانظر: (\ -)ْ/لا-(آ)١( 
 )٢((T\"،/U ).

على( ٢ ١ ٣ ) تول • ( ٤ ■؟/"ا١ ) : الزان "، محترق »سم : الذمح، نال )٣( 
.ححر ابن الخافظ ترحتح 

،الحديث« ل صادق لكه الدع، ورووس الشعآ غلاة س  ٠٠; الدجى نال )ْ( 
.مقرونا الخاري له أخرج وند ( ٢٠٠)تول • ( ) • النزال 



ايايعع ١ ٤ ؛

.؛ ٠١١، ... صحته يعرف 

:(( ومسلم الخاري رواه :» قولنا j الخهال بمض لط غ0 

قالي الأحاديث أن ون يظنالجهال هزلا، ومثل رر ت فال 
!مثل يقلن كما ، لم ومالبخاري عن آخذت إتما لم ومالبخاري 

البخاريوأن ، الخال حقيقة يعرف لا ممن ونحوم ، ، ٢١الختلتب ابن 
.الكذب يتعمدان كانا أو ، عليهما يروج الغلط كان لما رمج

علىلنا علامة لم ومالبخاري رواْ ُر ! نولنا أن يعلمون ولا 
،لم ومالبخاريع رواية ،كجري صهححاكان أنه لا ، صحته محبومت 

مجنوامحدقن العلماء من غيرهما رواها لم ومالبخاري أحاديث بل 
منما بل ، بحديث منهما واحد ينفرد ونر ، لك ا إلا عدده بحمي لا 

ولوءلواُاذ_، زمانه وبعد ، زمانه ون، زمانه تبل ورام وند إلا حديث 

تلكوكانت ، شيء الدين من ينقص ب ومسلم البخاري خلؤع يب 
.المقصود ونوقا المقصود بها بحمل بأسانيد موجودة الأحاديث 

اله_تاءقرأه ا كقوف« لم ومالبخاري رواه )ر ت تولنا وإنما 
.،٣١« السبعة 

٦) الرازي الدين فحر دم ر٢، 

)٣(



١٤٠زم ض الكلام 

:نهما لست الصححٍن إل أحاديث عزر 0

نيالمإل • ٠ • العزو ذلك من ترآ كشورأيت  ١١ت ال ف
.را، له« حقيقة لا باطلا وغيرهما واإمحيحين 

;الصحيحمن سخ ن0 
٠رى , الأرض ملء نسخهما ني والمرالمحيحان ار ت قال 

:متامة للمراوي صلم واية ر0 

،عليهغيره تابعه ما لم م- الراوي أي - له روى وإذا  ١١• قال 
•رآ؛  ٠٠يه انفرد ما يروي أن يلزم ل( 

٥٥٥

 )١((n/U )؟.

.( ٩٩)؟/)٢( 

( \v^Ia) (٣)



القُتل ١٤٦

(٢٧٥)((داود سنأبي ر ) □

:فيه رطه ش0 

,، ١١السند j أخمد دط مثل رطه ش. 

.، رداود أش أحاديث من أجود أحمد ند محاديث أ- 

( ٢٧٩ز الترمذي« جامع »  □

:ه يزك،0 

فمائلل كشرة أحاديث، روى جامعه،< رر ل والرمدي رر ; فال 
٢،(كدبه لفلهور هدا مثل يرو ل! و ، صسف منها كثم ، عليأ  ١.

اونيه، فضائله ل متعددة أحاديث ذكر ند والترمذي  ١١: وقال 
.ر؛، . موضوع بل ، ضعيف هو ما 

 )١( (U/U ؟ )•
 )٢( (٢٢riv  ) . المارات -قدمت وند j المد شرط يان عد ذلك.
 )٣( (ua/u  ١ ) . ( فانية ) : رر ل » : الدهي نال )،ونواليافع، نم علالجامع

باحالبناكترْ ما لولا الإسلام، أصول أحد وهر السائل، ورووس غزثرة 
تتر الام. ٠؛ ائل الغضل ا منهتر ركشموصوع، ا مضهوامة، 

(yvil\r) . لنمري.(  ١٨- ١ ص/ْ ) : العلمي الترمذي تراث وانظر



٤٧الكتب على الكلام 
ء1ء0080011،11ءءءء0ء»اسمس00ءءءس«00ء0ءءءء1ء

(٣٠٣)ض للما (( علي خصائص ) ) □

:أحادثه ة نزلم0 
ليتسامحون ت،- - الفضائل ق المصنفون \ي . كانوا ران  ١١قال 

علمي،خصائص ، صنفغانه كالمائي ، صعيفةأحاديث، رواية 
منأي — وأمثاله هذا يرو لر و ضعيفة، أحاديث، عدة ييها وذكر 

.ار ٢؛ - الوصوعاُت، 

(٣٢١)للهلخاوي الاثار« معاني شرح  ١١نج 

:اب الكتق ه وهثهجه رفتط0 

المختلفة،الأحاديث، الأنار« معاني شرح  ٠١ل روى  ١١ت قال 
رآهالذي القياس جهة من الغالب ق منها يرجحه مجا يرجح وإنما 

ولا، يثست، لا ناد الإمجهة من بحررحا ا أكثرهويكون حجة، 
.رآ، لذلك...« يتعرض 

■اكطيمح، مع الكتاب من-ا ص (  ٨٧ص/ وانفلر) . ( ١ a/®؟ ) )٢( 



|وابعايثل ١ ٤ ٨

(٣٢٤القالأت«لأيالخسنالأشعري)» □

:اتحالمنة وقمته الفول من فه ما قويم ت0 

٢١رالكتب هذه أخمع للأشعري ٢، المقالات )١ وكتاب ١> ت قال 
•غترها ل يوجد لا ما وتحريرها الأنوال من ونته ، وأبمطها

وظنهنهمه ما بحب والحديث، السنة أهل مذهب نقل وند 
حرنهفلكون عنهم... نقله ما بكل يقول ه أنوذكر نولهم، 
تة،الوأئمة السالف، ومقالات بالحديث خترته من أكثر بالكلام 

تشللا والابات، القي ق أنوالا عنهم موصع غم ل ذكر نقد 
. ٢٢''<<عنأحدمنهمأط.,.

(٣ ٤ ٠ ) السعودي«  ٢٣١تارخ ر ا □

:والحكايات الروايات من فيه ما رجة د0 

يلها إلا يحصيه لا مجا الأكاذيب من عودى الم تاريخ ون(  ١١ت قال 
نداب كتل ناد الإممجنقهلعة ة بحكايق يونفكيف تعال، 

.ا<الدين أصول )ر العقاُد ق اواس ممالان تذكر الي الكب أي )١( 
)٢(

المشهور.هر هذا لكن أخرى، تواريخ وله  ٠٠الذهب مروج ُر واسمه )٣( 



١٤٩صمء1ىاي 

,را، « ... الكذب بكثرة عرف 

آ ١٣٠ ز (( ش الق شسر ) ر د

:الآمح١ر من يهمل U نزلة م0 

بحوزلا ه أنعلى الحديث بم العلأهل أهمع وند لا ت فال 
الثعليجنس من الواحد، ه يرويخ—ر •ممحرد الاستدلال 

الحديثمن يروونه ما لكثرة المرين، هؤلاء وأمثال والنقاش.•« 
.رآ، ؛، ... موضوعال ، صعقاويكون 

علىمتفقون الجمهور علماء ثإ لا : وتفسره القعلي عن وقال 
أنعلى رمتفقون والضعيف، الصحيح يروون وأمجثاله الثعلى أن 

الثعانيل ون يقولوفدا ذلك. اع اتبتوجب لا روايته بحري 
صحيحاكان مواء ، وجد مجا يروي ( ليل حاطب إنه) ت وأمثاله 

٠سقيما أو 

مجانفيه صحيحة، غيه الى الأحاديث غالب كان وإن فتفارْ 

 )١( (Ai/i  ) . :لمان وانغلر;j^ (/٢٢٥-٢٢٤؛ ).
)(١٣/٧))٢.



السابعالممل  ١٥٠

.را، <، العلم أهل باتفاق موضوع كذب هو 

منالأنماء ونمص ، رالحاة ، المرين باتوال اعلم لثعلي ا- 
.ا ر الغوي 

(٤٣٠الخلة«لأنيمم) »□

:إله لخزو ا0 

حجةغليس نعيم، أبي رواية أل العرو مجرد وأما  ١١ت قال 
رم.بالأتفاق« 

:الأحاديث من فيه ْا دزلة 0ْ 
بكرأبي نحالل j روى ند الخلية«  ١١صاحب فإن )ر ; قال 
لبصعتفة أحاديث وفرهم، والأولياء وعلمي؛ وعثمان وعمر 

أهلات الثقالحقامحل من وأمثاله وهو ، العلماء باتفاق ، موضوعق
هوممن الأنة لكن شسيوخهم عن يروونه ا نبممات الحديث، 

■...«ُ" منهأ

.نحرم)U/\؟()٢( 

.()؟/ْ؟ا)٣( 
٧٢)خا/اب-:الخاوي بجرع .وانظر: ( )،/٩٧))٤( 



الكتبعلى الكلام 

(٤٥٨(()مصنفاته ي الييهقي يرويه ما »  ه

بل، ضعيفةكثئرة أحاديث الفضانل يروي واليهقي  ١١: قال 
.، ر(؛ العالم أهل من أمثاله عادة جرت كما مجوصوعة، 

(٤٦٨(()الواحدي تفسثر  ١١ه

:كنائسه ق يمله ما رلة ش0 

وأمثالهما— الثعلمي تلمسذ أي - تلميذه الواحدي وهكذا  ١١ت قال 
رى.(( والفسل الصحيح ينقلون المفسرين مجن 

.ا١ الموضوعات يروي انه آخر موضع ل ذكر و" 
.ر؛، الثعلى - شيخه - مجن يالعربية أعلم لواحدي ا- 

الحدث.من يوردْ ما الوصرع يذكر ألا اشترط لكنه . \ْ()ْ/*)١( 
؟بثرطه أخد مل . (  iUls) :المرة دلائل : ا> 

.( '\/آا))٢( 
 )٣( (r/U  ١ ،) ( ١ ٤ ٩ ص/ ) ذلك ل الص تندم رثي.
.'\/ا؟(نحوْ))٤( 



السابعالقمل  ١٥٢
ءءءس00000101ا

( ٤٨٣) « لأبنه "٠ علي فمحائل »  □

:يرويه ما ومنزلة محه، يف ك0 

هرولا ، ...الحديث أهل من لمس ازل اينوهذا رر : قال 
وبعضهحق، غالمه ما يذكرون الذين م العلجامعي من أيضا 

،صنعتهمن الحديث يكن لر هذا بل وأمثاله، كالثعلى باطل، 
,..، انجمعهعلي فضائل من الماس كتب من وجده مجا إل نعمد 

أنهيخفى لا ما ، الوصوعة الأكاذيب من بمحعه فيما يروي [ هو ف] 
.، ل ٠٠والحدث المقل علماء أتل على كذب 

وأضعف،أصعض فالوامتلي، الغازل ابن نقل وأما » : وقال 
يخفىلا ا مالموضوعات، الأحاديث من كتابه ق جمع ند هذا فان 
•ا ل  ٠٠... بالحديث معرفة أدنى له مجن على كذب أنه 

(ه ٠ ٩ ر للديي الفردوس« رر تاب ك□ 

:أحاديثه ومنزلة لرمته ء0 

الموضوعاتالأحاديث مجن فيه (( الفردوس رر كتاب رر ; نال 

"علي الإمام مناف رء بعنوان الرافضة أحد هلعه )١( 

 )١ْ)٣/V()(،٠/٧)٣ْ.



١٥٣اي على الكلام 
oDDiiDODooDDoooooaDOoaaaoDuuuuuonaauuuiiuuuaoDooDonniM

منكان وإن ، الديلمى شهردار بن شموويه وممنفه ، يك ا ثاء ما 

وحيف، خمعها الي الأحاديث هدم نان ، ورواته الحديث طلبة 
،ا وصعقها لصحيحهار اعتبغم من ا نقله، أ-انيدها 
برةكئأحاديث الموضوعات من مه كان فلهيا ؛ ا وموصوعه

. ٢١١« جدا 

اتموضوعه في، للييمي ٢< الفردوس  ١١وكتاب  I١١ ونال 
صحةعلى يدل لا رواه كونه مجرد أن على العلم أهل أجع ، كثثرة 

. ٢٢١؛< . الحديث 

آه ١ ٦ ر (( الغوي تمسر  ١١ه

:القولان من فيه وما به، يتميز وما الكتاب صل أ0 
الثعليمجن يه أعلم بالحديث، عالما الغوي كان لما ولهدا  ١١ت قال 

قيذكر ل؛ الثعل_ي، تمم محتمر تفسبره وكان والواحدي، 
ولااكلمي، ا يرويهالى الوصوعة الأحاديث هذه من شيئا ترْ تف

 )١( ( rU/® ).
:اللمرن وكشف ، (  ٢٧١) : القدبر مض وانظر: . (  ١٣٩/٧) )٢( 

:الساري« ح ف» ل واردة الان الصنفم معح(، ١٢٠/ل ص) 
.(اا/.).كرانمال:( ٣٨)ص/.



الساحالفصل 

«

DDODDooaooDDaaoaQaaoaoaaaaiiaaDBgooofloaooDaaoaBooBoiioaooaDa^^^

اكطى...ذكرها الي البدع أهل تفامئر ذكر 

ا-لحسمىمحمد أبو _ الثعلى تمم أي ء اختصره ئا ولهذا )) ؛ وقل 
واكعلي، منه والقف الحديث بأعلم وكان - البغوي مسعود ابن 

والنحاةاكرين أنوال عنه البغوي ذكر - السرين باتوال أعلم 
•اكعبى من الغوي نقلها الأمور نهدم ، الأساء ونمص 

اليالموضوعات من يئا قمتسيره ق يذكر نلم الأحاديث وأما 
البخاريإل ويعزوه ، مها الصحيح يذكر بل اسى، رواها 

ابوكت٢، نة الشرح  ١١اب كت، مهسفه نان، وغبره 
.، ر (( (( المصابيح >ر 

٥٣٥) معاوية بن " رم الصحاح تحريد > ر □

:الكتاب هذا ي ه زيادات0
.الصحاح«ق ليت أشياء كابه ل ذكر ند ورزين >ر : قال 

.(  XK^\r) :الفتاوى بجمرع : د\كر . )٢( 
٠ن الخموالكتب *آ الوطأ )ر لإن جمع )٣( 
 )٤( (U/U ،< ١ ) . ثر ال: واطر : ( • ®/t • ٢ ) كتابهأدخل » : نال مث

-٤ ا/؟ )  ٠٠الأصول جاعع >ل : وانظر ،  ٠٠لأجاد صها لوتزه وامة زيادات 
. (0



١٥٥

آه ٣ ٨ ر (؛ الزمحشري تفسير )ر ه

:الأحاديث من ف ما غرلة م0 

منيذكرون الذين المضرين، س ^٠ والزمحشري را ت ، ١١٥
٠را، (( موضوع أنه الحديث أهل يعلم ما الأحاديث 

(٥٤٩)للشهرساني " وانحل الملل ُ ر ه
:إليه الموجه المد به، يتمم وما الكتاب يمة ق0 

صعيفة،أنوالا موضع غير ل نقل ند والشهرمتاني  ١١: قال 
أكثرمن أهمع 'يابه أن مع اس، النمقالات يعرف من يعرنها 
ونع ٢٢١اب البهذا لكن نقلا، وأجود المقالات j الممنفة الكب 

محميناابن وقول الأثعرية بقول محبرا كان لما ولهذا ، وفرما فيه 
وأماالهل_ائفتين هاقن نول نقله مجا أجود كان الفلأّنة، مجن ونحوه 

أمجثالهولا هو فلا والحديث، المنة ة وأئموالتابعون، الصحابة 
لهام العلأهل بنقل ، وجههاعلى سمعوها ولا بل أنوالهم، ؛عرنون 

. ٢٣١وباطل« حق على تشتمل جملا سمعوا وإنما المعرونة بالأسانيد 

لفالواثمة ، ، jyuLJlو الصحابة إل الأنوال ب ومر )٢( 
 )٣((f.i/n).



ا|لساعالفصل  ١٥٦

تصنفه ولن نمنمه، جب م0 
صنفه— (( والحل اللل رر كاب _ اب الكتهدا فان رر : فال 

•ديوانية ولاية له وكاثت ، راآرؤسائهم من لرئيس 

. ٢٢^له(( امتعطانه ق مقصود للشهرمحتاني وكان 

:ه كتابق صادره م0 
كبمن الأت القمجن ينقله ما أكثر تاني والشهرمح١ّ) : فال 
.٢٢١...« انمزلة

(()٤( الفلأمفة مصارعة كاب ر ر □

(٥٤٩)الشهرساني 

:فيه النصر ولن صنفه، ن ل0 
ابنوض بينه المصارعة » كاب  ٢٠١له صنف وكذلك )) : فال 
مجنيكون أن ه أحوالوأحسن . والملمةالشيع، إل ليله محيتا، 

.الإسماعلمةأي ١( 

•-آ( )أ/آ-٢( 
 )٣(٧/٦)٣•.
.م(  ١٣٩٦ر ط مصر طعل ٤( 
.والنحل«المال أه'ممانه» صف الذي وم الإسماعلة لأحد أي ه( 



١٥٧الكتب على اوكلأم 

تحاملولهذا . له الصنف أعي الأسماعيلة، من يكن لر إن ، الشعة 
,ا ١ ر  ٢٢بينا تحاملا للشيعة نيه 

 □( ( U ٢٢الفمحاتل ق (  ٥٦٨) خوارزم أخطب محه

:يرويه ما مغزله 0

كمارر ; — الفضائل خمعه ل الغازل صنيع ذكر أن يعد - قال 
٠؛٠ ••• خرارزم أخطب نعل 

الغثيجمع —4 مجن الفضائل ق صنفها الي والكتب ار ت ونال 
اسالنأروى من ه فان، خوارزم خطيب يما لام، والس-مين 

.رآ،  ٢٢... بالحديث العلم أهل من هو وليس ، للمكذوبات 

أي_ اب البهذا ق مصنف له هزا خوارزم أخطب إن را ؛ وقال 
لهمجن على كذبه يخفى لا مجا الكذوبة الأحاديث مجن نته - الفضائل 

ندالرجل وهذا . . . الحديث علماء عن فضلا بالحديث مجعرنة أدلى 
تولهممن العتمد ق ونقلوه عندهم صحيح هو ا جميذكر أنه ذكر 

. ٢٢. . . مجوصوع كذب أنه على أخمعوا ما ير يذ نكيف ، وكتبهم 

 )١((r-i/i ).
 )٢((t/u■\).
.)؟/ْْ-ا( )٣( 



رالسابعانمل ١ ٥ ٨

( ٦٥٤الخوزي ابن تل مصنفات ر ر □

:ممتفايه ق ما تزلة م0 

المث،من ا أنواعه مصنفاتق يذكر الرجل نهدا  ١١نال 
ةصمميرة كناديث بأحأغراضه ق وبحت—ج رالم—مان، 

.رآ، وموضوعه 

:بمتفها وقلن ، تصنيفهاب م0 

امللشٍعة يصنف ; الناس مقاصد بجب يصف وكان  ١١قال 
لبعضحنيفة أبى مذهب على ويصنف بذلك، ليعوضوه ينامبهم 

الذيالواعفل محلريقة محلريقته فكانت ، أغراضه بذلك لينال ل"آا اللوك 
؟مدينة أي ل : نال ؟ مذهبك ما : له نيل 

مجنوغيرهم الراشدين الخلفاء ثلب كتبه بعض ل يوجد ولهذا 
مجنبذلك د تهمجن مداهنة لأجل - عليهم س ا رضوان - الصحابة 

ابنأو ط : معاما تركة ( أوغلي ونز ) . أوغلي نز بن يوسف واسمه )١( 
لالخواص« إعلام رر و التاريخ ل را الزمان مرآة رر ممنغاته من البنت. 
.وغترمحا عشرية الأُني الأئمة فضاثل 

.(-خا،)أ/با')٢( 
علىرد الذي . (٦٢٤)الحنفي الأيوبي الفر ا أبي عيالملك ينمي )٣( 

،اب الكتهذا طح وق- . حنيفة أبي ترجة ل له رفع فتما البغدادي الخهيب 
.لهليفة لدة جبل 



١٥٩الكب على الكلام 

.را، « رغرهم الرانيين الخلفاء تعظيم بعضها ل ويوجد ، الشيعة 

((والماند والمنن الصحاح كتب ر ر ه

:لهاائت أهل واية ر0 

والمساند.نهاالمن الصحاح ق الي الأحاديث وكذلك رر : قال 
•أم " غ؛رهم عن فيها ما وخمهور ، رآ، ولده عن تليل 

((يالأمانيد تروى الي التفسر كتب  ١١ه

انيدبالأما يتقالونهالذين ، التسر أهل أئمة من رر : قال 
ة،■مو؛ أبي بن عيد ومجريح، ابن كتمستر ، ةالمعروف

ابنبقى  jyJuد، وإمحاق وأحمد ، حميد بن وعند ، وعبدالوزاق 
أبيوابن الخلومي اسلم بن ومحمد ، الخلتري جرير وابن ، مخلد 
الذين، الأكابر العلماء من وغيرهم ، المنذر بن بكر وأبي ، حام 

"؟W/Xf) : والس—تر ، ( ١  i،>/n) : المزاد وانقل—ر ■ ( ) )١( 
.(  TYa/i) : واللسان 

ه.علي ولد أي )٢( 
.)لأا\^()٣( 



السابعاكصل ١ ٦ ٠
owDBitooDOOSDDDSOOOOBaDoaaaoDnonDaaaaDDOiiDDitaBoiiDDOD

الىللمشولأت متضمنة وتفاسيرهم ، صدق لسان الإسلام ق لهم 
.، ر  ٠٠التمسم ق عليها يعتمد 

٥٥٥

،٧٩/٧



١٦١الكتب على الكلام 

وعدمهالماهن حيث من محسن أنواع □

أنهيعلم عش يروي لا من منهم : مصنفاتهم j( والناس  ١١: قال 
وعمدالرخمن، سعيد بن ويحيى ، رثعبةمجالك، I مثل يكذب، 

ليسشخص عن يروون لا هؤلاء نان حنبل بن وأحمد مهدي، ابن 
نلأكذاب، عن أنه يعلمون حديثا يروون ولا عندهم، بثقة 

ندلكن ، الكذب بتعمد يحرفون الدين الكذابvن أحاديث يروون 
.فيه أخطا صاحبه يكون ما يروونه فيما يتفق 

ضعيفةتكون أحاديث وغيرهما وإسحاق أحمد الإمام يروي وتد 
ويستشهدا بهلثعتتر ، ونحوه الحفظ بوء رواتها لاتهام عندهم 

...بها 

يصمبل وجهه، على ذلك محز علته يم المصض من وكثتر 
،عليه لا غيره على رالدنك ، سمعه كما سمعه ما فتروي ، ذلك عن 

.را، ،٢ وإستاده رجاله ول ، ذلك ل يتفلرون العلم وأهل 

:الفضانل ي اضمن ساهل ت0 

ةروايق امحون يتسائل.., الفضق المصنفون .. ٠  ١١ت نال 
رى.« ... ضعيفةأحاديث 

. (oY-.oX/Y) (١)

 )(١٧٨/٧))٢.



؛لساعاكمتل  ١٦٢

:ونحوه الضعيف من الصغفون يورده عما لاعتذار ا0 

هولكن )١ ت — الضعيف من نعتم أبو يرويه ما ذكر لما - قال 
الذيكاكتر روى أنه را؛ آ ليعرف ] الباب، ل ما يروون وأمثاله 

قوال الأقيذكر الذي والفقيه القتر، j الماس أنوال ينقل 
وإن، ذكروه ما ليذكر الماس، حجج يذكر الذي والصنف ، الفقه
•يقول لأنه صعقه، يعتقد بل ، صحتهيعتقد لا ذلك من كض كان 

الماتل.على لا القائل على فالعهدة غتري، ذكر مجا نقلت أل 

وأمثالهوهذا ادات... العبفضائل ق صنف ممن كثتر وهكذا 
أنه: الأبواب ل يصنف ممن لأمثالهم العرونة العادة على جروا 
.رأ، الباب« هذا j سمعه ما يروي 

٥٥٥

.أنته ما والصواب [ يرف لا ز : الأصل ل )١( 
٦٨—  lU/x) : الامقامت : وانثلر ، ( ®/٩٧ ) . (  ٣٩- ؟/٨٣ ) )٢( 

وهوُهم



١٦٣الكتب على الكلام 

فيهايذكرون الي المنة علماء مصنفات □
الثابتةبالأسانيد الملف مقالات 

علىالرد » اب كتمثل وذلك ، أهلها عند معروفة وهي ءا ت قال 
،الدارمي سعيد بن ولعثمان ، الجعفي س عبدا بن محمد ؛؛ الجهمية 
علىالرد  ١١و " المرئي بشر على معيد بن عثمان نقض  ١١وكيلك 
ابنلاه لمدا  ٢٢السنة  ١١وكتاب ، حام أبي بن لعبدالرخمن  ٢٢الجهمية 

أفعالخلق  ١١وكتاب ، وللخلأل الأترم بكر ولأبير ه أخمد الأمام 
،خزيمة بن بكر لأبي  ٢٢التوحيد  ١١وكتاب ، للبخ—اري ؛ا الماد 
الشيخي ولأب، براني الطم القاملأبي نة ال ١١اب وكت

لأبي ٢٢والصمات الأسماء  ١١و منيه بن ف عبدا ولأبي ، الأصهاتي 
لابن ٢٢الإبانة  ١١و ، الروي ذر لأبي  ٢٠نة ال ١١و ، البيهني بكر 
أصولشرح  ١١و الأجري، بكر لأبي  ٢٢الشريعة  ١١ونله ، بملة

ابنحفص لأبي  ٢٢نة مال ١١و ' اللألكاتي القامم لأبي  ٢٢السنة 

. ٢١ل  ٢٢الهللمنكي عمر لأبي  ٢٢الستة أصول  ١١و ، شاهغ، 

٥٥٥

 )١((T"\u_T'1T'/Y ).





فمل

أبوت،ه1ويلم ا|أذ4أو نبوت 0م>فه كيفيف فؤ 

.ط ناي اش وحهه اُساام. شيخ كيام هى 







نمذ ١٦٨

4نإلا صال كلكم عبادي يا » 1 الإلهي الصحيح الحديث ق كما 
٠؛ ١١« أهدكم فاسهدوئي ، هديه 

قحتى ، الكذب من المدق ينلم بها الي الهلرق تنوعت ولهذا تذ_وعط_رق 
•المرة دعوى وهو ، ف ا رمحول ، ر بانه ه نفعن المختر إمحار اكس___ح 

الكداباكيئ وكذب الصادق صدق بها يعلم الي  ٧١*الطرق 
وكذلك, الوضع هذا غم اق رعاليه نجهتا ند كما ، متنوعة كثيرة 

،ويتنوع يتعدد وكذبه الرسول عن المتقول صدق يعلم به مجا 
مالعالأهل نان ؛ العلم حملوا الذين صدق يعلم ه بما وكذلك 
،سعيد بن ويحيى ، وشعبة ، والثوري ، مالك مثل صدق يعلمون 

،لم وم، والبخاري ، حشل بن واحمد ، مهدي بن وعبدالرحمن 

يتعمدونلا أنهم بيجرمجون ا يقينا علم- هؤلاء وأمثال داود وأثي 
،المصلوب *جيد بن محمد كذب ويعلمون ، الحديث ق الكذب 

،اري الجويبس دا عببن وأحمسد ، ٢ ل القاصي الخزي وأبي 

ع(() ٢٠٧٧رقم) لم مأخرجه الذي الطول ذر أم •حديث س نشة ( ١ ) 
 ،_)T( أنه : ب.

•فالْلريق ن،س،ب؛ )٣( 

•عليها : ب )٤( 

•القاصي الأخر وأم : م القاصي؛ ( نقط بدون ) الحري وأبي ن،س: )٥( 
ابنزمعة بن لد عبدا بن كبمتر بن وهب بن رمب الخزي أبر وهو 

٢٠سنة تول عدالطب،  لسان؛ ل ترجمه انغلر . الخديث بوصع *مهم ، ٠
؛ ٩٤- ه/.؟ : الومات ؛  Yua/v: الامحدال مران ؛ ; الزان 
.: الأعلام :< iov.io\l\Y■.بغداد -اريخ 



عدمهامن الأخيار محبون معرفة كيفية 

يعلمونممن ونحوهم النخعي داود وأبي ، را، [ بن!راهيم غناث و] 
الكذب.رآ، يتعمدون أنهم 

الحديثأهل لكن بي، إلا عليه الأنوار مجن يعمم فلا الخطأ وأما 
أتل؛من ونحوهم ومالك، والثوري، الزهري، مثل أن يعلمون 

ويعرفونالحديث، مقصود ق تقدح لا خفيفة أشياء ق غلهلا الناص 
الحفظم عليهالب والغ، اأحيانيغلطون ه__ؤلأء دون رجالا 

.الغالط غلط على بها يستدلون دلائل ولهم والضبط، 

إذابهم يحتجون لا فهؤلاء غلطهم كئئر نوم هؤلاء ودون 
مأنه.ممعنى ، بهويمتشهدون بحديثهم يعترون لكن ، انفردوا
واللفظالطرق تعددت فإذا ؟ غيرهم رواه هل ت رووه غيما ينفلرون 
اتفاقالعادة ل يمكن ولا ، يتواطاوالر أنهم بم العلمع واحد، 

الحديث.صدق على يدلهم مما هدا كان - ذلك مثل ل الخهلآ 

لهيعةابن مثل ، به لأعتير الرجل حديث أكتب ! أخمد تال ولهدا 
غمار، كتبه احترفت لكن ، قاصيا ا دينعالما كان فانه ؛ ونحوم 

.ا؛ عتاب بن إبرامم بن وعتاب  ١١ا ty\ / لأ ١ آ الطبرعة ل كان )١( 
والذيالاسم، بهذا يمي من الرحال كتب من عله ونفت ما وليس 

أنته.ما والصواب تحريف، أنه يفلهر 

٠مجشهرر وصاع الخم م هذا وغياث 
•( ع ) ( ٢ ص/'ا• ) ؛ الحنث الكشف : اظر 

.خطأ وعر يعتمدرن، لا أنهم م: )٢( 



نمد ١٧
»ا1ا0000ءءااءءءااء1<ءءءءء611ءء11ء

ذلكأكثر لكن ، غلهل ا مهراآ دخل دأش_ياء ذلك بعد بحدث 
.وأمثاله كالليث ، الثقات عليها يوانقه صحيح 

ويعلمون، الصبين مجنون صدق يعلمون الحديث وأهل 
باببامكذب ا بأنهيجزمون الى ، الموضوعة الأحاديث كذب 
.ذلك بها عرفوا 

يعلمب بنوكهم ب ومن ، علموه ما علم ا فيهركهم شس 
يعرفويولونها الشهادة تحملون الذين الشهود أن كما ، ذلك 

•رى كاذبهم [ كذب ] و محالفهم [ صدق ] وخرمم ربهم جس 
جربهممن يعلم ، والإجارة اليع ل المعاملات أهل وكيلك 

ارالأخيوكيلك . وخالهم وأمنهم ، وكاذبهم صالتهم و■؛صهم 
قويشكون ، بعضها وكذب ، بعضها صدق الناس يعلم ئد 

.بعضها

مجنذكره ومجا ، وأفعاله وأئواله ، . الني بامحار المعرفة وباب اص احتص
أولأعمال ونمار ، ووعيد ووعد ، ونهي وأمر ، توحيد يز بتمي
الاسافز ، ذلك لثل ومثالب ، ص أزمة أو أمجكة أو ، رم لأتوام ولأت الاد ولأتاس

•صار س،بت ( ١ ) 

وكاذبهمصائنهم وخرمم : م ن، )٢( 
الأتوام.أو الأعمال م: )٣( 

•وأزمة م؛ ن، )٤( 



١٢١عدمها من الأخبار يبرن معرنة كيفية 
BoaaaatmiwnaiiiiiwiiBDDaiiDiiBBBiiBBO

منوطلبه ذلك معرفة ل اجتهدوا الدين ، بحديثه العالم أهل به 
من. الرسول وأحوال ، ذلك نقلة أحوال وعلموا ، وجوهه 

صدقفعلموا ، وهذا وهدا هذا رواية ض وجموا متعددة وجوم 
.الكاذب وكدب ، الغالهل وغالهل ، الصادق 

مجنحمفل ما الأمة على را، به حفغل مجن له لذ ا أتام علم وهذا 
مجمليوإما بهم، مستدل إما ; فيه ، رنتع لهم هؤلاء وغئر ، دينها 
لحم.

،غيه اجتهدوا رجالا له لذ ا أتام الأحإكام ل الاجتهاد أن كما 
رملهم رغ؛رهم الدين، من حففل ما الأمة على بهم لذ ا حففل حتى 

.لهم ممك. وإما ، بهم مستدل إما ! غيه تبع 

هوممن ه بم اعلمحمسي أصحاب خواص أن ذلك مجثال 
،وعلكأ ، وعثمان ، وعمر ، بكر أيى مجثل ، الاختصاص j دونهم 
ابنراض ، رّعد ، عوف بن وعبدالرحن ، خر والزب، وطلحة 

،ياسر بن وعنار ، وبلال ، مجعول وابن ، جل ن ومعاذ ، كعب 
أيوبرأض ، درداء الوأبي ، وسلمان ، الغفاري ذر رأبى 

الوأمجئ، طلحة وأبى ، وحذيفة ، الصامت ن وعبادة ، الأنصاري 

حفظته.مجن ; م )١( 

.ريف وص تع، ر : م يع؛ لهم : ن )٢( 
لم.م:)٣( 



نمت ١٧٢
ا111ءء11ء0ا11ا11000ء1000ههه

أكثرهم ت والأمار المهاجرين من الأولتن اضن السمن هؤلاء 
أحفظالمحاية بعض يكون ند لكن ، مثلهم ليس ممن به اختصاصا 

أيضايكون وند ، صحمة أطول غيره كان وإن ، غترْ من وأنقه 
وإن، عمره لطول غيره عن أخد مما أكثر العلم من بعضهم عن أخذ 
وابن، عمر وابن هريرة، أبي عن أخذ كما ، عنه أعلم غيره كان 

أخدمما أكثر الحديث من صعيد وأبي ، وجابر ، وعائشة ، عباس 
•رآ، [ ونحوهم ] والربتر، كطلحة، ، را؛ متهم أنمل هو عئن 

،أصوله ونثر ، الدين كلتات تلخ ل نلهم الأربعة الخلفاء وأما اص احصم
عنبروى كان وإن ، لغ-يرهم ليس ما ، عنهم ذلك الناس وأخي بتiدغصت 

بعضعن ، ر يروى مما أكثر المقرئة الأحاديث مجن الصحابة صغار 
فيهايشركهم ب الى ونوته التبليغ عموم لهم فالخفاء ، الخفاء 
ارقم، غيرهم نيه شاركهم ذلك بتبليغ ناموا لما ثم ، غيرهم 
خمعثم ، ٢ ل الصحف j( القرآن وعمر ، بكر أبي كحمع ، متواترا 
الاهتمامفكان ، الأمصار إل أريها الي المصاحف ق له عثمان 
.سواه مما أهم ومليغه القرآن بجمع 

أصل.مهم : س،ب )١( 

(م ) ل زيادة وتحرمم؛ )٢( 
روى.: م )٣( 

.الصحف ل م؛ ن، )٤( 



١ ٧٣عدمها من الأخبار ثبوت معرنة كيفية 

٢ر ومماتلتهم ، الأمصار أهل إل الإسلام خرائع تبلغ وكذلك 
وتصديقهم، والعلماء الأمراء ذلك ل رآ؛ وامتابتهم ذلك، على 
م،العلأهل من امره أنمجن ملغ م، الرسول عن شوه مما لهم 

بهامت ن، معلوما ءإاهرا متواترا عاما نقلا منقولا الدين صار حتى 
اءهخلفكانوا هؤلاء أن به وسن ، امحجة به ووضحت ، الحجة 

.وعملا علما أمته ق خلفوه الذين ، الراشدين المهدئن 

ضلما ٠ مى إذا والنجم ؤ : حقه ل تعال تال كما . وهو 
وحي1لآ هو إلأ ® الهوى ض يطئ وما ٠ عوى وما صاحفم 

وكذلك، غوى وما صت مجا نهو ، [ ٤ . ١ : المحم مورة ] ه يوحى 
وسنةبستتي عليم  ١١: مهم نال الذين الراشدون، اؤه خلف

وعضوايها، تسكوا بعدي، هن المهدئين الراشدين الخلفاء 
الهدىبم عنهفانتفى ذلك، ل خلفوه فإنهم رم بالئواجذ« عليها 

الني.ويالرشد الضلال، 

العلم،عدم الصلأل فان والعمل؛ العلم ل الكمال هو وهذا 
اصلاتنق نقول أن تعال لله ا ا أمرنولهذا الهوى. اتباع والغي 

مرق أنمت ض تموط الضم. النزاط ئدئ اؤ 

.إ منقوطة غتر ر ومقاتله ; م ومقايكهم؛ ; ب ، س ( ١ ) 

•واتانتهم م؛ ( ٢ ) 

:والدار*—ي ، ( ١ ا/ْ ) ؛ ماجة ن واب، ( ١ ْ/ُا ) ; داود أبو أخرجه )٣( 
)ع(• ( '/بْ ا )



ضلارسسسسسس 

الوت. [ ٧ - ٦ : الفاتحة سررة ] ^ ولا علتهم المنهنوب 
٠را، « a__( والتماري ، عليهم مغصوب اليهود  ١١ت المي. 
منيكن فلم ، المستقيم الصراط س ا هداه الذي الراشد فالهتيي 

,علمهم المغضوب الغي أهل من ولا ، الجهال الضلال أهل 
،بمص محن بالومول. أعلم الصحاية بمص أن هنا والمقصود ص بم

ه* اعلم الصحابة 
الفضولعند يكون ند ثم . بمص مجن علمه لما تلغا أكثر وبعضهم بيض من 

يوجبولا ، محنه متقيدها ، الأفضل لألمها  jiمحمئة قضية علم 
مجنم يتعلالأعلم هذا أن ولا ، مجهللقا محته أعلم هذا يكون أن ذلك 
.به امتاز ما الفضول ذلك 

يكنب علما الصحابة بمص من يستفيدون الخلفاء كان ولهذا 
محمدمن ، ر الجدة مجيرات علم غهى بكر أبو استفاد كما ، عندهم 

ديةعلم )جهتع عمر تفاد واس، ،لشعبة بن والمغيرة ، ر مجلمة ابن 

.١ ٢ - ١ /١ t مضى فيما الخا-ث هذا محق )١( 
.الجد : ب )٢( 

•تحريف وهو ملمة، س،م؛ )٣( 
باب، الفرائض كتاب ) ٩ ١ ٠ — ٩ «  ٩/٢; ماجة ابن محن : ي الحديث )٤( 

بكرأبي إل الجدة عاءت : نال ذويب؛ ابن عن ت وأوله ' ( الجدة ميراث 
ومجا، شيء س ا كتاب ق مالك ت بكر أبر لها فقال > مجترائها ماله الصديق 
المسالناس. أمحال حتى فارجعي ، محسالف. ا رمول سنة ل لك علمتا 
,دس الأعهناها لف ١ رمحول حضرت معية بن المغترة فقال الناس. 

فقالالأنماري، مجلة بن محمد فقام ؟ عترك محعل؛ا هل ت بكر أبو فقال 



١٧٥عدمها من الأخبار ثبوت مرنة كيفية 

ذلكوغبر ، ا زوجهدية من المرأة وتوريث ، والاصتتذان ، الجتغ، 
بيتهاق ا عنهالمتونى ام مقحديث ظ؛، عثمان واصتفاد ، غ؛رْ مجن 

صلاةحديث فهبُ على واستفاد ، غإرْ من أجله الكتاب يلغ حتى 
•غيرْ من التربة 

اكرحاد__،؛ويالغه ، يعلمه وب ممون حتى الفاصل عن العلم ذلك يخفى وتد 
اسرعنهم تئن أن المقصود لكن • موصعه هذا ليس كثئر وهذا . دونههو من 

الخالفاءبعد م العلعنهم الناس أخد الذين فالصحابه ، العلم هلرق 
اذومع، عود من واب، كعب بن مجثلُأض ت الأربعة 

،وحديقةثابت، بن وزيد ، الدرداء وأبي ، را؛ [ جبل بن ا ]
،سلام بن لف وعبدا ، وسلمان ، موصى وأبي حصان، بن وعمران 
.وأمثالهم 

للهوعبدا ، عمر وابن ، عباس وابن ، عالشة مثل ت هؤلاء وبعد 

•وغئرهم وجابر ّمد، وآبي ص، عمرو ابن 
وعروة، المسيب بن وسعيد ، وعترهم الفقهاء مثل التابعان ومن 

،محمد بن م والقامح، عتبة بن لف ءبا٠ا بن لف وعبيدا ، الزبير ابن 

•الحديث ٠ ٠ , بكر أر لها فانفذه . شعة بن الغيرة تال ما مثل 

انفلر. ه بكر رأيي ، ذوب بن قبيصة ض انقطاع ب الإسناد ت أنول 
•( ع ) • (٢٠ص/إ ) التحصل؛ جامع 

•،)ب(م،جل؛في)س(راآ 
.( م ) من ماقطة : عمرو ين ش وهمدا )٢( 



ضلا ١٧٦

هشام،بن الحارث بن همدالرخمن بن بكر وأبى لذ، تمدا المبن وّ
ابنوسليمان تابت، بن زيد بن وخارجة الحستن، بن وعلي 
وعبيده، اصي القوشريح ، والأسود ، علممة ومثل ، يار 

.وأمثالهم سرين بن ومحمد ، البصري والحس ، السلماني 

كثئر،أبى بن وبحتى ، ونادةالزهري، مثل ت هرلأء بمد من ثم 
مدمبن وبحبي ، الختت١تي وأبرب ، امي الشومكحول 

وأمثالهم.المصري، حبب أبى بن ويزيد الأنصاري، 

ابنوخماد والثوري، مجالك، مثل هؤلاء بمد را، [ من ] ثم 
،وزائدة ، وشعبة ، والأوزاعى ، واللمث ، ملمة ين وحماد ، زيل 

.وأمثالهم عيينة بن وصميان 

مهدي،بن وتمدالرحمن القطان، بحتى مثل ت هؤلاء يعد مجن ثم 
وإسماعيلالجواح، بن ووكيع وهب، بن س وتمدا المارك، وابن 
،اصي القيوصف وأبي ، رآ، بشر بمن ونشنم عليه، ابن 

والقاسم، راهوية بمن وإسحاق ، والحميدي ، وأحمد ، والشافعي 
ابنبكر وأبي المديي، وابن ُعين، وابن ثور، وأبى سلام، ابن 

.الأصول من ّانطة : من )١( 

ابنمشم وهر ■ بشر بن وهشام ؛ ب س، ؛ بثر بن عبد بن وهشم ؛ م( ٢١
تهذيب: ل ترجمه . ..معاويةأبر ، السلمي ار دينبمن القاسم بن بشم 

.\ا\حر : الأعلام ،  ١٤- ا/آْ ١ : التهذيب 



١ vvعدمها من الأثمار يون ثم؛؛ كيأ 

•رن حرب بن زمر ختثمة وأبي ، شتبةأبي 
،زرعه وأبو ، داود وابر ، لم وم، الخاري ت هؤلاء ولعد 

عبدالرخمنبن ذ وعبدا ] ، الدارمي معتد بن وعثمان ، حام وأبو 
الأئرم،بكر وابر ، وارم بن سلم بن ومحمد رن، [ الدارمي 
ابنومحمد الأندلسي، محلي بن  ٧١وبقئ الحربي، وإبراهمم 

•وصاح 

خريمة،وابن والرمدي، المائي، عثدارخمن أبي ت ومثل 
ابنلك وهمدا اإءلثري، جرير بن ومحمد المروري، ضر بن ومحمد 

•حام أبي بن ومدالرخمن حنل، بن أحمد 
بكروأبي ، رْاالمي حام أبي ت مجثل بمد ر؛ا [ من ] ئم 

وأبي' الءلأراُي تامم وأبي رم، النيمابوري بكر وأبي ، ، ر المعاد 

ابنحرب بن زمتر خينمة أر وم ■ خطا وعر ، •••خيمة وابن ن،س؛ ، ١ ر 
انظر. م  ٢٣٤سة وتول ، م ١ \ ■ تة ولد الماثي، الحرغي شداد 

.٢ ٤ ٤ - ٢ ٤  y/r•: التهذيب تهذيب : ل ترجته 
.( ن ) من ساقط السو»تين ا؛ن ما )٢( 
■تحريف وم دتنى، : ص ن، )٣( 
الأصول.من محاتْلة : من )٤( 
.)ع(خان• ابن )٥( 
بمن!'رايلالحز بن لمان بن أخمد بكر أر دم • الحار ب؛ ص، )٦( 

ولد، الخنابلة الحديث اط حفس ، عصره ل بمغداد انملمام شيح ، الجاد 
تالاعتدال ميزان ت ل ترخمته انغلر . م  ٣٤٨منة وترل — ٠  ٢٥٣سنة 
. ١٢٨\.YU\/الأعلام: ؛ا -ا/ا

.)ع(اتنادذر.)٧( 



يظآ؛؛؛!١ 

•وأمثالهم الأصبهاني انمثال أخمد وأبي الأصهاني، الشيخ 
،مجنده وابن الدارتهلي، الحن أبى ض : هؤلاء بعد من ثإ 

ممن٥—ولاء وأمحئال معيد، بن و■ءبدالغني س، عبدا أبي "؛ ١١والحاكم 
إحصاوهم.ممكن لا 

غارهم،من ف. ا رسول أحوال بم أعلوأمثالهم نهزلاع ا،تهازص 
أٍم س ونيهم ، روايةأكثر م س هزلأء j كان رى وإن ___ 

نتهأنمه هو مجن ومنهم قيمه، ممجن بصححه معرنة مجتهم ُ ع
•غ؛رْ من 

مجنإئ أحب غيه والفقه الحديث معرفة I حنبل بن احمد تال 
متونق الفقه العلم اشرف الديي بن علي وتال حفظه، 

ابنوعلي ممتن بن بحيى إن ن• الرواة أحوال ومعرفة الأحاديث 
عيدأبي مثل من رأ، قيمه وميمحيحه أعرف ونحوهما المديي 

وأحمداولشك، مجن أنقه ونحوهما ثور وأبو عبيد وأبو ، ثور وآبي 
.وهرلأء هؤلاء يشارك كان 

معكان كما وبحبونه، بحبهم ممن وهرلأء هؤلاء ائمة وكان 

-خطا وص الخاكم، مدة وابن : ب ص، ن، )١( 

نإن.م: )٢( 

.فنون ت ن )٣( 

•منيمه ت م )٤( 



٧٩عدمها من الأخبار نوت معرنة كيفية 

ومع، الحديث ق الفقه أمل محن ونحوهما عمد رأبي الشافعي 
لة العرنأهل مجن ونحوهما المديي بن وعلي مض بن بحيى 

الحديث.

رأبو، داود أبي من أكثر بصحيحه عناية له الحجاج بن ومسلم 
.وهذا بهذا عناية له والبخاري ، أكثر يالفقه عناية له داود 

اءعالمأن القمود يل ، هذا ق الكلام توسعة هتا المقصود وليس 
،اضه-م ليس ما الرسول بأحوال المعرنة مجن لهم بالحديث العلم أهل 
،الحديث كثير ، ا صادنالرجل يكون رند . الشأن هذا أتمة نهم 

،قيمه ومبصحيجه انماية أهل مجن ليس لكن ، نته الرواية كثتر 
بمحيحهالمعرفة وأما . صابهل صادق فانه ؛ نقله منه يستفاد فهذا 

وند، مجتهدا ا فقيهذلك ع يكون رند • آخر علم لهذا ومقيمه 
٠معرفة كمبمر له ولس ، ا|م\ن الخار مجن صالحا يكون 

مجنعليهم يروج فلا ، العلم ق تفاضلوا وإن ، هؤلاء لكن 
كانمجن فكل ،  ٢١١علمهم ه ليكن ل؛ مجن على يروج مجا الكذب 

يروجنقد . أتم والكذب الصدق ين تمييزه كان ، اعرف بالرسول 
إماكثيرة أحاديث ، والنفلر ، والزهد ، والفقه ، التفير أهل على 

عندالكذب معلومة وتكون ، بصيتها يجوزون وإمجا ، بها يمدنون 
,الحديث علماء 

)ا(س،ب:علم.





١٨١عدمه؛ من الأخباو يون معرنة 'يية 

.<؛ والدم المني من الثوب يصل  ١١ت وحديث 

.دخل؛< سا لا خرج مما الوضوء ١؛ : وحدبث 

((.لاهود ئز الصلاة، ابتداء في بليه برفع »كان : وحدبث 

طائفةيعضها يصدق الي رآ، الأحاديث مجن ذلك ، رأمثال أل 
الحديثبالعلم وأهل . والحرام الحلال عليها وبجنون ، الغقهاء من 

ةمجوضوعطه. ا رسول على كذب انه—ا على مجتففون 
ذلك.يعلمون الفقهاء من العلم أهل وكيلك رم، [ ليه ع] 

مجثل، صدئاويقلها المثاك مجن كير يرويها أحاديث وكيلك 

.حيوا« الجنة دخل عوف بن عبدالرحمن إن رر 

يذعولأالذيص يطرد ولا ؤ ] ت تعال توله إن ءر ت تولهم ومثل 
،[٠٢:الأنمام سرر؛ ] ه وجهه يريذوف وانمثم الخداة مبدبهم 

والغبمأ—العذاة ربهم؛ يذعوثث الذيس مع شنك امير وؤ 
.الصفة أهل ل ، ر' نزل : رْا [  ٢٨; الكهف سورة ه[] وجهه يريذوثا 

.مثال ؛ م ، ن 
•الحديث ؛ ص ، م ، ن 

.( م ) ل زيادة : عف 

•توله ن،م،ست 
.غنط في)ب( الكهف سورة آية 

نزلت.;)س(،،وفي)ن(من)م(سانطة : نزل 





١ ATعدمها من الأمحاو بون معرفة كيفية 

أحاديثمجن شء فيها ليس الصحاح ل الي المعراج وأحاديث 
ام،النق كانت مدية أحاديث ل الروية وإنما الروية، ذكر 

أصنفي ربي البارية أتاني  ١١: جمل بن معاذ كحديث 
ماوكدللث، ر* الدية، ق رن رآْ ضام نهدا أخره، .إل صؤرة« 

كان.ممكةوالمعراج ، رآ^ ، ام التق المدينة ل كانت كلها شابهه 
الملمن.واتفاق القرآن بنص 

كذباأتلهر هو مجا الحديث مجن الناص من طامة على يروج وتد 
منفهذا عنه، الثرية صمطت حتى الني. تواجد مجثل ، هذامجن 

املصدتا هذا يفلتون وطاتفة ٠ المعرفة أهل باتفاق الموصوع الكذب 
ورواهالسماع، مسالة ق رواه فانه المقدصي، طاهر بن محمد رواه 

الحديثهذا أن صري بجاغ » : تال لكن المهروردي، حفص أبو 
مرهوخالج ظنه الذي وهذا  ٠٠باصحابه اليي. اجتماع دون ليس 

متفقونبالحديث العالم أهل فان تلبه؛ خالهل ند غيره عند يقان هو 
لذا رصول على كذب هذا أن على 

وأنه، التي. قاتلوا الصفة أهل أن طاتفة ظن هذا من رأعغلم 
منأنه مع وهذا عليهم. الغدر كان إذا ، الأنبياء قتال للأولياء بحوز 

الأحوالإل يتتب ممن كثئر على راج فقد والكذب، الكفر أعظم 
شيطانيه،أحوال لهم ة الحقيقل م وهوالحقائق، والعارف 

.م( ) من ماتطة ت رآه )١( 
.( ب ) ، ( ص من) مانط ض ما )٢( 



نم—3 ١٨٤

وتفعلالغابات، ببعض نحثرهم ئد را، بهم تقترن الي والقياض 
سويظنكثتر حواحهم، رآ، [ بعض ] وتقضي ■، أغراضهم بعض 
القياحلن.أولياء من هم وإنما طه، ا أولياء بذلك أنهم الناس 

أحاديثنة الإل ، رينتسب ممن كثير على يروج ند وكذلك 
فضائلل المروية كالأحاديث كذب، وهي نة السّمن يظونها 

ال،والاغته، فيالكحل وغضل — الموم غير _ عاشوراء 
العيالعلى النفقة وتوصعة ، والمصافحةرالخضاب ، والحديث

يرغصحيح حديث ٢ ر عاشوراء ق وليس ذلك. ونحو مه، 
.الصوم

هكلفبذا فيه، معنة ص صلوات نضل ل يروى مجا وكذلك 
أحدالأحاديث هذه ينقل ل؛ ر المعرفة، أهل باتفاق موضوع كذب 

•كجهم ل العلم أهل أئمة من 

مجنرر ت يروى الذي الحديث عن أخمد الأمام مثل  ٣١لما ولهاوا 

•بهم يغزون الذين ؛ ب بهم؛ يغترون الي ؛ س بهم؛ تمرن الي : ن ١( 
•( م ) ل زيادة بعض؛ ٢( 

■يب ص،بت ٣( 

.رم(من صاقطة ; والحديث ( ٤ 

•• • عاثرراء حديث ل وليس : ب ص، ، ن ٥( 

.صلاة ت ب ، ص ٦( 

•( ب ) ،(ص ) مجن اتطة : لما ٧( 



٨٥عدمها من الأخبار ُبوت معرنة كيفية 
BiiMomMHwniiMDat

.له أصل لا I نقال  ٠٠عاشوراء يوم أهله على ومحثع 
نضلأو ، بخصوصه رجب نضل j( الروية الأحاديث وكذلك 

هنية محموصصلاة فضل أو ، ه منشيء صيام أو ، صيامه 
.محتلق كذب كلها ، كالرغائب 

الأحديوم كملاة ، الأصرع صلاة ل يروى مجا وكذلك 
ليلةالمقدرة الصلاة مجن يروى مجا وكذلك . كذب وغيرهما والأثنين 
وعشرينبع ليلة أو ، رجب مجن جمعة را، ليلة وأول ، النصف 

.كذب كلها ذلك ومحو ، منه 

اسميحملأه أو السور أو الأيات عدد بتقدير الأمر فيها صلاة كل وكذلك 
صلاةإلا ، الحديث بالمعرنة أهل باتفاق كذب نهى ، بيح التس

وإن، كذب ا أنهالقولن واظهر ، لهم نولن فيها فإن ، السميح 
أحديأخذها لر ولجذا ، العلم أهل من طائفة صدنها اعتقد ند كان 
كرهوهارآ، أصحابه ة رانمحنبل بن أحمد بل ، السلمان أنمة من 

نلموغبرهم والتانعي حشفة وأبو مجالك وأمجا . حديثها ق وطعنوا 
وأحمدالشافعي أصحاب من يستحبها ومن ، بالكالية يسمعوها 
.الأئمة عن نقل لا ، منهم اختيار هو نانما وغيرهما 

افيهالي ، الماثورة الذكورة الصفة يستحب فلم المبارك ابن وأمجا 

•لتلة أو • ب ' س )١( 
ع) . أتته ما الصواب ولعل ٠' الصحابة ار ت ااهل>رءة ل )٢(  مَء 



نملا ١٨٦

لئلا، المشروع توانق أخرى صفة اتحب بل ، الهيام نل التسبيح 
.له أصل لا بحديث سنة نشت 

ميعل. الّ؛ى عن منقولة أشياء التفسير كتب ق أيضا وكيلك مباابقّّم■ 
منهما وما 

القرآنسور فض—ائل حديث مثل ، كذب أنها بالحديث العلم أهل لأدضدع—ات 
رويذكرْ ، سورة كل ، ر أول ل والواحدي الثعلي^ يدكره الذي 

•سورة كل آخر ل الزمحشري 

ورالمائل فضق الم_ي. عن روي ما أصح أن ويعلمون يجتيج 
،الصحيح أهل رواها ولهذا ، (( أحد لك ا هو نل )) أحاديث ود أدّ

،وغيره الخلال محمد أبى كالحانظ ، مصنفات لها الحفاظ رم نانرد 
ةوآيالكتاب غامحة فضل j( ر٤ا الأثورة الأح_اديث أن ويعل٠ون 

فرقانفلهم ' صحيحة أحاديث والعوذن^ن البقرة وخواتيم الكرسي 
.والكذب الصدق ض بيه يفرتون 

UJ_Ui _ ني ليس.مممرمل فغالثها النزول سب ، ر [ أحاديث ] وأما,
ول— لها ناد إسلا علوم ثلاث ت حنبل بن احمد الأمام تال ولهذا 

•أوائل ن ب؛ س، )١( 
وكذلك.: م ويذكر؛ : ن )٢( 

فأورد.:ب _، )٣( 

•١^^ الحديث ن،م،س؛ ( ٤ ) 
•غنط ( ب ) ل : أحاديث )٠( 



١ ٨٧عدمها من الأمحار مرت معرنة كيفية 

أنيعي واللاحم. والغازي، ، التفسر : - أصل لها ليس ت لفط 
.مرملة أحادثها 

لارسيلأن الأموال وأصح ، اوردهمولجا ؤ، الناس تنازع ند والمراصيل 
أنهحال من علم نمن الوتوف، ومنها الردود ومنها المقبرل منها 

الثقةعن يرسل عرف ومجن مرد، مز ثقة عن إلا يرسل لا 
.موقوف نهدا ، حالهيعرف لا عمن رواية إرساله كان الثقة وغئر 

.مردودا كان الثقات رواه لما مخالفا الراصيل مجن كان رمجا 

العلمأخذ رآ، الراوض مجن كل ؛ راآوجهغ، من الرسل جاء وإذا 
ذلكمثل نان صدته، على يدل ر؛، مما نهدا ، الأخرفيوخ عن 

مماهذا كان الكذب، وتعمد نيه الخطأ تماثل العادة ل يتصور لا 

الكذبتعمد ز جهة من ، ريؤتى إنما الختر نان ، صدق أنه بملم 
هقييتواطآ ل؛ أنه بعلم مما القمة كانت ناذا ، الخطأ ٢٢[ جهة ومجن 

رصمثل ، وخطاعمدا الكذب ق تماثلهما تمتع ري، والعادة الخيران، 

•وجهين س المراسل وآحاد م؛ وجهتن؛ ص الرسل كان وإذا ب؛ ' ص  ٢١١
.تحريف ومر الرواتن، : ص ن، )٢( 

•الأخر نثرخ آخر عن ن؛ )٣( 
•( ب ) ، ( ص ) ص انطة ّ؛ مما)٤( 

•به يوش إما ؛ م، ن  ٢٥١
.( ن ) ص محانط السوذين ض ما  ٢٦١
.نالعادة : ( فنط ) ب )٧( 

.خطاومر ومثل، س،بت )٨( 

"ب

هل



ض—3 ١٨٨

رواهاما مثل هدا رواها كشترة أنوال نيها طويلة نمة تكون أن 
صدق.أنه ملم نهدا ، هذا

فإن٠ لام العليه وموصى إه، محمد صدق يه يعلم كا وهدا يسع يعلم ممأ 
أدمونمة ، رلرللعا وخلقه وملائكته س ا عن أخر ا منهمكلأ 

بهأخبر ما -كثل اللام عليهم الأنبياء تمص مجن وغيرهما ويومف 
وأنهالأخر، من ذلك يستمد ل؛ متهما واحدا بان العلم مع الأخر، 

أخبرمن فإن ذلك؛ مثل ل الخبرين تماثل العادة ل بمع 
خبرهل مبطلا كان لو ُعين، مخبر عن دقيقة مجفتنلة بأخاركثيرة 

ارن،غيرتقمن ذلك يختلق مبطلا أن لامجثاع ، خبرهلأخلف 
كلأأن محن ذلك بل ، إليهاالعقول تهتدي لا أمحور ل لاسيما 
وصدق.بعلم اخبر منهما 

إلبلد من رجل جاء فلو • أحوالهم مجن الناس يعلمه مما وهدا 
أنوالاتتفلم فيه، حدثت مجمصتلة حوادث عن وأخبر رآ، أخر 

فحكيالكذب على يواطثه لر أنه علمنا مجن وجاء محتلمة، وأنحالأ 
يقعند الكذب فان كذلك؛ كان الأمر أن نطعا علم ذلك، مثل 

بمض،عن بعضهم وتلقى المواطأة سيل على لكن ذلك، ثل مق 
الممارىمقالة مثل الباطلة، المقالات الباطل أهل يتوارث ما ك] 

العقلبضرورة يعلم كان وإن فاتها ونحوهم، والرافضة والجهمية 

.خطا وهو للعلم، : ب ص، ن، )١( 

إلم:في)ن(شل•)٢( 



١٨٩عدمها من الأخبار ثبوت معرنة كيفية 

تواطاوايلما ؛ [أ،بعض عن م يعضهنلقاها لكنها ، باطلة أنها 
•اياطل على مها اتفاتهم جاز علتها 

علىالمروريان جحد على اتفانهم يجوز الكشرون والجماعة 
وأما، الاعتماد ق خطا وإما ، رآ، للكذب عمدا امجا I التواطؤ مجيل 

.ا ر نممتنع وهذا هذا ، ر دون س الضروريات جحد على اتمانهم 

٥٥٥

•ن س صاتط العقر ض ما ( ١ ر

.الكذب عد إما ; م )٢( 
.دون : م ، ن )٣( 

•وهو الممتنع، ; ص ، ن ( ٤ ) 



نمت

صف ه

الشول.كذب ها م ملاّ لشرق اق 
أنمثل ، تئاصة والامالتواتر بم علما خلاف يروى أن مجتها 

بىمن كثيرة حلوانف واتبعه ، النبوة ادعى الكذاب مسلمة أن نعلم 
اأيوأل ، الكذاب المتنبئ بهذا لإيمانهم مرتدين محكانوا ، حنيفة 
مجوسياكان الهرمزان وأن ، كانرا يا بحومكان عمر محاتل لؤلؤْ 
.يك ا رسول مرض مده بالناس يصلي ل*َكان بكر أبا وأن ، أسلم 

قا دننوعمر ارا، بكر أبا وأن ، لمرصه بالناس الإمامة ق وبخلفه 
اليالني. غزوات من يعلم ما ومثل ، الني. مع عائشة حجرة 

نتحإ ث، خير ثم ، الخندق ثم ، أحد ثم ، كبير القتال فيها كان 
تبوك،كغزوة نتال ا فيهيكن لر والي ، الطائف غزوة نإ ، مكة 

٢٢١جب بالأنفال كتزول الغزوات ل القرآن من نزل وما ، وغ؛رها 
بببأولها ونزول ، أحد بب بعمران آل آخر ونزول، ، بدر 

ونزول، النضير بى بب بالحشر سورة ونزول ، نجران نمارى 
صلحبب بالفتح سررة ونزول ، الخندق ثب يالأحزاب 

•ذللئ، وأمثال وعترها ، نرك غزوة بمب براءة ونزول، ، الحديثة 

همنّانط ض ما ( ١ ) 

.لسب : من، )٢( 



عدمهامن الأخبار ثبوت معرفة كيفية 

خلاف ofم يعلما — ا بهيتعلق ومجا - الغزوات ق روي فإذا 
منه وأمثال، الرافضي هذا يروي ما مثل ، كدب أنه •ءل-م ، الواقع 

،الغزوات ق الظاهرة الباطلة ، ر الأكاذيب من ، وغيرهم الرافضة 
ونتءي ق القرآن نزول م يعلأن ومثل ، عليه التنبيه تميم كما 
والمائدةرأ، والنساء عمران وآل البقرة ّورة أن يعلم كما ، كان 

والأعرافالأنعام وأن ، المدية ل الهحرة يعد نزلت وبراءة والأنفال 
وهلالساعة واقترن ومريم وطه والكهف ويوسف وهود ويونس 

المعراجوأن ، .ممكة الهحرة تبل نزلت ذلك وغئر ان الأنعلى أتى 
مجنكانوا الصفة أهل وأن ، بالمدينة كانت الصفة وأن ، .ممكة كان 
،مجعيت_ين ناصا يكونوا لر و ، . المح، يقاتلوا ب الذين المحابة جملة 

،القادمين الغرباء مجن له أهل لا مجن بها ينزل منزلا الصفة كانت بل 
منوعترهما هريرة وأبو رناص أبي بن عد ممهم دخل وممن 

معثالإسلام، عن ارتدوا الذين رم و'كالميين الومنتن، صالحي 
أعينهم،وسمل وأرجلهم، أيديهم فقطع آثارهم، j( الني. 
منذلك وأمثال ، ٢ ر يسقون فلا ، رأ، يستسقون ادة ل وألفاهم 

.الأحاديث : م )١( 

.عمران وآل والنساء القرة ت س ، م ، ن )٢( 

•وكالعرانين ت م )٣( 

.ليستسقرن : س )٤( 

)ع. (١٦٧١برتم) وملم ، (  ٠٦٨ ٤ ) برتم البخاري أخرجه )٠( 



نمت ١٩٢

.العلومة الأمور 

الي؛الطوق ومن ، كذب أنه علم ذلك نقيهس الجاهل روى فإذا 
كانلو أنه يعلم ان.مما والاثنالواحد يتمرد أن الكذب بها يعلم 
لوأنه المعلوم من ه فان؛ نمله على والدواعي الهمم لتوفرت واتعا 
قه كديلعلمنا والعراق والشام بغداد بقدر عقلتم يجلل الواحد اختر 
.الناس به لأخر موجودا كان لو را، لأنه ، ذلك 

أو، وعثمان عمر رجل؛خن رآ، تولى ه بانأخرنا لو وكيلك 
لله يؤذن كان المى. بأن أخرنا أو ، وعلى عثمان يخن تولى 

اميقكان انه أو ، قاء الامتمأو الكرز صلاة ؤ، أو ، العيد 
أكثرالعيد يوم يصلى أو ، واحدة جمعة مجن أكثر الجمعة يوم .عدينته 

أهلأن أو ، العيد يوم العيد.كنى يحلى كان أنه أو ، واحد عيد مجن 
ار أنه أو ، خلفه ومتى ومزدلفة بعرفة الصلاة يتمون كانوا مكة 
صومنرض أنه أو ، يقمر كان كما •عنى الصلاص ض بجمع كان 
الضحىونت ة مادمحصلاة نرض أنه أو ، رمضان غر آخر شهر 

أنأو ، الكعسة غير آخر بيت حج فرض أنه أو الليل، نصف أو 
ونحو، يشابهه بكلام غرهم أو العرب من ءلارمة عارضه القرآن 

هدمانتماء نعلم فانا ، الكاذب هدا كدب نعلم لكنا _ الأمور هده 

.فإنه: م ، ن )١( 

•• رل بأنه أخُ لو ت م )٢( 
•وأنه • ص ' م ' ن )٣( 





تة ٠١٩؛

.كمرة ذلك ونظائر ، ملزوم أنه ؛علم ما انتماء يقتضي لازم أنه 
يعلمالقيض-ين واحد ، المدق نقيض هو الكذب الجملة نفى 
.بخصوصه انتفائه على يدل وتارة.rU نقيضه، بثبوت تارة انتفاؤه 

.ممامحيرا كان نمن النقل، على مي أكئره افة هع والكلام 
ماانتقاء علم اليقي-ي العلم توجب الي الصائنة وبالأخبار وتع، 

النبويةبالأحاديث العلم اهل ل ليس ولذا ، ، ١١يقنا ذلك يانص 
،أمامتهما وصحة الشيخن ، ربفضل العلم يوجمب ما ، ٢١[ لا إ] 

.الرافضةتدعيه ما وكذب 

ببطلانأعلم كان ، ه وأحوالبالرسول م أعلكان من كل ثإ 
كانعلي—ا ا ر وأن ، خفيا نصا ممن ' وعيرهم الزيدية مذهب 
لونعوا إمما هؤلاء فان التفضيل؛ ل ينوتف أو ، الثلاثة من أفضل 

مالعلأهل علمه علمهم.،١ لضعف البميط أو المركب الجهل 
والأتار.بالأحاديث 

٥٥٥

•ريف وم ، همنا: ب ص، ن، )١( 
الكلامساق يقتضيه وإساتها المخ، جمح س محاتْلة إلا )٢( 
-نحريض دمر ، بممرل ; ب س، ن، )٣( 







٩٧القرآمة نهرسالآيات 

القرآنيةالايات فهرس 

الصفحةة الأي

|افاتحفورة س

١٧٤. ١٧٣( )ه_ا"ه .. اضَاالمحتزاط

dygjji  ءره>ادأو

٣٢ه ,., جمعآ الله بعل واصمنوأ 
الساءووف س

٥٢ه .. ٠ والصاحب؛اق 
ووة!{إنعامس

١٨٢ه وانمم... رم؛النداة يذعرل الذيذ طرد ولا 
ا!كهذووة س

١٨٢..ه والعشيإبالخذاة رض يذغولأ الدين مخ شلث واصمأ 
الحلواتووة س

٦٢ه .. . محقوا نأ 3اميى جاءكأإ أ0 آنوأ الدين محا يآ 
اك^مسوود 

١٧٣ا-،( )إذاقرى...4 وامح( 





الأحاديثنهرس 
ء0ا<0ا1ساس0001<00ء0»اءءااا

الأحاديثرس فه

٩٩

ثالحدي

صؤرةأصن في ربي مارحة  UiU؟
.٠٠؟ جنب وأنت باصحأبك أملث 

ال|قتوهةإلا بته في المرء صلاة صلاة أفضل 
؟تسألوني العوب معادن أفن 

عشرةرأكئرء ، أيام ثاهه الحبمى أةل 
حبوأالجنة دخل عوف بن عبدالرحمن إن 

موصمن مارؤن بمنزلة مني أنت 
...الوتر : مملوع لكم و،ن فربمّة عم ين ثلاث 
.٠٠ زضرث خبث 

١٠٠السبت يرم الئربة الله خلق 
٠٠٠ستهظ ص الغانم عن الئلم رفع 
نهتهاالأرض زكاة 

٠١٠الراسدبن الخلفاء وستة بسنتي عليكم 
الأربمنالأيدال أحد شمة بن المغيرة غلام 

الاستثناءفي وال،تاق الطاص ببن المل 
١٠٠بدأ منه ، مخلؤق عير الله كلام القرآن 

وجمرهم السفر في فك الله رسول كان 
يعودلا ثم صلاة، ابتداء في لأيه يرفع كان 

له...أمانة لا نمن إبمان لا 

البرصيؤرث فانه حميراء يا تفعلي لا 
دراعمعشرة في إلا البد مملع لا 
٠٠.اكف خلف ممد صلاة لا 

الصقحة

١٨٣

١٢٢

١٢١

١٢٠

١٨٠

١٨٠

١٤٢

١١٧

١٨٠

١٧٣

١٨٢

١٨٠

١٨٠

١٨١

١١٨

١٨٠

١٨٠

١١٨



الأحاديثنهرس ٢

ثالحدي

دراممعشوة يؤن مهر لا 

ملمعلى والخراج سر يجتمع لا 

...خلغة عشر ائنأ تولى ما عزيزأ الدين عذا ينش لا 
ومومؤمن...يزني حين الزاني يزني لا 
اللهذات في كلهن كذبات ثلاث إلا إبراجيم يكذب لم 

إالهلير حدٍث ر الطي خلتك بأحب ائتني اللهم 
..إبراميم على صلت كما محمد آل وعلى محمد على صل اللهم 

الأعين...حاننة له تكؤن أن لنبي بنبغي ما 
...والفضة الذهب كمعادن معادن الناس 

البتراءعن نهى 

الولدوأم والمدبر المكاتب بيع عن نهى 
.ّلأنهىءنبيعوشرءل،

الطثانفقين عن نهى 
دخلمما لا خرج مما الوضوء 

أسلمحتى عليه أعممي ربي ولكن 
بكرأبا إلا والمزمنؤن الله ويأبى 

أهدكمفاستهدوني ، هلبته من إلا ضال كلكم عبادي يا 
...الناس من ينزوفنام زمان الناس على يأتي 

...ستشهدؤن ولا ثهدؤن . ١؛ 

والدمالمني من الثوب يصل 
ضالؤنوالتماري ، عليهم مغضوب اليهود 

ألصئحة

١٨٠

١٨٠

١٢٠

١١٨

■١٢٣

١٠٩

١١٩

٠٧

١٢٠

١٨٠

١٨٠

١٨٠

١٨٠

١٨١

١٢١

١١٠

١٦٨

٨١

٧٤

 □□□





اكعليم\تنوايد نهرس  ٢٠٢
ه0ءء0ا00000ء00ءءم0سماا008100سما1ءء0ءهه0ء0ء0000ا1«8000

١٢٨. ٠٠البلاغة نهج رأ على الكلام ل للتوسع راجع ُ- 
١٣•.  ٠٠الرٍلا رر j  ٠٠عكر.ا ١) ذكر مراضع .
١٣٢ألمتهم. أ>اف على  ٠٠أخمد سند >) كان الذين اساء .
١٣٢. الخاضلة،< الأجوبة ر) كابه j المهاج عن الغل j للكري خهلآ ونوع .
فروقعلى التنبته إغفاله ل  ٠٠الفاصلة الأجوبة  ١١كتاب محقق من التعجب -

تسهه•ع  ٠٠المنهاج  ١١ل مشت مر  ١٠وض  ٠٠اللكنري  ١١نقله ما ض ة مه
١٣٣(_؛u. لا زوق على 

١٣٠.  ٠٠ما*ف  ١١كتاب مصنف .ذكر 

١ ٣٧. الهاج مطرعة ل وثعا تصحيح .

١٤٦اسمذي. جامع ض الذمي .كلام 

١٠١؟ بن.الث وفى وهل • مصنفاته ق الموضرعات يذكر ألا البيهقي اشتراط .
١٠٨. .م.>ه' ( أوغلي نز ) معنى -
١٦٩. المنهاج مجهلبرعت ل خملآ تصحيح ٠

١٦٩• عتاب؛؛ بن إبراهمم بن عتاب رر ص من الرواة j ليس -

١٧٥. ٠٠ه بكر أبي محع الجدة نمة  ١١سند لاع انأJaعلى التنمه ٠
٠١٨٠ المنهاج مجهلرعة ل جهنا تصحيح .

 □□□



تأت!محتثءس_ 
عالراجرس هل

٠اللكزي همدالخي الأ،ام ، ١^١^ انمشرة للاطة الخاصلة لأجوبة ا- 
٠المري عبدالر بن عمر أبي للإمام ، الأمصار شهاء لذاهب الجاعع لاستذكار ا. 
.تنميةابن الإسلام لشيخ لاسقامة، ا- 
العسقلأتي.ححر ابن للحاظ الصحابة، تمييز ل لإصابة ا- 

•الخوزية ابنثثم للإمام الفرائد، يانع ب- 
الدمنمي.كم ابن للحافظ والنهاية، لبداية ا- 

رجب.ابن للإمام ، الخلغا■يلم على لف العلم نضل ان جب- 

٠هارون عيداللأم للأستاذ ، ونشرها١إنصرما قيق حت- 

العمري.أكرم / للدكتور العلمي، الترمذي راث ت- 
زيد.أبو بكر للشيخ المم، ابن لعلوم لتتريب ا- 
العسقلاني.حجر ابن للحافظ الخيتر، لتلخيص ا- 
النمري.عبدالبر ابن ، والأمانيد المعاني من الموطأ ل لما لتمهيد ا- 
•الأثم ابن إلإُام ، الرّرل. أحاديث من الأصول امع ج- 
العلأتي.للإمج١م المراسيل، أحكام ل التحصيل امع ج- 
البغدادي.الخطيب للحافغل الساعع، وآداب الراوي لأخلاق لجامع ا- 
الفرجي.حسن صديق للعلامة ، الستةالصحاح ذكر ل لجهلة ا- 
,المديي مرسى أبي للحافظ ند، المائمي حء 

•البيهقي الإمام الجرة، لائل د" 
•الجبن عدامحن بن زيد / للدكتور الجامعية، الرسائل ليل د- 
•الحبلى رجب ابن للإُام الحنابلة، طبقات على لذيل ا- 



الراجعذهرس ٢
idQOaaaaoooooaoaouiiuuuuuuBi

ا•للام، كانر .. الإسلام شخ سمية ابن سمة من بان زعم من على الوام الرد -
•الدمنتي الدين ناصر ابن 

.ااعسقلأتي حجر ابن للحافغل الخضر، نبا ل الضر لزهر ا- 

•القرومحا ماجة ابن للإمام ماجة، ابن نن ّ- 
.ااسجستاتي داود أبي للأمام ، داود أبي نن ص- 
•الدارُي همدالرخمن بن ف همدا ي، الدارمى، ض - 
للدارتهلي.الجاكم، زالان م- 

الدهي.للحانغل ، البلاء أعلام تر س- 

•رجب ابن للإ*ام الزُذي، علل رح ش- 
.شاكر أحمد للعلامة المني رح ش" 
.الطحاوي للأمام ، الأيار مشكل رح ث- 
٠تيمية ابن الإسلام لشيخ ، ه الرمول شام على الملول لصارم ا. 

عبدالهادي.ابن للأمام بكي، العلى الرد ل المكي لصارم ا- 
.البخاري ف عبدا أبي للأمام الخاري، حيح ص- 
.ابوري اليالحجاج بن مسلم للأمام مسلم، حيح ص- 

•الخوزي ابن للإُام الخاطر، يد ص- 

٠البكي الدين تاج للإمجام ، الكترى الشافعية لبقات ه٠ 
ءالعفلم لجميل ، فاكثر فمائة مصنفا خمبمسان له فيمن الجوهر قود ع- 

عبدالهادي.ابن للأمام تيمية، ابن أحمد الإسلام شيخ مجناتب مجن الدرية لعمري ا- 
•الجبلي رجب ابن للإمام ، والتمتر الصيحة بئن لمرق ا- 

•الجوزية نتم ابن للإُام لفروسية، ا- 
•الظاهري حزم ابن للإمام والحل، الملل ل لفصل ا- 





المرّيهرس ___ __ __ آ؛آ 
٠اخمود عيدالرخمن / للدكتور ا الأثاعرة من تيمية ابن ؤنق م- 
.الذهي للحافثل ، الاعتدال يزان جم- 
.تيمية ابن الإسلام لشيخ ، لنبوات ا- 
الأثتر.ابن للامجام الحدث، فيم.ب لمهابة ا- 
.البغدادي باشا لإسماعيل ، العارين دية ه- 

.حلكان ابن االقاصي ، الأعيان ثان و- 

٥٥٥





الوصوعاتنهرس ٢٠٨

*أالنهاج أر على زاده سنجي تعليمات 
الغنيمانس عبدا الشيخ اختصره 

يرصالةفصوله أحد الغنيمان أفرد 
برصالةتحلي الشمص رح حديث على كلامه أزد 

٠٠المنهاج  ٠٠من الصحابة عن الدفاع ل طلة ف ا مال محل أخرج 
٠٠المنهاج j الرافضة من ممتة ابن مرفض ار علمية رالة سحلت 

٠٠المنهاج " من منهم السنة وأعل الشعة وموقف ، رأرلاءْ محر الرسرل آو 
للتراكالسنة ج لمنها التقريب 

"المنهاج رُ بتحقيق ب ما رشاد محمد د. عناية 

ضاصو 
اخرو• ثم «ْا 

—م(٠٠)

0 والحديث |لسنف |هر  I وها،،؛_ والثناء ححه

اظيقإ0 

|مللسد4راتجواساارذ،سي،زم'سه 

كيموالخؤاعة،يحب السنة كل يحب م0 

عاليهايدل م0 

٠٠السنة ررنمل لقمأودباصْللاح ا0 
؟اللفظ بهيا الرافضي مقصود  0١٠ 
سهمراسء واو*ددث اسع ح!ض سد 

الحقهو واتفاقهم النيئ. قول حلأ،و على الحييث ثمل يبمتع م ل0 
رافضياضة ير يوحد لا 0 
الحميدةونعوتهم مماتهم ن م0 

احتلافااله،وانض ام م ه0 
الرسول.بالفاظ عناية الناس كد م ه0 
يمضهمقض احدت رئس ورنماحد لإسلدات اه 

ممهنبيه ت0 

حول1عضهمقسيء4ناهلأمو0 
حْلأيقول السنة اهل يمض كون ننكر د ل0 
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٢٠٩الموضوعات نهرس 

٣٤والسنة اساب _ Ul«jاسلم ضعيض يكون من الصيث كل من 0
٣٤غيهم الصيث واثر بضهم، تشنع 0
٣٦•حامء مواتي تا 

٣٦^ئمساكذةراح4اوين>ضل( 
٣٦اكنة ص امحوا بما كان اصة ص يهم اث رم 

٣٧والتابصن اسهابة ولااتار ، بالصهث اعتناءلهم لا الوامضة ه

٣٧؟ حجة اسهث امل إحعاع ان المقه اصول ؤ يذكر لم لماذا ٠
٣٧^صاسدبنلمينسواكصسن 

0٣٧المث<كاثدلسا،اكارساقوى 
0٣٧السنةدلساكاسمحلهر 

٣٨سملونصعالإثنوبم5دمونبم1موسل 

، ٣١اخمل 
٣٩ djا«ايتملق س1اءالحْبمش ٢ س 

٤١؟ انملم الغز لوحب مش ه
٤١ضدائصالآ4ة من الإسناد 0

٤١امحذجاجJاسر شل الإساد ذم من لابد 0
0٤٢منسروطاكأ«هيح 

٢٤ التواتر منشروهد 0

0٤٢التعرلآفاسويسرير 

o ٢٤

٤٣^دثمنمحثامموة،واكسد.والأمطلأحصامسي 
٤٣نمّثاصاو1فضر4نالواياا 

٣٤ به .ا 

٤٤ ايوضوعات ؤرالمم_امن فايروونه لاعتذارللأئمة ا0 
٤٤ احاليتهما ومنزلة الحييث، من ومسلم البخاري انتقدعلى  0١٠

٤٥عنهما نداحدت ومسلم البخاري ّث 
٤٥والرواية اكهادة بين المروق من ٠

٤٦امحوسل ه

0٤٦اصحامح'ئوالفيالرسل 
٤٦وجمن من الرسل حاء ؛ذا ٠



الموضوعاتنهرس ٢

سلسصاوينسهنص0 

٠١... ٧ إساد ت علوم >اثلاثة ص الإ4ام كنمة ض 0 
صصغممحن او>دبث سحي؛إ ممغ4 كيس ه

؟الغثو بطلان يعلم ض ه 

القوةزيادة ي الكثرة انية ف0 
نمحابةاه 

؟عمين زمان للصحئبة يشرط ل ه0 

وخصوصعموم غبها لصمه ا0 

لم،بممزتقيييهأاسمبة اطالمت ذا إ0 

م()مه*جرد١رروهتاساب١نمحبة؟ 0لاذاكان 
•ضيفتواتي مه 

|ا1ااث.|صل 

واسديرالج>ي ٢ وفوا،ه فرقد 

النيئ.}بمهوزااكذدامن ال0 
اسؤابةدالة ع0 

م(رمه0احتبارالثتادسايثاكحابة 
الصملحهة من ومممهم التابعين ي اتقذب لة ت0 
الكوفةامل ي التاني القرن ي الكذب حول و0 
الطوائفكتب ا0 

الكذبينسلون لا ولنيم ، ٥١٠٥٠١١حليث حة ص0 
الراويضعف لمياب ن م0 

م(رمههإذاتاباهتاب،هليقبلضيثه؟ 
م(رمهتقبل لا الجهول واية ر0 
ثقةعن إلا يروي لا من عض ب0 

رمهم(البتدع واية ر0 
رمهم،الداعية مل الرواية ؤرترك لسب اه 

كازمجتهدا0ادتأوللأربمق،ولأبمرإنا 
حواهيوافق ما يروي الهوى احب ص0 
اكاسقواية ر0 
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٢١١الوضوعات نهرس 
oiiiiiiiiBBiiBiiooBBOoaaflaftDOOBBBSoggoiooDagooaflaooaoQa

٦٣للاعتضاد لم للاتؤآج، يميؤون لإ الرواة ■عض ه
٦٣اتجرحراصيل س اءال سن 

اصو

٠٦ انح«ه، واا؛ءااء• الرواة تراجم ٥^ مائْ 

٦٧داسدم اسدة ضا ءإلبأس لسر ا ه

٦٧والسلام. الصلاة عليهما الخضروإلباس. حياة مسالة 0
٦٨قاععاراعة*حمد. 0
٦٨ركرها طول ي السنة 0
٦٩فهّ ١سحابة د

٦٩اكحاّ؟ علم بمرق كيف 0
٦٩تالرو^صبمصاكحايموصصآ.ضن 

٦٩الدعنهما وعمررضي بم لي مع اص. احوال من ه
٧٠رشهوها السنة كتب ق دا5لأده ه كلي ئ ه
٧١بعديم رمن الناسن ه

٧١به وماتميز علمه ، ( ه  ٩٠بمد السيب) بن سعياو 0

٧١( ١٠٤ر ماس ابن مول عكرمة ه
٧٢(  ١١٠السري) الخسن 0

0٧٢سزلتاصةالأضضرفياسلم 
٧٤ا  ١٥* »،_)ابر الإمام ه

٧٤منزلته،واسذاعس 0

0٧٤ْلبقته،وضهنبمش؟ 

٧٤؟ اض1دق،وسهمسوخه عن هل١^• 0
٧٦،  ١٠٠ر اسض سمان ض مقاتل ت؛ 
٦٧ يرويه ما منزلة ٠

0٧٦تاهاملالءتزل،؛ضسام 

0٧٦مك1نتهفيارتضير 
٧٧(  ١٥١|سحاق) بن محمد تا 

٧٧تشعه ه

٧٧ميمون حالمْلربن ٠





٢١١؛>سمضوثت 
٨٨اسص»يأق( ه

٨٨يهنه على والثناء الصيث، ؤا 0
٨٨( ٤٠٦حزم) ابن ه

٨٨غلط 4ن عنده 4ا وسب ، عاليه والثناء ، عقيلته 4ن طرف 0
٨٩(  ٥٦٨ر خوادزم ءأخْف > ا  ٤٨٣ا امحغاذش 0

٩٨ ماروياْ ومنزلة اسبث لمل ليسامن 0

٨٩؟ ينقلان فيما الكذب يسدان ل ه0 

٠٩ ا  ٥٤٩ر اوخهدمن|س ه

٠٩ وسنه يميه م0 

٩٠وفغص»غود اد 

٠٩ مساه 0

١٩ والمقهية ار٠ىJيثية حية UJUاوسة الكتب اصحاب اهتمام ظوت ته 
٩١بغياد ل من٠ 

الخامس,\س 
٩٣نحويا واصم لمقوس ا٢ 

٩٠س واثس ا|ض|سملإت، نحيبز ض مواعد ئ

٩٠النئل ق الإسلام شيخ نشت من ه
٩٠اسهث صرممل التقولات تمييز ؤ! الرحع 0

0٩٦لأبو.نتبوتالنهلصدقبل 

٦٩ الغثر ثبوت على هدل مما ٠
٩٦همنطريى«امر|ذةممبالنقول 

٩٧غلابمتجبه وماشابههم الوعاظ سربمض 
٧٩ اوحْلاعليهم فهوكذب السنة ثمل عن الرافضي ينقله  0١٠ 
٩٧م( رمهنوعان ير٠دالباكحابة ينقل  0١٠
٩٨اث فضحه إلا ضرافي. احو يكذب لا 0
٩٨صحيح اسنادمتصل للرافضة ليس 0

احمد،نسبتهاللأمام أ، يرولفره مالم فهّ محامميي — له ذوي  ١٠عبادة ٠
٩٩ومعناها 





٢١٠الموضوعات نهرس 

١١٠. ^^١٠ يوم ق يىّثامذ ض ^٣ ١٠
١١٠. صمطىيىويذ،رداصسنمبيه 

١١١غوامدسوس ئ

0١١١ضبمجبالأص؟ 

١١١رع التأمح'مور النصوص ؤرشمول 0
١١٢\سحص ببعض اسل 4ن اساء بمش منس ام اشبأب 0
ئلوبا،١^٠١٥ كانواابرهذه  ٠٠اسهابة وصف مسعودؤ( ابن اشر شؤح 0

١١٢. ٠٠واعمقهاعلما...

Iال،وادأس !!ضو 
١١٣ااأحأدبم مقو ض ،أخم ااا،سااء يخ شص 

١١٣أشكل. ئ شرح 
١١٣رخغي دل ما اصتتباط 
١١٣راعتراضات نه عن الإجابة 

قيئ. النيكتبه ان اراد الذي الكتاب على ه صر اعتراض تغؤهج 0
١١٠موتم مرض 

١١٦ ٠٠وخرت حبت  ١١الخؤيصرة لذي النبي. قول 0
١١٦ ٠٠موسى ص سزممطرون س ك  ١١^هث 

١١٧ ٠١يستيمظ حتى الناتم عن القلم رم  ١١حالهن شؤح ق 0
١١٨ونعومأ امح'حاديثاالآتيم ي النفي ممني ه

١١٨" • • • >، ٠۶دم. ثزم ض ازام لا  ١١
١١٨...« ك اِاة لا لن ، JUIلا )ر 
١١٨ ٠٠ّ ١ . اكف خلل لماو صلاة لا  ١١

0١١٩اسلوالأوابفيسمجابيمحهكو0 
١١٩العناُة ; حاويث 

١١٩ك،وا ّنت الي ا،لرأة ؛ حديث 
١١٩الْلرئو عن الشرك أماْل الذي الرحل حديث؛ 

آلوعلى سمد على صل اللهم  ١٠ؤرحيهث مشهور سؤال عن الجواب ٠
١١٩ ٠٠...سمد 

١٢٠ ٠٠.١٠^ححاهثارسنمعادنانمربسألوني؟ 





٢١٧الموضوعات نهرس 

١٣٥الغلوْد انمرو هذا من ممثروا الغين 0
١٣٦الستاو نسغ ه
١٣٧(  ٢٤١ر س *( u^uاسحابن فصانل كناب ه

١٣٧اساب ق وشرس منهجه 0
١٣٧احاتجثه سزلة 0

0١٣٨الز،ااداتقالكتاب 
0 Aljjut  ١٣٨المطيهى نيادات
1١٣٩لهساد ق لمست احايهث الذضاتل ؤآ ه

١٣٩اصاب 0م،نيعااراضأا؛مسا
٢٥٠الكري السن لإبمى ' نميت ' ه ١٣٩( ١

0١٣٩*ادوهمناّوةامحسمع_ة 

١٤١( ٢٦١)(ومسر٢٥٦الخالي)اسحان' ' ه
0١٤١سرل<احاسثاكمإمن 

١٤١ااد'>اديثاليتفدةعلبهما 0

١٤٢احاليتهما عدد 0

١٤٢م( رمهصصمه ق منهج من 0

١٤٣ ٠١الصسي موسى بن عبيدالد را عن البخاري روايه ٠
١٤٣ ١١الرواحش يعقوب بن عباد رر عن البخاري رواية 0

١٤٤ ١١وسطلم البخاري توكاءررواه ق اّال بمص 
١٤٥|ذوه4ا ليست الصحيحين |ل عزواحاييث 0

١٤٥الصحيحين نسخ 0

١٤٥متابعة للراوي مسالم رواية ه
١٤٦(  ٢٧٠ا ع|رع" ابمى سنن ■ □

١٤٦غيه شرطه 0

١٤٦( ٢٧٩ا ■ اثرمدى ح،هء ' □

١٤٦ه منرلت0
١٤٧"ض،اذصض'سّاسرم-م( □

١٤٧احايهته منزلة 0

١٤٧ا  ٣٢١ر اسءاوي اء" ساض شدء " ه
١٤٧الكتاب ق ومنهجه طؤيقته 0



الوصوعاتفهرس  ٢١٨

١٤٨( ٢٢٤)الصنالأشعرى شي القالأت؛٠  ٠٠□
١٤٨اسية وقيسه النقول من غيه ما تقؤهم 0

١٤٨(  ١٠٤٥) * اسعودي نارخ ' ه
١٤٨والذكايات الروايات من مافيه لوحة 0

١٤٩ا  ٤٢٧اواسى (  ۴٠١ر ' اساش سمير ' ه

١٤٩امح'حدار من فيهما ما منزلة 0
١٥•ا  ٤٣٠)نجرلأبى اسبة' ' ه
١١٥٠^٥ ادJرو 0

١٠٠^٠ ١١٠^من مافيه منزلة ه

١٥٠(  ٤٥٨ر ' مصنغانه ض البيهمى بووبه ما ' تا 

١٥١(  ٤٦٨)■ الواحدى نغسير ' ه

١٥١كتابه ي ينقله  ١٠منزلة 0
١٥٢ا  ٤٨٣ر اسراى' *بن ه ميى ياتو ' ه

٥١ ^١ ما،اروا<ه ومنزلة ' حمعه كيف 0

١٠٢( ٥٠١)الغوعوس'تاب'كه 

١٥٢احاييته ومنزلة ْلؤيقته 0
١٥١٠"نغسو1سءي"رأا0( □

١٥١٠التقولات من ومافيه به، ومايتميز لكتاب 
١٥٤(  ٥۴٥ر سلأوبة بن لوزبن ' المحاح ذبموبد ' تا 

١٥٤الكتاب هذا ي زياداته 0
١٥٥(  ٥۴٨')الزمغفوى نغسو ' ه

١٥٥الأحايين من مافيه منزلة 0

١٥٥(  ٥٤٩سفٌوسثس)' واسو او«،و ' ه

١٠٥إف، ١^^٥ السو ، ه يتميز وئ الكتاب قسمة ه
١٥٦

١٥٦كتابه ؤر مصائره 0
١٥٦( ٥٤٩ر سوساس سمصادساسمث" ه

0١٥٦لنصفه(ولنانسأوفيه 



٢١٩الموضوعات فهرس 
ا000ا|ء)1»اسءءءء

٥٧• اسنمرش ض (  ٥٦٨ا خوادذم اخطب Uجمد ' ه 

٥٧برويه ١٠منزلة ه
٥٧ا  ٦٥٤)'ريبموذى ابن سبط مسنغاس - ه

4٥٨نرلةئفيمسمامم 0
,٥٨يهثّا ولن ، تصنمّأ ،سب ه

٥٩ُ ط واسط واكض، اسمحاح كنب ' ه 

ه٩ فيها البيت أهل رواية ه
٥٩"  j_L_y^مءى اض السسو كنب ُ ه 

٦١وسس النساط مث من امحصسن د
٦I ١ اافنماJل ؤآ تساهل!امثفن ه

!١٦٢كعيضوسم٥ ص اسنمون يورده ^ا 

اسطفت i فيها.،iVمذكرون الس السة ءأئ. مضات مه 

٦I ٣ النابنق باءأساس 

فمل
١٦٥ش. رحمي . ااا،سرام شيخ كيام مد ^٣، 9ءدم ا|؛ذبار نبوت ْم>فة قيمي فم 

١٦٧ قفل

١٦٧ صعقهمن احدث صحة يعرف أحد كل لص 
١٦٨ رالضعيفالصحيح معرفة طرق يترع 
١٧٠ القولانتمييز الحد-وث أهل اختصاص 
١٧٢ الكلياتبمبلغ الأربمة الخلماء اختصاص 
٦٧٤ يعضمن أعلم الصحابة بمص 
١٧٥ بمدهمومن ، العلم عنهم أخذ الذين الصحابة 
١٧٨ غيرهس ب أمكن هو بمن لز عا كل امياز 
١٨٠ البعضعلى تروج ند الى المكذربة الأحاديث بمض 
١٨٥ التبيحصلاة 

١٨٦ الرصرءا>|تامن فها وما ادق'ر كتب 

١٨١ السورفضاثل محا روي ما أصح 



الوصوعاتنهرس ٢ ٢
ا18ء00ء1اءءا11ا000000000000ا

١٨٦التزول أمياب أحاديث 
١٨٧اس 

١٨٨الخم صدق له يعلم مما 

فه—و
١٩٠|لهنفءو كذب بمها يعير الط>واهنؤ غؤ 

١٩٠الكاشفة المهارس 

١٩٧ضسالآيات 
١٩٩الأحاديث فهرس 
٢٠١التعلتات فوائد فهرس 

٢٠٣المراجع >_ 
٢٠٧الموضوعات نهرس 

٥٥٥




