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التهاين يف التعقب على موضوعات الصغاين

ترمجة موجزة للسيد الرشيف العالمة اجلليل سيدي عبد العزيز بن
الصديق الغماري اإلدرييس احلسين

" "1

اسمه وكنيته:
هو سيدي وسندي ومددي وموالي حمل الوادل سليل العرتة انلبوية
ً
الطاهرة حمدث وقته وناقد عرصه صويف زمانه مترشبا ذلك من ثدي
أمه ولقاح أبيه إذ أن أمه حفيدة أمحد بن عجيبة وما أدراك ما أمحد
بن عجيبة ،وأبيه علم السادة الغمارية ومؤسس الطريقة الصديقية
ٌ
مدبج بالرشفيني رشف العلم العيل
ادلرقاوية الشاذيلة حسين األبوين
والنسب اجليل أبو اليس عبد العزيز بن حممد بن الصديق بن أمحد بن
عبد املؤمن الغماري اإلدرييس احلسين.
نسبه:
يعود نسبه من جهة األب واألم إىل سيدنا إدريس األصغر ابن موالنا
إدريس األكرب فاتح املغرب ابن احلسن املثىن ابن احلسن السبط ابن
سيدنا يلع وفاطمة عليهما السالم كما هو مدون ف كتب الرتاجم وأمه
 -1من أراد أن يسزتيد فعليه بالرجوع إىل كتاب " ُّ
ادلر املنثور من شيوخ أيب الفضل أمحد بن منصور"،

فقد ترمجت هل ترمجة حوت اغلب تفاصيل حياته رمحه اهلل.

3

التهاين يف التعقب على موضوعات الصغاين

حفيدة الشيخ العالم العارف باهلل وعجيبة زمانه أمحد بن عجيبة وما
أدراك ما أمحد بن عجيبة من رموز السادة الصوفية.

مودله:

ودل رمحه اهلل تعاىل ف شهر مجادى األول سنة  1338هجري املوافق هل
 1920رويم بثغر طنجة.
نشأته:

نشأ ف راعية وادله وتعاهده منذ صغره فحفظ القرآن الكريم ،واكن
ً
وادله مهتما به اغية االهتمام ،وأخذ عنه الطريقة الشاذيلة ادلرقاوية،
ً
وأذن هل ف تلقني وردها املعروف ،وقد تلىق كثريا من املتون األساسية
اليت يه أساس اتلحصيل ف العلوم الرشعية مثل األربعني انلووية

ومنت ابن اعرش ومنت اجلزرية ومورد الظمآن ف علوم القرآن
وابليقونية وخنبة الفكر ف علم مصطلح احلديث ويشء من تفسري
ابليضاوي واآلجرومية ف انلحو وغريها من العلوم األساسية ك ذلك

اكن براعية وادله وحتت مراقبته ف مسجده الاكئن بشارع القادرية
بمدينة ابلواغز املعروفة بطنجة ف شمال املغرب.
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شيوخه:
تلىق رمحه اهلل ىلع العديد من املشايخ نذكر منهم:

 .1وادله اإلمام العالمة العارف باهلل تعاىل القدوة الشيخ سيدي حممد
بن الصديق الغماري احلسين اإلدرييس.
 .2شقيقه العالمة احلافظ املجتهد السيد أمحد بن حممد بن الصديق
الغماري.
 .3شقيقه عالمة زمانه جامع شتات العلوم الويل الصالح املجاب

ادلعوة إمام عرصه السيد أبو الفضل عبد اهلل بن الصديق الغماري.
َ
 .4العالمة املسند الكبري املؤرخ الن َّسابة السيد حممد عبد اليح بن
عبد الكبري الكتاين احلسين.
 .5مسند مرص العالمة املحقق السيد أمحد بن حممد بن عبد العزيز بن
رافع احلسيين القاسيم الطهطاوي.
 .6العالمة املشهور صاحب اتلآيلف بوصريي العرص أبو املعال اجلمال
يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل انلبهاين الفلسطيين.
لحق األحفاد باألجداد ،علم ادلين حممد ياسني بن
 .7مسند احلجاز ،م ِ
حممد عيىس الفاداين امليك الشافيع.
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مؤلفاته:
رسم قلمه ابلارع السيال الكثري من املؤلفات ف شىت املوضواعت ،نذكر
منها:
 .1حكم حتديد النسل.
 .2إحتاف ذوي اهلمم العايلة برشح العشماوية.
 . .3دفع الرضر عمن يقول بإماكن الوصول إىل القمر.
 .4حكم اإلقامة ببالد الكفار وبيان وجوبها ف بعض األحوال.
 .5إفادة ذوي األفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس حبرام.
 .6حسن األسوة بما ورد ف إمامة املرأة بالنسوة.
 . .7اتلعطف بتخريج أحاديث اتلعرف.
 .8اتلأنيس برشح منظومة أهل اتلدليس.
 .9اجلامع املصنف مما ف املزيان من حديث الراوي املضعف.
.10

ابلاحث عن علل الطعن ف احلارث.

.11

القول األسد ف إبطال حديث (رأيت ريب ف سورة شاب أمرد).
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.12

احتاف ذوي الفضائل املشتهرة بما وقع من الزيادات ف نظم

املتناثر ىلع األزهار املتناثرة.
.13

املشري إل ما فات املغري من األحاديث املوضوعة ف اجلامع

الصغري .
.14

األربعني العزيزية فيما أخرب به سيد الربية من عالمات الوقت.

.15

الوقاية املانعة من وسوسة ابن العريب ف قوهل تعاىل( :خافضة

رافعة).
.16

تزيني العبارة بتفسري سورة الكوثر بطريق اإلشارة.

.17

كشف الريب عن أبيات اجلنيد توضأ بماء الغيب.

.18

إظهار ما اكن خفيا من الكم اذلهيب ف حديث من اعدى ل

ويليا.
.19

األنوار القدسية ف رشح الوصية الصديقية.

.20

اتلحذير من أخطاء انلابليس ف تعبري رؤيا فاطمة واحلسن

واحلسني عليهم السالم.
.21

تعريف املؤتيس بأحوال نفيس.
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وغريها الكثري يسهر ىلع مجعها ودله شيخنا وشيخ الطريقة الصديقية
ووريثها وخليفتها العالمة عبد املنعم بن عبد العزيز بن الصديق
حفظه اهلل ويس هل هذا العمل الرشيف.
وفاته:

َ
وريض اهلل عنه وأرضاه يوم اجلمعة  6رجب الفرد سنة
تويف رمحه اهلل

 1418هجري املوافق هل  7نوفمرب  1997رويم ىلع الساعة الرابعة
ً
وانلصف مساءا بعد معاناة طويلة مع مرض عضال ،ودفن يوم السبت
بعد صالة الظهر جبوار وادليه وشقيقيه عبد اهلل وعبد اليح بتاريخ 7

رجب الفرد  1418هجري املوافق هل  8نوفمرب  1997رويم ،وصيل عليه
ف اجلامع الكبري بمدينة طنجة املحروسة من بالد املغرب األقىص.
نفعنا اهلل به و بعلومه وأفاض علينا من فضل براكته وجعلنا من
األوفياء نلهجه ونهج أشقائه وآبائه
ِّ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصل امهلل ىلع سيدنا حممد
وىلع آهل الطيبني الطاهرين
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تنبيه
نلفت نظر القارئ الكريم أننا قد حرصنا بأن نطرح الكتاب كما هو
من غري زيادة أو نقصان إال ما اكن من قبيل ترمجة املؤلف ليك يكون
القارئ ىلع بينة من هذا العالم الرباين ،وفهرسة ملوضواعت الكتاب
للتيسري ىلع القارئ ،ذلا نرجو من ك من يطلع ىلع هذا الكتاب أن
ً
ً
ً
يكون منصفا نارصا للحق ،وإذا ما وجد خطأ فليصلحه ف اهلامش
ويبني ذلك وال يمس أصل الكتاب فقد قال الشاطيب ف حرز األماين:
ٌ
وإن كـــــــان خــــر فادركــــه بفضــــلة
مـــــن احلـــــلم ويلصــــلحه مــــــن جــــاد مقــــوال
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
َ َّ
وعلم ،وصىل اهلل ىلع سيدنا وموالنا حممد
احلمد هلل ىلع ما أهلم ،وأنعم،
وآهل وصحبه وسلم ،وبعد ،فقد كنت وضعت ىلع موضواعت الصغاين
ً
تعقبا سميته (بلوغ األماين ف موضواعت الصغاين).
بينت فيه ما وقع ف هذه املوضواعت من أوهام ،وأغالط ،وأخطاء ف
احلكم ىلع األحاديث اليت أوردها الصغاين ف موضواعته ،وما أصاب
ف احلكم عليه بالوضع.
وأطلت الالكم ف ذلك بذكر األسانيد والالكم ىلع الطر ورجاهلا مع
االستطرادات املفيدة اليت تتعلق بذلك.
وقد استحسن الكتاب ك من وقف عليه وقرأه من أهل العلم وأثنوا
عليه اثلناء العاطر ،واحلمد هلل ىلع فضله.
وقد ظهر ل أن أخلص مقاصده ف جزء أقترص فيه ىلع ما يكون فيه
تذكرة للمنتيه وتبرصة للمبتدى ،ليسهل األخذ منه ويعم االنتفاع به
لطالب وغريه ،فإن خري الالكم ما اكن فيه حظ املنتيه املربز ،واملبتدئ
اذلي قد برز.
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ىلع أين ربما ذكرت ف هذا اتللخيص ما لم أذكره ف األصل من الفوائد
املتعلقة باملنت واإلسناد.
ً
ً
فلهذا اكن أصال قائما بنفسه ،ال يستغين عنه ولو مع وجود أصله ،وقد
ذكرت ف األصل مقدمة فيها فوائد تتعلق بالكتب املؤلفة ف
املوضواعت وما يتبع ذلك مما هل ارتباط باملوضوع وسميته (اتلهاين ف
اتلعقب ىلع موضواعت الصغاين).
وتلمام انلفع ذكرت هذه املقدمة برمتها ف هذا اتللخيص من غري أن
ً
أحذف منها شيئا ،بل زدت فيها زيادات مهمة نافعة.
واهلل تعاىل الكريم أسأل انلفع به واإلثابة عنه ف ادلارين إنه سميع
بصري ،وباإلجابة جدير.
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املقدمة
وفيها فوائد:
األوىل :نذكر فيها نبذة عن حال الصغاين مؤلف الرسالة ،قال العالمة
املحدث املفيد أبو احلسنات حممد عبد اليح اللكنوي رمحه اهلل تعاىل ف
(الفوائد ابلهية ف تراجم احلنفية) :احلسن بن حممد بن احلسن بن حيدر
ً
ً
الصغاين اكن فقيها حمدثا لغويا ذا مشاركة تامة ف مجيع العلوم ،ودل سنة
سبع وسبعني ومخسمائة ،وأخذ عن وادله ،ثم رحل إىل بغداد سنة مخس
عرشة وستمائة ،وأقام بها مدة وهل كتاب الشوارد ف اللغة ،وكتاب
االنفعال وكتاب العروض ،و مشار األنوار ف احلديث ،ورشح صحيح
ابلخاري ،ودر السحابة ،والعباب ف اللغة وغريها ،مات سنة مخسني و
ستمائة ببغداد ونقل جسده حسب و صيته إىل مكة .ا.ه
وهل ترمجة ف بقية الواعة للحافظ السيويط فلرتاجع والصغاين نسبة إىل
صااغن ،قرية بمرو بفتح الصاد ،وختفيف الغني املعجمة ويقال :الصغاين.
اثلانية :ألف مجع من احلفاظ ف املوضواعت ،ذكر الصغاين منهم ف
رساتله ،ابن حبان ،واحلاكم أبا عبد اهلل ،وأبا الفرج ابن اجلوزي رمحهم
ً
اهلل ،وذكر كثريا منهم حمدث فاس أبو عبد اهلل حممد بن جعفر الكتاين
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رمحه اهلل تعاىل ف (الرسالة املستطرفة بليان مشهور كتب السنة
املرشفة).
فممن ألف ف ذلك أبو عبد اهلل احلسني بن إبراهيم بن حسني بن جعفر
حمتو ىلع أحاديث موضوعة
اهلمداين اجلوزيق احلافظ ،قال اذلهيب" :وهو
ٍ

واهية طالعته واستفدت منه ،مع أوهام فيه ،وقد بني بطالن أحاديث

واهية بمعارضة أحاديث صحاح هلا"ا .ـهالكم اذلهيب.
وقال غريه" :أكرث فيه من احلكم بالوضع :جرد خمالفة السنة الصحيحة،
وقال احلافظ ابن حجر :وهو خطأ إال إن تعذر اجلمع" ا.ه
(قلت) :ومن العجائب أن ابن اجلوزي اتهم اجلوزيق نفسه بوضع
ً
احلديث ،مع أنك تراه ألف ف املوضوع مبينا وضعها بقدر اجتهاده ومن
اكن هذا حاهل يبعد أن يكون من الوضاعني.
واحلق أن ابن اجلوزي لم يصب ف اتهامه ،بل صدر ذلك منه عن غفلة
وسهو وتسع ،بدون تدبر ف حال اجلوزيق كما يه اعدته ف اغلب ما
حيكم به ىلع الرواة ،كما يظهر ملن تتبع الكمه ف ذلك.
وقد رد احلافظ ابن حجر ىلع ابن اجلوزي طعنه ف اجلوزيق ف لسان
املزيان بما يعرف عند مراجعته.
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ً
وألف ف املوضواعت أيضا أبو الفرج عبد الرمحن بن يلع بن اجلوزي ف
حنو جمدلين ،قال الكتاين ف الرسالة املستطرفة" :ومنهم من قال ف أربعة
جمدلات ولعلها صغار ،بديلل عبارة بعضهم ف أربعة أجزاء" ا.ه
(قلت) :قد طبعت ف ثالث جمدلات من القطع الصغري ،إن لم يكن وقع
نقص ف النسخة اليت وقع عليها الطبع ،وذلك هو الغائب فيما يظهر
واهلل تعاىل أعلم.
واعلم ان ابن اجلوزي تساهل ف موضواعته هذه واغية التساهل ،فأورد
فيها أحاديث من صحييح ابلخاري ومسلم ،وسنن أيب داود والرتمذي
والنسايئ وابن ماجه ومسند أمحد ومستدرك احلاكم ،وغريها من
الكتب املعتربة ف السنة.
وذللك كرث االنتقاد عليه وشنع عليه احلفاظ ف صنيعه هذا قال احلافظ
السيويط رمحه اهلل تعاىل ف ألفية احلديث:

ويف كتاب ودل اجلوزي ما

ليس من املوضوع حىت وهما

من الصحيح والضعيف واحلسن

ضمنته كتايب القول احلسن

وسيأيت الالكم ىلع كتابه (القول احلسن ف اذلب عن السنن) وقال ف
(اتلدريب رشح اتلقريب):
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للمرتىض

أيب الفرج احلافظ املقتدى

األباطل

كتاب

تضمن ما ليس من رشطه

ذلي ابلرص انلاقد املهتدي

مسلم

اثلالثني عن أمحد

ففيه

حديث

روى

وفرد

رواه

ابلخاري

وعن

سليمان

رواية

ف

محاد

املسند

أربع

وبضع وعرشون ف الرتمذي

ما

جه ست عرشة إن تعدد

وعند ابلخاري ال ف الصحيح

ولدلاريم اخلرب ف املسند

وعند ابن حبان واحلاكم

اجلهبذي

وللنسايئ

وتعليق
وقد

بان

وأمحد

قل

وفو

وابن

اإلمام

تلميذه

إسنادهم

أربعون

وخذ مثلهما واستفد وانتقد

ذكر

جمموعه

تهتدي

وأوضحته

ليك

فما مجع العلم ف مفرد
املستدرك
بقايا
وثم
ً
وقال ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل ف مقدمة علوم احلديث منتقدا ىلع
ابن اجلوزي ف موضواعته ما نصه" :ولقد أكرث اذلي مجع ف هذا العرص
ً
املوضواعت ف حنو جمدلين فأودع فيهما كثريا مما ال ديلل ىلع وضعه،
وإنما حقه أن يذكر ف مطلق األحاديث الصحيحة" ا.ه
وقال اإلمام أبو زكريا انلووي ريض اهلل تعاىل عنه ف اتلقريب ما نصه:
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"وقد أكرث جامع املوضواعت ف حنو جمدلين أعين أبا الفرج ابن اجلوزي
ً
فذكر كثريا مما ال ديلل ىلع وضعه بل هو ضعيف" ا.ه.
قال احلافظ السيويط رمحه اهلل تعاىل ف رشحه اتلدريب" :بل فيه
ً
احلسن بل والصحيح ،وأغرب من ذلك أن فيها حديثا من صحيح
مسلم كما سأبينه.
قال اذلهيب" :وربما ذكر ابن اجلوزي ف املوضواعت أحاديث حسانا
قوية ،قال :ونقلت من خط السيد أمحد بن أيب املجد ،قال :صنف ابن
اجلوزي كتاب املوضواعت فأصاب ف ذكر أحاديث شنعة خمالفة للنقل
والعقل ،وما لم يصب فيه إطالقه الوضع ىلع أحاديث بكالم انلاس،
ف أحد رواتها كقوهل فالن ضعيف أو ليس بالقوي ،أو لني ،وليس
ذلك احلديث مما يشهد القلب ببطالنه ،وال فيه خمالفة ،وال معارضة
لكتاب وال سنة وال إمجاع ،وال حجة بأنه موضوع سوى الكم ذكره
الرجل ف رواية وهذا عدوان وجمازفة" ا.ه.
وقال شيخ اإلسالم" :اغلب ما ف كتاب ابن اجلوزي موضوع واذلي
ً
ينتقد عليه بالنسبة إىل ما ال ينتقد قليل جدا قال :وفيه من الرضر أن

16

ً

التهاين يف التعقب على موضوعات الصغاين

ً
يظن ما ليس بموضوع موضواع عكس الرضر بمستدرك احلاكم فإنه
ً
يظن ما ليس صحيح صحيحا ،قال :ويتعني االعتناء بانتقاد الكتابني،
فإن الالكم ف تساهلهما أعدم االنتفاع بهما إال لعالم بالفن ألنه ما من
حديث إال ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل" ا.ه .ما ذكره
السيويط ف اتلدريب.
(قلت) :أما ما وقع ف مستدرك احلاكم رمحه اهلل تعاىل من تساهل ف
تصحيح ما ليس بصحيح ،فقد تكفل بيانه احلافظ اذلهيب رمحه اهلل
ف تلخيصه للمستدرك .وأفاد ف ذلك وأجاد ،ىلع سهو وقع منه ف ذلك
ً
وتساهل أيضا .بل ربما وافق احلاكم ف بعض األحيان ىلع تصحيح ما
ليس بصحيح ،ويف بعض األحيان ربما حكم بوضع حديث ،ثم يسهو
فيوافق احلاكم ىلع تصحيحه ،ويف بعض األحيان ربما اكن احلق مع
احلاكم فيخالفه اذلهيب بدون حجة ،وأغلب ما يقع هل هذا ف
أحاديث املناقب وفضائل الصحابة ريض اهلل عنهم.
ومن تتبع من تلخيصه هذا الصنيع ف اتلعقب ىلع احلاكم خرج منه
ً
جبزء مفيد جدا يس اهلل تعاىل ذلك.
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ً
ً
ومع هذا فقد أفاد اذلهيب جدا وأجاد ووفر ىلع ابلاحث كثريا من
ً
ابلحث واملراجعة ،جزاه اهلل تعاىل خريا.
أما موضواعت ابن اجلوزي رمحه اهلل تعاىل فقد اعتىن احلفاظ وأهل
احلديث باتلعقيب عليها واالنتقاد ،وبيان ما فيها من اخللل واخلطأ
حبيث لم يذروا فيها ما يروج ىلع غري أهل احلديث إال بينوه أتم بيان.
فقد أفرد احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل األحاديث اليت أوردها ابن
اجلوزي ف املوضواعت ،ويه ف مسند أمحد بكتاب خاص سماه
َّ
(القول املسدد ف اذلب عن مسند أمحد) وهو مطبوع ف جمدل وسط.
قال ف خطبته :أما بعد فقد رأيت أن أذكر ف هذه األورا ما حرضين
من الالكم ىلع األحاديث اليت زعم بعض أهل احلديث أنها موضوعة،
ويه ف املسند الشهري لإلمام الكبري أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن
حنبل إمام أهل احلديث ،ف القديم واحلديث ،واملطلع ىلع خفاياه املثري
خلباياه عصبية يه ال ختل بدين وال مروءة ومحية ال تعد حبمد اهلل من
محية اجلاهلية بل يه ذب عن هذا املصنف العظيم اذلي تلقته األمة
بالقبول واتلكريم إلخ.
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ً
ً
وقد تكلم عليها حديثا حديثا ،واستدرك عليها احلافظ السيويط
ً
أربعة عرش حديثا بقيت ف املوضواعت ،ويه ف مسند أمحد.
ثم ذيَّل ىلع الكتابني -كتابه وكتاب احلافظ ابن حجر– بكتاب سماه
(القول احلسن ف اذلب عن السنن) أورد فيه مائة وبضعة وعرشين
ً
حديثا ليست بموضوعة (منها) حديث صالة التسبيح ،وهو ف سنن
ً
أيب داود (ومنها) ما هو ف جامع الرتمذي ويه ثالثة وعرشون حديثا،
(ومنها) ما هو ف صحيح ابلخاري .رواية محاد بن شاكر ،وهو حديث
ابن عمر :كيف بك يا عمر إذا عمرت بني قوم خيبئون رز سنتهم.
قال السيويط ف اتلدريب" :هذا احلديث أورده ادليليم ف سنن
الفردوس وعزاه للبخاري ،وذكر سنده إىل ابن عمر ،ورأيت خبط
العرايق أنه ليس ف الروايات املشهورة ،وأن املزي ذكر أنه ف رواية محاد
بن شاكر ،فهذا حديث ثان من أحاديث الصحيحني" ا.ه( ،ومنها) ما
هو ف سنن النسايئ ،وهو حديث واحد( .ومنها) ما هو ف ابن ماجه
ً
وهو ستة عرش حديثا( ،ومنها) ما هو ف تأيلف ابلخاري غري الصحيح
كخلق أفعال العباد ،أو تعايلقه ف الصحيح ،أو ف مؤلف أطلق عليه
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اسم الصحيح كمسند ادلاريم ،واملستدرك ،وصحيح ابن حبان ،أو ف
مؤلف معترب كتصانيف ابليهيق رمحه اهلل تعاىل ،فقد الزتم أال خيرج
ً
ً
فيها حديثا يعلمه موضواع( ،ومنها) ما ليس ف أحد هذه الكتب.
ً
ً
قال احلافظ السيويط" :وقد حررت الالكم ىلع ذلك حديثا حديثا ،فجاء
ً
ً
كتابا حافال" ا.ه
وقد اخترص السيويط هذا الكتاب ،أعين موضواعت ابن اجلوزي،
وعلق أسانيده وذكر منها موضع احلاجة ،وأىت باملتون ،والكم ابن
ً
اجلوزي عليها ،وتعقب كثريا منها ،وتتبع الكم احلفاظ ف تلك
ً
األحاديث خصوصا شيخ اإلسالم ف تصانيفه وأمايله ،كذا قال ف
اتلدريب وسماه (الآلىلء املصنوعة ف األحاديث املوضوعة) جاء كتابا
ً
ً
حافال مفيدا ف موضوعه ،عديم انلظري ،ال ينبيغ االستغناء عنه لطالب
ً
بل وال اعلم ،وقد وقفت عليه وقرأته ،وانتفعت به كثريا ،وإين أويص
طالب احلديث بمزيد عنايته به ،كما اكن وادلي ريض اهلل تعاىل عنه
يوصيين به وأخربين أنه املفتاح ملعرفة علم احلديث.
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وقد صد ريض اهلل تعاىل عنه ،فقد ملست ذلك بنفيس ،وأخربين جزاه
ً
ً
اهلل تعاىل عين خريا أن كثريا من رجال العلم ف هذا العرص وسماهم ل
بكتاب الآللئ توصلوا إىل ادلراية العظيمة بعلم احلديث.
ويل تعليقات واستدرااكت عليه مفيدة للغاية سميتها (اجلواهر
َّ
الغوال) وقال السيويط رمحه اهلل ف خطبة الآللئ :فإن من مهمات
ادلين اتلنبيه ىلع ما وضع من احلديث واختلق ىلع سيد املرسلني صىل
اهلل عليه وآهل وسلم وصحابته أمجعني .وقد مجع ف ذلك احلافظ أبو
ً
الفرج ابن اجلوزي كتابا فأكرث فيه من إخراج الضعيف اذلي لم ينحط
إىل رتبة الوضع بل ومن احلسن ومن الصحيح ،كما نبه ىلع ذلك األئمة
احلفاظ.
(ومنهم) ابن الصالح ف علوم احلديث ،وأتباعه وطاملا اختلج ف
ضمريي انتقاؤه وانتقاده واختصاره يلنتفع به مرتاده ..إلخ.
وذيل عليه بكتاب سماه (ذيل الآللئ) ثم أفرد األحاديث املتعقبة
بكتاب سماه (انلكت ابلديعات ىلع املوضواعت).
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ثم اخترصه ف آخر سماه (اتلعقبات ىلع املوضواعت) وعدة األحاديث
املتعقبة هل ثالثمائة حسبما ذكر ف آخر اتلعقيبات ،وهذه الكتب لكها
مطبوعة ويه مفيدة ال ينبيغ لطالب احلديث عدم االعتناء بها.
واخترص موضواعت ابن اجلوزي مجاعة غري السيويط كما ف الرسالة
املستطرفة( .منهم) الشيخ حممد بن أمحد السفاريين احلنبيل ف جمدل
ضخم سماه (ادلرر املصنواعت ف األحاديث املوضواعت).
وحديث مسلم اذلي رواه ابن اجلوزي ف املوضواعت هو ما رواه من
طريق أيب اعمر العقدي عن أفلح بن سعيد عن عبد اهلل بن رافع عن
أيب هريرة قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم  :إن طالت
ً
بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون ف سخط اهلل ،ويروحون ف لعنته،
ف أيديهم مثل أذناب ابلقر  ،قال شيخ اإلسالم حافظ األمة ابن
حجر لم أقف ف كتاب املوضواعت ىلع يشء حكم فيه بالوضع .وهو
ف أحد الصحيحني غري هذا احلديث.ا.ه.
قال الكتاين ف الرسالة املستطرفة" :قال احلافظ ابن حجر" :وفاته من
نويع املوضوع والوايه ف الكتابني قدر ما كتب" ا.ه ،بل أكرث ف
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تصانيفه الوعظية وأشبهها من إيراد املوضواعت وشهدوا الكمال اهلل
وحده" ا.ه.
(قلت) :أورد ف بعض كتبه أحاديث ذكرها ف املوضواعت فسبحان من
ال تأخذه سنة وال نوم.

ً
وقد أورد ف كتاب املوضواعت كثريا من األحاديث اليت أوردها ف
(العلل املتناهية) هل وهذا تناقض منه .وقد اعب عليه احلفاظ ذلك
ألنه أورد ف العمل األحاديث الواهية اليت لم ينته إىل أن حيكم عليها
بالوضع.
قال احلافظ السيويط ف الكمه ىلع حديث سلمان ريض اهلل عنه:
ً
ً
ً
مرفواع أول هذه األمة ورودا ىلع احلوض أوهلا إسالما يلع بن أيب طالب
عليه السالم ما نصه والعجيب من املصنف أنه قال ف العلل :باب
فضل يلع بن أيب طالب ،قد وضعوا أحاديث خارجة عن احلد ذكرت
مجهورها ف كتاب املوضواعت وإنما أذكرها هنا مما دون ذلك ثم أورد
هذا احلديث.
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وهذا احلديث يدل ىلع أن متنه عنده ليس بموضوع ،فكيف يورده ف
املوضواعت وقد اعب عليه احلفاظ هذا األمر بعينه .فقالوا إنه يورد
ً
حديثا ف كتاب املوضواعت وحيكم بوضعه ،ثم يورده ف العلل
وموضوعه األحاديث الواهية اليت لم ينته إىل أن حيكم عليها بالوضع.
وهذا تناقض ا.ه
فهذه نبذة ال ختلو عن فائدة ف بيان حال موضواعت ابن اجلوزي أتيت
بها لتستفاد ،واهلل تعاىل أعلم.
وممن ألف ف املوضواعت أبو احلسن يلع بن حممد بن عرا الكتاين
املتوىف سنة ثالث وستني وتسعمائة.
قال الكتاين رمحه اهلل تعاىل ف الرسالة املستطرفة :كتاب مجع فيه بني
موضواعت ابن اجلوزي والسيويط ،ورتبه ىلع ترتيبها وأهداه إىل
السلطان سليمان خان سماه (تزنيه الرشيعة املرفوعة ،عن األخبار
الشنيعة املوضوعة).
(قلت) :وقفت عليه وقرأته واستدركت عليه ما تيس وقد رتب ك
كتاب من كتبه ىلع ثالثة فصول (األول) فيما حكم ابن اجلوزي
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بوضعه ولم خيالف فيه (اثلاين) فيما حكم بوضعه وتعقب فيه
(واثلالث) فيما زاده السيويط ىلع ابن اجلوزي حيث اكنت هل ف تلك
الرتمجة زيادة.
وقال ف خطبته :وقد اعتىن شيخ شيوخنا اإلمام احلافظ جالل ادلين
عبد الرمحن بن أيب بكر السيويط بكتاب ابن اجلوزي املذكور،
فاخترصه وتعقبه ف كتاب سماه (الآللئ املصنوعة ف األحاديث
املوضوعة).

ً
ثم عمل ذيال ذكر فيه أحاديث موضوعة فاتت ابن اجلوزي ،وأفرد أكرث
املواضع املتعقبة بكتاب سماه (انلكت ابلديعات) وهذا كتاب
خلصت فيه هذه املؤلفات حبيث لم يبق ملحصله إىل ما سواه اتلفات ،و
بالغت ف اختصاره وتهذيبه وتبعت الآللئ ف ترامجه و ترتيبه .إلخ.
وقد زاد زيادات من عنده من كتب ذكرها ف املقدمة اليت تكلم فيها
ىلع تعريف املوضوع والوضاعني ،وأصنافهم وختمها بفصل ذكر فيه
الوضاعني والكذابني .ومن اكن يس احلديث ويقلب األخبار إلخ ما
ذكر من ذلك ،والكتاب مفيد ف بابه.
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وألف ف املوضواعت احلافظ أبو الفضل حممد بن طاهر املقديس رمحه
ً
ً
اهلل تعاىل ،مجع ف ذلك جزءا مرتبا ىلع احلروف سماه (تذكرة
املوضواعت) غري أنه وقع فيه أوهام وأغالط كثرية أعدمت الفائدة منه
ً
تماما لغري املحدث انلاقد ابلصري.
وقد ذكر فيه أحاديث متواترة وصحيحة وحسنة ،والسبب ف ذلك أنه
مجعه من كتاب (املجروحني واملرتوكني) البن حبان.
فأخذ ما ذكره ابن حبان ف ترمجة الراوي املجروح واملتهم من
األحاديث وأودعه ف تذكرته ف املوضواعت.
ومن املعلوم أن كتب املجروحني يذكر فيها األحاديث اليت انترصت
ىلع الراوي ألنه رواها من غري الطريق املعروفة املشهورة إما ف رجال
السند وإما ف الصحايب ،فيتلكم أهل اجلرح ف الراوي بسببها وحيكمون
بضعفه من أجلها.
مع أن تلك األحاديث صحيحة من طر أخرى بل متواترة ،فاذلي ال
خربة هل بهذا يقع ف وهم عظيم وغلط قبيح ،وهو أنه إذا رأى احلكم
ً
اعما ىلع احلديث فيحكم بوضعه وعدم صحته ،مع أن احلديث
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ً
صحيح بل خمرج ف الصحيحني بل قد يكون متواترا ،وإنما وقع
الطعن فيه من جهة ذلك الراوي خبصوصه عند أهل الفن وهذا
موضوع كتب العلل كما هو معلوم.
ولعل ابن طاهر أراد بكتابه (اتلذكرة) موضوع العلل املعروف ف
املصطلح ألنه ف فقهه وماكنته ف هذا العلم ال خيىف عليه أن ما ذكر
من تلك األحاديث ثابت باألسانيد الصحيحة اليت ال تقبل الطعن ،بل
ً
هو متواتر كحديث من كذب ّ
يلع متعمدا ،فإنه ذكر ف هذه اتلذكرة
وقال :فيه عبد السالم بن أيب فروة قلب إسناده.
وهذا اتلعبري يدل ادلاللة القاطعة ىلع ما قلت من كونه ألف كتابه ف
العلل ،ال ف املوضواعت.

ً
وهلذا ال ينبيغ لغري أهل الفن أن يعتمدوا عليه مطلقا ف احلكم ىلع
احلديث ،وقد كنت رشعت ف كتابة تعليق عليه كتبت فيه حنو مخس
ً
كراريس بليان ما فيه حتذيرا ألهل العلم.
ّ
وألف ف املوضواعت حمدث اهلند مجال ادلين حممد طاهر الصدييق
ً
ً
حيث ألف كتابا سماه (تذكرة املوضواعت) أيضا ،وحيتاج إىل حترير
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ونقد كبري ،وبعد االنتفاع به غري تام لغري املتبحر ف هذا الفن،
واملتبحر ال جيد فيه ما ال يعلمه.
وأبو الفضائل احلسن بن حممد بن احلسن بن حيدر الصغاين كتب
رساتلني قال الكتاين رمحه اهلل تعاىل ف الرسالة املستطرفة :مجع فيها
ً
األحاديث املوضوعة .وأدرج فيهما كثريا من األحاديث اليت لم تبلغ
درجة الوضع ،فعد ذللك من املشددين اكبن اجلوزي ،وصاحب سفر
السعادة ،وهو املجد اللغوي وغريهما من املحدثني .ا.ه
قال أبو احلسنات حافظ اهلند وخاتمة حمققيها عبد اليح اللكنوي
رمحه اهلل تعاىل ف ترمجة الصغاين من الفوائد ابلهية" :ومن تصانيفه
ً
رساتلان مجع فيهما األحاديث املوضوعة ،وأدرج فيهما كثريا من
األحاديث غري املوضوعة فعد ذللك من املشددين اكبن اجلوزي
وصاحب سفر السعادة وغريهما من املحدثني".
قال السخاوي" :ف فتح املغيث برشح ألفية احلديث ذكر أي الصغاين
فيهما أحاديث من الشهاب للقضايع ،وانلجم األفلييش ،وغريهما
كأربعني ابن وداعن .والوصية لعيل بن أيب طالب عليه السالم ،وخطبة
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حجة الوداع وأحاديث أيب ادلنيا األشج ونسطور ونعيم بن سالم ،ودينار
ً
وسمعان .وفيهما أيضا الكثري من الصحيح واحلسن وما فيه ضعف
يسري" ا.ه
(قلت) :ف الرسالة املطبوعة ويه اليت تعقبنا عليها ف هذا الكتاب
أحاديث من صحيح مسلم ،ومن الرتمذي وغريهما من كتب السنة
املعتربة كما ستقف عليه.
وأما الرسالة اثلانية للصغاين ف هذا ابلاب فيه (ادلر امللتقط ف تبيني
الغلط ونيف اللغط) ويه أكرب فيما يظهر من املطبوعة ،وقد وقفت
ً
عليها ،وذكر فيها أيضا ما ليس بموضوع ،وكنت رشعت ف كتابة نقد
عليها بإشارة من األخ أيب الفيض رمحه اهلل تعاىل سميته (رفع الشطط
الواقع ف ادلر امللتقط) ولكن لم يتيس إتمامه.
وألف ف املوضواعت أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن يلع بن يوسف
َ
الشايم ادلمشيق نزيل الربقوقية بصحراء القاهرة كتابا سماه (الفوائد
املجموعة ف بيان األحاديث املوضوعة).
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وللقايض العالمة األصويل ابلارع أيب عبد اهلل حممد بن ىلع الشواكين
ً
كتاب ف املوضواعت سماه أيضا (الفوائد املجموعة).
ً
قال الكناين ف الرسالة املستطرفة :لكنه أدرج فيه كثريا من األحاديث
ً
ً
ً
اليت لم تبلغ درجة الوضع ،بل وأحاديث صحاحا وحسانا تقليدا
للمسندين املتساهلني ف املوضواعت ،نبه ىلع ذلك عبد اليح اللكنوي
ف ظفر األماين.
(قلت) :قد طبع ف جمدل وسط وقرأت منه مجلة من أبوابه ،واألمر فيه
كما قال اللكنوي ،ويظهر أن الشواكين اكن جيمع ما يقف عليه من
األحاديث اليت تكلم فيها اعلم كيفما اكن حاهل ىلع أن يلحظ منها
املوضوع حقيقة ،لكنه لم يتيس هل ذلك ،أو راج عليه حكم من
حكم ىلع تلك األحاديث بالوضع من غري أن يتفطن إىل ما ف ذلك
من الغلط.
وىلع ك حال فهذه الفوائد غري حمررة فيجب عدم االعتماد عليها
والرجوع إيلها ف هذا ابلاب.
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وأليب حفص عمر بن بدر املوصيل احلنيف (املغين عن احلفظ والكتاب
بقوهلم لم يصح يشء ف هذا ابلاب).
وعليه فيه مؤاخذات ،وهل فيه أخطاء وأغالط كثرية وعظيمة وإن اكن
أثىن عليه ف مقدمته وقال ف شأنه فإين صنفت ف املوضواعت
مصنفات لم أسبق إيلها ،وال دللت عليها ،ومن أبدعها هذا الكتاب
املغين عن احلفظ والكتاب إذ ال منت فيه وال إسناد ،وال تكرر فيه
األحاديث وال تعاد وإنما جعلت ترمجة األبواب تدلك ىلع اخلطأ من
الصواب ..إلخ الكمه.
وهذا املدح واقع ف غري حمله ،وال طائل حتته ،وإن اكنت الكتب اليت
صنفها قبل هذا الكتاب مثله ف هذا الغلط واخلطأ فيه جديرة حقا
بقوهل لم يسبق إيلها وال دلك عليها ألن هذا انلوع من الغلط ف
ً
ً
احلديث لم يسبق إيله حقا ،وال يوجد أحد يدهل عليه مطلقا كما هو
ظاهر للطالب.
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ً
قال احلافظ ابن حجر ف القول املسدد منتقدا ىلع شيخه العرايق ف
ً
اعتماده ىلع احلكم ىلع حديث من احتكر طعاما بالوضع ىلع املغين
البن بدر ما نصه:
ال اعتداد بذلك فإنه لم يكن من انلقاد ،وإنما أخرجه من كتاب ابن
ً
اجلوزي فلخصه ،ولم يزد من قبله شيما.
وذللك انتقد املغين احلافظان السخاوي والسيويط رمحهما اهلل ،وقال
احلافظ العرايق :وبعض ما ذكره منتقض.
وقاهل اللكنوي ف (الرفع واتلكميل ،ف اجلرح واتلعديل)" :واعلم أن
هناك مجعة من املحدثني هلم تعنت ف جرح األحاديث جبرح رواتها
فيبادرون إىل احلكم بوضع احلديث ،أو ضعفه بوجود قدح ولو يسري ف
راويه أو ملخالفته حلديث آخر.
فذكر منهم عمر بن بدر املوصيل مؤلف رسالة املوضواعت ملخصة من
موضواعت ابن اجلوزي.
وقال أيضا ف األجوبة الفاضلة لألسئلة العرشة الاكملة ف ذكر
املشددين ف باب اجلرح والوضع.

32

التهاين يف التعقب على موضوعات الصغاين

ً
ومنهم عمر بن بدر املوصيل ،صنف كتابا ف املوضواعت وأورد فيه ما
ليس منها ،قال ابن حجر ف القول املسدد :وال اعتداد بذلك فإنه لم
يكن من انلقاد ،وإنما أخذ كتاب ابن اجلوزي فلخصه ولم يزد من
ً
قبله شيئا" ا .ه
ً
والبن بدر املوصيل أيضا (العقيدة الصحيحة ف املوضواعت الرصحية)
وهل (معرفة الوقوف ىلع املوقوف) أورد فيه ما أورده أصحاب
املوضواعت ف موضواعتهم .وهو صحيح عن غريه صىل اهلل عليه وآهل
وسلم من الصحابة أو اتلابعني أو من بعدهم ،وهذا مهم إن وىف فيه
برشطه وسلك فيه اتلحري واتلثبت.
وملحمد بن حممد بن حممد احلسيين الطرابليس السندرويس احلنيف
(الكشف اإلليه عن شديد الضعف ،واملوضوع ،والوايه).
قال ف الرسالة املستطرفة مجع فيه األحاديث الشديدة الضعف والواهية
واملوضوعة ،ورتب أحاديثه ىلع حروف املعجم ،وجعل ف ك حرف
ثالثة فصول للك نوع من هذه األنواع اثلالثة فصل ا.ه.
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ولعيل بن سلطان املعروف بالقاري احلنيف (تذكرة املوضواعت) ورسالة
أخرى فيها تسىم (املصنوع ف معرفة املوضوع) لكنه أدرج فيهما
ً
كثريا مما ليس بموضوع ،بل أسقط ذكر املوضوع املختلف فيه :وهذا
يدل ىلع أنه لم يكن من أهل الفن العارفني خبفاياه املطلعني ىلع
َّ
متونه ،انلاقدين لرواته ،وإنما قدل غريه وسلك ىلع منواهل.
وهكذا اكن حاهل ف علم احلديث من غري شك ،ومن أعطاه منصب
املحدثني املتقنني فقد أجحف وما أنصف ،والكمه أعظم شاهد ىلع ما
قلت.
وأليب احلسنات املحدث املطلع انلاقد حممد عبد اليح اللكنوي
اهلندي صاحب الكتب انلافعة واملؤلفات القيمة رمحه اهلل تعاىل
(اآلثار املرفوعة ف األخبار املوضوعة) وهو خاص ف الالكم ىلع األخبار
الواردة ف الصلوات اليت يفعلها انلاس ف مواسم السنة ،وقد قرأته وهو
مفيد مثل غريه من كتب هذا العالمة اجلليل رمحه اهلل.
وأليب املحاسن حممد بن خليل القاوقيج رمحه اهلل تعاىل (اللؤلؤ
ً
املرصوع فيما قيل ال أصل هل أو بأصله موضوع) وفيه ما ينتقد كثريا.
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وأليب عبد اهلل حممد البشري ظافر املليك األزهري (حتذير املسلمني من
ً
األحاديث املوضوعة ىلع سيد املرسلني) وقفت عليه وفيه ما فيه أيضا.
فهذا بعض ما ألف ف املوضواعت ذكرته لإلفادة وليس غريض اإلحاطة
جبميع ما ألف ف ذلك .وأغلب ما ذكرته هنا من الكتب يوجد بأيدي
انلاس.
اثلاثلة :قد علمت أن أغلب من ألف ف املوضواعت انتقد ووقع ف
اخلطأ والزلل والسبب ف ذلك أمور :منها :التشدد فقد يكون راوي
ً
احلديث فيه لني مثال أو ليس بالقوي أو يسء احلفظ فيحكم بوضع
حديثه بمجرد أحد هذه األوصاف مع أنه ال حيكم ىلع صاحبها بوضع
حديثه وقد تقدمت اإلشارة إىل هذا ف الالكم ىلع موضواعت ابن
اجلوزي.
فتشدد العالم ف اتلمسك بأدىن جرح ف الراوي بوقعه ف هذه املهاوي
وربما أضحك عليه أهل احلديث ويكيف أن ألفاظ اجلرح عند
احلفاظ ىلع مراتب .والضعفاء واملجروحون هلم طبقات خمتلفة
ودرجات متفاوتة ربما تقرب من العرشين.
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وهذا الصنيع ال يكادون خيتلفون فيه وهو املقرر ف كتب األول
واآلخر مهم.
فمن خالف هذا االصطالح وأعطى للراوي رتبة ف اجلرح هو أىلع
ً
منها وأحسن حاال ممن ريم بها وحكم ىلع حديثه بسببها بما هو
ً
ً َّ
خمالف لرتبته فقد ارتكب خطأ فاحشا جدا وشذ عن مجاعة احلفاظ
ويعترب من اخلوارج ف مذهبهم اذلين ال يلتفت إىل قوهلم والكمهم ف
ً
احلكم ىلع املتون مطلقا.
ويرتتب ىلع هذا أمر عظيم شنيع ف ادلين وهو إبطال حديث ذلك
الراوي اذلي لم يصل حديثه إىل الوضع ،مع أنه مقبول عند أهل
احلديث ألن اجلرح اذلي ريم به ال يبلغ إىل درجة أن يرد خربه وال
يعمل به عندهم.
ألجل القاعدة املقررة عندهم ف مراتب اجلرح وطبقات املجروحني،
فاخلروج عن قواعد أهل الفن يوقع اإلنسان ف الزلل القبيح والغلط
الشنيع من غري شك.
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ً
واألمثلة ىلع هذا ف فن احلديث كثرية جدا ،فلهذا جيب ىلع العاقل أن
يقف مع القواعد وال يرتك اهلوى يلعب به فيقع ف املهالك.
ويف هذا العرص جند الشيخ األبلاين هداه اهلل يسلك هذا املسلك الضيق
ف التشدد واتلمسك بأدىن جرح ف احلكم ىلع احلديث بالضعف
الشديد أو الوضع .السيما وإذا اكن ذلك احلديث خيالف رأيه ويعارض
ً
مذهبه وما خيتاره ىلع حسب هواه من غري أن يكون تابعا ف ذلك
القواعد العلمية.

ً
ً
ومن قرأ كتبه جيد فيها هذا بينا واضحا ،وهذا ال يليق بأهل العلم.
ومنها التساهل ف ابلحث وتتبع الطر  ،فقد يكون ف مسند
احلديث راوي كذاب فيحكم بوضع احلديث بمجرد ذلك من غري أن
يتتبع طر احلديث ويعترب حىت يتحقق أنه لم يرد إال من طريق ذلك
الراوي الكذاب يلصح احلكم.
وأغلب ما انتقده احلافظ السيويط رمحه اهلل تعاىل ىلع ابن اجلوزي
رمحه اهلل من هذا ابلاب.
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قال ف كتاب املبتدأ من الآللئ املصنوعة" :اعلم أنه قد جرت اعدة
احلفاظ اكحلاكم وابن حبان والعقييل وغريهم أنهم حيكمون ىلع
احلديث بابلطالن من حيثية سند خمصوص لكون راويه اختلق ذلك
ً
السند ذللك املنت ويكون ذلك املنت معروفا من وجه آخر ،ويذكرون
ذلك ف ترمجة ذلك الراوي جيرحونه به فيغرت ابن اجلوزي بذلك
ً
وحيكم ىلع املنت بالوضع مطلقا" ا.ه
وقال شيخ اإلسالم زكريا األنصاري رمحه اهلل تعاىل ف رشح ألفية
ً
العرايق" :واملوقع هل أي ابن اجلوزي ف ذلك إسناده اغبلا لضعف راوي
ً
احلديث اذلي ريم بالكذب اغفال عن جميئه من وجه آخر" ا.ه.
(قلت) :وهذا بعينه هو اذلي وقع البن طاهر املقديس ف كتابه (تذكرة
ً
املوضواعت) كما أرشت إىل ذلك سابقا ،وراجع كتاب (فتح امللك العيل
بصحة حديث باب مدينة العلم يلع) لشقيقنا أيب الفيض رمحه اهلل
ً
ً
تعاىل ،فقد فصل الالكم ف هذا تفصيال حسنا.
ومنها اتلقليد ملن سبق من املؤلفني ف املوضواعت اكبن اجلوزي وابن
ً
طاهر مثال ،فمن ألف فيها من املتأخرين اكلشواكين ويلع القاري
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وغريهما فإنهم يعتمدون ىلع مرتبة املؤلف ف الفن وشهرته به،
ً
فيأخذون الكمه مسلما من غري حبث ونظر وهذا ال يكيف ف معرفة
ً
احلق من ابلاطل خصوصا ف هذا الفن.
ً
فإن اتلقليد عموما ال يكشف لصاحبه عن احلقيقة وال يرفع هل
احلجاب عن الصواب كما هو معلوم للك من هل عقل وبصرية وحسن
نظر ،وما انترش الغلط والوهم ف العلوم لكها وكرث فيها اللغط والقيل
والقال إال باتلقليد فيها .والسري ىلع منوال من سبق من أهلها من غري
تميزي بني صواب القول وخطئه.
فكيف بعلم احلديث اذلي حيتاج إىل نظر وتتبع ونقد الرجال ونقد
ً
ً
أقوال اجلرح واتلعديل جرحا وتعديال يلعلم السالم الصالح من ذلك
وغري الصالح السالم اذلي صدر عن تساهل أو تعنت فإن ف أقوال أئمة
اجلرح واتلعديل من هذا انلوع اليشء الكثري فمن تبعهم وقدلهم بدون
نقد وحترير لقوهلم وقع ف غلطهم وهو ال يشعر ومن أجل هذا قرر
علماء احلديث أن اجلرح غري املفس ال يقبل وأن الكم األقران ف
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ً
بعضهم ال يلتفت إيله ألنه اغبلا يصدر عن هوی وتعنت واملخالف
عن احلقيقة ألن املعارصة أعظم حجاب عن معرفة حقيقة املعارص.
وال يسلم املقدل اذلي ال يعطي للنظر حقه وابلحث نصيبه من الوقوع
ف مثل هذه املخالفة.
ناف هلا ،وهو ىلع خالف
ومنها توهم أن احلديث خمالف لألصول م ٍ
ذلك ف الواقع واحلقيقة وىلع هذا درج اجلوزقاين ف إبطال كثري من
األحاديث ف كتابه.
فإنه بني فيه كما قال اذلهيب أحاديث واهية بمعارضة أحاديث صحاح
هلا.
وهذا موضوع كتابه ألنه سماه (األباطيل واملناكري والصحاح
واملشاهري) بذكر احلديث الوايه ،ويبني علته ثم يقول باب ف خالف
ً
ذلك ثم يذكر حديثا صحيحا ظاهره يعارض اذلي قبله.
قال اذلهيب" :وعليه ف كثري منه مناقشات" ا.ه ،وتبعه ابن اجلوزي ف
ً
هذا ف موضواعته أيضا.
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قال شقيقنا أبو الفيض رمحه اهلل تعاىل ف (فتح امللك العيل) :والسبب
فيه عدم اهتدائهم إىل طريق اجلمع بني املتعارضني ،واحلكم بوضع
احلديث املعارض ال يصار إيله إال عند تعذر اجلمع كما هو منصوص
عليه ف األصول ،أو لظنهم املعارضة مع انتفائها ف نفس األمر ،ووقوع
ً
هذا كثري جدا ومن أمثلته حكم ابن حبان بوضع حديث عبد اهلل بن
عبد اهلل بن ّ
أيب أنه أصيبت ثنيته يوم أحد .فأمره صىل اهلل عليه وآهل

وسلم باختاذ ثنية من ذهب ،وحديث ابن عمر أن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وآهل وسلم نىه أن يصىل إىل نائم أو حمدث.
فقال :هذان موضواعن ،وكيف يأمر املصطىف صىل اهلل عليه وآهل وسلم
باختاذ اثلنية من اذلهب وقد قال إن اذلهب واحلرير حمرمان ىلع ذكور
أميت ،وكيف ينىه عن الصالة إىل انلائم وقد اكن يصيل واعئشة بينه
وبني القبلة.
وتعقبه اذلهيب بقوهل حكمك عليهما بالوضع بمجرد ما أبديته حكم
فيه نظر السيما خرب اثلنيتني.
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ذكر ذلك ف ترمجة أبان بن سفيان املقديس ،وقد ذكر شقيقنا أمثلة
كثرية هلذا انلوع ينبيغ الرجوع إيلها.
واقترصت ىلع هذا القدر ألن الغرض اتلمثيل بليان ما قلته حىت
نكون ىلع بينة من ذلك.
واملقصود هو أن أغلب من ألف ف املوضواعت أتاه اخلطأ من أبواب
هذه األسباب اليت أرشت إيلها.
وبهذا تم الالكم ف املقدمة ،ولنرشع فيما حنن بصدده فنقول:
حديث  سيكذب ّ
يلع 
صدر الصغاين رساتله بمقدمة ذكر فيها األحاديث الواردة ف الكذب
ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم ويه لكها ثابتة إال حديثا
ً
ً
واحدا وهو (سيكذب يلع) فإين لم أجد هل أصال بعد أن حبثت ف مجيع
ما حتت يدي من كتب احلديث املؤلفة ف هذا املوضوع وغريه.
ً
َ ّ
وقرأت ما يزيد ىلع مخسني جزءا حديثييا ل َعيل أظفر بلفظ يقرب منه
فلم يمكن.
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وقد جزمت بعد هذا ابلحث الشديد بعدم وجوده ،ثم رأيت ف (املعترب
ف ختريج أحاديث املنهاج واملخترص) للزركيش حديث سيكذب َ َ ّ
يلع:
لعله َمر ِو ّي باملعىن مما رواه مسلم عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل

صىل اهلل عليه وآهل وسلم  :سيكون ف آخر الزمان دجالون كذابون،
ً
احلديث  ،وروى أيضا عن جابر بن سمرة سمعت رسول اهلل صىل
اهلل عليه وآهل وسلم يقول  :إن بني يدي الساعة كذابون .
ونقل العجلوين ف كشف اخلفاء ف الكمه ىلع هذا احلديث عن ابن
امللقن ف ختريج أحاديث ابليضاوي أنه قال :هذا احلديث لم أره
كذلك ،نعم ف أوائل مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآهل وسلم قال  :يكون ف آخر الزمان دجالون كذابون  ا.ه.
(قلت) :ومن أعجب العجب أن الشواكين ذكر هذا احلديث بهذا اللفظ
ف كتابه (رفع الريبة عن ما جيوز وما ال جيوز من الغيبة) وقال" :ثبت
ف الصحيح أنه صىل اهلل عليه وآهل وسلم قال  :إنه سيكذب َّ
يلع
ً
فمن كذب يلع متعمدا فليتبوأ مقعده من انلار  .فال أدري ف أي
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صحيح وقف عليه بهذا اللفظ ،وال خيرج هذا عن غلطة أو غفلة،
والشواكين رمحه اهلل تعاىل لم يكن ف هذا الفن بذلك.
واحلديث وإن اكن هل شواهد صحيحة ف أن الكذب سيظهر ويفشو ف
آخر الزمان حىت يعطى املال عليه ،لكن بهذا اللفظ ما وجد كما
َّ
علمت ومما َّ
فر منه الصغاين وألف من أجله وقع فيه ،فسبحان من ال
تأخذه ِسنَة وال نوم.
حديث أيب أمامة يف فضل القرآن
قال الصغاين :فمنها أي من األحاديث املوضوعة احلديث الطويل اذلي
َ
يروى عن أيب أمامة عن أيب بن كعب املدون ف أكرث اتلفاسري ف فضل
القرآن سورة سورة إلخ.

َ
(قلت) :حديث أيب أمامة عن أيب بن كعب رواه ابن عدي ف الاكمل
ترمجة هارون بن كثري وقال :شيخ ليس بمعروف ،قلت :وقال أبو حاتم:
ال يعرف .وقال اذلهيب :جمهول.
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ورواه العقييل من طريق آخر عن أيب بن كعب ،وفيه بزيع بن حسان
قال :ابن حبان يأيت عن اثلقات بأشياء موضوعة كأنه املتعمد هلا ،وقال
احلاكم :يروي أحاديث موضوعة ويرويها عن اثلقات.
ورواه ابن أيب داود ف فضائل القرآن ومن طريقه ابن اجلوزي ف
املوضواعت من طريق آخر عن أيب بن كعب ،وفيه خمدل بن عبد الواحد
ً
ابلرصي ،قال ابن حبان :منكر احلديث جدا ينفرد بأشياء مناكري ال
تشبه حديث اثلقات فبطل االحتجاج به .روى عن شبابة بن سوار عن
ّ
ابن جداعن عن عطاء بن أيب ميمونة عن زر بن حبيش عن أيب بن
كعب بذاك اخلرب الطويل ابلاطل ف فضل السور فما أدري من وضعه
َّ
إن لم يكن خمدل افرتاه ،حدث به اخلطيب عن ابن زرقويه عن ابن
السماك عن عبد اهلل بن روح املدائىن عن شبابة عن خمدل من قرأ
سورة كذا.
قلت :واحلديث اتفق احلفاظ ىلع أنه من املوضواعت اليت ال أصل هلا.
َّ
وقد ذكروه ف كتب املصطلح من األمثلة ىلع ما اعرتف الوضاعون
بوضعه ألجل الرتغيب.
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قال احلافظ العرايق رمحه اهلل تعاىل ف ألفيته ف الالكم ىلع املوضوع:
َ
راويه بالوضع وبئس ما اقرتف
كذا احلديث عن أيب اعرتف
ولك

من

أودعه

اكلواحدي

كتابه

خمطئ

صوابه

وقد ذكرت ف األصل قصة الرجل اذلي وضع حديث فضل السور مع
فوائد أخرى تتعلق باملوضوع فراجعه.
الوصايا املنسوبة إىل أيب احلسن يلع بن أيب طالب عليه السالم
قال الصغاين :والوصايا املنسوبة إىل أيب احلسن يلع بن أيب طالب ريض
اهلل عنه وعليه السالم بأسها اليت أوهلا :يا يلع لفالن ثالث عالمات
ولفالن ثالث عالمات ويف آخره انليه عن اجلماع ف أوقات
خمصوصة ،وأماكن خمصوصة لكها وضعها محاد بن عمرو انلصييب،
وهو عند أئمة احلديث مرتوك كذاب.
(قلت) :روى هذه الوصية أبو احلسني حممد بن يلع بن املهتدي باهلل ف
تارخيه .واحلارث بن أسامة ف مسنده ،وروى أوهل ابليهيق ف ادلالئل
وقال :وهو حديث طويل ف الراغئب واآلداب قال :وهو حديث
موضوع.
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(قلت) :ف سنده محاد بن عمرو انلصييب كذبه غري واحد من أهل
احلديث كما قال الصغاين .وقال احلاكم :يروي عن مجاعة من اثلقات
أحاديث موضوعة وهو ساقط بمرة .وقال ابن معني :من املعروفني
بالكذب ووضع احلديث محاد بن عمرو.
وقال احلافظ السيويط ف اتلدريب :ومن املوضوع وصايا يلع رىض اهلل
عنه وعليه السالم وضعها محاد بن عمرو انلصييب.
األحاديث القدسية  يا أمحد من أحب ادلنيا وأهلها 
قال الصغاين :واألحاديث القدسية املنسوبة إىل انليب صىل اهلل عليه
وآهل وسلم يا أمحد من أحب ادلنيا وأهلها واللكمات املنسوبة إىل انليب
صىل اهلل عليه وآهل وسلم بالفارسية مثل :أشكم درد والعنب دو  .دو .
وكونه زرد.
(قلت) :أما األحاديث القدسية اليت أشار إيلها فال أصل هلا وقد مجع
مجاعة من العلماء األحاديث ف كتب خاصة .ووقفت ىلع أغلبها
وأوسعها فلم أجد ما ذكر الصغاين رمحه اهلل تعاىل.
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وأما اللكمات الفارسية فقوهل :أشكم درد رواه أمحد ف املسند وابن
ماجه ف كتاب الطب من سننه ف باب الصالة شفاء من طريق ذواد
بن علبة عن يلث عن جماهد عن أيب هريرة قال :هجر انليب صىل اهلل

عليه وآهل وسلم فهجرت فصليت ثم جلست :فاتلفت َّ
إل انليب صىل

اهلل عليه وآهل وسلم فقال  :أشكمت درد ،قلت :نعم يا رسول اهلل،
قال :قم فصل فإن ف الصالة شفاء  يعين تشتیک بطنك بالفارسية.
هذا لفظ ابن ماجة ولفظ أمحد أشكمت درد ،قال احلافظ ابلوصريي:
ف رواية ابن ماجة ف إسناده يلث وهو ابن سليم وقد ضعفه اجلمهور.
(قلت) :تفرد ابلوصريي رمحه اهلل تعاىل بإلصا هذا احلديث بليث بن
أيب سليم .ولعله بريء منه فيما أرى ،وأهل اجلرح ذكروه ف ترمجة ذواد
بن علبة ،والظاهر أن روايته هلذا السند من غرائبه ومنكراته اليت
َّ
يتفرد بها عن اثلقات والضعفاء .ىلع أن النسايئ قال :ليس بثقة وقال
ابن معني :ليس بيشء.
وذكره ابن حبان ف الضعفاء واملجروحني وقال منكر احلديث جدا
يروي عن اثلقات ما ال أصل هل ،وعن الضعفاء ما ال يعرف ،وهو اذلي
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روی عن يلث عن جماهد عن أيب هريرة أن انليب صىل اهلل عليه وآهل
ً
وسلم َّ
مر ىلع قوم يبنون حائطا فقال  :نيك نيك تكنيت .
وبإسناده أنه قال  :يا أبا هريرة أشكم درد قم فصل فإن ف الصالة
شفاء .

ً
(قلت) :يظهر من حال ذواد أنه اكن ولواع برواية مثل هذه األحاديث

ولضعفه خيالف اثلقات ف أسانيدها كما فعل ف حديث ابلاب.
فإن األصح كما قال اذلهيب ف املزيان ما رواه املحاريب عن يلث عن
ً
ً
ً
جماهد مرسال ،فظهر من هذا أن احلديث ضعيف موصوال ومرسال،
ألن املوصول فيه ذواد بن علبة ،واملرسل فيه يلث بن أيب سليم وهو

ضعيف ولكن ال حيكم ىلع حديثه بالوضع كما يظهر َ
لم تتبع

أحواهل .وربما يأيت الالكم عليه فيما ذكر الصغاين من األحاديث ف
فضل التسمية بمحمد إن شاء اهلل تعاىل.
وأما قوهل :والعنب دودو ،يعين مثىن مثىن .فقال احلافظ السخاوي ف
املقاصد احلسنة :هو مشهور بني األاعجم وال أصل هل.
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قلت :وأما قول ابن بدر املوصيل ف املغين عن الكتاب باب الكم انليب
صىل اهلل عليه وآهل وسلم بالفارسية لم يصح ف هذا ابلاب يشء عن
انليب صىل اهلل عليه وآهل وسلم بالفارسية غري ثالثة أحاديث.
وكذلك قول الفريوز آبادي ف خاتمة سفر السعادة :وباب تكلم انليب
صىل اهلل عليه وآهل وسلم بالفاريس لم يصح فيه يشء ،ولم يثبت .فمما
ينتقد عليهما السيما للفريوز آبادي رمحه اهلل تعاىل ألنه قد ثبت َ
وص َّح
عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم أنه تكلم بكلمات فارسية
وغريها من اللغات األخرى ،فاحلكم ىلع ذلك بعدم ثبوته قصور
ظاهر.

ً
ً
وقد عقد ابلخاري ف صحيحه بابا خاصا هلذا فقال :باب من تكلم
بالفارسية والرطانة ،ثم ذكر األحاديث الواقع فيه ما تكلم به رسول
اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم من اللكمات الفارسية وغريها ،وقد
ذكرت ذلك ف األصل مع فوائد مهمة تتعلق باملوضوع.
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أحاديث اتلختم بالعقيق
قال الصغاين :واألحاديث اليت تروي ف اتلختم بالعقيق ال يثبت منها
يشء .قلت ورد ذلك من حديث فاطمة ابلتول عليها السالم ،وحديث

ّ
يلع واعئشة وعمر وأنس ريض اهلل عنهم.

أما حديث فاطمة عليها صالة اهلل وسالمه فرواه ابن حبان ف
ً
املجروحني ولفظه  :من ختتم بالعقيق لم يزل يری خريا  ،وفيه أبو
بكر بن شعيب قال ابن حبان :يروي عن مالك ما ليس من حديثه،
ال جيوز االحتجاج به ،وقال اذلهيب ف املزيان :غري ثقة ،وذكر حيثية
هذا عن مالك وقال فمالك بريء منه.
(قلت) :واحلديث ذكره ابن اجلوزي ف املوضواعت وذكر ما قاهل ابن
حبان ف أيب بكر بن شعيب ،وأقره السيويط ف الآللئ ورواه ابلخاري
ف اتلاريخ من طريق آخر بلفظ  من ختتم بالعقيق لم يقض هل إال
باليت يه أحسن .
قال احلافظ السيويط ف الآللئ :وهذا أصيل وهو أمثل ما ورد ف ابلاب.
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(قلت) :ولم أجد احلديث ف ترمجة من تراجم رجال السند واتلاريخ
الكبري للبخاري فلعل العزو إيله وهم فيما يظهر ،ثم إن سعيد بن عبد
الرمحن قال ابلخاري ف اتلاريخ الكبري :يروي عن فاطمة الصغرى ،فما
ً
وقع هنا إن لم يكن وهما فاحلديث فيه انقطاع كما ال خيىف وهشام
ً
بن ناصح لم يذكر فيه ابلخاري ف تارخيه شيئا فاهلل أعلم حباهل.

وحديث ّ
يلع عليه السالم رواه ابن اجلوزي ف املوضواعت بلفظ:
 من ختتم بالعقيق ونقش عليه وما توفييق إال باهلل وفقه اهلل تعاىل
للك خري وأحبه امللاكن املوالكن به  قال ابن اجلوزي :هذا من عمل
أيب سعيد العدوي.
(قلت) :وهو ممن اشتهر بالكذب ووضع احلديث هل ترمجة طويلة ف
املزيان ولسانه.
وحديث اعئشة ريض اهلل تعاىل عنها وعن أبيها رواه العقييل واخلطيب
ف اتلاريخ بلفظ  :ختتم بالعقيق فإنه مبارك  ،وفيه يعقوب بن
الويلد املدين روی هل الرتمذي وابن ماجه لكن قال أمحد حرقنا
َّ
حديثه وكذبه أبو حاتم وحيیي وقال أبو داود :غري ثقة .وقال أمحد :أيضا
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اكن من الكذابني الكبار يضع احلديث .وذكر اذلهيب حديثه هذا ف
ترمجته من املزيان ،وأورد ابن اجلوزي احلديث من طريقه ف املوضواعت
وقال :يعقوب كذاب يضع.
(قلت) :وللحديث طر أخرى عن اعئشة ال يثبت منها يشء كما
بينت ذلك ف األصل.
وحديث عمر رىض اهلل تعاىل عنه رواه ادليليم ف مسند الفردوس
َّ
بلفظ  :ختتموا بالعقيق فإن جربيل أتاين به من اجلنة وقال يا حممد
ختتم بالعقيق وأمر أمتك أن تتختم به  ،وفيه أبو بكر انلقاش وقد
كذب وبايق رجال السند ال يعرفون غري مالك عن نافع عن ابن عمر
عن أبيه.
وحديث أنس رواه ابن عدي بلفظ  ختتموا بالعقيق فإنه ينيف
الفقر  ،قال ابن عدي :باطل ،واحلسني بن إبراهيم ابلايب جمهول،
وقال اذلهيب ف املزيان :حسني ال يدري من هو فلعله من وضعه ،وهل
طريق آخر عن أنس بلفظ  :ختتموا بالعقيق فإنه جنح لألمر وايلمىن
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أحق بالزينة  قال احلافظ ف اللسان :هو موضوع بال ريب لكن ال
أدري من وضعه.
احلرز املنسوب أليب دجانة األنصاري
قال الصغاين :واحلرز املنسوب أليب دجانة األنصاري واسمه سماك ابن
خرشة موضوع ،وسند أنس بن مالك اذلي يروي عن جعفر بن هارون
الواسطي عن سمعان عن أنس.
(قلت) :أما حرز أيب دجانة فرواه ابن اجلوزي ف املوضواعت عن
إبراهيم بن موىس األنصاري عن أبيه قال :شیک أبو دجانة األنصاري
إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه و آهل و سلم فقال :يا رسول اهلل بينا أنا
ابلارحة نائم إذ فتحت فإذا عند رأيس شيطان فجعل يعلو ويطول
فرضبت بيدي إيله فإذا جدله القنفذ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآهل وسلم  :ومثلك يؤذي يا أبا دجانة اعمر دارك اعمر سوء ورب
الكعبة ،ادع ل يلع بن أيب طالب فداعه فقال :يا أبا احلسن اكتب أليب
ً
دجانة األنصاري كتابا ال يشء يؤذيه من بعده  فقال :وما أكتب؟
قال  :اكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم من حممد انليب العريب األيم
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اتلهايم األبطيح امليك املدين القريش اهلاشيم صاحب اتلاج واهلراوة
ً
والقضيب وانلاقة والقرآن والقبلة ...وذكر حديثا طويال  .،قال ابن
اجلوزي :موضوع وإسناده مقطوع ،وأكرث رجاهل جماهيل ،وليس ف
ً
الصحابة من اسمه موىس أصال .وأقره احلافظ السيويط ف الآللئ.
(قلت) :ورواه ابليهيق ف أواخر دالئل انلبوة وقال :وقد ورد ف حرز أيب
دجانة حديث طويل ف موضع غري هذا ال حتل روايته وعزاه الكمال
ادلمريي ف حياة احليوان إىل ادليليم ف اإلنابة ،والقرطيب ف اتلذاكر ف
أفضل األذاكر.

ً
(قلت) :ابليهيق اشرتط أن ال خيرج ف كتابه دالئل انلبوة حديثا يعلمه
ً
موضواع كما قال ف اخلطبة ،بل اشرتط هذا ف مجيع كتبه كما حاكه
عنه غري واحد من احلفاظ ،منهم السيويط وإذا ذكر ف كتبه حديثا
ً
يف بهذا الرشط
لم
لكنه
و
تعاىل
اهلل
رمحه
قال
كذا
عليه
نبه
موضواع
ِ
ً
ً
فقد ذكر ف كتبه احلديث املوضوع أوال ،ثم لم ينبه عليه ثانيا كما
ينظر ملن تتبع ذلك من كتبه.
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ثم رأيت ف ترمجة أيب دجانة من االستيعاب البن عبد الرب رمحه اهلل
تعاىل وإسناد حديثه ف احلرز املنسوب إيله ضعيف .ا.ه.
فصنيع ابن عبد الرب هذا يؤيد ابليهيق ف ذكر هذا احلرز ف ادلالئل
اذلي صانه عن املوضوع ،لكن املتقدمني يطلقون ىلع املوضوع اسم
ً
الضعيف أيضا واذلي يظهر أن سند ابليهيق ف ادلالئل غري السند
اذلي أورده ابن اجلوزي ف املوضواعت واهلل تعاىل أعلم.
قال اذلهيب ف سري أعالم انلبالء :وحرز أيب دجانة يشء لم يصح ما
أدري من وضعه.
وأما مسند أنس بن مالك ريض اهلل تعاىل عنه فقال اذلهيب ف املزيان:
سمعان بن مهدي ال يكاد يعرف ألصقت به نسخة مكذوبة قبح اهلل
من وضعها ،وقال احلافظ ف اللسان :ويه من رواية حممد بن مقاتيل
الرازي عن جعفر بن هارون الواسطي عن سمعان فذكر النسخة ،ويه
أكرث من ثالثمائة حديث أكرث متونها موضوعة وذكر بعضها وقال
ً
وأورد اجلوزجاين من هذه النسخة حديثا وقال منكر ويف سنده غري
واحد من املجهولني.
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أحاديث األشج
قال :وأحاديث األشج موضوعة لكها( ،قلت) :سيأيت بيان حاهل ف
اخلاتمة.
أحاديث خراش ونسطور ويغنم وبرش وخيشب ورتن اهلندي
قال :وأحاديث خراش وأحاديث نسطور ،وأحاديث يغنم وأحاديث
برش ،وأحاديث خيشب عن أنس ،ونسخة إبراهيم بن هدية ،وأحاديث
رتن اهلندي لكها موضوعة.
(قلت) :سيأيت بيان حال هؤالء ف اخلاتمة ،وقوهل :خيشب كذا وقع ف
نسخيت من موضواعت الصغاين .ووقع ف نسخة أخرى طبعت حديثا
يشنب والكهما حتريف وسيأيت ف اخلاتمة بيان ذلك.
أحاديث رتن اهلندي
قال :وأحاديث رتن اهلندي املنقولة عنه من جنس األحاديث اليت
تنسب إىل احلكيم الرتمذي بزعمهم أنه سمعها من أيب العباس اخلرض
عليه السالم ،ولك هذا ليس هل أصل يعتمد.
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(قلت) :رتن اهلندي سيأيت بيان حاهل ف اخلاتمة إن شاء اهلل ،وأما
األحاديث اليت تنسب إىل احلكيم الرتمذي املأخوذة عن اخلرض عليه
السالم فذكرها ف هذا الكتاب املوضوع ف الالكم ىلع األحاديث
املوضوعة ىلع رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وآهل وسلم ختليط ال معىن
هل كما هو ظاهر فاعلم ذلك.
والالكم ف اخلرض عليه السالم طويل اذليل ذكرت بعض عيونه ف
األصل واذلي عليه اجلمهور أنه يح ،وقصته مع عمر بن عبد العزيز
ريض اهلل تعاىل عنه أثبتها احلافظ اذلهيب ف تذكرة احلفاظ وقال:
إسنادها جيد ،وقال احلافظ ف اإلصابة :ف شأنها هذا أصلح إسناد
وقفت عليه ف هذا ابلاب .وكذلك تعزيته للصحابة ف رسول اهلل صىل
اهلل عليه وآهل وسلم مشهورة رواها غري واحد وثبت ذلك ف اإلصابة.
ً
ً
ً
قلت :وقد وجدت حديثا صحيحا يكاد يكون رصحيا ف اجتماع
اخلرض عليه السالم بانليب صىل اهلل عليه وآهل وسلم وسماعه منه
احلديث ف شأن ادلجال ،وهذا ف صحيح ابلخاري ومسلم من حديث
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أيب سعيد اخلدري ريض اهلل تعاىل عنه وقد ذكرته ف األصل مع الالكم
عليه.

ً
بنص ف ذلك مطلقا كما
وأما ما استدل به القائلون بوفاته فليس ٍ
أرشت إىل ذلك ف األصل.
نظم أسماء الكذابني
قال الصغاين :وقد نظم أئمة احلديث أسماء الكذابني الواصفني ف
هذين ابليتني :
أحاديث نسطور وبرش ويغنم

وبعد أشجع القيس ثم خراش

ونسخة دينار ونسخة تربسه

أيب هدبة القيس شبه فراش

(قلت) :ناظم هذين ابليتني هو احلافظ السليف رمحه اهلل تعاىل وقد وقع
فيهما حتريف ف رسالة الصغاين كما ترى وصوابهما:
حديث ابن نسطور ويس ويغنم

وإفك أشجع القيس ثم خراش

ونسخة دينار ونسخة تربه

أيب هدبة القييس شبه فراش

هكذا ذكرهما احلافظ السيويط رمحه اهلل تعاىل ف الآللئ املصنوعة.
ً
وفيهما يس بدل برش وهو أيضا من الكذابني املشهورين بالكذب
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والوضع وسيأيت بيان حاهل ف اخلاتمة ،ووقع ف الآللئ .حديث ابن
نسطور ويف رسالة الصغاين نسطور والكهما جائز فقد قيل :فيه نسطور
وقيل :جعفر بن نسطور كما سيأيت.
أحاديث حممد بن مرسور ابلليخ وشهر بن حوشب
قال الصغاين :وأحاديث حممد بن سور ابلليخ لكها موضوعة وأحاديث
شهر بن حوشب.
(قلت) :سيأيت بيان حاهلما ف اخلاتمة.
وقد أخطأ الصغاين اغية اخلطأ ف حكمه ىلع حديث ِشهر بن حوشب
ً
بالوضع وذكره هل مع الوضاعني املشهورين بالكذب ،فإن ِشهرا ممن
َ
اختلف ف االحتجاج به كما قال اذلهيب ،ومن اكن هكذا فال ينبيغ
اجلزم بوضع حديثه كما فعل الصغاين ،بل عندي أن حديثه قد يبلغ
درجة احلسن كما يعلم ملن تتبع أحواهل ووقف ىلع قول أهل اجلرح فيه.
واعلم أن هناك فر بني االحتجاج بالراوي وبني قبول روايته ،فنيف
ً
احلجية ال يستلزم نيف القبول للرواية ،فعىل قول من قال إن شهرا ال
حيتج به تقبل روايته بمعىن ما تتقوى باملتابعات والشواهد ،ويعمل بها
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ً
مفردة ف الفضائل ،وال حيكم بوضعها أبدا ،بل قد ترتفع إىل درجة
احلسن لغريه كما هو معلوم مقرر ف حمله وسيأيت ف اخلاتمة الكم أهل
اجلرح املبني ملا قلته ،وإنما أرشت هنا إىل هذا ئلال تغرت بكالم
الصغاين ف ِشهر بن حوشب اذلي حسن احلافظ حديثه واهلل ويل
اتلوفيق.
حديث  أول ما خلق اهلل العقل 
قال الصغاين :فمن األحاديث املوضوعة قوهلم أول ما خلق اهلل
العقل ،وقال :أقبل فأقبل احلديث.
قلت :ورد حديث العقل من حديث أيب هريرة وأيب أمامة واعئشة ويلع
بن أيب طالب ريض اهلل تعاىل عنهم ،ويف أسانيدها لكها رغم تعدد
طرقها من ال يوثق به.
وأحاديث العقل وضعها ميسة بن عبد ربه الكذاب الوضاع ثم سقها
منه مجاعة ف مقدمتهم داود بن املحرب وركب هلا أسانيد من غري طريق
ميسة ووضعها ف كتاب العقل هل ،قال اذلهيب :ويلته لم يصنفه ،وداود
ً
بن املحرب من رجال ابن ماجه روی هل ف سننه حديثا ف فضل قزوين،
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ظاهر انلاكرة ،واضح ابلطالن ،وهلذا قال اذلهيب ف املزيان :وقد شان
ابن ماجه سننه بإدخاهل هذا احلديث املوضوع فيها.
ومن العجيب حماولة الشيخ زاهد الكوثري رمحه اهلل تعاىل ف املقدمة
اليت كتبها لكتاب (العقل وفضله) البن أيب ادلنيا تربئة ساحة داود بن
املحرب من اتلهمة امللصقة به من مجهور أهل احلديث ف شأن حديث
ً
العقل ،معتمدا ف ذلك ىلع من مىش حاهل من أئمة اجلرح ولكن اغب
عن الشيخ الكوثري رمحه اهلل تعاىل أنه رغم ثناء من أثىن عليه لعبادته
فإنه لم يربئ ساحته من إلصا اتلهمة به من جهة اخلطأ و عدم الضبط
والراوي ،كما حيكم ىلع حديثه بالوضع لكذبه و عدم صدقه كذلك
حيكم بوضعه خلطئه ووهمه وعدم ضبطه ،وهذا معروف مقرر عند
أهل احلديث ،ىلع أن داود بن املحرب من كذبه و طعن فيه بالوضع أكرث
ممن أثىن عليه ومن طعن فيه فس جرحه ،واجلرح املفس مقدم ىلع
اتلعديل كما هو معلوم ،يضاف إىل هذا أن داود اتصل باملعزتلة
وأفسدوه كما قال ابن معني رغم توثيقه هل ف روايته ،واملعزتلة
معروفون بالغلو ف حتكيم العقل وتقديمه ىلع الرواية ف دين اهلل تعاىل
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ً
فغري بعيد أن يكون داود بن املحرب مجع كتاب العقل انتصارا هلم
وتأييد ملذهبه املظلم.
والراوي اثلقة يضعف حديثه عند مجهور أئمة اجلرح إذا روى ما يؤيد
ً
ً
بدعته وحنلته فكيف به إذا اكن ضعيفا جمروحا كما هو حال داود بن
املحرب .فلهذا أرى دفاع الشيخ الكوثري رمحه اهلل تعاىل عن داود غري
معقول ولم يسلك فيه طريق اجلادة.

ً
ولعل الشيخ الكوثري رمحه اهلل تعاىل أراد أن يكون حكما بني
املعزتلة املغالني ف حتكيم العقل ،وبني غريهم ممن يرد مذهبهم باملرة
اذلي هو احلق اذلي ال شك فيه ،فسلك ف احلكم بني الطرفني هذا
املسلك اذلي ال يشهد هل برهان وال يؤيده ديلل ،وقد أفصح عن مراده
هذا بقوهل :إن املعزتلة كما تغالوا ف حتكيم العقل تغاىل كثري من الرواة
ف رد ك ما ورد ف فضل العقل نكاية ف هؤالء واحلق بني طريف
اإلفراط واتلفريط.
كذا قال رمحه اهلل تعاىل :وهذا شطط منه ف احلكم ىلع احلفاظ اذلين
ردوا حديث العقل بالقواعد املقررة اليت ال يمكنه أن يأيت عليها
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بابلطالن إال مع تمحل ومراوغة كما فعل هنا ،وحاشا وألف حاشا أن
يرد احلفاظ األمناء ىلع حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم
ً
حديثا ثبت دليهم وصح سنده ألجل انلاكية خلصومهم هذا ما ال
يمكن حصوهل إال من رقيق ادلين ،ضعيف اإليمان.
وليس وهلل احلمد ف رجال احلديث من هذه صفته ،ولعل الشيخ
الكوثري رمحه اهلل تعاىل كتب هذه املقدمة ألجل ادلاعية لرتويج
الكتاب حىت ال يضيع طابعه وخيس ف نفقته ،واذلي جيب عليك أن
تشد يد ك عليه هو أن مجيع ما ورد ف فضل العقل ومدحه باطل
موضوع ال أصل هل من غري شك وحىت لو وجد حديث فيه سند نظيف
فذلك من غفلة وعدم ضبط راويه من غري شك.
وقد قال غري واحد من احلفاظ إنه لم يثبت ف مدح العقل إال حديث
مرسل عن احلسن رواه عبد اهلل بن اإلمام أمحد ف زوائد الزهد ألبيه
قال ف زهد حممد بن يسين من كتاب الزهد ألبيه :حدثين يلع بن
مسلم حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار عن احلسن
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يرفعه قال :ملا خلق اهلل عز وجل العقل قال هل :أقبل فأقبل ثم قال هل:
أدبر فأدبر ،قال :ما خلقت خلقا ً أحب َّ
إل منك ،بك آخذ وبك أعطى.
فهذا املرسل قال احلافظ السيويط رمحه اهلل تعاىل ف ادلرر املنترثة :إنه
أصل صالح ،قال :وهو ف معجم الطرباين األوسط موصول من حديث
أيب أمامة ومن حديث أيب هريرة بإسنادين ضعيفني.
(قلت) :بل بإسنادين موضوعني فإن ف إسناد حديث أيب أمامة عمر
بن أيب صالح قال اذلهيب ف املزيان :ال يعرف والراوي عنه من
انلكرات واخلرب باطل ف العقل وفضله ،وقال احلافظ ف لسانه :ذكره
العقييل فقال :منكر احلديث ،جمهول بانلقل ال يتابع ىلع حديثه ،وكذا
سعيد بن الفضل الراوي عنه ثم سا من طريقه عن أيب أمامة رفعه،
ملا خلق اهلل العقل قال هل :أقبل فأقبل احلديث ،وال يثبت ف هذا املنت
يشء.
وأما حديث أيب هريرة فيف إسناده الفضل بن عيىس الرقايش قال :فيه
ً
سالم بن أيب مطيع لو أن الفضل ودل أخرس اكن خريا هل ،وقال :ابن
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معني رجل سوء ال تسأل عن القدري اخلبيث ،وأورد حديثه هذا
اذلهيب ف ترمجته من املزيان.
ومرسل احلسن اذلي قال فيه السيويط إنه أصل صحيح ف صحته نظر،
والظاهر أن رفعه إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم وهم ،فقد
روى ابليهيق ف الشعب حديث أيب هريرة السابق من طريق الفضل بن
عيىس املذكور ،ومن طريق حفص بن عمر قايض حلب الوضاع وقال:
هذا إسناد غري قوي ،وهو مشهور من قول احلسن ثم رواه من طريق
صالح املري عن احلسن من قوهل.

ً
(قلت) :وصالح املري ضعيف أيضا وطريق عبد اهلل بن اإلمام أمحد
أصلح منه وإن اكن سيار بن حاتم تكلم فيه العقييل وقال :أحاديثه
مناكري وضعفه ابن املديين ،وقال :األزدي يعرف وينكر.
ووصله الرتمذي احلكيم ف نوادر األصول من طريق داود بن املحرب
فجعله عن احلسن بن دينار عن احلسن قال :حدثين عدة من أصحاب
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل
وسلم قال  :ملا خلق اهلل العقل  ...

66

التهاين يف التعقب على موضوعات الصغاين

حديث  من عرف نفسه فقد عرف ربه 
قال الصغاين :ومنها قوهلم من عرف نفسه فقد عرف ربه.
(قلت) :لم يثبت وذكر ابن السمعاين أنه من الكم حيیي بن معاذ الرازي
ريض اهلل تعاىل عنه .وقد ألف احلافظ السيويط ف بيان حاهل رسالة
(القول األشبه ف حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه) ويه
مطبوعة.
حديث  امللك وادلين توأمان 
قال الصغاين :وقوهلم امللك وادلين توأمان( ،قلت) :ال أصل هل.
حديث  ودلت يف زمن امللك العادل 
قال :وقوهلم ودلت ف زمن امللك العادل( ،قلت) :ال أصل هل وقد
ذكرت ف األصل بعض ما يتعلق به.
حديث  اإليمان عريان فلباسه اتلقوى  ..
قال :وقوهلم اإليمان عريان فلباسه اتلقوى ،وزينته احلياء وثمرته
العلم.
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(قلت) :عزاه احلافظ العرايق ف ختريج أحاديث اإلحياء إىل تاريخ
نيسابور للحاكم من حديث أيب ادلرداء بهذا اللفظ وقال :إسناده
ضعيف.
ورواه اخلرائطي ف ماكرم األخال من قول وهب بن منبه قال :حدثنا
القاسم بن يزيد حدثنا سفيان بن عبد العزيز بن رفيع عن وهب بن
منبه قال اإليمان عريان وبلاسه اتلقوى ،وزينته احلياء وماهل الفقه.
حديث  الودل رس أبيه 
وقال :وقوهلم الودل س أبيه( ،قلت) :قال الزركيش والسخاوي
والسيويط :ال أصل هل.
حديث  املستحق حمروم 
قال :وقوهلم املستحق حمروم( ،قلت) :ال أصل هل.
حديث  عجلوا بالصالة قبل الفوت  ..
قال :وقوهلم عجلوا بالصالة قبل الفوت ،وعجلوا باتلوبة قبل املوت.
(قلت) :ال أصل هل.
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حديث  حب ادلنيا رأس لك خطيئة 
قال :وقوهلم حب ادلنيا رأس ك خطيئة( ،قلت) :رواه ابليهيق ف
ً
الشعب عن احلسن مرسال ،وقد أثنوا ىلع مراسيل احلسن كما بينت
ذلك ف األصل ،وروي عن عيىس عليه السالم ،وعن مجاعة من رجال
السلف ريض اهلل تعاىل عنهم.
واحلديث يشهد لصحته القرآن والسنة ،كما هو ظاهر للك مؤمن وما
ضل من ضل منذ خلق اهلل تعاىل ادلنيا إال حببها والركون إيلها ،والعمل
ألجلها ،وهلذا قال رسول اهلل صىل عليه وآهل وسلم :فيما رواه ابليهيق ف
الزهد من حديث أنس  هل أحد يميش ىلع املاء إال ابتلت
قدماه  ،قالوا :ال يا رسول اهلل ،قال  :كذلك صاحب ادلنيا ال يسلم
من اذلنوب .
وهذا أمر معلوم للك مؤمن فتح اهلل تعاىل بصريته ،ونور قلبه.
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حديث  ادلنيا جيفة وطالبها الكب 
قال :وقوهلم ادلنيا جيفة وطالبها الكب.

ً
ً
(قلت) :ورد عن يلع عليه السالم مرفواع وموقوفا كما بينت ذلك ف
األصل واحلديث هل أصل وشاهد صحيح فقد ثبت أن رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم مر ىلع جدي أسك ميت وقد طرحه أهله فقال:

 أترون هوان هذا ىلع أهله  قالوا :نعم ،قال  :فادلنيا أهون عند
اهلل تعاىل من هذا ىلع أهله  قال :وقوهلم ادلنيا قنطرة فاعربوها وال
تعمروها( .قلت) :ال أصل هل بهذا اللفظ ،ولكن معناه ثابت ف
األحاديث الصحيحة كحديث  :عش ف ادلنيا كأنك غريب أو اعبر
سبيل  ،وحديث  :مال ولدلنيا ما أنا وادلنيا إال كراكب استظل
حتت شجرة ثم ذهب وتركها .
حديث  احلياء يمنع الرزق 
قال :وقوهلم احلياء يمنع الرز ( ،قلت) :ال أصل هل وورد ما يشهد هل.
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حديث  العلم علمان علم األبدان وعلم األديان 
قال :وقوهلم العلم علمان علم األبدان وعلم األديان.
(قلت) :هذا معروف من الكم الشافيع ريض اهلل تعاىل عنه رواه عنه
ابن عبد الرب ف االنتقاء وابليهيق ف املناقب ،وغريهما.
قال :وقوهلم انلاس لكهم موىت إال العاملون ،والعاملون لكهم هلیک إال
العاملون ،والعاملون لكهم غرىق إال املخلصون ،واملخلصون ىلع خطر
عظيم .وفيهم من يقول ف ك موىت ،وهذا احلديث مفرتى ملحون
والصواب ف اإلعراب العاملني ،والعاملني ،واملخلصني.
(قلت) :هذا ال أصل هل ف املرفوع ،وورد عن بعض رجال السلف،
وحكمه ىلع هذا القول باللحن غري صواب وال جيد كما بينت ذلك ف
األصل.
حديث  من تكلم بكالم ادلنيا يف املساجد ..
قال :ومنها قوهلم من تكلم بكالم ادلنيا ف املساجد أو ف املسجد
أحبط اهلل أعماهل أربعني سنة.
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(قلت) :باطل األصل واحلديث املباح مباح ف املسجد كما ورد ف
احلديث الصحيح ،ومن القواعد املقررة عند أهل احلديث أن احلديث
إذا أخرب بأمر عظيم ىلع عمل قليل أو بوعيد عظيم ىلع ذنب حقري
ً
يكون ذلك ديلال ىلع وضعه كما ف هذا احلديث فإن الالكم ف
ً
ً
املسجد مباح أوال وحىت لو لم يكن مباحا فال يزيد عن كونه
ً
مكروها ،فكيف حيبط عمل صاحبه ،وقال احلافظ السيويط ف ألفيته
ف بيان ما يعرف به املوضوع:
ىلع حقري وصغرية شديد

وما به وعد عظيم أو وعيد
فاعلم هذا وكن منه ىلع بال.

األحاديث يف فضيلة الرساج والقناديل واحلصري
قال :ومنها األحاديث املوضوعة ف فضيلة الساج والقناديل واحلصري
ف املسجد لم يثبت فيها يشء.
(قلت) :ورد ما يرشد إىل فضل تنوير املساجد بالساج وذلك فيما رواه
أبو داود ومن طريقه ابليهيق ف سننه من طريق سعيد بن عبد العزيز
عن ابن أيب سودة عن ميمونة موالة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل
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وسلم أنها قالت :يا رسول اهلل أفتنا ف بيت املقدس قال  :ائتوه
ً
فصلوا فيه واكنت ابلالد إذ ذاك حربا فإن لم تأتوه تلصلوا فيه فابعثوا
بزيت يسج ف قناديله  فيف هذا احلديث إرشاد إىل فضل الساج ف
املسجد وأنه من تكريم املسجد املأمور به.
ولكن هذا السند فيه ضعف كما قال عبد احلق ف أحاكمه ونقله
عنه ابن الرتكماين ف اجلوهر انليق ،والسبب فيه أن زياد بن سودة لم
يسمعه من ميمونة ففيه انقطاع من هذه اجلهة ،ولعل الوهم فيه أىت من
سعيد بن عبد العزيز فإنه وإن اكن من رجال الصحيح اثلقات لكنه
اختلط ف آخر أمره ،والصحيح ما رواه ابن ماجة من طريق ثور بن
يزيد عن زياد بن أيب سودة عن أخيه عثمان بن أيب سودة عن ميمونة
موالة انليب صىل اهلل عليه وآهل وسلم قالت :قلت :يا رسول اهلل أفتنا ف
بيت املقدس قال  :أرض املحرش واملنرش ائتوه فصلوا فيه فإن صالة
فيه كألف صالة ف غريه  ،قلت :أرأيت إن لم أستطع أن أحتمل إيله،
ً
قال  :فتهدي هل زيتا يسج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه .
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فهذا الطريق هو الصحيح كما ف تهذيب اتلهذيب ف ترمجة زياد بن
أيب سودة ،قال :روى عن أخيه وميمونة خادم انليب صىل اهلل عليه وآهل
وسلم ف الصالة ف بيت املقدس ،والصحيح عن أخيه عثمان عنها.
وقال احلافظ ابلوصريي ف زوائد ابن ماجه روى أبو داود بعضه وإسناد
طريق ابن ماجه صحيح ورجاهل ثقات ،وهو أصح من طريق أيب داود
فإن بني زياد بن أيب سودة وميمونة عثمان بن أيب سودة كما رصح به
ابن ماجه ف طريقه كما ذكره صالح ادلين ف املراسيل وقد ترك ف أيب
داود .وقد محل ابن الرتكماين ف اجلوهر انليق قول عبد احلق ف أحاكمه
ف شأن أيب داود ليس بقوي ىلع االختالف ف إسناده ،قال :فإن أبا داود
أخرجه كما ذكره ابليهيق ،وأخرجه ابن ماجه من حديث ثور بن يزيد
عن زياد بن أيب سودة عن أخيه عثمان عن ميمونة ،وهلذا قال صاحب
الكمال روى زياد عن ميمونة وعن أخيه عنهما وهو الصحيح.
(قلت) :هذا الكم صاحب اجلوهر انليق وهو بعيد عن اتلحقيق ف
طريق أيب داود وليس االختالف كما زعم ألن االختالف ف سند
ً
احلديث مطلقا ،وإنما ورد من طريقني إحداهما منقطعة مرسلة،
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واألخرى متصلة وهذا ال يدل ىلع االختالف اذلي يضعف احلديث
بسببه ،بل لوال ما قيل ف سعيد بن عبد العزيز من كونه اختلط بآخره
ً
جلزمنا بصحة حديثه أيضا ألنه ثبت أن زياد بن أيب سودة يروي عن
ً
ميمونة أيضا فيكون حاهل ف هذا احلديث حال من سمع احلديث مرة
عن شيخ بواسطة ،ثم سمعه منه مرة أخرى بدون واسطة فحدث به
هكذا أو هكذا ،كما هو املعروف ف املزيد ف متصل األسانيد ،وعندي
أن هذا هو الواقع امهلل إن ثبت عدم سماع زياد هذا احلديث خبصوصه
من ميمونة فعند ذلك حيكم باإلرسال.
وورد ف فضل الساج ف املسجد حديث آخر رواه احلارث بن أيب
أسامة ف مسنده حدثنا إسحا بن بشري ثنا أبو اعمر األسدي مهاجر
بن كثري عن احلكم بن مصقلة عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وآهل وسلم  :من أسج ف مسجد من مساجد اهلل
ً
تعاىل ساجا لم تزل املالئكة ومحلة العرش يستغفرون هل ما دام ف
ذلك املسجد ضوء من ذلك الساج .
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وهذا سند موضوع إسحا بن بشري إن اكن هو صاحب كتاب املبتدأ
ً
فهنالك كذاب وإن اكن الاكهيل فكذاب أيضا ،واملهاجر بن كثري مرتوك
احلديث ،واحلكم بن مصقلة كذاب ،وذكر اذلهيب حديثه هذا ف
ً
ً
ترمجته من املزيان ،وقال :ذكر هل ابلخاري حديثا موضواع لكن فيه
إسحا بن برش فهو اآلفة.
وحديث آخر رواه املستغفري ف الصحابة من طريق حممد بن احلسن
ابن قتيبة عن سعيد بن زياد بن قائد عن أبيه عن جده عن أيب هند،
ً
قال :محل تميم ادلاري معه من الشام إىل املدينة قناديل وزيتا فلما
ً
انتىه إىل املدينة وافق ذلك ايلوم اجلمعة فأمر غالما يقال هل أبو الرباء
فقام فشد املقط وهو احلبل وعلق فيه القناديل وصب فيها الزيت
وجعل فيها الفتل فلما غربت الشمس أسجها فخرج رسول اهلل إىل
املسجد فإذا هو يزهر فقال  :من فعل هذا  ،قالوا :تميم يا رسول

نورت اإلسالم َّ
اهلل ،قالَّ  :
نور اهلل عليك ف ادلنيا واآلخرة أما إنه لو
اكنت ل ابنة لزوجتكها .
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(قلت) :وسعيد بن زياد قال األزدي مرتوك ،وقال ابن حبان :ف حديث
ساقه بمثل هذا اإلسناد ال أدري ابللية ممن يه أمنه أو من أبيه أو جده،
واقترص احلافظ ف اإلصابة ىلع قوهل سنده ضعيف.
ً
(قلت) :هل طريق آخر وسنده ساقط أيضا ،أنظر ترمجة ساج اتلمييم
غالم تميم ادلاري من اإلصابة ،وقد ثبت أن أول من أسج ف املسجد
تميم ادلاري كما هو مذكور ف ترمجته.
وعزى ابن حجر ف ختريج أحاديث الكشاف للطرباين ف مسند
ً
ً
الشاميني عن يلع مرفواع من علق قنديال ف مسجد صىل عليه
سبعون ألف ملك.
(قلت) :وعالمة الوضع الحئة عليه ،وذكر احلافظ الزركيش ف أعالم
املساجد أن أول من فعل ذلك يعين الساج ف املسجد عمر بن
َ
اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه ملا مجع انلاس ىلع أيب بن كعب ف صالة
الرتاويح ،وملا رأى ّ
يلع رىض اهلل تعاىل عنه وعليه السالم اجتماع
انلاس ف املسجد ىلع الصالة والقناديل تزهر وكتاب اهلل يتىل قال:
نورت مساجدنا َّ
َّ
نور اهلل قربك يا ابن اخلطاب.
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حديث  من كتب بالقلم معقودا ..

ً
قال الصغاين :ومنها قوهلم من كتب بالقلم معقودا وتمشط مشط
ً
مكسور فتح اهلل عليه سبعني بابا من الفقر.
(قلت) :ال أصل هل .ونكارته تغين عن بيانه.

حديث  عليكم حبسن اخلط ..
قال :ومنها قوهلم عليكم حبسن اخلط فإنه من مفاتيح الرز .
(قلت) :موضوع ومجيع األحاديث الواردة ف حتسني اخلط كحديث إن
ً
اخلط احلسن يزيد احلق وضوحا ،وحديث من كتب بسم اهلل الرمحن
الرحيم وأظهر السني ولم يعور امليم موضوع ال أصل هل ف اثلابت
املرفوع.
حديث  رشار أميت عزابها ..
قال :ومنها قوهلم رشار أميت عزابها.
(قلت) :رواه ابن عدي من حديث أيب هريرة وفيه خادل بن إسماعيل
املخزويم يضع وابلالء منه كما ف املزيان ،وأورده ابن اجلوزي ف
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املوضواعت وقال ال يصح ،صالح جمروح وخادل يضع ،وهذا تهور من
ً
ابن اجلوزي فإن صاحلا هو مول اتلوأمة وهو بريء من تهمة الوضع كما
ال خيىف ،والصواب إلصا اتلهمة خبادل ،وهل طريق آخر من حديث
عطية بن برش املازين قال :جاء عاكف بن وداعة اهلالل إىل رسول اهلل
ً
َّ َّ
صىل اهلل عليه وآهل وسلم فذكر حديثا وفيه فإن سنتَنا انلاكح رشاركم
عزابكم وأراذل أمواتكم عزابكم ،وفيه معاوية بن حيیي الصدف
قال ابن معني :ليس بيشء ،وقال ابن حبان :اكن يس احلديث.
وهل طر ال ختلو من ضعف وهلذا انتقدوا ابن اجلوزي ف ذكره احلديث
ف املوضواعت ،وانظر األصل.
وللحافظ ابن حجر من أبيات:
أراذل
أخرجه
من طر

األموات

عزابكم

رشاركم عزا بكم يا رجال

أمحد

واملوصيل

الرجال

والطرباين

فيها اضطراب وال

اثلقات

ختلو من الضعف ىلع ك حال

ُّ َ ْ
حديث  ال َّ
ادلين ..
هم إال هم

َ
َ
قال :ومنها قوهلم ال ه َّم إال ه ُّم ادلين ،وال وجع إال وجع العني.
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(قلت) :رواه ابن عدي من حديث جابر وقال باطل املنت واإلسناد،
قلت :ألن فيه سهل بن قرين كذاب وأورد اذلهيب حديثه هذا ف
ترمجته من املزيان ،وهل طريق آخر عن ابن عمر رواه اخلطيب ف الرواة
عن مالك والشريازي ف األلقاب وفيه حبر بن عبد اهلل بن خاقان
جمهول ،وقال اخلطيب :منكر عن مالك.
َّ
َ
صَّل َّ
يلع مرة لم يبق من ذنوبه ذرة 
حديث  من
قال :ومنها قوهلم من صىل ّ
يلع مرة لم يبق من ذنوبه ذرة.
(قلت) ال أصل عليه وهو منكر فاسد املعىن كما ال خيىف.
ِّ
حديث  سلموا ىلع ايلهود وانلصارى ..
قال :ومنها قوهلم سلموا ىلع ايلهود وانلصارى وال تسلموا ىلع يهود
أميت ،قيل :ومن يهود أمتك ،قال :تاركوا الصالة.
(قلت) :قال احلافظ السيويط رمحه اهلل تعاىل ف الفتاوي احلديث من
احلاوي لم أقف عليه.
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َ
حديث  من صَّل صالة الصبح مع اجلماعة ..
قال :ومنها قوهلم من صىل صالة الصبح مع اجلماعة فكأنما حج مع آدم
مخسني حجة ،ومن صىل الظهر مع اجلماعة فكأنما حج مع نوح
أربعني حجة أو ثالثني.
(قلت) :ال أصل هل ومعناه منكر.
َ
حديث  من ترك صالة الصبح بريء من القرآن ..
قال :ومنها قوهلم من ترك صالة الصبح بريء من القرآن.
(قلت) :باطل منكر فاسد املعىن.
حديث  ال صالة جلار املسجد إال باملسجد ..
قال :ومنها قوهلم ال صالة جلار املسجد إال ف املسجد.

(قلت) :ذكر هذا احلديث ف املوضواعت ٌ
وهم قبيح وخطأ شنيع ،وقد
ً
تبع الصغاين ف هذا ابن اجلوزي فإنه أورده ف موضواعته مغرتا بكالم
ً
ابن حبان ف عمر ابن رشد أحد رواته راميا بكالم من وثقه وراء
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ظهره .واحلديث ال يزنل عن درجة احلسن لطرقه وشواهده الكثرية كما
ً
بينت ذلك ف األصل بتوسع تام وربما اكن صحيحا لغريه.
ومن وهم نارص ادلين األبلاين اقتصاره ىلع احلكم عليه بالضعف
ً
اغفال عن طرقه وشواهده ،أنظر سلسلة أحاديثه الضعيفة.
َ
حديث  من بني احلرمني بعث آمنا ..
قال :ومنها قوهلم من مات بني احلرمني بعث آمنا ومن مات ف طريق
ً
مكة حاجا لم يعرضه اهلل ولم حياسبه.
(قلت) :هذا مركب من حديثني األول رواه ابن عدي من حديث
سلمان ريض اهلل تعاىل عنه بلفظ من مات بأحد احلرمني استوجب
شفاعيت وجاء يوم القيامة من اآلمنني ،وفيه عبد الغفور ابن سعيد
ً
الواسطي يضع ،وهل طريق آخر رواه ابن عدي أيضا من حديث جابر
ً
بلفظ من مات ف أحد احلرمني مكة أو املدينة بعث آمنا ،وأورده ابن
اجلوزي ف املوضواعت وقال عبد اهلل بن املؤمل أحاديثه مناكري،
(قلت) :ولكن أثىن عليه غري واحد قال حيیي ال بأس ،وقال :مرة
صالح احلديث ،وقد ذكر اذلهيب حديثه هذا ف ترمجته ولكن ال يصل
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أن حيكم عليه بالوضع كما فعل ابن اجلوزي وهلذا تعقبه احلافظ
السيويط وقال :إن إسناد حديث جابر أحسن من إسناد حديث سلمان
واذلي أستخري اهلل فيه للحكم ملنت احلديث باحلسن لكرثة الشواهد،
ثم ذكر بعض طرقه ،وقد َح َّسن حديث جابر احلافظ اهليثيم ىلع
انفراده كما ف جممع الزوائد ،فاحلديث هل أصل أصيل كما بينت ذكره
ف األصل.
واحلديث اثلاين رواه ابن عدي عن جابر بلفظ من مات ف طريق مكة
لم يعرضه اهلل يوم القيامة ولم حياسبه ،وفيه اسحا بن برش الاكهل
كذاب.
وهل طريق آخر من حديث ابن عمر وفيه يلع بن قرين قال حيیي ال
يكتب حديثه كذاب.
وهل طريق آخر عن اعئشة وفيه اعئذ بن بشري ضعفه حيیي وقال ابن
عدي :هل مناكري وذكر منها حديثه هذا :واحلديث أورده ابن اجلوزي ف
املوضواعت وأعله بعائذ ويعقبه السيويط بقوهل أخرجه أبو يعىل
والعقييل وابن عدي وأبو نعيم ف احليلة وابليهيق ف شعب اإليمان.
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واقترصوا ىلع تضعيفه إذ لم يتهم بكذب بل نقل العقييل عن حيیي بن
معني أنه قال اعئذ بن بشري ليس به بأس.
(قلت) :لكن الراوي عن اعئذ وهو حممد بن احلسن اهلمداين كذبه
ابن معني وقال النسايئ :مرتوك ،وقال أبو داود :كذاب ،وذكر اذلهيب
حديثه هذا ف املزيان ،وطريق أيب يعىل وأيب نعيم ف احللية من غري
طريقه.
َّ
َ
حديث  من حج ابليت وملم يزرين فقد جفاين ..
قال :ومنها قوهلم من حج ابليت ولم يزرين فقد جفاين.
(قلت) :ف احلكم ىلع هذا احلديث بالوضع بعد ،والصواب أنه
ضعيف ال غري ،وقد بينت خطأ ابن اجلوزي ف ذلك احلديث ف
املوضواعت ومن تبعه ف هذا احلكم ف األصل.
وقد أتقن الالكم ىلع سنده وشواهده احلافظ اتليق السبيك رمحه اهلل
تعاىل ف شفاء السقام ،فينبيغ الرجوع إيله.
وقد انتقده ابن عبد اهلادي ف الصارم املنيك بما ال ينبيغ أن يتبع فيه
كما هو ظاهر لطالب احلديث ،وابن عبد اهلادي سلك ف ذلك الكتاب
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مسلك اإلفراط اخلارج عن قواعد أهل احلديث فيجب احلذر منه
زيادة ىلع سوء األدب ف اتلعبري مع اتليق السبيك احلافظ إلفاقه وإتيانه
ف حقه بما ال يليق بأهل العلم سلوكه ،يضاف إىل ذلك ما أىت به من
القول الفاسد والرأي ابلاطل ،واخلروج عن سبيل السلف ف ذلك ،وإن
زعم أنه ينرص عقيدتهم ويكفيك من ذلك أنه ذكر اخلالف ف مسألة
الزنول هل خيلو العرش من الرمحن عند نزوهل ف ثلث الليل أو ال؟!،
وهذا مما ال ينبيغ أن يذكره ف كتاب إال مشبه بليد ال يفقه وال يدري
ما خيرجه من رأسه ،وأين وجد عن السلف هذا التشبيه حىت يبىن
عليه اخلالف ف خلو العرش أو عدم خلوه.
وهذا مما ينتقده أهل العلم ىلع كثري من بدلاء أهل احلديث كما هو
معلوم.
َ
حديث  من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاين ..
قال :ومنها قوهلم من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاين ،ومن لم يصل ّ
يلع
فقد جفاين ،ومن صىل ولم يدعين فقد جفاين ومن داعين ولم أجبه فقد
جفيته ولست برب جاف.
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(قلت) :هذا باطل وعالمة ابلطالن الحئة عليه.
ُ ِّ
حديث َ من َّ
صل ّ
يلع ..
شم الورد ولم ي
قال :ومنها قوهلم من َّ
شم الورد األمحر ولم يصل ّ
يلع فقد جفاين ،وقوهلم
الورد األمحر من عر انليب صىل اهلل عليه وآهل وسلم.
(قلت) :األول ال أصل هل ،وأما اثلاين فورد من حديث يلع عليه
السالم ،وأنس بن مالك ريض اهلل تعاىل عنه.
فحديث يلع رواه املستغفري ف الطب انلبوي وفيه جماهيل وقد ريم
بالوضع ،وهل طريق آخر رواه ابن عدي ،وفيه احلسن بن ىلع العدوي
واآلفة منه.
وحديث أنس رواه ابن اجلوزي ف املوضواعت وقال :موضوع فيه
جماهيل ،وهل طر أخرى عن أنس لكها موضوعة.
وقال احلافظ السيويط ف حسن املحارضة :رويت أحاديث الورد لكها
موضوعة ،ثم ذكر احلديثني املتقدمني عن يلع وأنس ريض اهلل تعاىل
عنهما أوردهما ابن اجلوزي ف املوضواعت ،وشهد ىلع وضع اثلاين أيضا
احلافظ الكبري أبو القاسم بن عساكر ا.ه.
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حديث  أنا أكرم ىلع اهلل من أن يرتكين يف الرتاب ..
قال :ومنها قوهلم أنا أكرم ىلع اهلل من أن يرتكين ف الرتاب ألف اعم.
ً
(قلت) :ما وجدت هل أصال ،ثم رأيت ف خترجيه أحاديث الكبري
للزركيش وقال إمام احلرمني ف انلهاية ثم الرافيع ف الرشح َ
روي أن
انليب صىل اهلل عليه وآهل وسلم قال  :أنا أكرم ىلع ريب من أن يرتكين
ف قربي بعد ثالث  ،زاد إمام احلرمني ،وروي أكرث من يومني ،قال:
الزركيش لم أجده ،وقيل إن األزريف رواه( ،قلت) :ومن أجل هذا
احلديث ابلاطل ألف احلافظ السيويط رمحه اهلل تعاىل كتابه (الكشف
عن جماوزة هذه األمة األلف) وقد جزم فيه ببطالن هذا احلديث وأنه
ال أصل هل فلرياجع فقد أفاد فيه.
َ
حديث  من قاد أعىم أربعني خطوة ..
قال :ومنها قوهلم من قاد أعىم أربعني خطوة غفر اهلل هل ما تقدم من
ذنبه( ،قلت) :ورد حديث عبد اهلل بن عمرو وابن عباس ،وأنس وابن
عمر وجابر وأيب هريرة ،ولكها ال ختلو من وضاع أو كذاب ،وأصلح
طرقه حديث أيب هريرة ىلع ما فيه.
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وتعدد طرقه ال يفيده قوة كما هو ظاهر :ولكن صنيع احلافظ
السيويط يدل ىلع ثبوته عنده حيث ذكره ف اجلامع الصغري اذلي صانه
عن املوضوع كما قال ،ولم ينتقده عليه األخ أبو الفيض رمحه اهلل
تعاىل ف املغري ،بل هل جزء ف طرقه سماه (نيل احلظوة ف طر حديث
من قاد أعىم أربعني خطوة) وهو مفيد وانظر األصل.
َ
حديث  من صَّل صالة الصبح مع اجلماعة ..

قال :ومنها قوهلم من َّ
عري أخاه بذنب لم يمت حىت يعمله( ،قلت) :رواه
الرتمذي وقال حسن غريب وانتقد اذلهيب ف املزيان حتسني الرتمذي
حلديث حممد بن احلسن عن أيب يزيد اهلمدان راوي هذا احلديث وأما
احلاكم فقد صحح هل ،وحديثه ذكره اذلهيب ف ترمجته من املزيان،

والرجل طعن فيه بالكذب :ومن قال بضعفه فلعل ذلك لشواهده ،واهلل
تعاىل أعلم.
حديث  ألن يؤدب الرجل ودله ..
قال :ومنها قوهلم ألن يؤدب الرجل ودله خري هل من أن يتصد بصاع.
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(قلت) :رواه الرتمذي من حديث جابر بن سمرة من طريق ناصح عن
سماك به ،وقال :حسن غريب ،وقال احلافظ املنذري :ناصح هذا هو
ابن عبد اهلل املحميل واه ،وهذا مما أنكر عليه احلفاظ .ا.ه.

ً
(قلت) :وهذا احلديث حمتمل اتلحسني عند املنذري أيضا ىلع حسب
القاعدة اليت مىش عليها ف الرتغيب والرتهيب كما هو معلوم ألنه
صدره بعينه ،وتكلم عقبة ىلع راويه وال يفعل هذا إال ف احلديث
املحتمل للتحسني كما قال ف خطبة الكتاب ،وقال ابن أيب حاتم ف
العلل :سألت أيب عن حديث رواه ناصح عن سماك من حديث جابر
بن سمرة قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم ألن يؤدب الرجل
ودله خري هل من أن يتصد بنصف صاع ،قال أيب :هذا حديث منكر
بهذا اإلسناد ،وناصح ضعيف احلديث.
حديث  عمر رساج أميت ..
قال :ومنها قوهلم عمر ساج أميت وأبو حنيفة ساج هذه األمة.
(قلت) :احلديث األول رواه الزبار ف مسنده من حديث ابن عمر ،وفيه
عبد اهلل بن إبراهيم الغفاري نسبه إىل أنه يضع احلديث ،وقال
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احلاكم :يروى عن مجاعة من الضعفاء أحاديث موضوعة ،ورواه أبو
نعيم ف احللية من حديث أيب هريرة ،وقال :غريب تفرد به الواقدي
عن مالك .وهل طر أخرى ما أراها ثابتة.
وأما احلديث اثلاين فموضوع وضعه املأمون بن أمحد السليم أو أمحد
بن عبد اهلل اجلديباري وهل قصة ذكرتها ف األصل مع طريق آخر هل
موضوع ،وهذا من مساوئ اتلعصب املقيت يرتكب اإلنسان الكبائر
بسببه وهو ال يشعر نعوذ باهلل تعاىل من ك سوء.
حديث  ادلنيا سجن املؤمن وجنة الاكفر 
قال :ومنها قوهلم ادلنيا سجن املؤمن وجنة الاكفر( ،قلت) :وهذا من
أقبح ما وقع من الصغاين ف هذه املوضواعت فإن هذا احلديث رواه
مسلم ف صحيحه من حديث أيب هريرة.
حديث  خلقهم من سبع ..
قال :ومنها قوهلم خلقهم من سبع ورزقهم من سبع فعبدوه ىلع سبع،
(قلت) :ال أصل هل.
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حديث  من شغل مشغوال باهلل  ..
ً
قال :ومنها قوهلم من شغل مشغوال باهلل فقد حبط عمله( ،قلت) :ال
أصل هل ونكارته تغين عن بيانه.
حديث  املوت كفارة لك مسلم 
قال :ومنها قوهلم املوت كفارة للك مسلم( ،قلت) :رواه العقييل وأبو
نعيم ف احللية ،واخلطيب ،وأبو بكر بن العريب املاليك ف كتاب ساج
املريدين ،وابليهيق ف الشعب من حديث أنس وقال أبو بكر بن
العريب :صحيح حسن ،وهذا حكم غري صحيح ،واذلي يظهر أن
احلديث حسن لغريه لشواهده الكثرية ،وقد مجع طرقه احلافظ العرايق
رمحه اهلل تعاىل ف جزء .وقال إنه يبلغ رتبة احلسن واهلل أعلم.
حديث  انلظر إىل اخلرضة ..
قال :ومنها قوهلم انلظر إىل اخلرضة يزيد ف ابلرص ،وانلظر إىل املرأة
احلسناء يزيد ف ابلرص( ،قلت) :احلديث هل طر كثرية ال ختلو من
ضعف ووهن ،وبعضها أوىه من بعض ،وقد أورده بطرقه ابن اجلوزي
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ف املوضواعت ،وانتقده السيويط ف الآللئ ،وقال :وبمجموع هذه
الطر يرتيق احلديث عن درجة الوضع ثم ذكر هل بعض الشواهد.
أما ابن قيم فقد أبطله من جهة املعىن ،وتبعه ىلع (ذاك بعض من
يشتغل باحلديث من أهل العرص) -األبلاين ف السلسلة  -وهذه طريقة
غري مرضية وال ساملة من اخلطأ والغلط ،وقد خيىف معىن احلديث ىلع
رجل ويظهر معناه آلخر .كما أشار إىل ذلك رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآهل وسلم بقوهل  :رب مبلغ أوىع من سامع ،ورب حامل فقه غري
فقيه .
وهذا هو الواقع فقد ضعف كثري من أهل العلم احلديث من مجلة معناه
ثم ظهر لغريهم أنه سالم املعىن ال يشء فيه كما بينت هذا ف حمل آخر،
ولشقيقنا أيب الفيض رمحه اهلل تعاىل (رصف انلظر عن حديث ثالث
جيلني ابلرص) وانظر األصل.
حديث َ من َّ
عزى مصابا فله مثل أجره 
ً
ً
قال :ومنها قوهلم من َّ
عزی مصابا فله مثل أجره( ،قلت) :وهذا أيضا
من خطأ الصغاين ف هذه املوضواعت ،وقد تبع ذلك ابن اجلوزي.
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واحلديث رواه الرتمذي وابن ماجه من حديث عبد اهلل بن مسعود
ً
وسنده إن لم يكن حسنا فال بأس به السيما ف هذا ابلاب ،وبانلظر
ً
إىل طرقه يرتفع إىل درجة احلسن جزما كما هو معلوم وهذا من
األحاديث اليت انتقدت ىلع املصابيح لإلمام حبر السنة ابلغوي ،وأجاب
عنها احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل وبني أنها غري موضوعة.
وقال ف شأن هذا احلديث :رجاهل رجال الصحيح إال يلع بن اعصم فإنه
ضعيف عندهم ،ثم قال احلافظ بعد أن ذكر بعض طرقه" :وقد قلنا إن
احلديث إذا تعددت طرقه يقوى بعضها ببعض ،وإذا قوى كيف حيسن
أن يطلق عليه أنه خمتلق" ا.ه .وانظر األصل فقد ذكرت طرقه
وشواهده.
حديث  اتقوا ايلهود واهلنود ..

ً
قال :ومنها قوهلم اتقوا ايلهود واهلنود ولو اكن ودل سبعني بطنا( ،قلت):
ال أصل هل.

93

التهاين يف التعقب على موضوعات الصغاين

حديث  عليكم بالرساري ..
قال :ومنها قوهلم عليكم بالساري فإنهن مباراكت األرحام( ،قلت):
ً
ورد عن أيب ادلرداء مرفواع ومن مرسل يلع بن احلسن والزبري بن سعيد
اهلاشيم .ولك ذلك ال يثبت ،كما بينت ذلك ف األصل.
حديث  إن يف اهلند أوراقا ..

ً
قال :ومنها قوهلم إن ف اهلند أوراقا مثل آذان اخليل فلكوا منها فإن فيها
منفعة.
(قلت) :ال أصل هل هذا اللفظ ،وورد بلفظ إن هلل تبارك وتعاىل آنية ف
األرض وأحب اآلنية إيله ما ر منها وصفا ،وآنية اهلل ف األرض قلوب
عباده الصاحلني ،رواه عبد اهلل بن اإلمام أمحد ف زوائد الزهد ألبيه.
ويف مسنده ضعف كما بينت ذلك ف املقتطف(.)1

( )1من حديثه املخصوص بكامل العز والرشف جردت فيه املرفوع من الزهد لإلمام أمحد مع اتلعليل
اعلم أن الزهد املطبوع فيه نقص قد يبلغ أكرث من ثلثه وادليلل ىلع ذلك أن احلافظ ابن حجر قد بينه

ف جمدله :قال ف مقدمة تعجيل املنفعة أن الزهد لإلمام أمحد قدر ثلث املسند هل ىلع كربه.
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حديث  اجلمعة حج املساكني ..
قال :ومنها قوهلم اجلمعة حج املساكني وكذا بيت املقدس بيت اهلل
وحج املساكني.
(قلت) :األول ورد من حديث ابن عباس بسند ال يثبت ،واثلاين لم
أقف عليه.
َ
حديث  صوموا ت ِصحوا 
قال :ومنها قوهلم صوموا تصحوا( ،قلت) :احلكم ىلع احلديث بالوضع
خطأ ،والصواب أنه ضعيف وورد من حديث أيب هريرة وابن عمر
واعئشة كما بينت ذلك ف األصل.
قال :ومنها قوهلم أعروا النساء يلزمن احلجال( ،قلت) الصواب أنه
ضعيف وهل طر ذكرها ف األصل ،وقد زعم املناوي أن طرقه ترقيه إىل
درجة احلسن واهلل تعاىل أعلم.
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حديث  اتقوا فراسة املؤمن ..
قال :ومنها قوهلم اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهلل ،وخادم الفقراء
حيرش مع األنبياء( ،قلت) :احلديث األول ورد من طر عن مجاعة من
الصحابة ،منهم ابن عمر وابن سعيد ،وأبو أمامة وأبو هريرة وثوبان،
واحلكم عليه بالوضع خطأ ظاهر ،وغلط فاحش ،واحلديث حسن
لكرثة طرقه وشواهده كما بينت ذلك ف األصل ،وأما احلديث اثلاين
فال أصل هل.
حديث  عليكم بدين العجائز 
قال :ومنها قوهلم عليكم بدين العجائز( ،قلت) :ال أصل هل بهذا
ً
اللفظ وورد من حديث ابن عمر مرفواع ،بلفظ إذا اختلفت األهواء
فعليكم بدين أهل ابلادية ويف رواية بزيادة والنساء ،وهو واهٍ أيضا
وانظر األصل.
حديث  الفقر فخري 
قال :ومنها قوهلم :الفقر فخري( ،قلت) :ال أصل هل.
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حديث  لوالك ما خلقت األفالك 
قال :ومنها قوهلم لوالك ما خلقت األفالك( ،قلت) :ورد من طر
واحلكم عليه بالوضع فيه حبث ،ومعناه صحيح كما قال ابن تيمية ف
جمموعة الفتاوى ،ويل فيه جزء سميته (إبطال قول األفاك ف حديث
لوالك ما خلقت األفالك).
حديث  رشف املؤمن قيامه بالليل ..
قال :ومنها قوهلم رشف املؤمن قيامه بالليل ،وعزه استغناؤه عن انلاس.
(قلت) :احلكم ىلع احلديث بالوضع خطأ بني واضح ،وقد ورد من
طر من حديث أيب هريرة ،وسهل بن سعد ،وورد عن ابن عباس
ً
موقوفا والصغاين تبع ابن اجلوزي ف حكمه ىلع هذا الوضع ،وحديث
سهل رواه احلاكم ف املستدرك وصححه وقال احلافظ ابن حجر ف
أمايله" :والصواب أنه ال حيكم عليه بالوضع .وال هل بالصحة ولو توبع
ً
يعين زافر بن سليمان لاكن حسنا" ا.ه
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حديث  الفقر سواد الوجه يف ادلارين 
قال :ومنها قوهلم الفقر سواد الوجه ف ادلارين( ،قلت) :باطل ال أصل
هل.
وورد أن الفقر زين عند اهلل وشني عند انلاس ف أحاديث كثرية ف
فضل الفقر والفقراء.
حديث  حب الوطن من اإليمان 
قال :ومنها قوهلم حب الوطن من اإليمان( ،قلت) :ال أصل هل ،وقول
السخاوي ف املقاصد :ومعناه صحيح ،باطل ال يلتفت إيله كما ينبيغ
ذلك ف األصل.
حديث ُّ 
حب اهلرة من اإليمان 
قال :ومنها قوهلم :حب اهلرة من اإليمان( ،قلت) :ال أصل هل ،قال:
ومنها قوهلم :احلياء من الرز ( ،قلت) :ال أصل هل ،قال :ومنها قوهلم:
قلوب الشعراء خزائن اهلل( .قلت) :ال أصل هل.
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حديث  خري خلكم خل مخركم 
قال :ومنها قوهلم خري خلكم خل مخركم( ،قلت) :هذا ضعيف ال غري
كما قال ابليهيق" :وقد رواه من طريق املغرية بن زياد عن الزبري عن
ً
جابر به مرفواع وقال :إنه ليس بالقوي" ا.ه
واحلديث احتج به الفقهاء ف جواز اختاذ خل من اخلمر وأنه ليس
بنجس.
األحاديث اليت تروى يف أكل سلطة احلشيش
قال :ومنها األحاديث اليت تروى ف أكل سلطة احلشيش ،لم يثبت منها
يشء (قلت) :وهذا يشء ال أصل هل.
َّ ُ َّ
حديث  لوال أن السؤال يكذبون ..
قال :ومنها قوهلم لوال أن السؤال يكذبون ما قدس من ردهم لو صد
السائل ما أفلح من رده( ،قلت) :احلديث ورد من حديث اعئشة وأيب
أمامة وأنس ،وعبد اهلل بن عمرو ،ويف طرقه ضعف شديد وقد بينت
ذلك ف األصل.
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حديث  من كرثت صالته بالليل ..
قال :ومنها قوهلم من كرثت صالته بالليل حسن وجهه بانلهار،
(قلت) :رواه ابن ماجه ف سننه وأبو يعىل وابليهيق ف الشعب عن جابر
ً
واحلديث ذكروه مثاال للموضوع من غري قصد كما بينت ذلك ف
َّ
األصل ،وقد سقه الوضاعون فوضعوا هل أسانيد خمتلفة ،وقال احلافظ
السيويط :أطبقوا ىلع أنه موضوع ،و لكن الشقيق أبا الفيض رمحه
ً
اهلل تعاىل :لم يوافق ىلع هذا احلكم فألف جزءا ف إثباته ولم أقف
عليه مع أنه وافق القائلني بوضعه ف كتابه (املغري ىلع املوضوع ف
اجلامع الصغري) وانتقد السيويط ف إيراده هذا احلديث املتفق ىلع
وضعه ف اجلامع الصغري اذلي صانه عن املوضوع ،ويظهر أنه تغري نظره
ف هذا احلكم فأثبته و اهلل أعلم.
حديث  الصبحة تمنع الرزق 
قال :ومنها قوهلم الصبحة تمنع الرز ( ،قلت) :احلديث هل طر من
ّ
ويلع عليه
حديث أنس وعثمان بن عفان ،وفاطمة عليها السالم
السالم ،ولكها ال ختلو من ضعف كما بينت ذلك ف األصل.
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حديث  اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه 
قال :ومنها قوهلم اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه( ،قلت) :احلديث هل
طر كثرية ،وذللك قال احلافظ السيويط وهذا احلديث ف معتقدي
حسن صحيح وقد مجعت طرقه ف جزء .كذا قال وكذا مجع طرقه
الشقيق أبو الفيض ف جزء .وقال :إنه يرتيق إىل درجة احلسن ال غري،
(قلت) :والصغاين تبع ابن اجلوزي ف احلكم ىلع هذا احلديث بالوضع،
وهو غلو كما ال خيىف وقد فصلت الالكم عليه ف األصل ،وليس ببعيد
احلكم عليه بالصحة.
حديث  موت ابلنات من املكرمات 
قال :ومنها قوهلم موت ابلنات من املكرمات( .قلت) :تبع الصغاين ابن
اجلوزي ف احلكم بالوضع ىلع احلديث والكهما أخطأ والصواب أن
احلديث من الضعيف املتمزي كما بينت ذلك ف األصل.
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حديث  القايض ينتظر املقت ..
قال :ومنها قوهلم القايض ينتظر املقت .واملحتكر ينتظر اللعنة.
(قلت) :كذا ذكر الصغاين ،وصوابه القاص ينتظر املقت كما رواه
الطرباين ف الكبري ،والقضايع ف سند الشهاب من حديث العبادلة
األربعة بلفظ القاص ينتظر املقت واملستمع ينتظر الرمحة واتلاجر
ينتظر الرز  .واملحتكر ينتظر اللعنة احلديث ،وفيه من ال يعرف وهل
طريق آخر فيه مرتوك.
حديث  الغيبة أشد من الزنا 
قال :ومنها قوهلم الغيبة أشد من الزنا( ،قلت) :ورد من حديث أيب
سعيد وأنس ورواه ابليهيق عن سفيان بن عيينة من الكمه قال املنذري
وهو األشبه.
حديث  صاحب القميص ال جيد حالوة ..
قال :ومنها قوهلم صاحب القميص ال جيد حالوة اإليمان وحالوة
العبادة( .قلت) :ال أصل هل.
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حديث  تزوجوا وال تطلقوا ..
قال :ومنها قوهلم تزوجوا وال تطلقوا فإن الطال يهزت هل العرش.
(قلت) :موضوع رواه اخلطيب ف تارخيه وفيه عمرو بن مجيع كذاب.
حديث  خري انلاس بعد املئتني ..
قال :ومنها قوهلم خري انلاس بعد املئتني اخلفيف احلاد اذلي ال أهل هل
وال ودل .قلت :رواه أبو يعىل واخلطيب ف اتلاريخ واخلطايب ف كتاب
العزلة ،من طريق رواه بن اجلراح عن سفيان عن منصور عن ربيع
ً
عن حذيفة مرفواع وطعنوا احلديث من أجل رواد بن اجلراح ،ولكن
ً
روادا لم يبلغ أن حيكم ىلع حديثه بالوضع بل قد وثق ،فاحلكم ىلع
حديثه بالوضع تسع غري جيد كما هو الظاهر .وقد طعن ابن حزم ف
املحيل ف احلديث بسببه وذلك من تشدده ،كما بينت ذلك ف األصل
مع فوائد أخرى تتعلق باحلديث وسنده.
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حديث  ال تسافروا والقمر يف العقرب 
قال :ومنها قوهلم ال تسافروا والقمر ف العقرب( ،قلت) :هذا روي عن
يلع عليه السالم لكن قال ابن القيم اجلوزية ف كتاب مفتاح دار

السعادة :فمن الكذب ىلع ّ
يلع عليه السالم ،واملشهور عنه خالف
ذلك وعكسه ،وقد أطال ف بيان بطالنه فانظره فقد أفاد.
ورواه الصويل ف كتاب األورا من طريق املأمون عن الرشيد عن
أمامة عن ابن عباس قال ال تسافرا ف انمحا القمر وال إذا اكن ف
القرب وانظر األصل تستفد.
حديث  من برشين خبروج صفر ..
قال :ومنها قوهلم من برشين خبروج صفر برشته باجلنة( .قلت) :ال
أصل هل.
حديث  ابلالء مولك باملنطق أو بالقول 
قال :ومنها قوهلم ابلالء مولك باملنطق أو بالقول( ،قلت) :تبع الصغاين
ابن اجلوزي ف إيراد هذا احلديث ف املوضواعت ،وقد أخطأ ابن اجلوزي
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ف حكمه ىلع احلديث بالوضع ،فإن احلديث ورد من طر تدفع تهمة
الوضع عنه ،مع شواهده الكثرية الصحيحة ،فاحلديث إن لم يكن
ً
صحيح لغريه فهو حسن جزما كما بينت ذلك ف األصل.
حديث  املؤمن حلو حيب احللوى 
قال :ومنها قوهلم املؤمن حلو حيب احللوى( .قلت) :ورد من حديث أيب
موىس وأيب أمامه ولفظ حديثهما املؤمن من حلو حيب احلالوة ،ويف
سند األول وضاع ،ويف اثلاين جماهيل.
حديث  إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه 
قال :ومنها قوهلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه( ،قلت) :تبع الصغاين
كعادته ابن اجلوزي ف احلكم ىلع احلديث بالوضع وذلك خطأ من
ً
ً
األول اجتهادا ومن اثلاين تقليدا.
واحلديث ورد من رواية أكرث من عرشة من الصحابة قال احلافظ
السيويط فهو متواتر ىلع رأي من يكتيف ف اتلواتر بعرشة ،ولكن
هذه العرشة اليت ورد عنها هذا احلديث ما ثبت عنهم لكهم بالسند
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اذلي يثبت به اتلواتر ،بل وال الصحة .والصواب أن احلديث هل طر
تدفع عنه تهمة الوضع كما ف األصل.
حديث  ادلنيا ساعة فاجعلوها طاعة ..
قال :ومنها قوهلم ادلنيا ساعة فاجعلوها طاعة ،ادلنيا مزرعة اآلخرة،
(قلت) :موضوع وقد ذكر الغزال ف اإلحياء الشطر األخري وهو ادلنيا
ً
مزرعة اآلخرة ،وهو ال أصل هل ايضا ،ومعناه صحيح.
ِّ
حديث  عِش ما شئت فإنك ميت ..
قال :ومنها قوهلم عش ما شئت فإنك ميت ،وأحبب من أحببت فإنك
مفارقه ،واعمل ما شئت فإنك جمزى به( ،قلت) :هذا طرف من
حديث رشف املؤمن قيامه بالليل ،وقد تقدم وهو حديث ال بأس به.
حديث  اتلعظيم ألمر اهلل الشفقة ىلع خلق اهلل 
قال :ومنها قوهلم اتلعظيم ألمر اهلل الشفقة ىلع خلق اهلل( .قلت) :ال
أصل هل بهذا اللفظ ويف معناه أحاديث كما هو معلوم.

106

التهاين يف التعقب على موضوعات الصغاين

حديث  الشفقة يف الروم والربكة يف الشام 
قال :قوهلم الشفقة ف الروم .والربكة ف الشام( .قلت) :ال أصل هل ف
املرفوع ويشهد لقوهل الشفقة ف الروم ما رواه مسلم ف صحيحه عن
عمرو ابن العاص ملا سمع من املستورد حديث رسول اهلل صىل اهلل
عليه وآهل وسلم تقوم الساعة والروم أكرث انلاس فقال هل عمرو :أبرص
ما تقول ،قال :أقول ما سمعت من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم
ً ً
قال  :لنئ قلت ذلك إن فيهم خصاال ستا :إنهم ألحلم انلاس عند
فتنة ،وأسعهم إفاقة بعد مصيبة ،وأوشكهم كرة بعد فرة وخريهم
ملسكني ويتيم وضعيف ،وخامسة حسنة مجيلة ،و أمنعهم من ظلم
امللوك  ،وقوهل والربكة ف الشام يشهد هل قوهل تعاىل ف سورة اإلساء:
َ
 بَ َ
اركنَا َحوهل .
حديث  جتافوا عن ذب أيديكم ..
قال :ومنها قوهلم جتافوا عن ذنب أيديكم فإن اهلل أخذ بيده لكما عرث
ً
أقامه ،قلت :ذلك تبعا البن اجلوزي كما يه اعدته واحلديث ضعيف ال
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غري كما بينت ذلك ف األصل ،وقد ورد من حديث ابن مسعود وأيب
هريرة وابن عباس ونبيط بن رشيط.
حديث  الوضوء قبل الطعام ..
قال :ومنها قوهلم الوضوء قبل الطعام ينيف الفقر وبعده ينيف اللمم،
ويصحح ابلرص ،قلت :رواه القضايع ف مسند الشهاب من طريق
موىس بن جعفر عن أبيه عن جده وفيه انقطاع ورواه الطرباين ف
ً
األوسط من حديث ابن عباس مرفواع بلفظة الوضوء قبل الطعام
وبعده مما ينيف الفقر وهو من سنن املرسلني ،وفيه مرتوك ،ورواه ابن
ماجه وابليهيق عن أنس بلفظ  من أحب أن يكرث اهلل خري بيته
فليتوضأ إذا حرض غداؤه وإذا رفع  ،وفيه جبارة ابن املغلس عن
كثري بن سليم وهما ضعيفان وأنكر اذلهيب احلديث ف ترمجة اثلاين
من املزيان وهل شاهد ف سنن أيب داود والرتمذي من حديث سلمان.
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حديث  األرز مين وأنا من األرز ..
قال :ومنها قوهلم األرز مين وأنا من األرز ،وقوهلم خلق اهلل األرز من
ً
ً
ً
بغية نفيس .وقوهلم :لو اكن األرز حيوانا لاكن آدميا ولو اكن آدميا لاكن
ً
ً
رجال صاحلا إلخ ما ذكره ،قلت :وذلك لكه باطل وهو الكم ساقط حيرم
ذكره ف كتب العلم فإنه من وضع املجانني واحلمىق فال حيتاج إىل
اتلنبيه عليه وإن اكن احلافظ السيويط أشار إىل بطالن ذلك ف
اتلدريب وادلرر املنترثة.
حديث  عليكم بالعدس ..
قال :ومنها قوهلم عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس بارك فيه
ً
ً
سبعون نبيا آخرهم عيىس بن مريم( ،قلت) :وهذا أيضا من جنس
احلديث السابق ،وقد سئل ابن املبارك عن أكل العدس وأنه قدس ىلع
ً
لسان سبعني نبيا ،فقال :ال وال ىلع لسان نيب واحد وإنه ملؤذ ينفخ.
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حديث  من أخلص هلل أربعني صباحا ..

ً
قال :ومنها قوهلم من أخلص هلل أربعني صباحا نور اهلل قلبه وأجرى
ينابيع احلكمة من قلبه ىلع لسانه.
(قلت) :ورد من حديث أيب أيوب األنصاري وأيب موىس األشعري وابن
ً
ً
عباس وعن مكحول مرسال .وهو ضعيف إن لم يكن واهيا ،وقد كرث
االحتجاج به ف كتب الزهاد وأهل الورع وربما ينجرب ضعفه بشواهده
واهلل أعلم.

األحاديث يف تسمية حممد وأمحد
قال :واألحاديث اليت تروى ف تسمية حممد وأمحد ال يثبت منها يشء.
(قلت) :هذا اإلطال باطل فليس ك ما ورد ف ذلك باطل موضوع
والصغاين تبع ابن اجلوزي ف هذا اإلطال كعادته وقد تتبعت الكم ابن
اجلوزي ف ذلك ف األصل ،ومن األحاديث اليت ال يمكن احلكم
ً
عليها بالوضع ف هذا ابلاب حديث ابن عباس مرفواع من ودل هل ثالثة
ً
أوالد فلم يسم أحدهم حممدا فقد جهل.
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وهذا احلديث ذكره ابن اجلوزي ف املوضواعت وأعله بليث بن أيب
ً
سليم وذلك من تهوره فإن يلثا لم يبلغ إىل أن حيكم ىلع حديثه
بالوضع كما بينت ذلك ف األصل ببيان تام وخرج هل مسلم ف
املتابعات.

ً
وسند هذا احلديث قوي جدا ،ولوال ما قيل ف مصعب بن سعيد لاكن
ً
ً
حسنا ألن مصعبا لم يتهم بكذب أو وضع وإنما قالوا فيه :إنه صاحب
مناكري ،ىلع أن احلديث ىلع رأي ابن حبان حسن اإلسناد ألنه ذكر
مصعب بن سعيد ف اثلقات وقال ربما أخطأ يعترب حديثه إذا روى عن
ً
ثقة ،وبني السماع ف حديثه ألنه اكن مدلسا.
(قلت) :ويف هذا اإلسناد روى عن ثقة من رجال الصحبة ورصح فيه
بالسماع حيث قال حدثنا.

ً
فهذا احلديث إن لم يكن حسنا ذلاته فهو حسن لغريه لوروده من طر
ً
ً
اخرى ال بأس بها كحديث أنس مرفواع تسمونهم حممدا ثم تسبونهم
رواه الطياليس وعبد بن محيد وأبو يعىل والزبار ،وفيه احلكم بن عطية
وقد وثقه أمام أهل اجلرح حيیي بن معني وقد تكلم فيه لم يتهمه
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بكذب فحديثه حسن إن شاء اهلل وربما يرتيق إىل درجة الصحيح
لغريه كما هو معلوم.
ويف ابلاب أحاديث أخرى ال بأس بها يبعد أن حيكم عليها املحدث
بالوضع إذا اكن ذا بصريه ،ونظر سليم.
السيما مع الشواهد الكثرية ذللك كما رشحت ذلك ف األصل فراجعه
واملقصود هنا هو بيان أن إطال الصغاين غري صحيح فكن منه ىلع
بال.
حديث  ال تقطوا اللحم بالسكني ..
قال :ومنها قوهلم ال تقطعوا اللحم بالسكني كما تقطع األاعجم أو كما
ً
تفعل األاعجم ولكن أنهشوه نهشا( ،قلت) :ورد من حديث اعئشة
رواه أبو داود ف سننه وابليهيق ف الشعب وقال :تفرد به أبو معرش
املدين وليس بالقوي( ،قلت) :أبو معرش اسمه جنيع وهو ضعيف ومع
ضعفه يكتب حديثه ،كما قال ابن عدي :حديثه هذا غري موضوع،
وقد أنكروا عليه احلديث فيما يظهر ملا صح أن انليب صىل اهلل عليه

َّ
احزت من كتف شاة فأكل ثم صىل وهذا غري ظاهر ف ذلك
وآهل وسلم
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ألنه حيتمل أن انليب صىل اهلل عليه وآهل وسلم فعل ذلك بليان اجلواز
وأن نهيه عن ذلك للكراهة وخالف األول ال غري ،وحيتمل أن انليه
هو األخري ،ألن األصل ف ذلك اإلباحة وإذا اكن احلال ف معىن احلديث
ً
حيتمل هذا فال ينبيغ أن حيكم عليه بانلاكرة لكونه خمالفا حلديث
آخر كما بينا ذلك فيما سبق ،ثم إن مما هو معلوم أن الفعل ال خيالف
األمر ،فقد يكون من نيه أمته عن ذلك واختص هو بفعله كما ال
خيىف.
كما ورد انليه عن التشبه بأهل الكتاب ف ملبسهم ثم ورد عنه صىل
اهلل عليه وسلم أنه لبس جبة رومية ضيقة الكمني ف مسائل أخرى
يطول ذكرها ذكرتها ف موضع آخر.
ورووا ف ابلاب أحاديث أخرى ذكرتها ف األصل مع فوائد أخرى.

113

التهاين يف التعقب على موضوعات الصغاين

األحاديث املوضوعة يف فضيلة ابلطيخ وابلاذجنان والكرفس واثلوم
وابلصل
قال :ومنها األحاديث املوضوعة ف فضيلة ابلطيخ وابلاذجنان والكرفس
واثلوم وابلصل ،وقوهلم :ابلاذجنان ملا أكل هل ،قلت :ابلطيخ لم يثبت فيه
يشء إال أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أكله.
وكذلك الكرفس ،واثلوم ،وابلصل ،لم يرد ف فضلها يشء إال ما ورد ف
انليه عن أكل ابلصل واثلوم إن أراد إتيان املسجد ،والكرفس ورد ف
ً
حديث طويل عن ّ
يلع مرفواع ،الكرفس فيه شفاء من السم وهو
موضوع وقد ذكرته ف األصل.
وأما حديث ابلاذجنان ملا أكل هل فباطل ال أصل هل ،وقد قال بعض
اجلهلة :أنه أصح من حديث ماء زمزم ملا رشب هل ،وهذا جهل فاضح.
وقول قبيح فحديث ماء زمزم ثابت من طر  ،وأما حديث ابلاذجنان ملا
أكل هل فوضعته الزنادقة كما قال ابلالل ف اختصار اإلحياء ،كما
ذكرت ذلك ف األصل بتوسع.
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األحاديث املنقولة يف بعض اتلفاسري أن ستة عرش حيوانا مسخوا..
قال :ومنها األحاديث املنقولة ف بعض اتلفاسري أن ستة عرش حيوانا
مسخوا اكلقرد ،واذليب ،والضبع ،والضب والسلحفاة واخلزنير ،وغري
ذلك لم يثبت منها يشء غري ما ذكر اهلل تعاىل ف كتابه العزيز من
القردة واخلنازير ،وأهلكهم اهلل بعد ثالثة أيام ولم يبق هلم نسل.
(قلت) :رواه ابن شاهني وابن مردويه وادليليم وابن اجلوزي ف
املوضواعت لكهم من طريق متعب وقيل :مغيث مول جعفر ،قال ابن
ً
اجلوزي :واملتهم به مغيث ،قال األزدي :حديث كذاب ال يساوي شيئا،
روى حديث املسوخ وهو حديث منكر.
قلت :مغيث أو معتب ضعيف لكن تفرد األزدي بالطعن فيه
بالكذب فيما أرى ،واحلديث هل شواهد ذكرتها ف األصل ىلع ضعف
فيها.
وقال الصغاين :ف املمسوخ لم يبق هل نسل فيه الكم وخالف معروفه
بينت ذلك ف األصل.
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األحاديث املوضوعة يف فضيلة رجب
قال :ومنها األحاديث املوضوعة ف فضيلة رجب وقوهلم رجب شهر
اهلل .وشعبان شهري ،ورمضان شهر أميت ،وفضيلة ك شهر ويللة ويوم
كما ذكره صاحب توقيت املواقيت ،والصحيح ما جاء ف الكتب
املعتربة اكلصحيحني وسنن ابو داود والنسايئ وابن ماجه ،وادلارقطين
وسائر أئمة احلديث ممن يعترب قو هلم ف هذا ابلاب ويكون حجة عند
أويل األبلاب ولك اعقل أديب وفطن بليب يعرف من راككة تلك
األلفاظ أنها ما يه من الكم املؤيد بالفيض اإلليه ،والكمال القديس،
وهو أفصح العرب والعجم ،ومن جنس هذا اعتناء بعض األغبياء
ً
ً
اجلهال والعوام الضالل بدعوتهم بداعء تمشيحا و تمشيشا ودعوتهم
ف الشدائد بأسماء أصحاب الكهف وغريها من ادلعوات املجهوالت
إىل أن قال :وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم  :إن هلل تسعة
وتسعني ً
اسما مائة إال واحدة  ولم يعدها من أئمة احلديث غري
حممد بن عيىس الرتمذي ،قال :وربما يكون اتللفظ بتلك اللكمات
ً
كفرا ألننا نتلكم بكالم ال نعرف معناه بالعربية قال :وأسماء اهلل
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توفيقية ال جيوز نلا أن ندعو إال بما ورد ف الكتاب والسنة فنقول :يا
كريم وال نقول :يا حبر ،ونقول :يا قديم ،وال نقول :يا عتيق ،ونقول :يا
اعلم ،وال نقول :يا اعقل( ،قلت) :لم يرد ف فضل رجب يشء يعتمد
ً
عليه وما ورد فضعيف جدا ،وقد مجع احلفاظ األحاديث املوضوعة ف
فضل رجب ف كتب خاصة آخرهم احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل
وكتابه مطبوع وهو مفيد ينبيغ الوقوف عليه.
وقد ذكر فيه ما ينبيغ االعتماد عليه من الوارد ف فضل رجب وقد
سقت الكمه ف األصل مع فوائد مهمة ف املوضوع ،ومما قاهل احلافظ ف
الوارد ف رجب :أن أمثل ما ورد ف ذلك ما رواه النسايئ من حديث
أمامة بن زيد ريض اهلل تعاىل عنه قال :قلت يا رسول اهلل :لم أرك
تصوم من الشهور ما نصوم ف شعبان ،قال :ذاك شهر يغفل انلاس عنه
بني رجب ورمضان احلديث.
قال احلافظ فهذا احلديث فيه إشعار بأن ف رجب مشابهة برمضان وأن
انلاس يشتغلون فيه من العبادة بما يشتغلون به ف رمضان ويغفلون
عن نظري ذلك ف شعبان ذللك يصومه ،ويف ختصيصه ذلك بالصوم
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إشعار بفضل صيام رجب وأن ذلك من املعلوم املقرر دليهم ،ثم ذكر
أحاديث أخرى من هذا القبيل فراجعه.
وأما حديث رجب شهر اهلل وشعبان شهري ورمضان شهر أميت
فموضوع كما بينت ف ذلك األصل.
وقوهل وفضيلة ك يوم ويللة إلخ ،فهذا ال يعرف واثلابت من ذلك ليس
فيه فضيلة ك يوم ويللة.
وأغلب هذا من وضع الواعظ والقصاص لرتغيب العوام ف العبادة
وذلك معروف عنهم ومشهور من حاهلم فال ينبيغ االعتماد عليه.
ومن أراد الوقوف ىلع ما ورد ف هذا ابلاب فعليه بكتاب األذاكر
للنووي رمحه اهلل تعاىل فقد أفاد فيه وأجاد وحرر القول ف ذلك حتريرا
ً
ً
بالغا اكمال حبيث لم يدع لراغب حاجة إال بينها فعليك به.
وقد تعرض الصغاين لالداعء بأسماء أهل الكهف ،وقد ورد ف ذلك عن
ً
ابن عباس موقوفا لكن سند ذلك ضعيف كما بينته ف األصل.
ً
وأما قوهل إن هلل تسعة وتسعني اسما مائة إال واحد ولم يعدها ،من أئمة
احلديث غري حممد ابن عيىس الرتمذي إلخ ،فقد عدها غري الرتمذي
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اكبن ماجه وابن حبان واحلاكم وابليهيق وغريهم ولكن لم يصح
ذلك كما بينت ذلك ف توضيح آخر.
وراجع األصل فقد ذكرت فوائد مهمة تتعلق بأسماء اهلل تعاىل وهل يه
قارصة ىلع التسعة والتسعني أو تزيد ىلع ذلك وهل يه توفيقية أوال.
وكذلك ف ادلاعء والرقية بما ال نعرف معناه من األسماء األعجمية.
قال :ومنها فضيلة يللة أول مجعة من رجب والصالة املوضوعة فيها
املسماة بليلة الراغئب لم تثبت ف السنة.
(قلت) :تقدم أن فضائل رجب موضوعة وهذا منها ،وكذلك صالة
الراغئب فإنها موضوعة باتفا كما بينت ذلك ف األصل مع فوائد
مهمة تتعلق بأصل هذه الصالة ومن وضعها والكتب املؤلفة ف انليه
عنها وقد وقع بني ابن الصالح و عز ادلين بن عبد السالم أخذ ورد
ومساجالت ف موضوع صالة الراغئب فاألول جيزيها واثلاين يمنع
منها ،وقد طبعت رسالة األول واثلاين ف ذلك ،ولكن العز بن عبد
السالم أخطأه اتلوفيق ف رده األول واثلاين ىلع ابن الصالح رمحهما
ً
ً
اهلل تعاىل رغم كون املوضوع سهال بسيطا.
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اكن العز اذلي كتب هذه الردود غري العز املعروف بأحباثه وحتقيقاته.
وما أرى السبب ف ذلك إال قصد اتلهجم ىلع ابن الصالح بدون أن
يكون غرضه إحقا احلق ف املسألة واهلل تعاىل أعلم.
حديث  القرآن الكم اهلل غري خملوق ..
قال :ومنها قوهلم القرآن الكم اهلل غري خملو فمن قال أنه خملو  ،فهو
اكفر باهلل عز وجل( ،قلت) أحاديث هذا ابلاب لم يثبت منها يشء،
ً
ً
ولم أر حديثا منها ساملا من كذاب ،وقد بينت ذلك ف األصل ولو
ثبتت تلك األسانيد لاكدت تكون متواترة ،لكنها باطلة ال أصل هلا.
وقد اغرت القرطيب صاحب اتلفسري بكرثة طر

هذا احلديث

املوضوع فقال ف اتلذاكر ف أفضل األذاكر :ابلاب األول ف أن القرآن
الكم اهلل غري خملو  ،قال اهلل عز وجل  :قرآنًا َع َربيًّا َغ َ
ري ِذي
ِ
ِع َو ٍج  ،وقال ابن عباس ومالك ابن أنس :غري خملو وهذا إمجاع وقد
جاء من أخبار اآلحاد ف ذلك ما يدل ىلع ذلك ،ثم ذكر بعض
األحاديث الواردة ف ذلك ،وهو وهم منه .وانظر األصل فقد ذكرت
فوائد تتعلق بذلك.
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حديث  إذا حدثتم عين حديثا ..

ً
قال :ومنها قوهلم إذا رويتم ويروى إذا حدثتم عين حديثا فاعرضوه ىلع
كتاب اهلل تعاىل فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه( ،قلت) :هذا من
أبطل ابلاطل وهو يعود ىلع نفسه بابلطالن فإن اهلل تعاىل يقولَ  :و َما

َ
آتَاكم َّ
الرسول فخذوه  وما وجدنا ف كتاب اهلل ما يدل ىلع مضمون
هذا اخلرب ابلاطل.
فهو ينادي ىلع نفسه بالوضع والكذب وواضعه لم يتنبه هلذا ونيس أن
ً
ً
القرآن خيالفه وهلذا قيل :إذا كنت كذوبا فكن ذكورا وقد أطال
ابليهيق ف بيان بطالنه ف كتابه املدخل الصغري وهو املدخل إىل دالئل
انلبوة ويف املدخل الكبري وهو املدخل إىل السنن وقد ذكرت الكمه ف
األصل فانظره.
حديث  احلق بعدي مع عمر حيث اكن 
قال :قوهلم احلق بعدي مع عمر حيث اكن قلت رواه احلكيم الرتمذي
وفيه القاسم بن يزيد قسيط وقد ذكر اذلهيب هذا احلديث ف ترمجته
ً
ً
من املزيان وقال أخاف أن يكون كذبا خمتلقا.
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حديث  لو لم أبعث بلعث عمر 
قال :ومنها قوهلم لو لم أبعث بلعث عمر ،قلت :ورد من حديث بالل
بن رباح وفيه ضعف ،ومن حديث عقبة بن اعمر وفيه ضعف أيضا
ومن حديث عبد اهلل بن جبري احلرضيم وحديث أيب هريرة .وحديث
أيب بكر وذكر احلديث ابن اجلوزي ف املوضواعت وتعقبه السيويط
وانظر األصل.
حديث  من استشىف بغري القرآن فال شفاه اهلل 
قال :ومنه قوهلم من استشىف بغري القرآن فال شفاه اهلل( ،قلت) :رواه
اثلعليب من حديث رجاء الغنوي وفيه أمحد بن احلارث الغساين
مرتوك.
حديث  العلماء حيرشون مع األنبياء ..
قال :ومنها قوهلم العلماء حيرشون مع األنبياء والقضاة مع السالطني،
(قلت) :ال أصل هل.
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حديث  من اكتحل باإلثمد يوم اعشوراء ..

ً
قال :ومنها قوهلم من اكتحل باإلثمد يوم اعشوراء لم ترمد عيناه أبدا،
(قلت) :ورد من حديث ابن عباس ،وأيب هريرة وهما موضواعن كما
بينت ذلك ف األصل ،وأزيد هنا أن أحاديث فضل اعشوراء .وفضل
اتلوسعة فيه ومجيع ما يذكر من خواصه وخصاهل سوى الصيام اثلابت
ف الصحيح فلكه من وضع انلواصب وأشياع قتلة احلسني عليه
السالم.

وقد راج بعض طر تلك األحاديث كحديث اتلوسعة ىلع بعض أهل
احلديث فأثبتوه .وذلك تساهل منهم كما ال خييف.
حديث  تعشوا ولو بكتف من حشف ..
قال :ومنها قوهلم تعشوا ولو بكتف من حشف فإن ترك العشاء
مهرمة( ،قلت) :موضوع ورد من حديث أنس رواه الرتمذي ف سننه
وقال :منكر ال نعرفه إال من هذا الوجه وعنبسة ضعيف ف احلديث،
وعبد امللك بن عال جمهول( ،قلت) :عنبسة وضاع وهل طريق آخر
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ً
عن أنس فيه كذاب أيضا .وورد من حديث جابر رواه ابن ماجه وفيه
مرتوك.
احلديث الطويل اذلي يروى يف كسوف القمر
قال :ومنها احلديث الطويل اذلي يروى ف كسوف القمر ف ك شهر
وحديث خراب ابلدلان ك بدلة بآفة اكلغر والزلزلة والقحط واملوت
وغري ذلك وحديث رواه أبو عقال ف الطواف باملطر باطل ال أصل هل،
قلت :أما حديث كسوف القمر فرواه ابن اجلوزي ف املوضواعت وقال:
من وضع اجلويباري وشيخه أمحد بن رزين من أكذب انلاس.
وأما حديث خراب ابلدلان فموضوع وذكر ابن اجلوزي ف املوضواعت
من حديث حذيفة ،وعالمة ابلطالن بادية عليه.
وأما حديث أيب عقال ف الطواف باملطر فيحتمل أن يريد به حديثه
عن أنس قال :بينما حنن نطوف مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم
ً
إذ رأينا بردا ونداء فقلنا :ما هذا يا رسول اهلل ،قال  :عيىس ابن
مريم يسلم يلع  ،وحيتمل أن يريد به ما رواه داود ابن عجالن قال:
طفنا مع أيب عقال ف مطر فلما قضينا طوافنا أتينا خلف املقام ،فقال:
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طفت مع أنس بن مالك ف مطر فلما قضينا الطواف أتينا املقام فصلينا
ركعتني ،فقال نلا أنس :أتبتغوا العمل فقد غفر لكم هكذا قال نلا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم وطفنا معه ف مطر رواه ابن ماجه،
وأبو عقال قال اذلهيب :ف حديثه مناكري وقال أبو حاتم والنسايئ:
منكر احلديث ،وقال النسايئ :ليس بثقة وقال ابن حبان :روى أبو
عقال عن أنس أشياء موضوعة وذكر اذلهيب حديثه ف سالم عيىس
عليه السالم ف الطواف ف ترمجته وأما حديثه ف فضل الطواف فاذلي
يظهر من صنيع أهل اجلرح أن اتلهمة فيه ملصقة بداود بن عجالن
دون أيب عقال .كما ف الضعفاء البن حبان وتهذيب اتلهذيب واملزيان
لذلهيب ،فال أدري أهذا احلكم صحيح أم فيه ما فيه ألن أبا عقال
ً
َ
ضعيف أيضا وقالوا :أنه روى املوضواعت عن أنس أيضا.
واذلي يظهر من صنيع احلافظ ابن حجر ف القول املسدد أن حديث
أيب عقال يقبل ف فضائل األعمال كما ذكرت ذلك ف األصل بتوسع،
قال :وال حيكم ىلع حديثه بابلطالن.
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حديث  من تكلم عند األذان ..
قال :ومنها قوهلم من تكلم عند اآلذان خيف عليه زوال اإليمان،
(قلت) :ال أصل هل.
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خاتمة
قال الصغاين رمحه اهلل تعاىل أسايم الضعفاء واملرتوكني عند أئمة
احلديث.
(قلت) :ذكر هنا بعض الرجال لكن فيهم من لم يرتك وقد تقدم ف
ً
أول الكتاب ذكر بعض الضعفاء والوضاعني أيضا ،وسأذكرهم هنا مع
هؤالء مرتبني ىلع احلروف مع بيان حال ك منهم ،وباهلل تعاىل اتلوفيق.
حرف األلف
إبراهيم بن هدبة القييس أبو هدبة الفاريس:
قال اذلهيب ف املزيان :حدث ببغداد وغريها باألباطيل( ،قلت) :وهو
من املشهورين بالكذب والوضع ولكن من العجب أن املأمون اكن
يصدقه وكذلك جرير بن عبد احلميد ولكن كذلك ال ينفعه كما قال
اذلهيب :فإنه مكشوف احلال.

ً
وكذلك وثقه حيیي بن سعيد ف رواية لكن كذبها اذلهيب أيضا ونقل
عنه أنه قال :قدم علينا يعين أبا هدبة وكتبنا عنه عن أنس ثم تبني نلا
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أنه كذاب خبيث ،وانظر األصل فقد ذكرت ما ينبيغ الوقوف عليه من
حاهل ،ومع اشتهار حاهل ورميه بالكذب والوضع عند مجيع أهل اجلرح.
ً
ترى القرطيب يكرث من ذكر أحاديثه ف اتلذكرة ساكتا عنها وبدون
ً
ً
أن يشري إىل وضعها ،بل يذكرها أصال وديلال ىلع مسائله ف كتاب
اتلذكرة واألمر هلل.
األشج عثمان بن خطاب:
عرف بأيب ادلنيا سيأيت ف حرف العني.
أيوب ابن عتبة ،أبو حيىي قايض ايلمامة:
روى هل ابن ماجه ضعفه أمحد وقال :من وثقه ال يقيم حديث حبر بن
أيب كثري ،وقال :ابن معني ليس بالقوي وقال ابلخاري :هو عندهم لني،
وقال أبو حاتم :أما كتبه فصحيحة ولكن حيدث من حفظه فيغلظ،
وقال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه وقال النسايئ :مضطرب
احلديث وقال مظفر ابن مدرك :ليس بيشء ،وقال أبو داود :اكن صحيح
الكتاب( ،قلت) :وقد ذكرت بايق الكم أهل اجلرح فيه ف األصل ،وحال
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الرجل كما ترى ليس من الضعفاء املرتوكني فحديثه يصلح لالعتبار
كما ال خيىف.
حرف ابلاء
برش بن احلسني األصبهاين:
وضع نسخة عن أنس بن مالك وهو من املشهورين بالكذب والوضع
وإذا وجدته ف سند فاغسل يدك منه وال تلتفت إيله وقد بينت حاهل ف
األصل.
حرف اجليم
جعفر بن هارون الواسطي:
قال ف املزيان :عن حممد بن كثري الصغاين أىت خبرب موضوع ،قال
احلافظ ف اللسان :وستأيت اإلشارة إيله ف ترمجة سمعان .ا .ـه(قلت):
ويأيت ذلك ف حرف السني.
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حرف احلاء
محاد بن عمرو قال اجلوزجاين:
اكن يكذب ،وقال ابن معني :اجتمع انلاس ىلع طرح هؤالء انلفر
ليس يذاكر حبديثهم وال يعتد به إسحق بن جنيع امللطي ومحاد بن
ً
عمرو انلصييب ،وذكر قوما( ،قلت) :وهو ف عداد املشاهري بالوضع
والكذب وانظر األصل.
حرف اخلاء
خراش بن عبد اهلل:
روى عن أنس ،قال اذلهيب :ساقط عدم ما أىت به غري أيب سعيد
العدوي الكذاب( ،قلت) :وهو من املشاهري بالوضع والكذب إن اكن هل
وجود فإذا وجدته ف سند حديث فارم به ،وانظر األصل.
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حرف ادلال
دينار :
املذكور ف أبيات احلافظ السليف تالف ،قال ابن حبان :يروي عن أنس
أشياء موضوعة قال اذلهيب :حدث ف حدود األربعني ومائتني بوقاحة
عن أنس بن مالك ريض اهلل تعاىل عنه( ،قلت) :وهل نسخة عن أنس.
حرف الراء
رتن:
قال اذلهيب :رتن وما أدراك ما رتن دجال بال ريب ظهر بعد الستمائة
فادىع الصحبة والصحابة ال يكذبون وهذا جرأة ىلع اهلل ورسوهل،
وألف ف بيان حاهل جزء أسماه (كس وثن رتن) وانظر األصل وقد
طبعت هل (األربعون املنتخبات من منتخبات اإلثبات) آخر رسالة
أوائل كتب احلديث البن سنبل ،انتخبها حممد بن حممد بن حممود
احلافظي ابلخاري السيغ ورواها بسنده إىل أيب الرضا رتن بن نرص
صاح ب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل سلم عن انليب صىل اهلل عليه
وآهل وسلم.
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وقبح اهلل تعاىل من ال يستيح من الكذب ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآهل وسلم اذلي قيل بكفر صاحبه.
واألدىه ف صاحب هذه األربعني أنه قال ف مقدمتها فهذه األحاديث
الرتنيات تصري نلا حبمد اهلل تعاىل من عداد اخلماسيات وقد وقع ف
صحيح إمام ادلنيا حممد بن إسماعيل ابلخاري رمحه اهلل تعاىل
ً
السداسيات كثرية وأكرث منها أيضا (قلت) :وهكذا فليكن اجلهل
وابلالدة واتلطفل ىلع العلم وقد ذكر اذلهيب بعض أحاديث هذا
الكذاب اليت انتخب منها هذا الرجل أربعينه وقال لو ثبتت هذه
ً
األخبار إىل بعض السلف لاكن ينبيغ أن يتزنه عنها فضاال عن سيد
البرش.
حرف السني
سمعان بن مهدي:
عن أنس قال اذلهيب :ال يكاد يعرف الصقت به نسخة مكذوبة رايتها
قبح اهلل من وضعها.
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قال احلافظ ف اللسان :ويه من رواية حممد بن مقاتل الرازي عن
جعفر ابن هارون الواسطي عن سمعان فذكر النسخة ويه أكرث من
ثالثمائة حديث أكرث متونها موضوعة إلخ ،الكمه وقد ذكرته ف
األصل.
(قلت) :وقد أكرث ادليليم ف (الفردوس) من ذكر أحاديث هذه
النسخة املوضوعة املشهورة الوضع ألن من حدث بها مرتوك عن
مرتوك عمن ال يعرف وهو حممد بن مقاتل الرازي املرتوك عن جعفر
بن هارون الواسطي الوايه عن سمعان اذلي ال يكاد يعرف كما قال
اذلهيب.
وألجل هذا اكن كتاب الفردوس مع فائدته من الكتب اليت ال تصلح
للعامة ومن ال خربة هل باحلديث دلرجة املوضوع مع اثلابت من غري
بيان ذلك.
والعجب أن ادليليم بالغ ف احلط ىلع أهل زمانه والغض من أهل بدله
إلقباهلم ىلع أحاديث القصاص من املوضواعت واملناكري وإعراضهم
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عن األحاديث املذكورة ف كتب األئمة املشهورة ،وأنه وضع هذا
الكتاب نصيحة لألمة.
قال احلافظ بن حجر ف مقدمة (تسديد القوس) :ولعمري لقد أجاد
ً
ً
إال أنه سا انلوعني مساقا واحدا فشاركهم.
حرف الشني
شهر بن حوشب األشعري:
روى عن أم سلمة وأيب هريرة ومجاعة روى هل ابلخاري ف األدب املفرد
ومسلم واألربعة.
(قلت) :وقد صحح هل األئمة اكلرتمذي وغريه وهو ثقة جليل ومن
ضعفه لم يأت بما يقدح وقد أطلت ف ذكر حاهل ف األصل ،فمن تهور
الصغاين وجهله بالرجال وبعده عن علم اجلرح واتلعديل جعله شهر
بن حوشب من الكذابني أصحاب األحاديث املوضوعة وهذا يشء تفرد
ً
به ف حق شهر بن حوشب وما رأيت أحدا قاهل قبله ،وال بعده فال
يعتمد عليه ف ذلك واهلل تعاىل أعلم.
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حرف الطاء
طريف بن سليمان أبو اعتكة:
قال أبو حاتم :ذاهب احلديث وقال ابلخاري :منكر احلديث ،وقال
النسايئ :ليس بثقة( ،قلت) :روى هل الرتمذي ف سننه وهو ممن أمجع
ىلع ضعفه ،وقد سقت الكم أهل اجلرح فيه ف األصل.
حرف العني
عبد احلميد بن أيب العرشين ادلمشق:
أبو سعيد ابلريويت اكتب األوزايع وهو رغم ما قيل فيه فحديثه حسن
من غري شك ،وقد علق هل ابلخاري ف صحيحه وروى هل الرتمذي
وابن ماجه ووثقه غري واحد كما ذكرت ذلك ف األصل بل قال احلافظ
ف مقدمة الفتح :وثقه األكرث ،فمن غلو الصغاين وتهوره وبعده عن
علم احلديث ذكر عبد احلميد بن أيب العرشين مع الضعفاء واملرتوكني
أصحاب املوضواعت ،وما رأيت هذا الصنيع ألحد قبله ،وما أوقعه فيه
إال جهله بالرجال ومراتبهم وال حول وال قوة إال باهلل.
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عبد الرمحن بن زيد بن أسلم موالهم املدين:
روى هل الرتمذي وابن ماجه والرجل ليس من أهل الضعف ابلني
املشهور حىت يذكر مع املشهورين بالضعف املرتوكني ،بل قال ابن
عدي هل أحاديث حسان وهو من احتمله انلاس وصدقه بعضهم وهو
ممن يكتب حديثه.
فذكره مع الضعفاء من غلط الصغاين وخطأه الفاحش ،وقد أخطا قبله
احلافظ ابن طاهر املقديس ف (تذكرة املوضواعت) حيث أورد فيها
حديث أحلت نلا ميتتان ودمان ،وأعله بعبد الرمحن بن زيد ،وقد
ً
ً
بينت خطأه ف تعقبايت عليه ،بل كتبت ف ذلك جزءا خاصا.
عبد الرمحن بن زيد احلواري ابلرصي أو زيد:
(قلت) :لم أجده ،والغالب ىلع الظن أنه حترف عن اسم آخر فاهلل
أعلم.
عبد اهلل بن قيس الرقايش أبو سعيد:
قال اذلهيب :روى عن أيوب ال يتابع ىلع حديثه قاهل العقييل ،قال
اذلهيب :لكن فيه الغالىب وانظر األصل.
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عبد اهلل السواري املداين:

ً
(قلت) هكذا ف رسالة الصغاين املطبوعة قديما ،وهو حتريف من

انلاسخ أو الطابع ،وصوابه عبد اهلل بن السي املدائين وهو ضعيف
واتهمه ابن حبان بروايات املوضواعت وهل ترمجة ف تاريخ اخلطيب
ً
وروی حديثا ف فضل أنطاكية اتهموه به ،انظر األصل.
عبد املنعم بن نعيم أبو سعيد ابلرصي صاحب السقاء:
قال ابلخاري :منكر احلديث ،وقال ادلارقطين :مرتوك( ،قلت) :روى
ً
هل الرتمذي وقد وقع ذكره ف موضواعت الصغاين املطبوعة قديما عبد
انلعيم بن يغنم وهو حتريف فاحش وتصحيف قبيح.
عثمان بن خطاب عرف بأيب ادلنيا األشج:
آية ف الكذب قال اذلهيب ف املزيان :أبو ادلنيا األشج املغريب كذاب
طريق اكن بعد اثلالثمائة ادىع السماع من يلع بن ايب طالب ريض اهلل
عنه وعليه السالم واسمه عثمان بن خطاب أبو عمرو وحدث عنه
حممد بن أمحد املفيد أحاديث ثم ذكرها وقد فصلت أحواهل ف األصل
وأبو األشج هذا من طنجة املدينة املعروفة باملغرب وهو من األعالم
املشاهري ف الكذب والوضع.
137

التهاين يف التعقب على موضوعات الصغاين

وقد اضطرب ف اسمه ونسبه ومودله فاكن ال يستمر ىلع نمط واحد ف
ذلك لكه وقد اغرت به بعض من ال يعلم أمره فحسن به الظن وذلك من
عدم املعرفة ال غري.
حرف امليم
حممد بن عبد اهلل اجلواري:
قال اخلطيب :جمهول.
حممد بن رسور ابلليخ:
لم أجده.
حرف انلون
نسطور الرويم:

ً
وقيل :جعفر بن نسطور هالك ال وجود هل ،قال اذلهيب :لم أر هل ذكرا ف

كتب الضعفاء وهو أسقط من أن يشتغل بكذبه روى عنه منصور بن
احلكم( ،قلت) :والظاهر أنه ال وجود هل وإنما اختلقه بعض الكذابني
الوضاعني وزعم أنه أدرك انليب صىل اهلل عليه وآهل وسلم وداع هل بطول
ً
العمر فعاش ثالثمائة وأربعني سنة وهل أحد عرش حديثا نرويها من
طريق ابن خري األشبييل.
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حرف اهلاء
هالل بن زيد أبو عقال:
مول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم قال ابلخاري :ف حديثه
مناكري ،وقال أبو حاتم والنسايئ :منكر احلديث زاد النسايئ ليس
بثقة .وقال ابن حبان :روى عن أنس أشياء موضوعة.
(قلت) :وهو من رجال ابن ماجه وقد تقدم الالكم عليه ف حديث
الطواف ف املطر.
حرف ايلاء
خيشب:

ً
كذا وقع ف النسخة املطبوعة قديما ولم أقف عليه ووقع ف نسخة
ً
أخرى يشنب ولم أجده أيضا ولعلهما حمرفان عن يس أو ليسع أو
نهشل ،ولكهم كذابون واهلل تعاىل أعلم.
يغنم:
أحد الكذابني املشهورين وهو يغنم بن سالم بن قنرب مول ّ
يلع عليه
السالم كذاب مشهور ووضاع معروف وضع عن أنس مثل خراش،
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وسمعان بن مهدي ودينار وغريهم ممن ال يفرح بأسانيدهم العايلة إال
اجلهلة وال يعرج ىلع أحاديثهم إال املغفلون اذلين ال يفرقون بني انلافع
والضار ،وقد بينت حال يغنم بتوسع ف األصل فراجعه.
وهذا آخر اتللخيص واكن الفراغ منه ظهر يوم السبت منسلخ شوال
سنة إحدى واربعمائة وألف بطنجة.
ً
ً
واحلمد اهلل أوال وآخرا وصىل اهلل ىلع سيدنا وموالنا حممد وآهل وصحبه
ً
وسلم تسليما.
وكتب عبد العزيز حممد بن الصديق
غفر اهلل هل ورمحه
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