
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رؤية اهللاحبث تفصيلى يقف القارىء فيه بفضل اهللا على مواطن الرتاع ىف كل اخلالفات الىت تدور حول 
   هل يرى ىف املنام ؟ هل يرى بالعني أم بالقلب ؟  ؟ ىف الدنيا هل رآى اهللا أحد هل يرى اهللا ىف الدنيا ؟  هل يرى اهللا ؟

 هل يرى اهللايقظة أم ىف املنام ؟ وو ؟  غري النىب وهل رآى اهللا أحد ىف الدنيا  ىف رؤية النىب ربه ؟هل اختلف الصحابة    ؟هل رآه النىب حممد  
  هل يسوغ اخلالف ىف أى مسئلة من هذه املسائل ؟ىف االخرة ؟  وهل يراه الناس مجيعاً يوم القيامة ؟ أم يراه املؤمنون فقط يوم القيامة ؟ و

  
  
  

  
  
  
  

  
  



 ومن له مضل فال اهللا يهده من أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره ونستعينه حنمده هللا احلمد إن
  . ورسوله عبده حممدا أن وأشهد له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له ىهاد فال يضلل

  . } مسلمونَ وأَنتم إِلَّا تموتن وال اتهتقَ حق اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا {
 اللَّه واتقُوا ونِساًء كَثرياً رِجاالً منهما وبثَّ زوجها منها وخلَق واحدة نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا {

   .} رقيباً علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ والْأَرحام هبِ تساَءلُونَ الَّذي
 فَقَد ورسولَه اللَّه يطعِ ومن ذُنوبكُم لَكُم ويغفر أَعمالَكُم لَكُم يصلح سديداً، قَوالً وقُولُوا اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا {

زاً فَازفَو يماًعستعينا سائالً ، أبداُبعد أما}  ظالعقائدية اهللا العون والسداد على الكالم ىف هذه املسئلة  بسم اهللا م  
الىت رأيت الكثري من أهل العلم قد زل فيها ، والبعض االخر يقولون بتسويغ اخلالف فيها ، وهذا باطل الن العقيدة 

ولذلك جاءت كل االخبار ىف نصوص العقيدة االسالمية محكمة ، االسالمية مبناها على التصديق ىف باب االخبار 
وسبب الذى حدث ىف هذه املسئلة هو تصحيح الضعيف وتضعيف الصحيح وليس فيها أى شىء من املُتشاات ، 

واجلمع بني االحاديث الضعيفة وتأويل كثري من االحاديث بغري ما فسره النىب بنفسه وفهمه الصحابة وصرحوا به ، 
فأردت أن أعرض املسئلة عرضاً تفصيلياً اُبني فيه اللبس واخللط الذى وقع من صحيحة فتخرج النتيجة أيضاً خطأ ، وال

  . الكثري من أهل العلم ، لعل اهللا أن ينفع ىب ، وأسأل اهللا أن يجرى احلق ىف كتاباتى وىف كالمى إنه على كل شىء قدير 
  

  فمن املعلوم أن ، الً على عدة اصول سوف منضى عليها ىف حبثنا هذا ودعونا قبل أن نشرع ىف البحث أن نتفق أو
  

  "رم الوصول رم االصول حومن ح"  " تباع االصول أقرب طريق للوصول إ" 
  

، اللهم إال من املُحكمات هى زئيات سواء ىف االصول أو ىف اجلُ، أن نصوص العقيدة االسالمية كلها  -:االصل االول 
   . فذلك من املُتشاات أو ما يشاها من عامل الغيبىف كيفية صفات اهللا

  

  بالنصوص وفهمهاجة وهو املصدر الثاىن من مصادر التشريع وهم أعلم الناس مجاع الصحابة حإأن  -:االصل الثاىن 
  

ا أن اجلمع بني النصوص أوىل من االخذ بنص واحد وإمهال النص االخر ولكن بشرط أن يكون كالمه -:االصل الثالث 
  صحيح ومنسوب اىل الشرع 

  جةوما عدا ذلك فليس بعلم وليس بدين وليس حب" قال اهللا قال رسوله قال الصحابة " العلم  -:االصل الرابع 
  

  )ـستـدل بكـالمـهم ي عـلـى كـالمـهـم وال ـستـدلُي العـلـمــاء( آلن 
  

  

     -:وعملى ىف هذا البحث هو 
  

كم عليها بالصحة إن كانت برقم االيات وعزو االحاديث اىل مصدرها بارقامها واحلُ عزو أمساء السور ىف القران -١
  حدثنيحققني االثبات من املُوهذا كله من كالم املُصحيحة وبالضعف إن كانت ضعيفة وبيان سبب الضعف ىف احلديث 

  

   ومدى مطابقته لالصلحالة القارى على طبعة اى كتاب نستشهد به ىف البحث حىت يتم له التثبت من النقلإ -٢
  

  .. إنه مسيع جميب .. أسأل اهللا العظيم أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي ، ليس ألحد فيه حظ وال نصيب 
  

  ٠١٠٢٢٧٨٠٥٣٧/ وال تنس أخى احلبيب أن تفيدنا بتصويباتك ومقترحاتك ، وبالنقد العلمى البناء  ت 



    ..عائكم وال تنسوا من قام ذا العمل من د.. أن جيعل العصمة إال لكتابه وقد أىب اهللا فإن هذا العمل جهد بشرى ، 
  

  ناشدتياصاحىب من دعوة الغائب للغائب  *********  فران للكاتبك اهللا ياقارئاً  أن تسأل الغ ما دعوة أنفع  
  

اخلَطأ والزلل هما الغالبان على من أن  واواعلمفَاُهيب بكل من يعثر على خطأ أن يصلحه ، ويبني ىل خطئى بالدليل ، 
  :العصمة والفهم الصحيح السليم املُنقى من االخطاء والزالت معاذ اهللا لنفسى خلَق اهللا من عجل ، فلست أدعى 

  

لَقَد تيضم لْفكْبِ خجٍ ذَا الررالً  ******   عمؤم ربا جم تالقَي نم عجِر  
  فَرجِ من الناسِ ىف ىروال لرب فَكَم   ******    سبقُوا ما بعد من بِهِم لَحقْت فَإِنَّ       
  حرجِ من الناسِ ىف عرجٍأَ علَى فَما     ******   منقَطعا األرضِ بقَفْرِ لَلْتض وإِنْ      

  

  

 ـــــــــــــــشو  كر  انرفَـــــــــــــــع     
  

 واىل كل من أجرى اهللا على يديه من الفضل ىل من املسلمني واىل كل من  مث لوالدتى وزوجىتأتوجه بالشكر هللا أوالً
فان أى طاعة هللا ، ال يكون سببها فعل العبد هلا  ، ، أوأعانىن مبالنفعىن اهللا بعلمه من خالل درس أو كتاب أو نصيحة 

ونفع اهللا م وبنصحهم ،  اًاهم اهللا عىن خريوحده بل مئات االسباب الىت يقضيها اهللا حبكمته ورمحته وفضله فجز
  رضيه وفتح اهللا عليهم من العلم والفهم ما ي، وتوجيهام ىل 

  
  

 شو خاص  كر انرفَع   
  

وكنت ال اُفكر ىف ، فقد كنت قبل معرفته قارى عابر ملسئلة رؤية النىب ربه حفظه اهللا  أجمد املليجى  /لفضيلة الشيخ االخ
هو السبب الرئيسى الدافع ىل كالم الشيخ أجمد املليجى ة لتشعب االدلة وكثرا وكثرة الطرق ، فقد كان حترير املسئل

بفضل اهللا ، حىت مجعت وأفادىن لتحرير هذه املسئلة عندى ببحث تفصيلى جامع ، وأرشدىن وبني ىل كثري من االمور 
  اً وأعانه على اخلري وعلى ما يقدمه خلدمة االسالم واملسلمني  خرية رؤية النىب لربه فجزاه اهللاكل الطرق الىت تطرقت ملسئل
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  املطلب االول
  

  على إثبات رؤية اهللاواإلمجاع من القران والسنة األدلة النقلية 
  

   -:أوالً من القران 
  

  . ٢٣ ، ٢٢القيامة   ناظرةٌ ربها إِلَى () ناضرةٌ يومئذ وجوه    اهللاقال  -١
  

  .  ١٥املطففني     لَمحجوبونَ ذيومئ ربهِم عن إِنهم كَلَّا    اهللاقال  -٢
 :يقول االمام الشافعى ىف هذه االية 

  )١() . على أن أولياُءه يرونه ىف الرضا  ) بـ مفهوم املُخالفة( ملا أن حجب هوالء ىف السخط ، كان ىف هذا دليل ( 
  

 فيها هم الْجنة أَصحاب أُولَئك ذلَّةٌ ولَا قَتر وجوههم يرهق ولَا وزِيادةٌ الْحسنى أَحسنوا للَّذين    اهللاقال -٣
  .  ٢٦يونس   خالدونَ

  

   -:ثانياً من السنة 
  

 الْجنة أَهلُ دخلَ إِذَا : " قَالَ  النبِي عنِ  صهيبٍ من حديث وقد فسر النىب هذه االية بنفسه كما عند مسلم -١
نقُولُ : قَالَ ةَالْجي اللَّه كاربالَى تعتونَ : ورِيدئًا تيش كُمقُولُونَ ؟ أَزِيدفَي : أَلَم ضيبا تنوهجو ، ا أَلَملْنخدةَ تنا ، الْجنجنتو 
نارِ مقَالَ ؟ الن : فكْشفَي ، ابجا الْحطُوا فَمئًا أُعيش بإِلَ أَحهِمي نظَرِ مإِلَى الن هِمبر" لَا  ثُمت هذةَ هاآلي ينلَّذوا  لنسأَح 

  )٢(  .  وزِيادةٌ الْحسنى
  

 سترونَ نكُمإِ : قَالَ ، الْبدرِ لَيلَةَ الْقَمرِ إِلَى نظَر إِذْ"   النبِي عند جلُوسا كُنا : قَالَ  جرِيرٍ روى البخاري عن -٢
كُمبا رنَ كَمورذَا ته رونَ لَا الْقَمامضي تف هتيؤر ، فَإِن متطَعتوا لَا أَنْ اسلَبغلَى تع لَاةلَ صسِ طُلُوعِ قَبمالش لَاةصلَ وقَب 

  )٣( . " فَافْعلُوا الشمسِ غُروبِ
  

 وجنتان فيهِما ، وما آنِيتهما فضة من جنتان " قَالَ  اللَّه رسولَ أَنّ  قَيسٍ بنِ اللَّه د عب روى البخاري من حديث-٣
نبٍ ما ذَهمهتا آنِيما ، ويهِما فمو نيمِ بالْقَو نيبوا أَنْ وظُرنإِلَى ي هِمباُء إِلَّا ررِ رِدبالْك لَىع هِهجي وف ةنج ند٤( .  "ع(  

  

  -:ثالثاً االمجاع 
  

 وتعاىل سبحانه اهللا ان على احلديث وأهل االسالم وائمة الصحابة مجاعإو املتواترة السنة و القران دل : (قال ابن القيم 
كما عيانا باالبصار القيامة يوم رىي كما و  ،صحوا البدر ليلة القمر رىي ٥(  ) .الظهرية ىف الشمس رىت(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .دار طيبة ، الرياض  /   ، لاللكائى ،  ط ٥٠٦ / ٣شرح اصول إعتقاد أهل السنة واجلماعة  ) ١( 
    .١٨١مسلم  ) ٢( 
    .٦٩٩٧البخارى  ) ٣( 
    .٤٥٩٧البخارى  ) ٤( 
  .دار الكتب العلمية ، بريوت / ،  ط  ٢٤١حادي األرواح إىل بالد األفراح البن القيم ص  ) ٥( 

- ١ -  



واحلاصل أن كل النصوص الىت مضت تثبت أن اهللا يرى ، ولكن ىف االخرة ىف اجلنة يراه املؤمنون الذين دخلوها وىف يوم 
     -:تفصيل ولكن هل يراه املؤمنون فقط أم يراه مجيع أهل املوقف من الكفار واملنافقني واليكم ال) بارض احلشر ( القيامة 

  

  ن والكفار مث يحجب عن الكفار واملُنافقني ؟وهل رؤية اهللا ىف االخرة خاصة باملؤمنني أم يراه املؤمنون واملُنافق
  

اختلفوا ىف   )من بعد الصحابة(  لكن أهل العلم  و، االخرة  رم ىفى رؤية املؤمننيهل السنة علأ نقلنا قبل قليل إتفاق
هم الذين   )من بعد الصحابة( ، اُكرر أهل العلم ) املوقف واحلساب (  ىف أرض احلشر ني رم رؤية الكُفار واملُنافق

من بعد ( اختلفوا ، فكوم يسوغون أو ال يسوغون ، ال عربة لذلك ، فلم يتعبدنا اهللا بفهمهم وإقرارهم أقصد العلماء 
   -: وإليكم التفصيل والبيان   )الصحابة

  

   -:ؤية الكفار واملنافقني رم مبا يلى استدل القائلون بعدم ر
  

   -:أوالً من القران 
  

    ١٥املطففني  ) لَمحجوبونَ يومئذ ربهِم عن إِنهم كَلَّا ( قول اهللا 
  

  .قالوا فاالية صرحية الداللة ىف أن الكفار واملُنافقني حمجوبون عن رؤية رم يوم القيامة 
  

   -:ة الكفار واملنافقني رم يوم القيامة مبا يلى وأجاب القائلون برؤي
  

ليست رؤية تكرمي هللا ول مرة أن املُنافقني والكفار سيحجبون عن رؤية رم فعالً ، ولكن بعد أن يروه أوالً ، ورؤيتهم أ
 ناكسو الْمجرِمونَ إِذ ترى  ولَو{ تعاىلاهللا سبحانه و وليعلم الذين كفروا أم كانوا كاذبني كما قال  ،بل ليوقنوا بلقائه

هِمُءوسر دنع هِمبا رنبا رنرصا أَبنعمسا ونجِعلْ فَارمعا نحالا صونَ إِننوق١٢ السجدة   }م      
     ٣٠االنعام  }  وربنا بلَى قَالُوا بِالْحق هذَا أَلَيس قَالَ ربهِم علَى وقفُوا إِذْ ترى ولَو {وقال سبحانه وتعاىل 

  

    ، فأما السمع فبكالم اهللا هلم كما ىف حديث أىب هريرةبالسمع والبصر موقنون يومئذ به أم الكفار عن تعاىلاهللا  بني فقد
  

يبني املسئلة أشفى بيان وأما تيقنهم بالبصر فَبِرؤية اهللا كما ىف حديث أىب هريرة أيضاً ، وإليكم حديث أىب هريرة الذى 
  :ويفصل القول ىف املسئلة وحيسمها بفضل اهللا 

  

 اللَّه رسولَ يا قَالُوا قَالَ  هريرةَ أَبِي عن أَبِيه، عن صالحٍ، أَبِي بنِ سهيلِ عن سفْيانُ، حدثَنا عمر، أَبِي بن محمد حدثَنا
 ْلى هرن نبار موي ةاميلْ « قَالَ الْقونَ هارضى تف ةيؤسِ رمى الشف ةالظَّهِري تسى لَيف ةابحقَالَ.  الَ قَالُوا.  » س       
 رؤية فى تضارونَ الَ بِيده نفِْسى ذىفَوالَّ «  قَالَ.الَ قَالُوا. » سحابة فى لَيس الْبدرِ لَيلَةَ الْقَمرِ رؤية فى تضارونَ فَهلْ «

كُمبا إِالَّ رونَ كَمارضى تف ةيؤا رمهدلْقَى - قَالَ - أَحفَي دبقُولُ الْعفَي فُلْ أَى أَلَم كأُكْرِم كدوأُسو كجوأُزو رخأُسو 
لَ لَكياِإلبِلَ الْخو كأَذَرو أَسرت عبرتقُولُ ولَى فَيقُولُ قَالَ  ،بفَي تنأَفَظَن كأَن ىالَققُولُ مقُولُ الَ فَيى فَيفَإِن اكسا أَنكَم 

 وتربع ترأَس وأَذَرك واِإلبِلَ لْخيلَا لَك وأُسخر وأُزوجك وأُسودك أُكْرِمك أَلَم فُلْ أَى فَيقُولُ الثَّانِى يلْقَى ثُم  نِسيتنِى
    )١(.  نِسيتنِى كَما أَنساك فَإِنى فَيقُولُ. الَ فَيقُولُ مالَقى أَنك أَفَظَننت  فَيقُولُ.رب أَى بلَى فَيقُولُ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    .٢٩٦٨مسلم  ) ١( 
- ٢ -  



   -:يكم التفصيل والبيان وإل
  

   ؟ الْقيامة يوم ربنا نرى هلْقال  اىب هريرة : أوالً 
  

   مستقر عنده أنه سريى اهللا ىف اجلنة ، فهذا ال حيتاج اىل سؤال ويوم القيامة غري اجلنة ، فأىب هريرة 
  

وحياسبهم وهذا ) مل يؤمنوا بلقاء اهللا واليوم االخر  ( النىب يقول ىف نفس حديث الرؤية أن اهللا سيتكلم مع الكفار: ثانياً 
  )املُنافقني والكُفار واملؤمنني ( والنىب أثبت الرؤية هللا من اجلميع أى كل العباد ) عرصات القيامة ( أيضاً ىف نفس املوقف 

لة املؤمن و الكافر ، بدليل أن ومل يقل املؤمن والعبد شام " الْعبد فَيلْقَى: "  ىف نفس احلديث بقوله فأثبت النىب 
عرصات ( احلديث بني أن الذى يتكلم اهللا معه كافر ال يؤمن بلقاء اهللا ، وبداية احلديث تتكلم عن رؤية اهللا ىف املوقف 

  .فبني النىب البوهريرة أن العباد مجيعاً سيلقون رم ويرونه ويكلمهم ) القيامة ، أرض احملشر 
  

   ) قبل دخول اجلنة( أى امة ىف أرض احلشر فالكل سريى اهللا يوم القي
  

   -:ثانياً من السنة 
  

   -:واستدل القائلون بعدم رؤية الكفار واملنافقني رم من السنة مبا يلى 
  

نكْرِ أَبِي عن بب دبع نِ اللّهسٍ بقَي ، نع نِ أَبِيهع بِيالن  َقَال " : انتنج نم ةضا فمهتا آنِيما ويهِمف  .انتنجو نبٍ مذَه 
  )١(.  " عدن جنة في.  وجهِه علَى الْكبرِياِء رِداُء إِالّ ربهِم إِلَى ينظُروا أَنْ وبين الْقَومِ بين وما. فيهِما وما آنِيتهما

  

   الْبنانِي ثَابِت عن سلَمةَ، بن حماد حدثَنا:  مهدي بن الرحمنِ عبد حدثَنِي:  قَالَ ميسرةَ بن عمر بنِ اللّه عبيد حدثنا
نع دبنِ عمحنِ الرأَبِي ب لَىلَي ، نبٍ عيهنِ صع بِيالن  َلَ إِذَا: "قَالخلُ دأَه ةنةَ الْجنقُولُ:  قَالَ ، الْجاهللا ي كاربت 

   ؟ النارِ من وتنجنا الْجنةَ تدخلْنا أَلَم ؟ وجوهنا تبِيض أَلَم:  فَيقُولُونَ ؟ أَزِيدكُم شيئاً ترِيدونَ:  وتعالَى
     )٢(.  " وجلّ عز بهِمر إِلَى النظَرِ من إِلَيهِم أَحب شيئاً أُعطُوا فَما.  الْحجاب فَيكْشف:  قَالَ

  

   -:وأجاب القائلون برؤية الكفار واملنافقني رم يوم القيامة مبا يلى 
  

املؤمنني والكفار ( أن احلديثني يتكلمان عن رؤية املؤمنني رم ىف اجلنة وحنن نتكلم عن رؤية أهل املوقف كلهم 
 احلديثني حصر للرؤية أا ىف اجلنة فقط بدليل حديث أىب هريرة لرم ، فال تعارض وال إشكال ، وليس ىف) واملنافقني 

 ط ، أى بعد دخول املؤمنني اجلنة الذى مضى ذكره ، ولكن احلديثني يفيدان حصر الرؤية ىف اجلنة ألهل اجلنة فق
  .ودخول الكافرين النار 

  

   -: ، وهى ما يلى ل املوقف غري رؤية اجلنة أن هناك رؤية اُخرى هللا ىف عرصات القيامة الهومن االدلة البينة على ذلك
  

   هريرةَ أَبا أَنّ اللّيثي يزِيد بنِ عطَاِء عن ، شهابٍ ابنِ عن ، أَبِي حدثَنا إِبراهيم بن يعقُوب حدثَنا حربٍ بن زهير حدثين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٢  ،  مسلم  ٤٨٧٨ و ٧٤٤٤ ىالبخار ) ١ ( 
  ١٨٣مسلم  ) ٢( 
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هرباساً أَنّ:  أَخولِ قَالُوا نسرل اللّه   :اولَ يسر لْ اللّهى هرا ننبر موي ةاميولُ فَقَالَ ؟ الْقسر اللّه  " : ْلونَ هارضت 
:  قَالُوا"  ؟ سحاب دونها لَيس الشمسِ في تضارونَ هلْ : " قَالَ اللّه رسولَ يا.  الَ:  الُواقَ"  ؟ الْبدرِ لَيلَةَ الْقَمرِ رؤية في
 فَيتبِع.  فَلْيتبِعه اًشيئ يعبد كَانَ من:  فَيقُولُ.  الْقيامة يوم الناس اهللا يجمع  ،كَذَلك ترونه فَإِنكُم:  قَالَ اللّه رسولَ يا. الَ

نكَانَ م دبعي سمالش سمالش  .بِعتيو نكَانَ م دبعي رالْقَم رالْقَم  .بِعتيو نكَانَ م دبعي يتالطّواغ يتاغقَى.  الطّوبتو  
  

هذةُ ها اُألميها فقُوهافنم  .يهِمأْتاهللا فَي ، بتكالَى ارعتي ، وف ةورغريِ ص هرِفُونَ اليت صورتعقُولُ.  يا:  فَيأَن كُمبر  .
  يعرِفُونَ تيالّ صورته في تعالَى اهللا فَيأْتيهِم.  عرفْناه ربنا جاَء فَإِذَا. ربنا يأْتينا حتى مكَاننا هذَا.  منك بِاهللا نعوذُ:  فَيقُولُونَ

  )١(.  فَيتبِعونه . ربنا أَنت:  فَيقُولُونَ. ربكُم أَنا:  فَيقُولُ
  

  واحلمد هللا فما مضى من االدلة شاف كاف لكل ذى بصرية على مقتضى االسلوب العلمى والصناعة االصولية 
طعت ، فقد بني احلديث أن املنافقني وهم كُفار بل أشد فما بالكم ذا احلديث االخري الذى ال جيعل الحد حجة اال انق

  من الكفار ىف كفرهم وعقام باتفاق ، فهل بعد ذلك من كالم يقال ، واحلمد هللا رب العاملني
  

  ولـــن اُطيـــل فاملُنـــصف يكفيـــه دليـــل ، وصـــاحب اهلَـــوى ال يكفيـــه ألـــف دليـــل 
  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٧٤٣٨   ،  مسلم   ٦٥٧٤ و ٨٠٦  البخارى ) ١ ( 
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  املطلب الثاىن
  .مذاهب الناس ىف رؤية العبد لربه 

  

  -:املسلمون ىف رؤية اهللا على أربعة أقوال 
  

  )  حممد  واختلفوا ىف النىب( إمجاع السلف الصاحل من الصحابة والتابعني على أن اهللا ال يراه أحد ىف الدنيا : القول االول 
وسيأتى بيان ) واختلفوا ىف رؤية الكفار واملنافقني لرم ىف أرض احلشر يوم القيامة ( ويراه املؤمنون يوم القيامة باالبصار 

  الصحيح والراجح من هذين االختالفني ، وبيان أن اخلالف ىف هاتني املسئلتني من اخلالف املذموم 
  

  

  . ، وال يراه أحد ىف االخرة على أن اهللا ال يراه أحد ىف الدنيا اجلهمية إمجاع املعتزلة ونفاة: القول الثاىن 
  

يرى ىف الدنيا ويرى ىف االخرة ال ىف جهة وال متحيز وتكون أن اهللا ال : قول االشعرية واملتكلمني يقولون  : القول الثالث
  .الرؤية علمية ال بصرية  

 

اهللا ال يرى ىف الدنيا : الوجود كأبن عرىب صاحب كتاب الفصوص واحلكم ، قالوا غالة الصوفية القائلني بوحدة  : القول الرابع
وال يرى ىف االخرة ، ويرى ىف الدنيا ويرى ىف االخرة ، وهذا عندهم باعتبارات ، فاهللا يرى ىف الدنيا واالخرة باعتبار أنه متجلياً 

  . اهللا كالوجود املُطلق السارى ىف الكائنات كالروح مثالً  ىف كل املوجودات ، وال يرى ىف الدنيا واالخرة باعتبار أن
  

  )املعتزلة واجلهمية (   مطلقاًالرد على شبهات من نفى رؤية اهللا
  

   ١٤٣األعراف    ترانِي لَن ملوسى  استدلت املعتزلة على نفى رؤية اهللا بقول اهللا 
 . ١٠٣األنعام   الْأَبصار تدرِكُه  لَا  وبقوله 

 

   -:واجلواب على هذا مبا يلى 
  

  :الطحاوية رأداً على شبهات املعتزلة ىف نفى رؤية اهللا  ى ىف شرح العقيدةاحلنف العز أىب ابنقال االمام 
  

   : عليهم دليل فاآليتان الْأَبصار تدرِكُه  لَا تعاىل وبقوله  ىترانِ لَن  تعاىل بقوله املعتزلة استدالل وأما( 
  

   : وجوه من رؤيته ثبوت على منها فاالستدالل:  األوىل اآلية ماأ
  
  

 عندهم هو بل،  عليه جيوز ال ما سألي أن ، وقته ىف بربه الناس وأعلم،  الكرمي ورسوله اهللا بكليم ظني ال أنه : أحدها
  . احملال أعظم من

  

 إِنه أَهلك من لَيس إِنه نوح يا   وقال سؤاله أنكر ابنه جناة ربه نوح سأل وملا سؤاله عليه نكري مل اهللا أن:  الثاىن
  . ٤٦هود    الْجاهلني من تكُونَ أَنْ أَعظُك إِني علْم بِه لَك لَيس ما تسأَلْنِ فَلَا صالحٍ غَير عملٌ

  

 اجلوابني بني والفرق،  ىمبرئ لست أو  ،رؤيىت جتوز ال أو،  رىأُ ال اىن : يقل ومل  ترانِي لَن  قال تعاىل أنه : الثالث
   إذا أما يؤكل ال أنه : الصحيح فاجلواب أطعمنيه : فقال طعاما رجل فظنه حجر كمه ىف كان من أن ترى أال،  ظاهر
   هذه ىف ؤيتهر قواه حتتمل ال موسى ولكن ىمرئ سبحانه أنه على يدل وهذا،  تأكله لن إنك : قالي أن صح طعاما كان
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  . يوضحه تعاىل رؤيته عن فيها البشر قوى لضعف الدار
  

 ١٤٣األعراف   ترانِي فَسوف مكَانه استقَر فَإِن الْجبلِ إِلَى انظُر ولَكن  ِوهو قوله  : الرابع
  . ضعف من خلق ىالذ بالبشر فكيف الدار هذه ىف ىللتجل يثبت ال وصالبته قوته مع اجلبل أن فأعلمه

  

 نظري لكان حاالًم كانت ولو الرؤية به علق وقد مكنم وذلك ستقرام اجلبل جيعل أن على قادر سبحانه اهللا أن : اخلامس
  . سواء عندهم والكل وأنام وأشرب آكل فسوف اجلبل استقر إن : يقول أن

  

 لَهم تفَتح لَا عنها واستكْبروا بِآياتنا كَذَّبوا الَّذين إِنَّ كما قال تعاىل عن استحالة دخول الكفاراجلنة أو علقها مبستحيل 
ابواِء أَبملَا السلُونَ وخدةَ ينى الْجتح جللُ يمي الْجف مس اطيالْخ ككَذَلزِي وجن نيرِمجالْم   ٤٠األعراف  . 

  

 ال مجاد هو ىالذ للجبل يتجلى أن جاز فإذا،  ١٤٣األعراف   دكا جعلَه للْجبلِ ربه تجلَّى فَلَما  قوله :  السادس
    !!؟ كرامته دار ىف وأوليائه لرسوله يتجلى أن ميتنع فكيف عقاب وال له ثواب
   أضعف فالبشر الدار هذه ىف لرؤيته يثبت مل إذا اجلبل أن موسى أعلم اهللا ولكن

  

     واسطة بغري كالمه خماطبه يسمع وأن والتكليم التكلم عليه جاز ومن وناجاه وناداه موسى كلم اهللا أن : السابع
   لن بـ ىالنف تأييد دعواهم وأما،  بينهما مجعوا وقد كالمه بإنكار إال رؤيته إنكار يتم ال وهلذا باجلواز أوىل فرؤيته

 إذا فكيف اآلخرة ىف ىالنف دوام على يدل ال بالتأبيد قيدت لو فإا ففاسد ، اآلخرة ىف الرؤية ىنف على يدل ذلك وأن
 عن مجيع من دخل النار ىف وقال ،  ٩٥البقرة   أَبدا يتمنوه  ولَن عن اليهود وعدم متنيهم املوت قال  ، أطلقت
   ٧٧الزخرف   ربك علَينا ليقْضِ مالك يا ونادوا اآلخرة 

 

 قوله ىف  ذلكمثل  جاء وقد، وتعليقه بثبوت اجلبل ،  بعدها الفعل حتديد جاز ملا  ،املطلق للتأبيد كانت لو "لن  " وألن
  َلَن حرأَب ضى الْأَرتأْذَنَ حي يأَبِي ل أَو كُمحي ي اللَّهل وهو ريخ نيماكالْح    ىتقتض ال لن أن فثبت ،  ٨٠يوسف 

   : ىف الفيته مالك ابن قال،  املؤبد ىلنفا
  

نمأَى ور فْيالن ا بِلَندبؤم   ... لُهفَقَو ددار اهوسا ودضفَاع  
  

  ١٠٣ام األنع  الْخبِري اللَّطيف وهو الْأَبصار يدرِك وهو الْأَبصار تدرِكُه لَا  قوله وهى  : الثانية اآلية وأما
 إمنا املدح أن ومعلوم التمدح سياق يف ذكرها إمنا تعاىل اهللا أن : وهو لطيف حسن وجه من الرؤية على ا فاالستدالل

 أمرا تضمن إذا بالنفي تعاىل الرب ميدح وإمنا به ميدح فال بكمال فليس احملض العدم وأما الثبوتية بالصفات يكون
 واإلعياء اللغوب ونفي احلياة كمال املتضمن املوت ونفي القيومية كمال تضمنامل والنوم السنة بنفي كمدحه وجوديا
 األكل ونفي وقهره واأللوهية الربوبية كمال املتضمن والظهري والولد والصاحبة الشريك ونفي القدرة كمال املتضمن
 ىونف خلقه عن وغناه توحده كمال املتضمن بإذنه إال عنده الشفاعة ىونف وغناه صمديته كمال املتضمن والشرب

 ىونف وإحاطته علمه كمال املتضمن علمه عن شيء وعزوب النسيان ىونف وغناه وعلمه عدله كمال املتضمن الظلم
   .وصفاته ذاته لكمال املتضمن املثل

  

   بأمر الكامل يوصف وال العدم ذلك يف املوصوف يشارك املعدم فإن ثبوتيا أمرا يتضمن مل حمض بعدم يتمدح مل وهلذا
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  يدل،  ١٠٣األنعام   الْأَبصار تدرِكُه  لَا فقوله به حياط وال يدرك وال يرى أنه : املعىن فإن فيه واملعدوم هو يشترك
 بالشيء اإلحاطة هو اإلدراك فإن به حياط حبيث يدرك ال عظمته لكمال وأنه شيء كل من أكرب وأنه عظمته كمال على
   ٦١الشعراء   لَمدركُونَ إِنا موسى أَصحاب قَالَ الْجمعان تراَءى  فَلَما   قالكما الرؤية على زائد قدر وهو
 وال يرى تعاىل فالرب وبدونه اآلخر مع يوجد منهما كل واإلدراك فالرؤية اإلدراك نفى وإمنا الرؤية موسى ينف فلم

  . علما به حياط وال يعلم كما يدرك
  

 يتمكن ال املخلوقة الشمس هذه بل،  اآلية تفسري يف أقواهلم ذكرت كما اآلية من واألئمة لصحابةا فهمه ىالذ هو وهذا
  )١(  اهـ . عليه ىه ما على إدراكها من رائيها

  

  :وهذا كالم نفيس لشيخى واستاذى الدكتور حممود بن عبد الرازق الرضواىن نفع اهللا به 
 ، مل  ملا طلب رؤية اهللا نىب اهللا موسى بجع اىل سببني نضرب هلما مثال ان انعدام رؤية االشياء ىف احلياة الدنيا ير
يكن اجلواب باستحالة الرؤية أو نفيها ماحلياة الدنيا فان الشىء ال يرى لسببني  علق بانتهاءطلقا ، ولكن النفى م.  

 

  . خفاء املرئى – ١
  . ضعف اجلهاز االدراكى للرائى – ٢

  

 ولذلك جتلى اهللا للجبل الذى يتحمل أقصى درجة ممكنة من ضوء الشمس ، والذى ال وهذا شان نىب اهللا موسى 
 إِلَيك أَنظُر أَرِنِي رب قَالَ ربه وكَلَّمه لميقَاتنا موسى جاَء ولَما  قال  من تسع دقائق تقريبا ، يتحمله االنسان أكثر

 صعقًا موسى وخر دكا جعلَه للْجبلِ ربه تجلَّى فَلَما ترانِي فَسوف مكَانه استقَر فَإِن الْجبلِ إِلَى انظُر ولَكنِ ترانِي لَن قَالَ
  ١٤٣ االعراف  الْمؤمنِني أَولُ وأَنا إِلَيك تبت سبحانك قَالَ أَفَاق فَلَما

  

  ، او كيفية الذات االهلية ، او كيفية صفاا  طا طلب البحث عن كيفية االمور واحلقائق الغيبيةوبناء عليه فانه من اخل
   فريون ، االنبياء معجزات بعض ىف للعادة خرق حدث اذا اال ، بذلك تسمح ال الكون ىف اهللا أوجدها الىت السنن الن

   أو ىف السماء ، أو ما يعجز االنسان العادى عن ادراكه املالئكة اواجلنة اوالنار او بعض امور الغيب مما حيدث ىف القرب
  

  واما اجلهاز االدراكى ىف االخرة فيختلف متاما عما كان ىف الدنيا 
  

 ذراعا ستونَ وطُولُه آدم اللَّه خلَق قَالَ"  قال  من حديث اىب هريرة عن النىب البخارى ومسلم ما ورد عند -:والدليل 
قَالَ ثُم باذْه لِّملَى فَسع كأُولَئ نم كَةلَائالْم عمتا فَاسم كونيحي كتيحةُ تيحتو كتيفَقَالَ ذُر لَامالس كُملَيفَقَالُوا ع لَامالس 

كلَيةُ عمحرو اللَّه وهادةُ فَزمحرفَكُلُِّ اللَّه و نلُ مخدي ةَالْجلَى نع ةورص مآد لْ فَلَمزي لْقالْخ قُصنى يت٢( .  "الْآنَ ح(  
  

ومن مث فان مداركه ورة أدم عليه السالم ستون ذراعا ، واحلديث دل على أن االنسان يوم القيامة يكون على ص
  .وحواسه تتغري بالكيفية الىت تتناسب مع امور االخرة وما فيها

  رب النىب أن املؤمنني يرون رم يوم القيامة علمنا أن ادراك العني املبصرة ىف الدنيا وقدرا ختتلف عن  أذا اخ-:فمثال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  القاهرة  ، والترمجة التوزيع والنشر للطباعة السالمدار /  ، ط احلنفي العز أيب بن بتصرف ، ال١٩٣ ، ١٩١ ص الطحاوية العقيدة شرح ) ١( 
  ٢٨٤١   ومسلم٥٨٧٣البخارى  )  ٢( 
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  .بصرة ىف االخرة ، وقدرا على الرؤية ادراك العني املُ
  )١(. )  رؤيته في تضامونَ لَا الْقَمر هذَا ترونَ كَما ربكُم سترونَ إِنكُم ) :  النبِي لقول.

  
  

ونراه ىف ، ولو رايناه لبطلت احلكمة من االبتالء ،  اهللا ىف الدنيا حتقيق للحكمة واالبتالء أننا ال نرى : واخلالصة  أوالً
   حتقيق للجزاءاالخرة جزاءاً

  

  .ضعيف ال يستطيع بكيفيته ىف الدنيا أن ينظر اىل اهللا ) البصر ( جهازنا االدراكى : ثانيا 
  )٢( . » بصره أَدركَه شيٍء كُلَّ وجهِه سبحات رقَتلَأَح كَشفَها لَو النور حجابه » لقول النىب 

  

   )٣( اهـ .وكذلك احلال ىف كل الصفات الىت اخربنا الوحى عنها ، نؤمن ا ونثبتها هللا دون ان نطلب البحث عن كيفيتها 
  

  

  !!ال ىف جهة  أن اهللا يرى يوم القيامة :قوهلم الرد على حقيقة رؤية اهللا عند االشاعرة ، و
  

  ) :وهو من علماء االشاعرة شاء ذلك من شأء وأباه من أىب فكتاباته كلها تؤيد ذلك وتنصره وتدعوا اليه ( قال االمام النووى 
  

 وأن  االَخرة يف وقوعها على أيضاً وأمجعوا ، عقالً مستحيلة غري ممكنة تعاىل اهللا رؤية أن بأمجعهم السنة أهل مذهب أن أعلم
 يراه ال تعاىل اهللا أن املرجئة وبعض واخلوارج املعتزلة البدع أهل من طائفة وزعمت ، الكافرين دون تعاىل اهللا يرون املؤمنني

 والسنة الكتاب أدلة تظاهرت وقد قبيح وجهل صريح خطأ قالوه الذي وهذا ، عقالً مستحيلة رؤيته وأن خلقه من أحد
 احلق أهل مذهب مث ........ ، للمؤمنني االَخرة يف تعاىل اهللا رؤية ثباتإ على األمة سلف من بعدهم فمن الصحابة وإمجاع

 العادة جرت لكن ، غري ذلك وال املرئي قابلةم وال األشعة اتصال فيها يشترط وال ، خلقه ىف تعاىل اهللا جيعلها قوة الرؤية أن
  اجللية بدالئله  ذلكاملتكلمون أئمتنا قرر وقد ، االشتراط سبيل على ال االتفاق جهة على ذلك بوجود بعضاً بعضنا رؤية ىف

  )٤( اهـ . أعلم واهللا جهة ىف ال يعلمونه كما جهة ىف ال املؤمنون يراه بل ذلك عن تعاىل جهة إثبات تعاىل اهللا رؤية من يلزم وال
  

  -:إليكم التفصيل و) حتريف للكلم عن مواضعه ( وهذا الكالم الذى مضى منكراً من القول وزوراً ، وتأويل بغري دليل 
  

  . خلقه ىف تعاىل اهللا جيعلها قوة الرؤية:  قول االمام النووى -١
  

  ١٤٨االنعام  ) الظَّن إِلَّا تتبِعونَ إِنْ لَنا فَتخرِجوه علْمٍ من عندكُم هلْ( ليس هذا بصحيح وال عليه دليل : ) على شعبان ( قلت 
   اردة كما ورد ، وليست شى معنوى يكون ىف نفس االنسان كما يقول االمام النووى بل هى رؤية على احلقيقة بالعني

  وحنن نرى القمر باعيننا حقيقة فشبه اهللا الرؤية بالرؤية  " الْقَمر هذَا ترونَ كَما ربكُم سترونَ إِنكُم ": فالنىب قال 
ة اهللا ثالً  لكيفية الرؤية ال متثيل وتشبيه القمر باهللا ، ولكن تشبيه رؤيللتشبيه والتمثيل والنىب يضرب م" كما " فكلمة 

  .يوم القيامة برؤية القمر ، فتبني أا رؤية بالعني اردة حقيقية ، يكون اهللا فيها ىف العلو وحنن أسفل منه ننظر اليه سبحانه 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٦٣٣   ومسلم٥٢٩البخارى  )  ١( 
  "حجابه النار  " ٥٤١ وصححه االلباىن ، وجاء ىف بعض الروايات  الصحيحة كما ىف مسند عبد بن محيد ١٩٦سنن ابن ماجة  )  ٢( 
  . للتسويق االعالىن  شركة البصرية/  ط  ،اصول العقيدة بتصرف للرضواىن  )  ٣( 
  لبنان – بريوت العرىب الكتاب دار/ ط  ،  ١٨ / ١٢  للنووى مسلم صحيحشرح )  ٤( 
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  . ذلك غري وال ىاملرئ قابلةم وال األشعة اتصال فيها يشترط وال:  قول االمام النووى -٢
  

فمن أجل يثبتون صفات جديدة هللا ، ، سبحان اهللا بسبب هروم من إثبات الصفات وتعطيلها ) : على شعبان ( قلت 
فمن أين أتى االمام النووى بصفة االشعة هللا ثبت صفة اخرى ، أن يهرب االمام النووى من اثبات صفة العلو هللا ، أ

  ١٤٣االنعام  ) صادقني كُنتم إِنْ بِعلْمٍ نبئُونِي( وهل هللا أشعة أو تصدر عنه أشعة 
  

   )وهو من أعظم الشراح لصحيح مسلم( مث كيف له أن ينفى مقابلة اهللا لعباده يوم القيامة واحلديث قد ورد عند مسلم 
  

 الظَّهِرية فى الشمسِ رؤية فى تضارونَ هلْ « قَالَ الْقيامة يوم ربنا نرى هلْ اللَّه رسولَ يا قَالُوا قَالَ هريرةَ أَبِى وهو عن
تسى لَيف ةابحلْ « قَالَ. الَ قَالُوا. » سونَ فَهارضى تف ةيؤرِ رلَةَ الْقَمرِ لَيدالْب سى لَيف ةابحقَالَ.الَ قَالُوا. » س    

 أَى فَيقُولُ الْعبد فَيلْقَى - قَالَ - أَحدهما رؤية فى تضارونَ كَما إِالَّ ربكُم رؤية فى تضارونَ الَ بِيده نفِْسى فَوالَّذى «
  احلديث  صحيح مسلم ..... وتربع ترأَس وأَذَرك واِإلبِلَ الْخيلَ لَك وأُسخر وأُزوجك سودكوأُ أُكْرِمك أَلَم فُلْ

  

   عظيم بهتانٌ هذَا سبحانك فكيف يجيز االشاعرة النفسهم مخالفة قول النىب أن العبد يرى اهللا ويلقاه ،
  

  االشتراط سبيل على ال االتفاق جهة على ذلك بوجود بعضاً بعضنا رؤية ىف العادة جرت لكن:  قول االمام النووى -٣
  

 فمثل متثيل مشوىل وقاس اخلالق على املخلوق وىف النهاية وقع ىف احملظور ، وهذا هو منشأ اخللل ) :على شعبان ( قلت 
 وهو شيٌء كَمثْله لَيس( قوله سبحانه وتعاىل عمالً ب عند االشاعرة وهو أم ينفون كل شىء مشترك بني اهللا وبني خلقه

يعمالس ريص١١الشورى  ) الْب  
  

وهذا فهم غري صحيح يناقضون فيه أنفسهم ، فقد ردوا كثري من النصوص وعطلوا كثري من الصفات ونفوها بسبب 
  -:فهمهم اخلاطىء هلذه االية ، والفهم الصحيح هلذه االية ما يلى 

  

  .شترك وقدر فارق يئني اال وبينهما قدر مما من ش
  

فالقدر املُشترك بيننا وبني اهللا هو االمساء فقد والقدر الفارق ىف الكيفيات وهذا هو املقصود من االية واليكم أمثلة 
  -:توضح هذه القاعدة 

املُشترك بيننا وبني فة العلم وعندى ص، عليم ) االنسان ( اهللا سبحانه وتعاىل نثبت له صفة العلم  فهو عليم وأنا كذلك 
  وله صفة العلمفهو سبحانه العليم  ١٨١البقرة  ) عليم سميع اللَّه إِنَّ( اهللا ، ىف االمساء فقط ، قال اهللا تعاىل 

  ده صفة العلم   واالنسان أيضاً عليم وعن٥٣احلجر )  عليمٍ بِغلَامٍ نبشرك إِنا توجلْ لَا قَالُوا( وقال عن االنسان 
  

  فهذا هو القدر املُشترك بيننا وبني اهللا ىف باب االمساء فقط ، أما القدر الفارق ففى كيفية الصفات 
 من بِشيٍء يحيطُونَ ولَا خلْفَهم وما أَيديهِم بين ما يعلَم( فعلم اهللا واسع يحيط بكل شىء وال خيفى عليه شىء قال تعاىل 

هلْما إِلَّا عاَء بِم( قال تعاىل  ، ٢٥٥البقرة  ) شعسي وبٍء كُلَّ ريا شلْم(   ، وقال تعاىل ٨٠االنعام  ) ععسا ونبكُلَّ ر 
  ٩٨طه  ) علْما شيٍء كُلَّ وسع هو إِلَّا إِلَه لَا الَّذي اللَّه إِلَهكُم إِنما( وقال تعاىل    ٨٩االعراف  )  علْما شيٍء

  أما علم االنسان فيسبقه جهل وخيفى عليه ما حدث ىف املاضى واحلاضر واملُستقبل بل وخيفى عليه ما حيدث ىف بيته وهو خارجه
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 ) تشكُرونَ لَعلَّكُم والْأَفْئدةَ أَبصاروالْ السمع لَكُم وجعلَ شيئًا تعلَمونَ لَا أُمهاتكُم بطُون من أَخرجكُم واللَّه( قال تعاىل 
  ٥٢الشورى  ) الْإِميانُ ولَا الْكتاب ما تدرِي كُنت ما(   ، وقال تعاىل ٧٨النحل 

 إِنه الْإِنسانُ وحملَها منها وأَشفَقْن ايحملْنه أَنْ فَأَبين والْجِبالِ والْأَرضِ السماوات علَى الْأَمانةَ عرضنا إِنا( وقال تعاىل 
   ١٨٧ االعراف  )يعلَمونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكن (، وقال تعاىل   ٧٢االحزاب  ) جهولًا ظَلُوما كَانَ

  

  .ق وأما كيفية العلم فهى القدر الفار) عليم ( فالقدر املُشترك بيننا وبني اهللا ىف االسم فقط 
  

  . الذات  الصفات كالقول ىفالقول ىف
 

  واملقصود ذا االصل الرد على سائر املتكلمني من اجلهمية واملعتزلة واالشعرية واملاتريدية 
  

 فاذا أفعاله ىف وال صفاته ىف وال ذاته ىف ال شىء كمثله ليس اهللا فان الذات ىف كالقول الصفات ىف القول( يقول شيخ االسالم 
 على استوى كيف السائل قال فاذا ،  الصفات سائر متاثل ال حقيقة بصفات متصفة فالذات الذوات متاثل ال حقيقة ذات له كان

 عن والسؤال واجب به واالميان جمهول والكيف معلوم االستواء عنهما اهللا رضى وغريمها ومالك ربيعة قال كما له قيل العرش
 له قيل الدنيا السماء اىل ربنا يرتل كيف قال إذا وكذلك،  عنه االجابة ميكنهم وال البشر يعلمه ال عما سؤال ألنه بدعة الكيفية
 وهو املوصوف بكيفية العلم يستلزم الصفة بكيفية العلم اذ نزوله كيفية نعلم ال وحنن له قيل كيفيته أعلم ال قال فإذا هو كيف
  )١(.  ذاته كيفية تعلم ال وأنت ونزوله واستوائه وتكليمه وبصره مسعه بكيفية بالعلم تطالبىن فكيف له وتابع له فرع

  

  . ىف ذاته  شيٌء كَمثْله لَيس  فالكالم ىف الصفات فرع عن الكالم ىف الذات ، فكما أن اهللا 
  .ىف صفاته    شيٌء كَمثْله لَيس  فكذلك اهللا 

  . بعض  الصفات كالقول ىفالقول ىف
  

 على بعض املتكلمني كاالشعرية ، فقد أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض حبجة أا تدل على واملقصود ذا االصل الرد
  : ومن ذلك قول بعضهم ، وقالوا أن ظاهر هذه االيات غري مراد من اهللا ورسوله ، التجسيم والتشبيه ومعان كفرية شركية

  

  اترتيه رم و فَوض أو أَولْه   التشبيه أَوهم نصٍ وكلُّ
  

  ملاذا أثبتم هللا حياة وقدرة وعلم وإرادة ومسع وبصر وكالم ، مع أا وردت ىف الكتاب والسنة ؟ : سأهلم أحد ولو 
  !!مع أا وردت ىف الكتاب والسنة ؟والغضب واالستواء والرتول والعلو وسائر الصفات ونفيتم عن اهللا صفة احملبة 

  

  . التشبيه ، أما الصفات الىت نفيناها تدل على التشبيه قالوا آلن الصفات الىت أثبتناها ال تدل على
  

  أنتم تحكمون العقل وتقدمونه على نصوص الكتاب والسنة ، وكالمكم هذا اليقبله عقل صريح : فيقال هلم 
لذات فالعقالء ال يقرون هذا الكالم أبداً ، فالقول ىف الصفات كالقول ىف بعض ، فإما أن تقولوا بالتمثيل الباطل ىف ا

  .ومجيع الصفات فتقولون إرادة اهللا كإرادة املخلوق وسائر صفات اهللا كصفات املخلوق ، وهذا قياس باطل وحمرم 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٥ / ٣ جمموع الفتاوى ) ١( 
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  باملخلوق الن اهللا ليس كمثله شىء  وإما أن تقولوا كما قال أهل التوحيد إرادة اهللا تليق باهللا وإرادة املخلوق تليق 
  وعلو اهللا وحمبته وغضبه ونزوله واستوائه وسائر صفاته تليق به سبحانه وأما صفات املخلوق فتليق باملخلوق 

  شترك بني اهللا واملخلوق هو اسم الصفة فاهللا حى مسيع روءف عليم كبري ، واالنسان حى مسيع روءف عليم كبريفالقدر املُ
  ١١الشورى   شيٌء كَمثْله لَيس  الصفات سائر وكذلك املخلوق كحياة ليست اهللا فحياة ، الصفة كيفية هو  لفارقا القدر وأما

  

  -:وإليكم مثال 
  

  حى ، فهو حى وأنا حى وهذا هو القدر املُشترك بيننا وبني اهللا ) االنسان ( وأنا كذلك ، اهللا سبحانه حى 
  االنسان يسبقها عدم ويلحقها زوال ، أما حياة اهللا فلم يسبقها عدم وال يلحقها زوالولكن القدر الفارق هو أن حياة 

   ٢٥٥البقرة   نوم ولَا سنةٌ تأْخذُه لَا الْقَيوم الْحي هو إِلَّا إِلَه لَا اللَّه    اهللاقال
  ٥٨ن الفرقا  يموت لَا الَّذي الْحي علَى َتوكَّل  ْقال و

  )١(. "  والْأَرض السموات خلَق ثُم الْماِء علَى عرشه وكَانَ قَبلَه شيٌء يكُن ولَم اللَّه كَانَ  " النىب وقال
  )٢(.   "شيٌء بعدك فَلَيس اآلخر وأَنت ، شيٌء قَبلَك فَلَيس اَألولُ أَنت"    النىب وقال

  

وهذا اعتراف صريح منه بنسبة نفسه هلم  ) اجللية بدالئله ذلك املتكلمون أئمتنا قرر وقد: ( مث قال االمام النووى  -٤
  .  فمقصوده االدلة العقلية أو القواطع العقلية اجللية بدالئله: وتبنيه مذهب أهل الكالم ، وأما عن قوله 

  

 كما جهة ىف ال املؤمنون يراه بل ذلك عن تعاىل جهة إثبات تعاىل اهللا رؤية من يلزم وال: ( مث قال االمام النووى  -٥
   اهـ. أعلم واهللا جهة ىف ال يعلمونه

  

  ١١١البقرة   صادقني كُنتم إِنْ برهانكُم هاتوا  والرد على ذلك بقول اهللا 
  

 املؤمنون يراه: بت هللا صفة العلو ، فقوله ثتكلمني ، فال يفكما بينت من قبل أن االمام النووى أشعرى ينتحل مذهب املُ
 االبتعاد عن فهم الصحابة واالخذ بفهم الفالسفة  ، وذلك اخللل سببهبني  ، ضالل مجهة ىف ال يعلمونه كما جهة ىف ال

الصحابة م فهفنحن ىف الدنيا نعلم أين اهللا ، فهو ىف السماء فوق العرش سبحانه كما بني لنا القران وبني النىب ىف السنة و
  : ، وحىت ال خنرج من مسئلة الرؤية اىل غريها سأكتفى بذكر أقوال أربعة من الصحابة على سبيل املثال ذلك

  

 اللَّه اتقِ : يقُولُ النبِي فَجعلَ ، يشكُو حارِثَةَ بن زيد جاَء : " قَالَ أنه  من حديث أَنسٍ بن مالك ىروى البخار -١
ِسكأَمو كلَيع كجوقَالَ ، " ز سأَن : ولُ كَانَ لَوسر ا اللَّهمئًا كَاتيش ملَكَت هذقَالَ ، ه : تكَان بنيز رفْخلَى تاجِ عوأَز 

بِيقُولْ النت : كُنجوز يكُنالنِ أَهجوزىو الَى اللَّهعت نقِ معِ فَوبس اتوم٣( "  . س(  
  

   زوجك علَيك أَمِسك علَيه وأَنعمت علَيه اللَّه أَنعم للَّذي تقُولُ وإِذْ    قوله اهللا عنها تقصد ما ورد ىفى رضىوه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   ٤٦٨٤ و ٣١٩٢البخارى  ) ١( 
  ٢٧١٦مسلم  ) ٢( 
    .٦٩٨٤البخارى  ) ٣( 

- ١١ -  



 زوجناكَها وطَرا منها زيد قَضى فَلَما تخشاه أَنْ أَحق واللَّه الناس وتخشى مبديه اللَّه ما نفِْسك في وتخفي اللَّه واتقِ
كَيكُونَ لَا للَى يع نِنيمؤالْم جري حاجِ فوأَز هِمائيعا إِذَا أَدوقَض نهنا مطَركَانَ وو رأَم ولًا اللَّهفْعم   ٣٧األحزاب  

  

 اللَّه عبد أَخيها ابن وعندها ، تموت وهي عائشةَ علَى عباسٍ لابنِ استأْذَنَ أَنه عائشةَ مولَى ذَكْوانَ عن املسند  وىف-٢
نب دبنِ عمحذَا : فَقَالَ ، الره ناسٍ اببنُ عأْذتسي كلَيع ، وهو نرِ ميخ نِيكفَقَالَ....  ، ب ناسٍ اببع : تكُن بأَح 

 )١( .  " .... سموات عِسب فَوقِ من براَءتك اللَّه وأَنزلَ ، طَيبا إِلَّا يحب يكُن ولَم ، إِلَيه اللَّه رسولِ أَزواجِ
  

 فَاستوقَفَته عجوز فَلَقيته ، أَصحابِه من ناسٍ في مر ، عنه اللَّه رضي ، الْخطَّابِ بن عمر روى البيهقي بسنده عن -٣
قَفا فَوهلَيع عضفَو هيدلَى يا عهيبكنى ، متح تقَض تاجاحا ، هفَلَم غَتلٌ قَالَ فَرجر : تسبح االتشٍ رِجيلَى قُرع 

هذوزِ هجقَالَ ، الْع " : كحيرِي ودت نم هذ؟ ه هذه وزجع عمس ا اللَّهاهكْوش نقِ معِ فَوبس اتاومس ، اللَّهلَوِ و 
  ) ٢(.   "حاجتها تقْضي حتى إِلَيها أَعود ثُم الصالةَ آتي إِال ، علَيها وقَفْتلَ اللَّيلِ إِلَى استوقَفَتنِي

 

وبين  ، سنة خمسمائَة والْكُرسي الْقُصوى السماِء بين ما : " قَالَ ، عنه اللَّه رضي مسعود ابن اللَّه عبد  قال-٤
  ) ٣(.   "أَعمالكمِ من شيٌء علَيه يخفَى ولَا ، الْعرشِ فَوق واللَّه ، الْماِء فَوق والْعرش ، كَذَلك والْماِء لْكُرسيا
 

  !!!اهللا ؟ وأثبتوا هللا العلو سبحانه ، فكيف يقول النووى أننا ال نعلم أين ،  بفهمهم الصاىف ، الفوقية هللا فأثبت الصحابة 
  

  فهو سبحانه ليس ىف جهة من اجلهات   : ( االشعرية أنه البد للتوحيد اخلالص من نفى اجلهة عن اهللا فقال زعم بعض بل 
  )٤( . )آلن ذلك من صفات االجسام 

  

  ، ومصطلح اجلهة مل يرد ىف أو وصفه به رسوله ومنهج أهل السنة أال يثبتون وصف هللا ، إال مبا وصف به نفسه 
  .القران والسنة إثباتاً ، أو نفياً ، ويغىن عنه ما ثبت ىف الكتاب والسنة ، من أن اهللا تعاىل ىف السماء 

  

رمحه اهللا بقوله ذلك عن فأجابئل شيخ االسالم ابن تيمية عن إثبات اجلهة هللا أو نفيها وقد س :  
  

   بدعة نفيا اللفظ هذا طالقإ ألن  ،اللفظ هذا ثباتإ كالمى ىف فليس والتحيز اهللا عن اجلهة نفى طلبي القائل قول اما( 
 وال،  رب السموات فوق ليس أنه القول هذا قائل أراد فان،  االمة عليه واتفق والسنة الكتاب به جاء ما اال أقل مل ناأو

   األمة سلف المجاع خمالف باطل فهذا،  احملض العدم اال العامل فوق وما ربه اىل به يعرج مل حممدا وأن،  اله العرش فوق
  )٥(.  ) كالمى ىف به مصرح مذكور فهذا،  املوجودات جوف ىف يكون وال،  خملوقاته به حتيط ال اهللا ان بذلك أراد وان

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    .  ،  وصححه شعيب االرناؤوط٣٢٦٢مسند أمحد  ) ١( 
 .  بسند صحيح  مكتبة السوادى ، جدة/   ،  ط ٨٨٦األمساء والصفات للبيهقى  ) ٢( 
  .بسند صحيح  دار طيبة ، الرياض  /   ، لاللكائى ،  ط ٣٩٥ / ٣شرح اصول إعتقاد أهل السنة واجلماعة  ) ٣( 
   . ، للشيخ طه عبد اهللا عفيفى  ٩٩كتاب حق اهللا على العباد وحق العباد على اهللا ص  ) ٤( 
  .ية    البن تيم٢٦٥ / ٥جمموع الفتاوى  ) ٥( 

- ١٢ -  



فهم يبتون ، ) كالم نفسى ( أن االشاعرة ال يثبتون الرؤية هللا على احلقيقة ، بل الرؤية عندهم مثل الكالم : فاحلاصل 
 يعىن ال كالم ىف احلقيقة ، وأيضاً ال صفة الكالم هللا بأنه نفسى أو شىء معنوى ، أى أنه كالم بغري حرف وال صوت ،

  !!!! عندهم ليس له وجه وال عينني ، فماذا سنرى يوم القيامة عند االشاعرة ؟ رؤية ىف احلقيقة ، الن اهللا
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  املطلب الثالث
  

ال بالعني اردة وال ( بأى حال على أن اهللا ال يرى ىف الدنيا  الصحابة فهمومن القران والسنة املُحكمة األدلة النقلية 
  )وال ىف اليقظة وال ىف املنام ) القلب ( بالفؤأد 

  

   -:من القران االدلة : أوالً 
  

 تدرِكُه لَا () وكيلٌ شيٍء كُلِّ علَى وهو فَاعبدوه شيٍء كُلِّ خالق هو إِلَّا إِلَه لَا ربكُم اللَّه ذَلكُم    اهللاقال -١
ارصالْأَب وهو رِكدالْأَ يارصب وهو يفاللَّط بِريالْخ  ١٠٣  ،١٠٢ األنعام  

  

واالنسان ىف الدنيا ال يرى اهللا آلن اجلهاز االدراكى عنده ضعيف ال يتحمل ذلك ، كما حدث مع نىب اهللا موسى ملا سأل 
  .قوته وصالبته مل يتحمل ذلك ، فأخربه اهللا بامتناع ذلك على حالته الىت هو عليها ىف الدنيا ، وأن اجلبل على ربه أن يراه 

  

 فَإِن الْجبلِ إِلَى انظُر ولَكنِ ترانِي لَن قَالَ إِلَيك أَنظُر أَرِنِي رب قَالَ ربه وكَلَّمه لميقَاتنا موسى جاَء ولَما   قال -٢
قَرتاس هكَانم فوانِي فَسرا تلَّى فَلَمجت برلِ هبلْجل لَهعا جكد رخى ووسقًا معا صفَلَم قَالَ أَفَاق كانحبس تبت كا إِلَيأَنو 

  ١٤٣األعراف   الْمؤمنِني أَولُ
  

 إِنه يشاُء ما بِإِذْنِه فَيوحي رسوال لَيرس أَو حجابٍ وراِء من أَو وحيا إِال اللَّه يكَلِّمه أَنْ لبشرٍ كَانَ وما   قال -٣
يلع يمكح   ٥١الشورى    

  

من وراء حجاب  تكون )االنبياء املرسلني  ( ىف الدنيا آلعلى خلق اهللا مرتبةفاذا كان الكالم أجل وأعلى املراتب فيه 
  . !!؟ فكيف يراه أحد بغري حجاب

  

 اتني االيتني بعينهما مل سأهلا مسروق عن رؤية النىب لربه وقد استدلت عائشة رضى اهللا عنهافَقَالَت : لَمأَو عمسأَنَّ ت اللَّه 
 كَانَ ما و : يقُولُ اللَّه أَنَّ تسمع أَولَم  ،١٠٣االنعام  الْخبِري  اللَّطيف وهو اَألبصار يدرِك وهو اَألبصار تدرِكُه  ال : يقُولُ
  )١( .  ٥١الشورى  حكيم  علي إِنه يشاُء ما بِإِذْنِه فَيوحي رسوال يرسلَ أَو حجابٍ وراِء من أَو وحيا إِال اللَّه يكَلِّمه أَنْ لبشرٍ

  

   -:ثانياً من السنة 
  

  )٢( .  "يموت حتى ربه منكُم أَحد يرى لَن أَنه واتعلَّم"  قال بن عمر أن رسول اهللا اروى مسلم عن  -١
  

حىت النىب حممد  ،لكل أحد بدون استثناء أى أحد ىف داللته على إنعدام رؤية اهللا ىف احلياة الدنيا جداً واحلديث صريح 
 ، هروا اهللا ىف الدنيا حىت متوتوا وذلك النأنكم لن تفتعلموا أى تيقنوا   ،فال استثناء اال بدليل داخل حتت هذا النفى 

حلياة الدنيا ضعيف ال يطيق ذلك ، أما بعد موت االنسان فيكون اجلهاز االدراكى لالنسان ىف اأن كما قلنا قبل ذلك 
  جهازه االدراكى مالئم لرؤية اهللا سبحانه وتعاىل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .١٧٨ مسلم ) ١( 
    .١٦٩ مسلم ) ٢( 
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   -: الصحابة فهمثالثاً 
  

وحىت ال يتسع اخلرق على الراقع ، ال تتشعب االمور ويتفهم القارىء ووحىت ال خيتلط االمر على أحد ، وحىت تتبسط املعلومة 
 من أثبت رؤية النىب ربه ، مث بعد ذلك أشرع ىف الرد على شبهاتعدم رؤية النىب ربه ليلة املعراج  إمجاع الصحابة على فسأنقل االن

  -: )ىف غري املعراج ( بأن اهللا يرى ىف الدنيا قال من الصحابة صح عن أحد مث بعد ذلك هل ، سواء ىف ليلة املعراج أو ىف غريها 
  

  )ىف العهد املكى ( على أن النىب حممد مل يرى ربه ليلة االسراء واملعراج ) سكوتى اللفظى وال( إمجاع الصحابة : أوالً 
   )القلب ( سواء رؤية ربه بالعني اردة أو سواء رؤية ربه بالفؤاد 

  -: وإثبات الصحابة أن الرؤية ىف ليلة املعراج هى رؤية جربيل على صورته احلقيقة الىت خلق عليها 
  

  ام املؤمنني عائشة بنت الصديق  -١
  

 عن ، الشعبِي عنِ ، داود عن ، إِبراهيم بن إِسماعيل حدثَنا ، حربٍ بن زهير حدثَنِيقال االمام مسلم ىف صحيحه أخرج 
ريةَ الْف اللَّه علَى أَعظَم فَقَد منهن   بِواحدة تكَلَّم من ثَلَاثٌ عائشةَ ، أَبا يا : فَقَالَت ، عائشةَ عند متكئًا كُنت : قَالَ ، مسروقٍ

ا : قُلْت؟ م نه قَالَت : نم معا أَنَّ زدمحأَى مر هبر،  فَقَد ظَملَى أَعع ةَ اللَّهيرقَالَ  ،الْف : تكُنئًا وكتم ، تلَسفَج فَقُلْت : 
   ٢٣التكوير   الْمبِنيِ بِاُألفُقِ رآه ولَقَد  : لَّهال يقُلِ أَلَم تعجلينِي ، ولَا أَنظرِينِي الْمؤمنِني، أُم يا

 لَقَدو آهلَةً رزى نرأُخ   ١٣النجم،   ا : فَقَالَتلُ أَنأَو هذه ةأَلَ ، اُألمس نع كولَ ذَلسر فَقَالَ اللَّه :   
 عظَم سادا ، السماِء من منهبِطًا رأَيته ، الْمرتينِ هاتينِ غَير ، علَيها خلق الَّتي صورته علَى أَره لَم ، جِبرِيلُ هو إِنما" 

هلْقا خم نياِء بمضِ إِلَى الساَألر  "، فَقَالَت : لَمأَو عمسأَنَّ ت قُولُ اللَّهي :  ال رِكُهدت ارصاَألب وهو رِكدي ارصاَألب وهو 
يفاللَّط بِريالْخ   ١٠٣االنعام،  لَمأَو عمسأَنَّ ت قُولُ اللَّهي :  امرٍ كَانَ وشبأَنْ ل هكَلِّمي ا إِال اللَّهيحو أَو ناِء مرو 
  )١( .  ٥١الشورى   حكيم علي إِنه يشاُء ما بِإِذْنِه فَيوحي رسوال يرسلَ أَو حجابٍ

  

وليس  ، االساسية فالنىب يقصد أنه رأى جربيل مرتني على خلقتهوحىت ال يستنكر أحد فهم كالم النىب ىف رؤيته جربيل 
  .كما يأتى اليه كل مرة ىف صورة رجل 

   

  أبو ذر جندب بن عبد اهللا بن جنادة -٢
  

 لأَبِي : قُلْت : قَالَ ، شقيقٍ بن اللَّه عبد حدثَنا ، قَتادةُ حدثَنا ، إِبراهيم بن يزِيد حدثَنا ، ارونَه ابن يعنِي يزِيد حدثَنا -١
ذَر لَو كْترأَد بِيالن  ،هأَلْتا : قَالَ لَسمعو تكُن أَلُهسقَالَ ؟ ت : هأَلْتلْ سأَى هر رهب  َو قَالأَب ذَر : قَد ،هأَلْتفَقَالَ س : 
 "ورى نأَن اه٢ (. "أَر(  

  

   ٢٤٧البقرة   علَينا الْملْك لَه يكُونُ أَنى  كما قال ، مبعىن كيف أراه وهو جواب للتعجب من القول " أَراه  أَنى" وكلمة 
  ٤٠ال عمران   غُلَام لي يكُونُ أَنى رب قَالَ عليه السالم قوله تعاىل عن زكريا أى أم يتعجبون كيف يكون له علينا ، و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . ١٧٨مسلم  ) ١( 
   هنا صرح بالسماعلكنه و،  ولكن قتادة عنعن وهو مدلس ١٧٩  واحلديث عند مسلم برقم ٢١٠١٥مسند امحد بن حنبل  )  ٢( 

- ١٥ -  



 يكُونُ أَنى رب قَالَت يقول كيف يكون ىل غالم ، وقوله تعاىل عن مرمي عليها السالم عليه السالم وهو تعجب من زكريا 
      ٤٧ ال عمران   ولَدلي

  اخل... كيف يكون ىل ولد : له تقول ،  عليه السالموهو تعجب من مرمي عليها السالم ملا يقوله جربيل 
   -: عن خلقه ، والدليل  هو النور ، أى احلجاب ، حجاب اهللا  فالذى رأه النىب

  

  )١( .  »بصره أَدركَه شيٍء كُلَّ وجهِه سبحات لَأَحرقَت كَشفَها لَو النور حجابه » قول النىب 
  

لضعف جهازه  ىف الدنيا  برؤية اهللا  ال طاقة له ، آلن النىب احلجاب ومل يرى اهللا ليلة املعراج  رأى أى أنه 
  . له ، مع قوته وصالبته  فاجلبل مل يتحمل جتلى اهللا االدراكى
  

، وهو ما   الرؤيةى، بل ورد ما يدل على نف رأى ربه بعني رأسه لكن مل يرد نص بأنه  : "   احلنفى العزابن أىبقال 
 " رواية وىف"  نور أىن أراه : " ؟ فقال هل رأيت ربك هللا سألت رسول ا:  قال  ذر ، عن أىب  صحيحهرواه مسلم ىف

 ، فقال  كلمات خبمسقام فينا رسول اهللا :  أنه قال  عن أيب موسى األشعري  أيضا، وقد روى مسلم  " رأيت نوراً
 وعمل النهار   هار، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل الن ، خيفض القسط ويرفعه إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام : "

   "  لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه  النار رواية، حجابه النور وىف  الليلقبل عمل
  وبينه مينعىنفكيف أراه والنور حجاب بيىن: ى ، أ أنه رأى احلجاب"  رأيت نوراً : "  ذر واهللا أعلم معىن قوله ألىبفيكون

  )٢(   اهـ"  اتفاق الصحابة على ذلكىوحكى عثمان بن سعيد الدارم،   الرؤية واهللا أعلمى نف، فهذا صريح ىف من رؤيته
  

  اهلذىلعبد اهللا بن مسعود بن حبيب أبو عبد الرمحن  -٣
  

   :تعالَى اللَّه قَولِ عن ، حبيشٍ بن زِر سأَلْت : قَالَ ، الشيبانِي إِسحاق أَبو حدثَنا ، عوانةَ أَبو حدثَنا ، قُتيبةُ حدثَنا -١
 َفَكَان نِ قَابيسقَو ى أَونى*  أَدحإِلَى فَأَو هدبا عى محأَو  ، َا : قَالثَندح ناب ودعسم : هأَى أَنرِيلَ " رجِب لَه تس 

ائَةاحٍ من٣( .  ج(   
  

 كَذَب ما   :قَالَ ، اللَّه عبد عن ، زِر عن ، الشيبانِي عنِ ، غياث بن حفْص حدثَنا ، شيبةَ أَبِي بن بكْرِ أَبو حدثَنا -٢
ادا الْفُؤأَى مر  ، َأَى : " قَالرِيلَ رجِب هلَيلَام عالس لَه تس ائَةاحٍ من٤( .   "ج(   

  

٣- داحفَّانُ ثَنا ، عثَندح ادمح نةَ بلَمس ، نمِ عاصنِ علَةَ بدهب ، ننِ ، زِرٍّ عنِ عاب ودعسم ، هي قَالَ أَنف هذه ةالْآي:   
 لَقَدو آهلَةً رزى نرأُخ  ، َولُ قَالسر اللَّه  : تأَيرِيلَ رجِب دنع ةردى سهتنالْم ، هلَيع تس ائَةاحٍ، منج ثَرني نم 

هاوِيلُ رِيشهالت : رالد اقُوتالْي٥( .  "و(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "ه النار حجاب " ٥٤١ وصححه االلباىن ، وجاء ىف بعض الروايات  الصحيحة كما ىف مسند عبد بن محيد ١٩٦سنن ابن ماجة  ) ١( 
  ١٣٩١ ، الرابعة  الطبعة ،بريوت - اإلسالمي املكتب/ ط  احلنفى   العزابن أىب  ١٨٨ / ١ الطحاوية العقيدة شرح )  ٢( 
    .٣٠١٢البخارى  ) ٣( 
    .٢٥٩مسلم  ) ٤( 

  ٣٩٠٥مسند امحد بن حنبل  ) ٥( 
- ١٦ -  



 عن ، حبيشٍ بن زِر سمع ، الشيبانِي سلَيمانَ عن ، شعبةُ حدثَنا ، أَبِي حدثَنا ، الْعنبرِي معاذ بن اللَّه عبيد حدثَنا -٤
دبع قَالَ ، اللَّه:   أَى لَقَدر نم اتآي هبى ررالْكُب  ، َأَى : " قَالرِيلَ ري جِبف هتورص لَه تس ائَةاحٍ من١( . ج(  

  

  عتقاد ابن مسعود ىف الرؤية ليلة املعراج أا جلربيل عليه السالم إبني االخري مرفوع وليس مبوقوف ولكن يقبل واحلديث 
 اذ أن اهللا قال  أيضاً ،بداللة املفهومواحلديث قاطع ىف صحته وقاطع ىف داللته على أن النىب رأى جربيل مرتني 

   . السماِء من منهبِطًاعلى صورته احلقيقية الىت خلق عليها أوالً  االرض ىفرآه ه الن، خرى يعىن رؤية اُ" نزلة اخرى " 
  

  جلربيل فقط  رؤية النىب  كلها تتحدث عن املعراج فأثبت ابن مسعود  القرانية الىت مضت وهذه االيات
  

  بن صخر الدوسىعبد الرمحن هريرة  أبو  -٤
  

 أَبِي عن ، عطَاٍء عن ، ) بن ميسرة الفزازىهو (  الْملك عبد عن ، مسهِرٍ بن علي حدثَنا ، شيبةَ بِيأَ بن بكْرِ أَبو حدثَنا
  )٢(  "جِبرِيلَ رأَى : " قَالَ ،  أُخرى نزلَةً رآه ولَقَد   هريرةَ

  

  عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلبأبو العباس  -٥
  

داحو ثَنكْرِ أَبب نةَ أَبِي ببيا ، شثَندح فْصح ، نع دبع كلالْم ، نطَاٍء عنِ ، عنِ عاسٍ اببقَالَ ، ع " : آهر ٣( .  "بِقَلْبِه(  
  

ا يعىن ابن مجملة ، فماذختصرة ىب هريرة هم هم ىف اسناد ابن عباس وقد قالوا رواية مأأن الرواة ىف حديث  يالحظ
وهم يعنون ا تفسري االية كما ىف حديث اىب هريرة وزادوا عليها فقط أن رؤية جربيل كانت بالقلب عباس بالرؤية ، 

 نزلَةً رآه ولَقَد ، الن االسناد نفسه ىف تفسري االية يعىن بو هريرة أبعد رواية ىف صحيحه لذلك وضعها االمام مسلم و
  )القلب ( ود أن النىب رآى جربيل ولكن بالفؤاد  فيكون املقص أُخرى

  

وأخرياً فصل اخلطاب ىف رؤية النىب لربه ليلة املعراج هل كانت رؤية هللا سواء بالعني أو سواء بالفؤاد أم كانت الرؤية 
  جلربيل عليه السالم

  

 أَطيعوا آمنوا الَّذين أَيها يا له تصديقاً لقول اال  حممد بن عبد اهللا رسول رب العاملنيهو بيننا والذى سيفصل ىف هذا 
وا اللَّهيعأَطولَ وسي الرأُولرِ والْأَم كُمنفَإِنْ م متعازني تٍء فيش وهدإِلَى فَر ولِ اللَّهسالرإِنْ و متونَ كُننمؤت مِ بِاللَّهوالْيو 

  ٥٩النساء   تأْوِيلًا وأَحسن خير ذَلك الْآخرِ
  

  أَنه ، مسعود ابنِ عنِ ، حبيشٍ بنِ زِر عن ، بهدلَةَ بنِ عاصمِ عن ، سلَمةَ بن حماد نا ، عفَّانُ نا ، الدورِي عباس حدثَنا -١
  مائَة ست لَه الْمنتهى، سدرة عند جِبرِيلَ رأَيت  " : اللَّه رسولُ الَقَ  أُخرى نزلَةً رآه ولَقَد  :اآلية هذه في قَالَ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .٢٦٠مسلم  ) ١( 
    .٢٦١مسلم  )  ٢( 
    . ٢٦٢مسلم  ) ٣( 

  

- ١٧ -  



  )١( .  "ياقُوتوالْ الدر التهاوِيلُ رِيشه من ينتثر جناحٍ،
  

واحلديث قاطع ىف صحته وقاطع ىف داللته على أن النىب رأى جربيل مرتني بداللة املفهوم اذ أن اهللا قال نزلة اخرى يعىن 
  ) أى قبل صعوده ( رؤية اخرى النه ىف املرة الثانية رأى جربيل ففى االوىل رأى جربيل 

  

 حبيشٍ بن زِر ثَنا : قَالَ ، الشيبانِي سلَيمانُ ثَنا : قَالَ ، زِياد بن الْواحد عبد ثَنا : لَقَا ، الشوارِبِ أَبِي ابن حدثَنا -٢
 لَه جِبرِيلَ يترأَ : "  اللَّه رسولُ قَالَ : قَالَ ،  أَدنى أَو قَوسينِ قَاب فَكَانَ :  اآلية هذه في اللَّه عبد قَالَ : قَالَ

تس ائَةاحٍ من٢( .  "ج(  
  

 متكئًا كُنت : قَالَ ، مسروقٍ عن ، الشعبِي عنِ ، داود عن ، إِبراهيم بن إِسماعيل حدثَنا ، حربٍ بن زهير حدثَنِي -٣
دنةَ عشائا : فَقَالَت ، عا يأَب شائثَلَاثٌ ةَ ،ع نم كَلَّمت ةداحبِو   نهنم فَقَد ظَملَى أَعع ةَ ، اللَّهيرالْف ا : قُلْت؟ م نه قَالَت : نم 
معا أَنَّ زدمحأَى مر هبر،  فَقَد ظَملَى أَعع ةَ اللَّهيرقَالَ  ،الْف : تكُنئًا وكتم ، تلَسفَج ا : فَقُلْتي أُم ،نِنيمؤرِينِي الْمظلَا أَنو 

   ٢٣التكوير   الْمبِنيِ بِاُألفُقِ رآه ولَقَد  : اللَّه يقُلِ أَلَم تعجلينِي ،

 لَقَدو آهلَةً رزى نرأُخ   ١٣النجم،   ا : فَقَالَتلُ أَنأَو هذه ةأَلَ ، اُألمس نذَ عكولَ لسر فَقَالَ اللَّه :   
 عظَم سادا ، السماِء من منهبِطًا رأَيته ، الْمرتينِ هاتينِ غَير ، علَيها خلق الَّتي صورته علَى أَره لَم ، جِبرِيلُ هو إِنما" 

هلْقا خم نياِء بمضِ إِلَى السفَ ،"  اَألرقَالَت : لَمأَو عمسأَنَّ ت قُولُ اللَّهي :  ال رِكُهدت ارصاَألب وهو رِكدي ارصاَألب وهو 
يفاللَّط بِريالْخ   ١٠٣االنعام،  لَمأَو عمسأَنَّ ت قُولُ اللَّهي :  امرٍ كَانَ وشبأَنْ ل هكَلِّمي ا إِال اللَّهيحو أَو ناِء مرو 
  )٣( .  ٥١الشورى   حكيم علي إِنه يشاُء ما بِإِذْنِه فَيوحي رسوال يرسلَ أَو حجابٍ

  

  يم  صراحة يراها االعمى ىف الليل البها ىف داللتهةديث الصرحياحوأنا واهللا أتعجب أشد العجب عندما أمسع هذا اال
  !!  رؤية النىب هللا ىف االسراء واملعراج خالف تضاد سائغ ىفالف اخلومع ذلك جتد من يقول بأن 

 راى ربه ليلة املعراج ، وواهللا لقد افتروا  يقول رأيت جربيل ، وهم يقولون قال ابن عباس سبحان اهللا النىب 
املطالب القادمة وسنثبت ذلك ىف الكذب حىت على ابن عباس فما قال ذلك أبداً وال صح عنه ، واهللا ما قال ذلك ، 

 فمن قرأ هذه االحاديث وقرأ الرد على الشبهات الىت ستأتى قريباً ، ومل  ، ال بالعني وال بالقلبآى النىب ربهوواهللا ما ر
  :يتراجع فعذرهم عندى كما قيل 

  

  ال فرق بني يمة تقاد وبني مقلد
  

  !!!! أى قول نقبله ىف املسألة ؟  ، عباس ، سبحان اهللالنىب يقول هو جربيل رأيته مرتني ، ويقولون قال ابناهللا أكرب ، 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتبة الرشد  الرياض /   ط ٢٩١التوحيد البن خزمية  دار الثقافة العربية  دمشق وبريوت ، /    ط ٥٣٦٠مسند أىب يعلى املوصلى   ) ١( 

دار هجر  / ط   ٣٠٠٦٨ر الكتب العلمية  بريوت ، جامع البيان عن تأويل أى القران للطربى  دا/   ط ٦٩٦دالئل النبوة للبيهقى السعودية ، 
  ، بسند صحيحمكتبة العلوم واحلكم  ، املدينة ، السعودية /   ط ٦٢٢ ، املسند للشاشى القاهرة

  دار هجر  القاهرة/ ط   ٣٠٠٤٢جامع البيان عن تأويل أى القران للطربى   )  ٢( 
    .١٧٨مسلم  ) ٣( 

- ١٨ -  



 ، أو سوغ  سواء بالعني اردة أو بالفؤادىب رأى ربه ليلة املعراجديث وأصر على القول بأن الناحه االفمن مسع هذ
    فأعلموا أن عقله قد ذهب،سواء بالعني اردة أو بالفؤاد  رؤية النىب ربه ليلة املعراج مسألةاخلالف ىف 

  :كما قال االمام الشافعى رمحه اهللا 
  )١(. )  ذهب قد ىعقل أن فاعلموا خالفه  النىب عن صح وقد،  قوال أقول رأيتموىن إذا (

  

ليلة املعراج  ىف نفى رؤية النىب لربه و ابن مسعود وابو هريرة وابن عباس أبو ذر و فكما مضى ونقلنا قول عائشة 
 فهذا إمجاع غريهم من الصحابة  ومل ينكر عليهموال يعلم هلم مخالفوإثبات أن رؤية النىب كانت جلربيل عليه السالم ، 

  وفوق هذا كله قول النىب وتفسريه لاليات عن الرؤية ليلة املعراج منعقد ىف عصر الصحابة 
  

إال أنه خرج علينا من العلماء من يقول خبالف النص ، وال شك الىت نقلتها ، ومع كل هذه النصوص املاضية املُحكمة 
     ذا الذى ال يخطىء قط معذورون فمنعندى أم 

  

  بالً أن تعد معايبهكفى باملرء ن   من ذا الذى ترجى ثناياه 
  

حتجاً علينا بأن االئمة اختلفوا ىف ذلك ويسعنا ما وسع من ولكن ليس مبعذور من يسمع هذه النصوص مث يوىل ظهره م
  املُقلدين للعلماء واالئمة ء هوالالىت يطنطنون ا والتراهات اىل أخر هذه اخلرافات ...... قبلنا 

  

  : االمام الشعىب منهجى كما قال وأنا ال اُسىء الحد بعينه ىف ذلك ولكن 
  

  )٢(.   » عليه لبفَ برأيهم قالوا وما  فخذوه  حممد أصحاب عن حدثوك ما «
  

  )٣( . ) احلائط بقوىل فاضربوا احلديث صح إذا : (االئمة كثري من وكما قال 
  

حىت ، فال وزن وال كرامة وال احترام وال اعتبار الى كالم يخالف الكتاب والسنة ، وا به عرض احلائط فاضربنعم ، 
  أى مسلم  أو حىت عامل أو تابعى أو  كانصحاىب فالقائل على العني والرأس،  وان قاله صحاىب

  

  حبجةوليس فالعلم قال اهللا قال رسوله قال الصحابة وما عدا ذلك فليس بعلم وليس بدين 
  

 ال أقول بفهم السلف ولكن بفهم الصحابة فقط بفهم الصحابةبالدليل من الكتاب والسنة  احلق متابعة ىف فالديانة …
 من كائناً به قال من ومقال لسان من  احلقذ، فناخ الن كلمة السلف مطاطية مجملة يدخل فيها التابعني ومن بعدهم

    املشروع اتباع عن يصد متبوع ىف غلوٍ من حذار وحذار ، كان من كائناً به لقا من على ورده ، اخلطأ عن واإلعراض  كان
  

ــف ــاء يـ ــالعلمـ ــمىستدل علـ ــاهلم كالمهـ ــ وأفعـ ــم وال يـ ــاهلمستدل بكالمهـ    وأفعـ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دار الفكر   بريوت/   ط ٥٥٣٤٤تاريخ دمشق البن عساكر  )  ١( 
دار /   البن عبد الرب  ط ٨٩٣ جامع بيان العلم وفضله ، أضواء السلف  السعودية  / ط   للبيهقى ،  ٦٦٨لكربى املدخل اىل السنن ا ) ٢( 

  ابن اجلوزى  السعودية 
  دار الفكر   بريوت/  ، ط  ٥٥٣٤٦ تاريخ دمشق البن عساكر )  ٣( 

- ١٩ -  



  املطلب الرابع 
  

  سواء القائلني بالعني أو القائلني رأه بالفؤاد املعراج ليلةالرد على شبهات القائلني بأن النىب قد رأى ربه 
  

والسبب الرئيسى عندى ىف هذا االلتباس واخللط الذى وقع فيه الكثري من االئمة والعلماء واملُقلدين هو عدم حترير 
النىب وفهم  ، والفهم اخلاطىء للنصوص الذى يخالف كالم املسئلة واالطالع على املصادر احلديثية وحتقيق االسانيد

    أو عدم مجعهم للنصوص والتوفيق بني االدلة وبني كالم الصحابة الذى صح عنهم الصحابة رضوان اهللا عليهم ،
  وكما نقول دائماً وتقليد الكثري لبعض العلماء  فوقعوا ىف احملظور ، وليس اجلمع بني الصحيح والضعيف ،

  

  ا العزو اخلاطىء ولكن ىف اية املطلب ، وسأضرب بعض االمثلة على هذ البينة على من ادعى
  

  -:واالن مع أدلة الذين يقولون أن النىب رأى ربه ليلة املعراج ، سواء القائلني رأه بعيىن رأسه أو القائلني رأه بفؤاده 
  

 أَحمد بن عمر بكْرٍ أَبو نا : قَالَ ، التمار لْحسنِا أَبو علي بنِ عمر بن علي نا : قَالَ ، الْعزِيزِ عبد الْقَاسمِ أَبو حدثَناُ -١
 عبادةَ بن روح نا : قَالَ ، الْبصرِي اَألشعرِي الْحكَمِ بنِ حربِ بنِ أَحمد بن يوسف حدثَنا : قَالَ ، الصفَّار معمرٍ أَبِي بنِ
 : قَالَ  أُخرى نزلَةً رآه ولَقَد   :قَوله في  اللَّه، رسولُ قَالَ : قَالَ ، جابِرٍ عن ، الزبيرِ أَبِي عن ، جريجٍ ابنِ عنِ ،

تأَيي ربلَّ ،رج ،همةً اسافَهشال م كش ،يهي ففو هلقَو:   دنع ةردى سهتنالْم  ، َأَ : قَالرهتي دنع ةردى سهتنى الْمتح 
نيبت لَه ورن هِهج١(.   "و(  

  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

    جمهول احلالعمر بن أمحد بن أيب معمر
    جمهول احلاليوسف حرب األشعري

  دلس من املرتبة الثالثة وقد عنعن  معبد امللك بن عبد العزيز بن جريج
  دلس من املرتبة الرابعة وقد عنعن القرشى من تدرسحممد بن مسلم ب

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 بعضِ عن ، الْقُرظي كَعبٍ بنِ محمد عن ، الْحميرِي عبيدةَ بنِ موسى عن ، مهرانُ ثَنا : قَالَ ، حميد ابن حدثَنا -٢
  تال ثُم ، "مرتينِ بِفُؤادي ورأَيته ، بِعيني أَره لَم : " قَالَ ؟ ربك رأَيت هلْ : اللَّه نبِي يا : قُلْنا : قَالَ  النبِي صحابِأَ
 ا ثُمنلَّى ددفَت  . )٢( 

  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

  

  رك احلديث مت  حممد بن محيد بن حيان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الكويت – الدولية إيالف دار/  هـ  ، ط ٤٥٨ ، البو يعلى الفراء  املتوىف ٩٥ ابطال االويالت الخبار الصفات )  ١( 
  دار هجر  القاهرة/   ط ٣٠٠٤٩جامع البيان عن تأويل أى القران للطربى  )  ٢( 

- ٢٠ -  



   ضعيف  ارمهران بن أيب عمر العط
  منكر احلديث    الْحميرِي عبيدةَ بنِ موسى

  رسال حممد بن كعب القرظىعلة اُخرى وهى إو
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 ، ذَر أَبِي عن ، شرِيك بنِ يزِيد عن ، مِالْحكَ عنِ ، منصورٍ عن ، هشيم حدثَنا : قَالَ ، إِبراهيم بن يعقُوب أَخبرنا -٣
  )١( .  "بِبصرِه يره ولَم بِقَلْبِه، وتعالَى تبارك ربه  النبِي رأَى : " قَالَ

  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

   وقد عنعن من املرتبة الرابعةهشيم بن بشري مدلس
  

  عترب بهال شاهد وال يوبناء عليه فال يصلح دليل و
  

 أَبِي : عن ا وحدث حاجا، بغداد قدم النيسابوري العباس أَبو غالب بن سلمة بن مأمون بن أَحمد بن مأمون -٤
 مأمون العباس أَبو دثَناح : قَالَ رزق، بن أَحمد بن محمد أَخبرنا.زرقويه بن احلَسن أَبو : عنه حدثَنا . السراج العباس

 حدثَنا : قَالَ السراج، إِسحاق بن محمد حدثَنا : قَالَ للحج، قدم النيسابوري غالب بن سلمة بن مأمون بن أَحمد بن
  شريك بن يزيد عن ، كماحل عن منصور، أخربنا : قال ، هشيم أخربنا : قال معمر، بن إِبراهيم بن إِسماعيل معمر أَبو
  )٢(  .بقلبه رآه : قَالَ  أُخرى نزلَةً رآه ولَقَد   :تعاىل قوله يف ذر أَبِي عن

  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

   جمهول احلال النيسابوري العباس أَبو غالب بن سلمة بن مأمون بن أَحمد بن مأمون
  

  عترب بهاهد وال يوبناء عليه فال يصلح دليل وال ش
  

٥- نمو هيثدا : حم اهثَنداذُ حعم نى بثَنا : قَالَ ، الْمثَندح دمحم نالِ بهنالْم رِيرا : قَالَ ، الضثَندح رمع نبِيبٍ بح 
يا : قَالَ ، الْقَاضثَندح دالذَّاُء خالْح ، نع ديمنِ حاللٍ به ، نع دبع نِ اللَّهب تامالص ، نأَبِي ع ا : " قَالَ ، ذَرولَ يسر 

لْ اللَّهه تأَي؟ ركبقَالَ ر : فكَي؟ واهأُر وه ،ورى النأَن اهأُر " ، قَدى وور امشه يائوتسالد اممهو نى بيحي زِيديو بن 
،يماهرإِب نةَ، عادقَت نع دبع نِ اللَّهيقٍ، بقش نأَبِي ع ذَا ذَره ،الْكَالم هذهةُ وايولَى الر٣( .  أَو(  

  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

   ضعيفعمر بن حبيب العدوي
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   دار احلرمني  القاهرة/  ط١١٦٤دار الكتب العلمية  بريوت  ، املعجم االوسط للطرباىن /   ط ١١٤٧٢السنن الكربى للنسائى  )  ١( 
 دار الكتب العلمية  بريوت/    ط ٧٢٣٧تاريخ بغداد للخطيب البغدادى  ) ٢( 
  تبة العلمية  بريوتدار املك/   ط ١٢٧٣الضعفاء الكبري للعقيلى  )  ٣( 

- ٢١ -  



  اللَّه رسولَ رأَيت لَو ذَر لأَبِي قُلْت : قَالَ ، شقيقٍ بنِ اللَّه عبد عن ، قَتادةُ حدثَنا ، همام حدثَنا ، عفَّانُ حدثَنا -٦
،هأَلْتا : قَالَ لَسمو ت؟ كُنأَلُهسقَالَ ت : تأَ كُنأَلُهلْ سأَى ه؟ رهبي : قَالَ رفَإِن قَد ،هأَلْتفَقَالَ س " : قَد هتأَيا رورى ،نأَن 

  )١(.   "رأَيته قَد : " همام قَالَ كَما أَبِيه عن رواه أَنه ، معاذًا يعنِي هشامٍ ابنِ عن وبلَغنِي : عفَّانُ قَالَ ،  ! "أَراه؟
  

 : قَالَ لَسأَلْته ، اللَّه رسولَ رأَيت لَو : ذَر َألبِي قُلْت : قَالَ شقيقٍ بنِ اللَّه عبد عن ، قَتادةُ حدثَنا ، همام حدثَنا -٧
  )٢(  .أَراه أَنى نورا رأَيت قَد : قَالَ سأَلْته قَد فَإِني : الَقَ ؟ ربه رأَى هلْ : أَسأَلُه كُنت : قُلْت تسأَلُه؟ كُنت وعما

  

٨- قَدو اقس نةَ ابميزيثَ خدأَبِي ح ذَر : ا : قُلْتولَ يسر ،لْ اللَّهه تأَي؟ ركبفَقَالَ ر " : ورى ن؟ أَناهأَر " دعو ناب 
 ، قَتادةَ عن ، أَبِي حدثَنِي ، هشامٍ بن معاذُ حدثَنا ، بندار حدثَنا ما هذَا في عندي والَّذي : قَالَ ثُم منكَر، هذَا خزيمةَ

نع دبع نِ اللَّهيقٍ بققَالَ ، ش : َألبِي قُلْت ذَر لَو تأَيولَ رسر اللَّه  هأَلْتقَالَ.لَس : نع ٍء أَيي؟ شأَلُهسقَالَ ت : تكُن 
أَلُهلْ أَسه تأَي؟ ركبو قَالَ رأَب ذَر : قَد هأَلْتفَقَالَ.س " : تأَيا رورقَالَ " .ن نةَ ابميزلَى : خذَا فَعكُونُ هى ينعم هلقَو " 

 ابن قَالَ.نورا أَرى إِنما : يقَرر حيثُ الرؤيةَ ينفي بِعينِه هذَا : قُلْت.نورا أَرى فَإِنما أَراه، كَيف وأَ أَراه، أَين " أَراه أَنى
  . علْمٍ زِيادةُ معه أَثْبت ومن نفَت، فَعائشةُ : خزيمةَ

  

 : وسلَّم وآله علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ بِقَولِ : قَالَ عائشةَ؟ قَولَ تدفَع بِم : وسأَلَه اللَّه، بدع أَبِي عن الْمروذي، ونقَلَ
 "تأَيي رب٣(  . "ر(  

  

   -: ملا يلى ةضعيفاملاضية الثالثة ديث احواال
  

  :مدار هذه االحاديث الثالثة على 
  

  

دلس   : ىمة السدوسعاقتادة بن دالىتىوهمن املرتبة الثالثة  م ا  ال يإال إذا صرحوا بالسماعقبل حديث أصحا  .  
  

عائشة نفت وابن مسعود وابو هريرة وابو ذر والنىب نفسه نفى الرؤية ليلة املعراج ، سبحان اهللا  ) :  على شعبان (قلت
  فأى كالم وتفسري بعد النىب 

  

   ان من اثبت معه زيادة علم فاحلديث الذى ذكره هنا ضعيف وقد بينت سبب الضعف خزميةقول االمام ابنوأما عن 
  

  -: ففى غري موضعه ملا يلى استدالل االمام امحدوأما عن 
  

 ىف حديث الرؤية املنامية رأيت رىب ففى موضع أخر باملدينةالن النىب أيضاً نفى الرؤية ليلة املعراج وأما قوله رأيت رىب 
، فعائشة تتحدث عن أمرين ومها نفى رؤية  فاستدالل االمام امحد خاطىءو أتاىن رىب البارحة ىف أحسن صورة البارحة أ

بعيىن ( بالبصر على االطالق سواء النىب ربه ليلة املعراج سواء بعيىن رأسه أو بفؤاده ، وأيضاً فالسيدة عائشة تنفى الرؤية 
   .فلينتبه هلذاالق أى ليس ىف املعراج فقط على االطنفى ) الفؤاد ( أو بغري ذلك  )رأسه 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دار إحياء التراث العرىب   لبنان/   ط ٢٠٨٠٥مسند امحد  )  ١( 
  دار احلديث  القاهرة/   ط ٣٠٧احاديث عفان بن مسلم  ) ٢( 
  ردندار االمام النووى اال/  ط ٢١٤العلو للعلى الغفار للذهىب  )  ٣( 

- ٢٢ -  



  وسبب أخر لضعف احلديث وهو االضطراب والشذوذ ، وقد استنكر االمام عفان بن مسلم ذلك كما نقله ابن منده 
  

 إِبراهيم بن يزِيد ثَنا ، مسلمٍ بن عفَّانُ ثَنا ، الطَّباعِ بنِ يوسف بن محمد ثَنا ، الطُّوسي جميلٍ بنِ عمر بن محمد أَنبأَ -٩
نةَ عادقَت ، نع دبع نِ اللَّهيقٍ بققَالَ ، ش : َألبِي قُلْت ذَر لَو تأَيولَ رسر اللَّه  ،هأَلْتقَالَ لَس : نعاذَا وم تكُن 

 وحدثَنِي : عفَّانُ قَالَ ، " أَراه؟ أَنى نور : فَقَالَ سأَلْته قَد إِنيفَ : قَالَ  ربه رأَى هلْ : " أَسأَلُه كُنت : قُلْت تسأَلُه؟،
اممه نى بيحي يذَا فه يثدالْح نةَ عادقَت ، نع دبع نِ اللَّهيقٍ بقش ، نأَبِي ع ذَر ثْلَهاًء موس ادزو يهقَالَ ف : قَد  هتأَير
امٍ فَقُلْتمهل : فكُونُ كَيي قَد ،هتأَيقُولُ ريو " : ورى ن؟ أَناهكَذَا : قَالَ " أَرقَالَ، ه ثُم ما قَدنلَياذُ ععم نامٍ بشنِي هلَغفَب 

أَو ،هتعمس اهور نع ا أَبِيهقَالَ كَم امم١(   .ه(  
  

  من املرتبة الثالثة وقد عنعنقتادة بن دعامة السدوسى مدلس  ينا من قبل وعلتهواحلديث ضعيف كما ب
  

   أقبح ما يأتى من املُحال  فان اثبات ضدين معاً ىف حال،  ىف حمله  بن مسلم عفاناالمام وال شك ان استنكار 
  

  أصالً ضعيف حىت ال تتهم الشريعة بالتناقض والتعارض واحلمد هللا فاحلديث 
  

  :  ن االئمة ىف التعليق على هذا احلديثكالم لبعض أهل العلم مإليكم و
  

 عقبه عن عثمان بن ١٤٧-١/١٤٦ونقل أبو عوانة . فقط" قد رأيته"من طريق عفان عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة بلفظ 
عن مهام عن قتادة ما زلت منكرا حلديث يزيد بن إبراهيم حىت حدثنا عفان : "مسعت أمحد بن حنبل يقول:أيب شيبة أنه قال

 عن اخلالل ٧/٤٥٣ونقل هذا الكالم كذلك احلافظ ابن كثري يف تفسريه ..." عن عبد اهللا بن شقيق قال قلت أليب ذر
". ما وجهه ىما زلت منكرا له، وما أدر:  فقالوقد حكى اخلالل يف علله عن اإلمام أمحد قد سئل عن هذا احلديث: "فقال

معناه كان ثَم نور، وحال دون " أراه نور أىن : "إلسالم أمحد بن تيمية يقول يف قوله مسعت شيخ ا : "وقال ابن القيم
وقد أعظل أمر ". رأيت نورا: "فقال هل رأيت ربك ؟"ويدل عليه أن يف بعض ألفاظ الصحيح : رؤيته نور فأىن أراه ؟ قال

  ياء النسب، والكلمة كلمة واحدةلى أاع" نوراين أراه: "هذا احلديث على كثري من الناس، حىت صحفه بعضهم فقال
" أىن أراه"أم اعتقدوا أن الرسول رأى ربه، وكان قوله  وإمنا أوجب هلم هذا اإلشكال واخلطأوهذا خطأ لفظًا ومعىن، 

  )٢( اهـ   ."، وكل هذا عدول عن موجب الدليل ورده بعضهم باضطراب لفظهكاإلنكار للرؤية حاروا يف احلديث 
  

 تنتهى حينما يعلموا بضعف رواية قتادة اذا عنعنوهذه احلرية واالشكال وااللتباس عند الفريقني : ) شعبان على  ( قلت
  النه يدلس عن الضعفاء ، والصحيح املقطوع به عن اىب ذر من طريق قتادة هو هذا احلديث فقط النه صرح بالسماع فيه

  

 ذَر لأَبِي : قُلْت : قَالَ ، شقيقٍ بن اللَّه عبد حدثَنا ، قَتادةُ حدثَنا ، إِبراهيم بن يزِيد ناحدثَ ، هارونَ ابن يعنِي يزِيد حدثَنا
لَو كْترأَد بِيالن  ،هأَلْتا : قَالَ لَسمعو ت؟ كُنأَلُهسقَالَ ت : هأَلْتلْ سأَى هر هبر  َقَال وأَب ذَر  :قَد ،هأَلْتفَقَالَ س :   
 "ورى نأَن اه٣(  . "أَر(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دار أطلس  بريوت/   ، ط ٧٧٢االميان البن منده  )  ١( 
   دار الكتب العلمية بريوت/  ط ٤٨ – ٤٧، اجتماع اجليوش اإلسالمية ص  ٥٠٧ / ٦جمموع الفتاوى  )  ٢( 
  دار إحياء التراث العرىب   لبنان/  ، ط ٢١٠١٥مسند امحد بن حنبل )   ٣( 

- ٢٣ -  



  .وهذا هو الصحيح وما عداه بينا ضعفه  ) حجاب اهللا( رؤية ربه وأثبت رؤية النور  فنفى النىب 
  

  اعترب دليل وال شاهد وال يهذه الطرق صلح توبناء عليه فال 
  

 عبد بن أَحمد ثَنا : قَالَ ، حاتمٍ أَبِي بن الرحمنِ عبد أَخبرنا : قَالَ ، يعقُوب بنِ أَحمد بنِ دمحم بن علي أَخبرنا -١٠
  عثْمانَ بن مروانَ أَنَّ ثَهحد ، هاللٍ أَبِي بنِ سعيد ِ عن الْحارِث بن عمرو ثَنا : قَالَ ، اللَّه عبيد أَبو وهبٍ بنِ الرحمنِ

ثَهدح نةَ عارمنِ عرٍ بامع ، نع لِ أُمأَةُ ، الطُّفَيرام ينِ أُببٍ، با كَعهأَن قَالَت : تعمولَ سسر اللَّه  ذْكُري هأَى أَنر  هبر
  )١(  .بِقَلْبِه تعنِي

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

   القرشى  ضعيفأمحد بن عبد الرمحن بن وهب
   الزرقى ضعيف سعيدمروان بن عثمان بن أىب

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 ، إِسرائيلُ حدثَنا ، زائدةَ أَبِي ابن حدثَنا ، الْمرزبان بن مسروق حدثَنا بِعكْبرا ذَرِيحٍ بنِ صالحِ بن محمد أَخبرنا -١١
نأَبِي ع اقحإِس ، نع دبنِ عمحنِ الرب زِيدنِ ، ينِ عاب ودعسي ، مف هلالَى قَوعت:  ام كَذَب ادا الْفُؤأَى مر  ، َقَال " : 
 تعالَى اللَّه أَمر قَد : حاتمٍ أَبو قَالَ " واَألرضِ السماِء بين ما مَأل قَد وت،ياقُ من حلَّة في جِبرِيلَ  اللَّه رسولُ رأَى

 وهو فَاستوى، مرة ذُو الْقُوى، شديد علَّمه  :قَالَ كَما يعلَمه أَنْ يجِب ما  محمدا يعلِّم أَنْ اِإلسراِء لَيلَةَ جِبرِيلَ
    جِبرِيلَ بِه يرِيد  أَدنى أَو قَوسينِ قَاب فَكَانَ  جِبرِيلَ بِه يرِيد  فَتدلَّى دنا، ثُم  جِبرِيلَ بِه يرِيد  اَألعلَى بِاُألفُقِ
  ىحإِلَى فَأَو هدبا عى محأَو  َرِيلبِجِب  ام كَذَب ادا الْفُؤأَ مىر  رِيدي بِه هبر ي بِقَلْبِهف كعِ ذَلضوالْم رِيفالش، 

  )٢(   .ذَكَرناه الَّذي مسعود ابنِ خبرِ في ما علَى واَألرضِ السماِء بين ما مَأل قَد ياقُوت، من حلَّة في جِبرِيلَ ورأَى
  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

   ىف كل الطرقدلس من املرتبة الثالثة وقد عنعن اىب اسحاق السبيعى م بن عبد اهللا بن عبيدعمرو
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 بن عبدةُ حدثَنا : قَالَ ، كيعٍو بن سفْيانُ حدثَنا : قَالَ ، اُألشنانِي الْكُوفي الْحسينِ بن محمد جعفَرٍ أَبو  حدثَنا-١٢
  )٣( . " ربه رأَى : " قَالَ ،  أُخرى نزلَةً رآه ولَقَد  عباسٍ ابنِ عنِ ، سلَمةَ أَبِي عن ، عمرٍو بنِ محمد عن سلَيمانَ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دار الكتب العلمية  بريوت/   ط ٩٠٩هل السنة لاللكائى شرح اصول اعتقاد ا ) ١( 
دار الكتب / ، ط  ٣٦٧٨ستدرك على الصحيحني  للحاكم النيسابورى املُ ،  مؤسسة الرسالة  بريوت/   ط ٥٩صحيح ابن حبان  )  ٢( 

   ٧٦٥ / ٢  ، ٣٤٢بو الشيخ االصبهاىن  العظمة ال ، مكتبة الرشد  الرياض  السعودية/ ، ط   ٢٩٧التوحيد البن خزمية  ، العلمية  بريوت
جامع البيان عن تأويل أى القران للطربى  ، دار أطلس  بريوت/ ط   ، ٧٥٠  االميان البن منده،   السعودية الرياض – العاصمة دار/ ط 

  دار هجر  القاهرة/ ط   ،  ٣٠٠٦٧
  قرطبة ، مصر مؤسسة / احملمدية السنة/  ، ط ٣٩١الشريعة لالجرى  ) ٣( 

- ٢٤ –  



   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

   ضعيف سفيان بن وكيع الرؤاسي
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 ، جالدم عن ، مجالد بن إِسماعيلُ ثنا : قال ، منصورٍ بن جمهور نا : قال ، الْحضرمي اللَّه عبد بن محمد حدثَنا -١٣
 لَم " .بِفُؤاده ومرةً ،بِبصرِه مرةً : مرتينِ ربه رأَى  محمدا إِنَّ : " يقُولُ كَانَ ، عباسٍ بن اللَّه عبد أَنَّ ، الشعبِي عنِ
  )١(  .إِسماعيلُ ابنه إِال مجالد عن الْحديثَ هذَا يروِ

  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى و
  

    جمهول احلال مجهور بن منصور
   ضعيف   اهلمداىنجمالد بن سعيد بن عمري

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

  

 أَيوب بن شعيب ثَنا : قَالَ ، حاتمٍ أَبِي بن الرحمنِ عبد أَخبرنا : قَالَ ، يعقُوب بنِ أَحمد بنِ محمد بن علي أَخبرنا -١٤
ينِيرِيفا ، الصيمف بكَت ،ا : قَالَ إِلَيةُ ثَناوِيعم نامٍ بشه ، نانَ عفْينِ ، سنِ عجٍ ابيرج ، نطَاٍء عنِ ، عنِ عاسٍ اببأَنَّ ، ع 

بِيالن  أَىر هبر هادنِ بِفُؤيتر٢( . م( 
  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

   وقد عنعن هنا  من املرتبة الثالثةدلس  معبد امللك بن عبد العزيز بن جريج
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 عن ، مازِن بنِ مطَرف علَى قَرأْنا : قَالَ ، ضمرةَ بنِ الصباحِ بن اللَّه عبد ثنا ، الْكشوري محمد بن عبيد حدثَنا -١٥
رمنِ عبِيبٍ بقَالَ ، ح : تعمطَاًء سقُولُ ، عإِنَّ : ي دبع اللَّه ناسٍ ببقَالَ ، ع " : لَم رولُ يسر اللَّه  هبر ،هينيا بِعمإِن 
آهر ٣(  .بِقَلْبِه( 

   

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

    جمهول احلالالصنعاينبن محزة عبد اهللا بن الصباح 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دار احلرمني  القاهرة/ ط  ٥٧٦١املعجم االوسط للطرباىن  ) ١( 
    ٦٦٤ريخ واسط السلم بن سهل الرزاز  دار الكتب العلمية  بريوت ، تا/     ط ٧٣١ شرح اصول اعتقاد اهل السنة لاللكائى ) ٢( 

دار الكتب العلمية  بريوت ، خمطوطة حديث السراج برواية /    ط ٣٠٨١عامل الكتب بريوت ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادى / ط 
   املدينةمكتبة العلوم واحلكم  السعودية/   ط ٩٧٣شركة افق للربجميات ، البحر الزخار مبسند البزار /   نشر ١١١٤الشحامى 

  مكتبة العلوم واحلكم  العراق املوصل/   ط ١١٤٢١املعجم الكبري للطرباىن  )  ٣( 
- ٢٥ -  

  



   ضعيف ومدلس وقد عنعن مطرف بن مازن الكناين
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 عن ، أَبِيه عن ، شرِيك بن الرحمنِ عبد ثنا ، اَألودي عثْمانَ بن دأَحم ثنا ، الْحضرمي اللَّه عبد بن محمد حدثَنا -١٦
  فَتدلَّى دنا  ثُم ، عباسٍ ابنِ عنِ ، وعطَاٍء عكْرِمةَ عن ، السائبِ بنِ عطَاِء
  )١(  .  " ربه إِلَى فَتدلَّى دنا  محمد هو : " قَالَ

  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

دبنِ عمحالر نضعيف ب رِيكش  
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

  ربه دمحم رأَى : " يقُولُ ، عباسٍ ابن سمع أَنه عطَاٌء أَخبرنِي ، جريجٍ ابنِ عنِ ، محمد بن حجاج وقَالَ -١٧
 )٢(  . "مرتينِ

  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

   هـ٦٧٣ هـ وولد االمام الذهىب عام ٢٠٦ فقد توىف حجاج بن حممد عام االنقطاع بني الذهىب وحجاج بن حممد
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 رأَى عباسٍ ابن سئلَ ، أَرقَم أَبِي بنِ أَرقَم عن ، الْخياطُ حميد حدثَنا ، قُتيبةَ أَبو احدثَن ، علي بن عمرو حدثَنِي -١٨
دمحم هبقَالَ ؟ ر : ،معنِ نيترقال البخارى  .  م :وه خيولٌ شهجال م فرعذَا إِال ي٣(  .بِه(  

  
  

   -:يلى واحلديث ضعيف ملا 
  

   )ارقم بن اىب ارقم وهو غري ارقم بن شراحبيل( البخارى جبهالة الراوى عن ابن عباس االمام يكفى تعليق 
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 حدثَنا ، غَسانَ أَبو الْعنبرِي كَثريٍ بن يحيى ثَناحد ، الثَّقَفي الْبصرِي صفْوانَ بنِ نبهانَ بنِ عمرِو بن محمد حدثَنا -١٩
لْمس نفَرٍ بعنِ ، جكَمِ عنِ الْحانَ بأَب ، نةَ عكْرِمنِ ، عنِ عاسٍ اببأَى : قَالَ ، عر دمحم هبر ، قُلْت : سأَلَي قُولُ اللَّهي:  
 ال رِكُهدت اَألبارص وهو رِكدي ارصاَألب  َقَال : كحيو لَّى إِذَا ذَاكجت ورِهي بِنالَّذ وه ،هورقَالَ نو : هأُرِي قَدأَى ور 

دمحم هبنِ ريترو قَالَ " .مى أَبيسذَا : عيثٌ هدح نسح غَرِيب نذَا مه  هج٤( .الْو(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مكتبة العلوم واحلكم  العراق املوصل/   ط ١١٣٢٨املعجم الكبري للطرباىن  ) ١( 
  دار االمام النووى االردن/   ط ٢١٦العلو للعلى الغفار للذهىب  ) ٢( 
  دار الكتب العلمية  بريوت/   ط ١٦٣٩التاريخ الكبري للبخارى  )  ٣( 
  دار احياء التراث العرىب  لبنان/   ط ٣٢٧٩جامع الترمذى  ) ٤( 

- ٢٦ -  



   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

دمحم نرِو بمنِ عانَ بهبنِ نانَ بفْوص رِيصالْب يجمهول احلالالثَّقَف      
  

   إسناده ضعيف:ىن وقال األلبا
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

٢٠- ثَندى احيحي نب ما ، آدثَندو حكْرِ أَبب ناشٍ بيع ، نع رِيسنِ إِدمنبه ب نع بِ أَبِيههنِ وب هبننِ ، منِ عاسٍ اببع ، 
 قبلِ من سواد علَيه فَطَلَع : قَالَ به،ر فَدعا : قَالَ.ربك ادع : فَقَالَ صورته، في يراه أَنْ جِبرِيلَ  النبِي سأَلَ : " قَالَ

  )١( .  "شدقه عن الْبزاق ومسح ، فَنعشه فَأَتاه ، صعق  النبِي رآه فَلَما : قَالَ وينتشر، يرتفع فَجعلَ : قَالَ الْمشرِقِ،
  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

  ضعيف احلديث  )  منبه بنِ إِدرِيس ( نان اليماينإدريس بن س
  

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 ، عمشِاَأل عنِ ، سعيرٍ بن مالك حدثَنا ، محمد بن عمرانُ عاصمٍ أَبو حدثَنا ، نيروزٍ بنِ إِبراهيم بن محمد حدثَنا -٢١
نع ادنِ زِينِ بيصالْح ، نأَبِي ع ةيالنِ ، الْعنِ عاسٍ اببي ، عف هذه ةاآلي:   ام كَذَب ادا الْفُؤأَى مر  ، َأَى : قَالر هبر 
 هادنِ، بِفُؤيترإِلَى م  لَقَدو آهلَةً رزى نرأُخ}  {دنع ةردى سهتنالْم  ، َأَى : قَالر هبر   َفَكَان نِ قَابيسقَو أَو 

  )٢(  .النبِي رآه قَد : عباسٍ ابن قَالَ ،  أَوحى ما عبده إِلَى فَأَوحى } ٩ { أَدنى
  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

  ابن حبان  جمهول احلال إنفرد بتوثيقه عمران بن حممد األنصاري
   بعد قليل ىف التدليساالعمش مدلس وقد عنعن وسيأتى بيان حاله

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 قَالُوا ، شيبانَ بن وأَحمد عالنَ بن الْغنائمِ وأَبو الْمقْدسيان، الْبخارِي بن الْحسنِ وأَبو قُدامةَ بن الْفَرجِ أَبو أخربنا -٢٢
 أخربنا : قال ، الْمذْهبِ بن علي أَبو أخربنا : قال ، الْحصينِ بن الْقَاسمِ أَبو أخربنا : قال ، اللَّه عبد بن حنبلُ أخربنا: 
 حدثنا : قال ، معاوِيةَ أَبو حدثنا : قال ، أَبِي ثَنِيحد : قال ، أَحمد بنِ اللَّه عبد حدثنا : قال ، مالك بنِ بكْرِ أَبو

شماَألع ، نع ادنِ زِينِ بيصالْح ، نةَ أَبِي عيالنِ ، الْعنِ عاسٍ اببي ، عف هلقَو :   ام كَذَب ادا الْفُؤأَى مر    
وكيعٍ  عن اَألشج ، سعيد وأَبِي شيبةَ ، أَبِي بنِ بكْرِ أَبِي عن مسلم رواه. “ مرتينِ بِقَلْبِه وتعالَى تبارك ربه محمد رأَى“  : قال

نكْرٍ، أَبِي وعب نفْصِ عنِ حب ، اثيا غمالهنِ كشِ ، عماَألع سولَي لَه هدنع  هرغَي.اهوور  ، يائسالن نبٍ ، أَبِي عيكُر نع 
  )٣( . اَألعمشِ نميرٍ عنِ بنِ اللَّه عبد عن منصورٍ ، بنِ الْحسينِ وعنِ عاليا ، بدال لَنا فَوقَع الضرِيرِ ، معاوِيةَ أَبِي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تراث العرىب ، لبناندار إحياء ال/   ط ٢٩٥٩مسند امحد  ) ١( 
  مكتبة املنار االردن /  ط ٢١٩الرؤيا للدراقطىن  )  ٢( 
  مؤسسة الرسالة  بريوت/   ط ٩٣٣ذيب الكمال للزى  )  ٣( 

- ٢٧ -  



   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

   التميمى ابن املذهب  ضعيف حسن بن علي بن حممد بن علي
بعد قليلالتدليسىف  وقد عنعن وسيأتى بيان حالهدلس واالعمش م   

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

    : قَوله في ، عباسٍ ابنِ عنِ ، الْعالية أَبِي عن ، الْحصينِ بنِ زِياد عن ، اَألعمش حدثَنا ، معاوِيةَ أَبو حدثَنا -٢٣
 ام كَذَب ادا الْفُؤأَ مىر  ، َأَى قَالر دمحم هبر  نِ بِقَلْبِهيتر١(  . "م( 

  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

   يدلس عن الضعفاء من الثالثةمدلس سليمان بن مهران األعمش
  

   -:قال االمام الذهىب عنه 
  

 كالم ومىت قال عن  به فمىت قال حدثنا فالىدلس ورمبا دلس عن ضعيف وال يدرياحلافظ أحد األعالم ، 
 شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأيب وائل وأيب صاحل السمان فان روايته تطرق اليه احتمال التدليس اال ىف

  )٢( .عن هذا الصنف حممولة على االتصال 
  

 وغريه ىالبصر احلسن على دلسي كان:  امليزان وىف.  بالتدليس مشهور:  باألعمش امللقب،  مهران بن سليمان
 عن قال ومىت كالم فال حدثنا : قال فمىت.  به يدري وال ضعيف عن دلس ورمبا يدلس:  أيضا وفيه.  يسمعه مل ما

 هذا عن روايته فإن السمان صاحل وأيب وائل وأىب النخعي كإبراهيم عنهم أكثر شيوخ يف إال التدليس احتمال إليه تطرق
  )٣(.  هـ ١٤٨ سنة توىف الثانية من األلقاب يف الوهاب فتح يف ذكرته ، االتصال على حممولة الصنف

  

  واحلمد هللا رب العاملني اعترب صلح دليل وال شاهد وال يتوبناء عليه فال السابقة  ىف كل الطرق  االعمشوقد عنعن
  

 ثَنا : قَالَ ، الدورِي محمد بن عباس اثَن : قَالَ ، محمد بن إِسماعيلُ أَخبرنا : قَالَ ، عثْمانَ بن الْحسن أَخبرنا -٢٤
 رآه ولَقَد   :قَوله في ، عباسٍ ابنِ عنِ ، عكْرِمةَ عن ، سماك عن ، أَسباطٌ ثَنا : قَالَ ، الْقَناد طَلْحةَ بنِ حماد بن عمرو

  )٤( .  بِقَلْبِه ربه رأَى  بِيالن إِنَّ : قَالَ ،   أُخرى نزلَةً
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دار أطلس  بريوت/   ، ط ٧٥٦االميان البن منده  ،   دار إحياء التراث العرىب ، لبنان/   ط ١٨٨٣مسند امحد  ) ١( 

  لعلمية  بريوتدار الكتب ا/   ط ٣٦٣املسند املستخرج على صحيح مسلم الىب نعيم االصبهاىن 
  دار املعرفة   بريوت/   ،  ط ٢٢٤ / ٢  ، ٣٥١٧  للذهىب  ترمجة رقم  الرجال نقد يف االعتدال ميزان )  ٢( 
   ١٥  ،  ص ٥٠ الراوى  رقم األنصاري الشيخ محاد واملدلسون لفضيلة التدليس )  ٣( 
جامع البيان عن تأويل أى القران للطربى ،  تب العلمية  بريوتدار الك/   ط ٧٣٠  ، ٧٢٩شرح اصول اعتقاد اهل السنة لاللكائى  )  ٤( 

  قرطبة ، مصر مؤسسة / احملمدية السنة/  ، ط ٣٩٨الشريعة لالجرى  ،  دار هجر  القاهرة/   ط ٣٠٠٨٢
- ٢٨ -  



   -: واحلديث ضعيف ملا يلى
  

  

باتفاق املُحدثني ماك عن عكرمة مضطربة ال تصح رواية س  
  

معروف بالتغريب ) أسباط ( أى وهو )  ربه (ماك بدون ذكر عن سل  فقد روى اسرائيباطشذوذ أسوشى أخر وهو 
تابع عليهاقلب االحاديث وكثري اخلطأ يوأحاديثه عن مساك ال ي   

  

ضطربة ال  عن عكرمة م بن حربماكرواية سو ، صدوق اختلط بأخره وكان الناس يلقنونه فيتلقن : مساك بن حرب و
  ماك بن حرب من غري روايته عن عكرمةلـ سأى البخارى ومسلم قد أخرج لذلك فو  ،  حدثنيباتفاق املُتصح 

  

  -:وهذه بعض أقوال اجلرح والتعديل ىف روايته عن عكرمة 
  

   . ، مل يترك حديثه أحدإال أنه كان يف حديث عكرمة يصل الشيء البن عباسجائز احلديث  : أمحد بن عبداهللا العجلى
  خيطئ كثريا: يف الثقات وقال ذكره  : ابن حبان

  ذكره يف الكواكب النريات يف معرفة من اخنلط من الرواة الثقات : ابن الكيال الشافعى
وروايته عن عكرمة إن كان صدوقا رمبا لقن فإذا انفرد بأصل مل يكن حجة ، : قال يف التقريب  : ابن حجر العسقالىن

   .وقد تغري بأخرة فكان رمبا تلقن، خاصة مضطربة 
  

 ومن مسع روايته عن عكرمة مضطربة وهو يف غري عكرمة صاحلصاحل وليس من املثبتني ،  : يعقوب بن شيبة السدوسى
  منه قدميا مثل سفيان وشعبة فحديثه عنه صحيح مستقيم

  

    ألقنهكان الناس رمبا لقنوه فقالوا عن ابن عباس فيقول نعم وأما أنا فلم أكن : وقال عنهضعفه ،  : شعبة بن احلجاج
  مضطرب احلديث : امحد بن حنبل

   احلديثمضطرب : يعقوب بن سفيان الفسوى
  سىء احلفظ : الدارقطىن

  ضعيف : سفيان الثورى
  ضعيف : صاحل بن حممد جزرة

  يف حديثه لني : عبد الرمحن بن يوسف بن خراش
  ضعيف احلديث : عبد اهللا بن املبارك

  ثاحلديىف ضعيف  : حممد بن عبد اهللا املخرمى
  

  واخلالصة أن الكل متفق على أن روايته عن عكرمة مضطربة ال تصح ، وأنه كان الناس يلقنونه عن ابن عباس فيتلقن 
  

  . الكالم بالضبط فهو هنا يروى عن عكرمة وعن ابن عباس واحلمد هللا رب العاملني حنن بصدده ىف الرواية ينطبق عليهوما 
  

  عترب به يوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال
  

- ٢٩ –  



  ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى   ، عن أَبِي سلَمةَ ، عنِ ابنِ عباسٍمحمد بن عمرٍو ، حدثَنا يحيى بن سعيد اُألموِي قَالَ -٢٥
  )١( . " مرتينِ دنا منه ربه : قَالَ 

  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

   هـ٦٧٣ هـ وولد االمام الذهىب عام ١٩٤االنقطاع بني الذهىب وحييي بن سعيد االموى فقد توىف حيىي بن سعيد عام  -١
  

خرجا له ىف املتابعات والشواهد  حممد بن عمرو  ضعيف يتابع على حديثه ولذلك مل حيتج به الشيخان بذاته ولكن أ-٢
حاله ىف ترمجته بعد قليل وأقوال املُحققني من أهل العلم فيهتابع على حديثه واال فضعيف وسيأتى بيان في  

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 عن ، رٍوعم بن محمد أنا : قَالَ ، هارونَ بن يزِيد ثنا : قَاال بكَّارٍ بنِ الْفَضلِ بن عثْمانُو مهدي بن عبيد ثنا : قَالَ -٢٦
  )٢( .  "وتعالَى تبارك ربه  محمد رأَى : " قَالَ ، عنه اللَّه رضي عباسٍ ابنِ عنِ ، سلَمةَ أَبِي

  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

١- ديبع نب يدهاحلالجمهول  م   
  

  ال احلبكَّارٍ  جمهول بنِ الْفَضلِ بن عثْمانُ -٢
  

 حممد بن عمرو  ضعيف يتابع على حديثه ولذلك مل حيتج به الشيخان بذاته ولكن أخرجا له ىف املتابعات والشواهد -٣
تابع على حديثه واال فضعيف وسيأتى بيان حاله ىف ترمجته بعد قليل وأقوال املُحققني من أهل العلم فيهفي  

  

بهعترب وبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

حدثَنا عبدةُ بن :  ، قَالَ سفْيانُ بن وكيعٍحدثَنا : حدثَنا أَبو جعفَرٍ محمد بن الْحسينِ الْكُوفي اُألشنانِي ، قَالَ  -٢٧
 نانَ ، عملَيرٍوسمنِ عب دمحاسٍمبنِ عنِ ابةَ ، علَمأَبِي س نلَ   ، عىورلَةً أُخزن آهر قَالَ   قَد ، " : هبأَى رر ".  )٣(  

  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

  سفيان بن وكيع بن اجلراح  ضعيف  -١
  

 حممد بن عمرو  ضعيف يتابع على حديثه ولذلك مل حيتج به الشيخان بذاته ولكن أخرجا له ىف املتابعات والشواهد -٢
فضعيف وسيأتى بيان حاله ىف ترمجته بعد قليل وأقوال املُحققني من أهل العلم فيهتابع على حديثه واالفي   

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دار االمام النووى االردن/   ط ٢١٧العلو للعلى الغفار للذهىب  ) ١( 
  عامل الكتب بريوت/  ط ٧١١سهل الرزاز  تاريخ واسط السلم بن  )  ٢( 
  قرطبة ، مصر مؤسسة / احملمدية السنة/  ، ط ٣٩١الشريعة لالجرى  ) ٣( 

  

- ٣٠ -  



    وقد بينت سبب الضعف حممد بن عمرووما مضى من الروايات ضعيف من الرواة الذين أتوا قبل 
  

 في ، عباسٍ ابنِ عنِ ، سلَمةَ أَبِي عن ، عمرٍو بن محمد حدثَنا ، أَبِي حدثَنا ، الْأُموِي سعيد بنِ يحيى بن سعيد حدثَنا
 سدرة عند {} أُخرى نزلَةً رآه ولَقَد  "،"   {}أَوحى ما عبده إِلَى فَأَوحى {} أَدنى أَو قَوسينِ قَاب فَكَانَ  "اللَّه قَولِ

  )١( .  حسن حديثٌ هذَا : عيسى أَبو قَالَ  .النبِي رآه قَد : عباسٍ ابن قَالَ ،  "  {}الْمنتهى
  

 رأَى : قَالَ ، " أُخرى نزلَةً رآه ولَقَد"   عباسٍ ابنِ عنِ ، سلَمةَ أَبِي عن ، عمرٍو بنِ محمد عن ، سلَيمانَ بن عبدةُ حدثَنا
هب٢( . "ر(  

  

   -: واحلديثني ضعيفني ملا يلى 
  

  صدوق له أوهامأو على أكثر قول يتفق عليه أنه كما قال احلافظ ابن حجر  ضعيفحممد بن عمرو بن علقمة  
 الكذابني والوضاعني وهذه الروايات الىت مضت وفيها ذكر أيات املعراج هى من أوهامه ومل يتابعه أحد عليها إال

وااهيل والرواة الضعفاء شديدى الضعف ، بل ليس هذا فحسب ، بل شذ عن الثقات وخالفهم ىف ذكر أيات املعراج 
مع قول ابن عباس أن النىب رأى ربه ، فلم يذكر أحد من الثقات الذين رووا عن ابن عباس ذكر أيات املعراج ، حىت 

  ى عن ابن عباس بغري ذكر أيات املعراج قد رو) حممد بن عمرو ( هو نفسه 
  

  عمرٍو بن محمد أَنبأَ ، هارونَ بن يزِيد ثنا ، مسعود بن سعيد ثنا بِمرو، الْمحبوبِي أَحمد بن محمد الْعباسِ أَبو أَخبرنا
نةَ أَبِي علَمنِ ، سنِ عاسٍ اببقَالَ ، ع " : أَى قَدر دمحم  هب٣( . " ر(  

  

  فلم يذكر هنا أيات املعراج 
  :هذا وقد صح عن ابن عباس قوله برؤية النىب ربه ولكن بغري ذكر أيات املعراج 

  

 يقُولُ ، عكْرِمةَ سمعت : قَالَ ، أَبان بن الْحكَم حدثَنِي : قَالَ ، حكيمٍ أَبِي بن يزِيد حدثَنا : قَالَ ، سنان بن يزِيد أَخبرنِي
 :تعمس ناسٍ اببقُولُ ، عا إِنَّ : " يدمحم  أَىر هبر "  . )٤(  
  

رأَى محمد : "  ابنِ عباسٍ ، قَالَ حدثَنِي محمد بن جعفَرٍ الْوركَانِي ، حدثَنا إِسماعيلُ ، عن عاصمٍ ، عنِ الشعبِي ، عنِ
هب٥( . ر(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دار الكتب العلمية  بريوت/    ط ٧٢٥دار إحياء التراث العرىب   بريوت ، شرح اصول اعتقاد اهل السنة لاللكائى /   ط ٣٢٨٠جامع الترمذى  ) ١( 

  دار هجر  القاهرة/   ط ٣٠٠٨٣جامع البيان عن تأويل أى القران للطربى مكتبة السوادى جدة  السعودية ، / ط  ٩١٨االمساء والصفات للبيهقى 
  قرطبة ، مصر مؤسسة / احملمدية السنة/  ، ط ٣٩١مكتبة الرشد  الرياض  السعودية ، الشريعة لالجرى /   ط ٣١١٢٧مصنف ابن اىب شيبة  ) ٢( 
التوحيد مؤسسة الرسالة  بريوت ، /   ط ٥٧دار الكتب العلمية  بريوت ، صحيح ابن حبان /   ط ٢٠٣املُستدرك على الصححني  )  ٣( 

  مكتبة املنار  االردن/  ط ٢٢١الرؤيا للدراقطىن   ، مكتبة الرشد  الرياض السعودية/   ط ٢٧٠البن خزمية  
  دار الكتب العلمية  بريوت  /   ط ١١٤٧٣السنن الكربى للنسائى  )  ٤( 
  دار رمادى للنشر  الرياض  السعودية/   ط ٩٤٤السنة لعبداهللا بن أمحد بن حنبل  )  ٥( 

- ٣١ -  



 ، عكْرِمةَ سمعت : قَالَ ، أَبانَ بن الْحكَم ثنا ، الْعدنِي حكيمٍ أَبِي بن يزِيد ثنا مصر، نزِيلُ الْبصرِي سنان بن يزِيد حدثنا
 ال"   :كتابِه في يقُولُ  اللَّه أَلَيس : لَه فَقُلْت وتعالَى، تبارك ربه محمد رأَى : " قَالَ ، عباسٍ ابن سمعت : يقُولُ

رِكُهدت ارصاَألب وهو رِكدي ارصةَ  "اَألبي قَالَ ؟ اآليال : ل أُم لَك ! كذَل هورلَّى ذَاإِ نجت ورِهال بِن رِكُهدٌء يي١(  . "ش(  
  

 : قَالَ عنهما اللَّه رضي عباسٍ ابنِ عنِ ، عكْرِمةَ عن ، حازِمٍ بن يزِيد نا ، عباد بن عباد نا سبالنُ زِياد بن إِبراهيم حدثَنِي
  )٢( . " أَجمعني  لمحمد والرؤيةُ ، لموسى الْكَالمو ، ِإلبراهيم الْخلَّةُ" 
  

قد ، بل وهوالء مجيعاً أوثق من حممد بن عمرو وقد خالفهم ىف ذكر أيات املعراج ومل يتابعه أحد على ذلك غري الضعفاء 
  وهذا هو بغري ذكر اليات املعراج ىب ربه الف الثقات احلفاظ ، فال يصح حديثه اال الذى ذكر فيه اثبات ابن عباس لرؤية النخ
  

  عمرٍو بن محمد أَنبأَ ، هارونَ بن يزِيد ثنا ، مسعود بن سعيد ثنا بِمرو، الْمحبوبِي أَحمد بن محمد الْعباسِ أَبو أَخبرنا
نةَ أَبِي علَمنِ ، سنِ عاسٍ اببالَقَ ، ع " : أَى قَدر دمحم  هب٣( . " ر(  

  

وهذا هو الذى صح الن حممد بن عمرو تابعه على احلديث مجع من الثقات واثبات ابن عباس لرؤية النىب ربه ثابت بغري 
  حابة احاديث حممد بن عمرو ، ولكن حىت يفهم القارىء أن مسئلة رؤية النىب ربه ليلة املعراج ليس فيها خالف بني الص

  .فاحببت أن أُبني ذلك وسيأتى بيان شاىف ىف الرد على ما صح من اثبات ابن عباس لرؤية النىب ربه 
  

  كالم املُحدثني املُحققني من أهل العلم ىف خالصة ترمجة حممد بن عمرو بن علقمة االن واليكم 
  

   . بأس به يكن مل : املبارك ابن قال: قال  احلاكم
   . شيخ هو و ، حديثه يكتب ، حلديثا صاحل:  قال حامت أبو

   . ثقة : آخر موضع ىف قال . بأس به ليس:  قال النسائى
 عنه ينفرد منهم واحد كل الثقات من مجاعة عنه حدث قد و ، صاحل حديث له:  قال اجلرجاىن عدى بن أمحد أبو

   . به بأس ال أنه رجوأ و ، " املوطأ " ىف حديث غري مالك عنه ويروى ، بعض على بعضهم ويغرب ، بنسخة
   . خيطىء كان : قال و ، " الثقات " كتاب ذكره ىف:  حبان ابن

 ؟ تشدد أو العفو تريد : قال ؟ هو كيف عمرو بن حممد :  )القطان سعيد بن حيىي (ليحىيقلت  : قال املديىن ابن على
   . لك قلت مما حنوا فيه : فقال عمرو بن مدحم عن مالكا وسألت : حيىي : قال تريد ممن هو ليس : قال ، أشدد بل ال : قلت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مكتبة نزار  مكة املكرمة  السعودية /   ط  ٧٧٦٤تفسري ابن اىب حامت  ) ١( 
القران خملوق للنجاد الرد على من يقول  ، دار رمادى للنشر  الرياض  السعودية/ ط   ٩٤٠  ، ٤٩٦السنة لعبداهللا بن امحد بن حنبل   )  ٢( 

 دار الكتب العلمية  بريوت/   ط ٨٩٢ ، ٨٩١الوسيط ىف تفسري القران ايد   ، مكتبة الصحابة االسالمية  الكويت/   ط ٥٩ ، ٥٧
 البن التوحيد ، مكتبة املنار  االردن/  ط  ٢٢٩ ، ٢٠٨الرؤيا للدارقطىن  دار الكتب العلمية  بريوت/   ط ٢٠٢املُستدرك على الصححني 

   دار الفكر  بريوت/   ط ٤٢٥٤تاريخ دمشق البن عساكر ، دار الفضيلة  بريوت /   ط ٥٤٨منده 
التوحيد مؤسسة الرسالة  بريوت ، /   ط ٥٧دار الكتب العلمية  بريوت ، صحيح ابن حبان /   ط ٢٠٣املُستدرك على الصححني  )  ٣( 

  مكتبة املنار  االردن/  ط ٢٢١الرؤيا للدراقطىن   ، يةمكتبة الرشد  الرياض السعود/   ط ٢٧٠البن خزمية  
- ٣٢ -  



 ما و ، له قيل . حديثه يتقون الناس زال ما  :فقال ، عمرو بن حممد عن معني بن حيىي ئلس:  قال خيثمة أىب بن بكر أبو
 هريرة أىب عن ، مةسل أىب عن أخرى مرة به حيدث مث رأيه من بالشىء سلمة أىب عن مرة حدثي كان : قال ؟ ذلك علة

  . ومرة قال ثقة ليس حبجةومرة قال 
   . حديثه شتهىي و احلديث بقوى ليس:  قال اجلوزجاىن السعدى يعقوب بن إبراهيم
   . هو ما الضعف وإىل ، وسط هو:  قال شيبة بن يعقوب

   ، محل عنه الناسىوليس بالقو أهل احلديث ، حديثه حمبوب إىل:  قالأبو الفتح االزدى 
  الضعفاء الكبري ىفذكره :  و جعفر العقيلىاب

  .  ستضعفي ، احلديث كثري كان: قال  سعد ابن
 رفع ورمبا ، حيىي عنه روى قد: فقال ، عمرو بن حممد عن)  أمحد بن حنبل اهللا عبد أبا يعىن  (سألته:  قال ىاملروذ

  .  هيكرم فلم األعمش على وقدم:  قال ، قبله من وهذا ، غريه يوقفها أحاديث
 ورمبا احلديث بعض رفع رمبا:  ىل فقال ، سلمة أىب عن ، عمرو بن حممد عن)  حنبل بن أمحد يعىن  (سألته:  قال امليموىن

  .  منه حديثًا أثبت سعيد بن وحيىي ، حيتمل وهو ، به قصر
  ضعيف:  السنن ، وقال ذكره ىف: الدارقطىن 

  

  وشذوذه عن الثقات أمثلة على أوهام حممد بن عمرو ىف احلديث مام علل احلديث عدةإوقد ضرب االمام الدارقطىن  
  

 علَيه اهللا صلَّى اهللا رسولِ علَى قَدما بلي من رجلَنيِ أَنَّ طَلحة عن ، الرمحنِ عبد بنِ سلَمة أَبِي حديث عن سئل -١
  .احلَديثَ ... صاحبِه من اجتهادا أَشد أَحدهما وكان ، جميعا إِسالَمهما وكان وسلم
 بن ومحمد ، اهلاد بن يزِيد عنه بِه حدث ، سلَمة أَبِي عن ، احلارِث بنِ إِبراهيم بن محمد يروِيه حديثٌ هو : فَقال

  .اهللا بيدع بنِ طَلحة عن ، سلَمة أَبِي عن ، فَأَسنده اهلاد بن يزِيد فَأَما ؛ إِسحاق
لَهأَرسمد وحن ، إِسحاق بن مع مدحيم بنِ من ، إِبراهةَ أَبِي علَمس.  
واهرمد وحمرِو بن مة بنِ علقَمن ، عة أَبِي علَمن ، سةَ عطَلح.  

  .َ طَلحة عن سلَمة أَبِي عن عمرٍو بنِ مدمح عن هارون بن ويزِيد جعفَرٍ بن إِمساعيلُ فَرواه ؛ عمرٍو بنِ محمد عن واختلف
واهراد ومة بن حلَميد ، سعرٍ بن وسن ، عامع مدحمرٍو بنِ من ، عة أَبِي علَمالً ، سرسم .  
واهرمد وحبِشرٍ بن م يبدى بن والفَضلُ ، العوسم ينانِيمد ، السحعلَى بن ومةُ ، ينادلمٍ بن وجن ، سع مدحبنِ م 
  .املَنامِ في رأَى اهللا عبيد بنِ طَلحة أَنَّ ، هريرة أَبِي عن ، سلَمة أَبِي عن ، عمرٍو

  )١( . أَعلَم واهللا ، وهم فيه هريرة أَبِي وذكْر ، اهلاد بنِ يزِيد قَولُ كُلُّها وأَصحها
  

 زال ما  :فقال ، عمرو بن حممد عن معني بن حيىي ئلس: ما قال االمام حيىي بن معني  كحممد بن عمرووالوهم هنا من 
 مرة به حيدث مث رأيه من بالشىء سلمة أىب عن مرة حدثي كان : قال ؟ ذلك علة ما و ، له قيل . حديثه يتقون الناس
  هريرة أىب عن ، سلمة أىب عن أخرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    السعوديةالرياض  طيبة دار/   ط ٥١٨  سؤال رقم ٢١٤ / ٤  لدارقطىنل النبوية األحاديث يف الواردة العلل ) ١( 
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 عندكُم أَفطَر : فَقال ، عنده أَفطَر وسلم علَيه اهللا صلَّى النبِي أَنَّ سعد عن ، الزبريِ بنِ اهللا عبد حديث عن سئل و-٢
ونالصموأَكَل ، ائ كُمطَعام لَّت ، اَألبراروص لَيكُمكَةُ عاملَالَئ.  
 عن ، الطَّوِيلُ حاتمٍ بن أَمحد فَرواه ؛ عنه واختلف ، ثابِت بنِ مصعبِ عن ، علقَمة بنِ عمرِو بن محمد يروِيه : فَقال
  .سعد عن ، الزبريِ بنِ اهللا عبد عن ، ثابِت بنِ مصعبِ عن ، عمرٍو بنِ محمد عن ، الزبرقان بنِ داود

خالَفَهو يمبن حممد بن إِبراه ونيمم ، واهن رد عبنِ داو قانبرن ، الزع مدحمرٍو بنِ من فَقال ، عبِ عصعبنِ م عدس  
  )١( . وهم وكالَهما  ،سعد عن

  

  كما بني االمام حيىي بن معني فيما نقلته من قبل مد بن عمرو فهو مشهور ذا والوهم هنا من حم
  

 وفيه ، لحاجته تباعد أَنه وسلم علَيه اهللا صلَّى النبِي عنِ ، املُغرية عنِ ، الرمحنِ عبد بنِ سلَمة أَبِي حديث عن وسئل -٣
  .اخلُف علَى املَسح ذَكَر
 بدرٍ وأَبو ، محمد بن وأَسباطُ ، جعفَرٍ بن إِمساعيلُ فَرواه ؛ عنه واختلف ، علقَمة بنِ عمرِو بن محمد يروِيه : فَقال

جاعبن ش يدلنِع الو مدحمرٍو بنِ من ، عة أَبِي علَمنِ ، سع ةرياملُغ.  
 عن ، عمرٍو بنِ محمد عن : فَقال ، عنه السروجِي مخلَد بنِ معمرِ الرمحنِ عبد أَبِي وايةرِ من سلَيمان بن عبدةُ وخالَفَهم

  )٢( . املُغرية حديثُ والصحيح ، هريرةَ أَبِي عن ، سلَمة أَبِي
  

  ضح من حممد بن عمرو  وهم وخطأ وا ونسبته البوهريرة يعىن الصحيح نسبة احلديث الصحيح للمغرية 
  

  .بطوله يولون حيث نعاهلم حفق يسمع أنه امليت ىف الطويل احلديث هريرة أيب عن سلمة أىب حديث عن وسئل -٤
   عنه واختلف علقمة بن عمرو بن حممد يرويه فقال
  وسلم علَيه اهللا صلَّى النيب عنِ هريرة أيب عن سلمة أيب عن عمرو بن حممد عن الوهاب وعبد ، ومحاد نعيم فرواه
  )٣( . عمرو بن حممد عن عامر بن وسعيد هارون بن ويزيد ، سليمان بن وعبدة الواسطي اهللا عبد بن خالد ووقفه

  

  ويرفع عن أىب هريرة من رأيه ما ال يرفعه غريه كما قال ابن معني وغريه والوهم هنا من حممد بن عمرو فهو مشهور ذا 
  

   بِمثلِ مثالً بِالذَّهبِ والذَّهب ، بِالدرهمِ الدرهم  : اهللا رسولُ قال ، هريرة أَبِي عن ، سلَمة أَبِي حديث عن وسئل -٥
 عن ، ةسلَم أَبِي عن ، عمرٍو بنِ محمد عن ، حاتمٍ أَبو بن سويد فَرواه ؛ عنه واختلف عمرٍو بن محمد يروِيه : فَقال
  )٤( . الصواب  وهو ،سعيد أَبِي عن ، سلَمة أَبِي عن ، عمرٍو بنِ محمد عن ، يروِيه وغَريه ،  النبِي عنِ ، هريرة أَبِي

  

  ويرفع عن أىب هريرة ما ال يرفعه غريه كما بينا من قبل والوهم هنا من حممد بن عمرو فهو مشهور ذا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    السعوديةالرياض  طيبة دار/   ط ٥٨٤  سؤال رقم ٣١٠ / ٤  لدارقطىنل النبوية األحاديث يف الواردة العلل ) ١( 
    السعوديةالرياض  طيبة دار/   ط ١٢٣٩  سؤال رقم ١١١ / ٧  لدارقطىنل النبوية األحاديث يف الواردة العلل ) ٢( 
    السعوديةالرياض  طيبة دار/   ط ١٧٧٢  سؤال رقم ٢٩٥ / ٩  لدارقطىنل النبوية األحاديث يف ةالوارد العلل ) ٣( 
    السعوديةالرياض  طيبة دار/   ط ١٧٧٤  سؤال رقم ٢٩٦ / ٩  لدارقطىنل النبوية األحاديث يف الواردة العلل ) ٤( 
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 : فَقال ، اِإلقامة في املُؤذِّنُ أَخذ وقَد يصلِّي رجالً رأَى  النبِي أَنَّ : هريرة أَبِي عن ، سلَمة أَبِي حديث عن وسئل -٦
الَتانا أَصع؟ م !.  

 أَبِي عن ، سلَمة أَبِي عن ، عمرٍو بنِ محمد عن ، مسهِرٍ بن علي فَرواه ؛ عنه واختلف عمرٍو بن محمد يروِيه : فَقال
  . عنه العطّار الصباح بن اهللا عبد ذَلك قال ، رةَهري

واهى ورحين ، القَطّانُ يع مدحمرٍو بنِ من ، عة أَبِي علَمالً سرسم ،يححن  والصة أَبِي علَمالً سرس١( . م(  
  

   قال ابن معني وغريه يرفعه غريه كما ويرفع عن أىب هريرة ما الهنا من حممد بن عمرو فهو مشهور ذا  واخلطأ والوهم
  

  ويوجد أوهام أكثر ولكن اكتفيت ذه االمثلة لتبيني أوهامه من كالم االئمة وحىت ال اُطيل 
  

 وبناء عليه فال تصح هذه الطرق الىت جاءت عن حممد بن عمرو والىت ذكر فيها أيات املعراج النه انفرد ا عن ابن عباس
  اهيل والضعفاء شديدى الضعف ، وفوق هذا مخالفته جلمع من الرواة الثقاة وشذوذه عنهم ومل يتابعه أحد غري ا

  -:واحلاصل وخالصة ما سبق ما يلى 
  

 أن ابن عباس مل يصح عنه حديث واحد فسر فيه أيات الرؤية ىف املعراج برؤية النىب ربه ، بل الثابت العكس أنه -١
  )٢( . جلربيل بقلبه لنىب فسر أيات الرؤية ىف املعراج برؤية ا

  

 االمجاع منعقد من الصحابة على نفى رؤية النىب ربه ليلة املعراج واثبات الرؤية جلربيل ىف تلك الليلة ، وقبل -٢
االمجاع كالم النىب نفسه ىف هذا ، ومل يثبت حديث صحيح عن صحاىب واحد يقول بأن النىب رآى ربه ليلة املعراج أو 

  رؤية النىب ربهفسر أيات املعراج ب
  

   أن ما مضى من تصحيح أو تضعيف أو استدراك ليس من عندى بل عزوت كالم املُحققني إىل املصادر بالتوثيق-٣
  

   أن ابن عباس ثبت عنه أنه قال رآى حممد ربه بغري ذكر أيات الرؤية ىف املعراج وسيأتى بيان ذلك ىف مطلب قادم -٤
  

 وتوضيح ضعف ما استدل به من أثبت إختالف الصحابة ىف رؤية النىب ربه ليلة وإىل هنا انتهيت واحلمد هللا من تبيني
  املعراج وقد بينت بفضل اهللا سبب الضعف لكل حديث باالدلة العلمية املُعتربة من املُحدثني واملُحققني من أهل العلم 

  

ليلة املعراج سواء عن ابن عباس أو  من مل يقتنع بضعف هذه االسانيد الىت مضى ذكرها ىف الرؤية  -:تنبيه هام جداً 
  فأى التفسريينغريه من الصحابة فالبد أن يعتقد أن ابن عباس أو غريه خالف تفسريه اليات املعراج ، تفسري النىب حممد 

  ، ال شك أن املُسلم العاقل الذى فهم القران والسنة هو من يقدم قول الرسول على قول الصحاىب !! سوف يقدم ؟
كما نقلت من قبل قال ىف غري ما حديث ىف تفسريه اليات املعراج أن املقصود منها رؤية جربيل ومن وجه أخر ملا فالرسول 

  !! ؟  أم ابن عباس ،  النىب :  فاختر لنفسك )حجاب اهللا النور ، النار ( سئله أبو ذر نفى رؤية اهللا وأثبت رؤية احلجاب 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    السعوديةالرياض  طيبة دار/   ط ١٧٧٥  سؤال رقم ٢٩٧ / ٩  لدارقطىنل النبوية األحاديث يف الواردة العلل ) ١ (
  . من نفس البحث جتد ما عزوته اىل ابن عباس من اثباته رؤية النىب جلربيل بالقلب ىف ليلة املعراج ٨راجع صفحة  ) ٢( 
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  املطلب اخلامس
  وال لغريه   للنىب  ، ال ثابتةغريالرؤية املنامية 

  

  :  من الصحابة ، وواحد من التابعني وهم ١٣ رواية عن ١٣٧من  ضعيفة جاءت طرق أحاديث الرؤية املنامية 
  

   طريق عنه ٢٠   عبد اهللا بن عباس-١
   طريق عنه ١٥ ،  معاذ بن جبل  -٢
   طريق عنه١٢ ،  ثوبان بن جبدد  -٣
   طرق عنه٨ ،   أىب امامة صدى بن عجالن-٤
   طرق عنه٧  ، أىب هريرة -٥
   طرق عنه٦ ،   أنس بن مالك -٦
   طريق عنهما٢  ،  ، أبو عبيدة بن أىب اجلراح  أىب ثعلبة اخلشىن - ٨ ، ٧
   طريق عنه٢ ،  عبد اهللا بن عمر -٩

   طريق عنه١ ،  أسلم أىب رافع القبطى -١٠
   طريق عنه١ ،  جابر بن مسرة  -١١
   طريق عنه١ ، ران بن احلصني  عم-١٢
١٣- لِ أُمالطُّفَي أَةرام ينِ أُببٍ بكَع  
   طريق عنه٤٤،   عبد الرمحن بن عأئش احلضرمى -١٤

  

وسأنقل لكم هذه الروايات باالسانيد واملتون ، وسبب الضعف لكل رواية باالسلوب العلمى املعترب عند احملققني ، ومن 
  من أهل العلم واهللا املستعان كالم كبار املُحدثني 

  

  - : طريق٢٠وهم   طرق عبد اهللا بن عباس -١
  

 عباد حدثَنا : قَالَ ، سعيد بن ريحانُ حدثَنا : قَالَ ، إِبراهيم بن أَحمد حدثَنا : قَالَ ، الْفريابِي  حدثَنا-: الطريق االول 
نورٍ بصنم ، عن وبأَي ، نةَ أَبِي عالبق ، نع دالنِ خالجِ بأَنَّ ، اللَّج دبع اللَّه ناسٍ ببع ثَهدولَ أَنَّ : حسر اللَّه  اغَد 

 فَقَالَ ، صورة أَحسنِ في اللَّيلَةَ أَتانِي  ربي إِنَّ : " لَهم فَقَالَ ، السرور وجهِه في يعرِفُونَ مستبشرا أَصحابِه علَى يوما
 يختصمونَ ، رب يا نعم : قُلْت ؟ اَألعلَى الْمُأل يختصم فيم تعلَم هلْ : قَالَ ، وسعديك ربي لَبيك : قُلْت ، محمد يا: 
 فَعلَ من ، محمد يا صدقْت : فَقَالَ ، السبرات في الْوضوِء وإِسباغِ ، الْجماعات إِلَى دامِاَألقْ علَى الْمشيِ الْكَفَّارات في

كذَل اشرٍ عيكَانَ بِخو نم هيئَتطمِ خوكَي هتلَدو ه١(  . "أُم(  
  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  اتفق املُحدثني على نكارة روايته عن عباد، فقد ضعيف وخباصة ىف عباد بن منصور        سعيد بن املثىنرحيان بن -١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  قرطبة ، مصر مؤسسة / احملمدية السنة/  ، ط ٣٩٥الشريعة لالجرى  )  ١( 

- ٣٦ -  



  لس من املرتبة الرابعة وقد عنعن ضعيف ومد  ى البصرىالناج عباد بن منصور بن عباد -٢
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 بنِ سعيد عن ، أَبِي ثَنِي : قَالَ ، سيارٍ بنِ عمر بن سلَيمانُ ثَين : قَالَ ، التميمي عيسى بن أَحمد  حدثَنا-:الطريق الثاىن 
بِيرز ، نع عرنِ مانَ بملَيس ، نطَاٍء عنِ ، عنِ عاسٍ اببالنيب قَالَ : قَالَ ، ع  " : تأَير يبي رنِ فسأَح ةوري فَقَالَ صل 

 ثَديي بين بردها فَوجدت ، فَيكَت بين يده فَوضع ، رب يا ال : فَقُلْت ؟ اَألعلَى الْمُأل يختصم فيم تدرِي هلْ محمد يا: 
تملا فَعي مف واتمضِ الساَألرو ، ا : فَقُلْتي بي رف اتجرالد اتالْكَفَّارقْلِ ، ونامِ وإِلَى اَألقْد اتعمظَارِ ، الْجتانو 
الةالص دعب الةالص ، ا : فَقُلْتي بإِ ، ركن ذْتخات يماهريال إِبلخ ، تكَلَّمى ووسا ميمكْلت ، لْتفَعو ، لْتفَعفَقَالَ ؟ و 

 :أَلَم حرأَش لَك كرد؟ ص أَلَم عأَض كنع كر؟ وِز لْ أَلَمأَفْع ؟ بِك لْ أَلَمى : قَالَ ؟ أَفْعفَأَفْض اَء إِلَييبِأَش ذَنْ لَمؤي يأَنْ ل 
 إِلَى فَأَوحى {} أَدنى أَو قَوسينِ قَاب فَكَانَ}  {فَتدلَّى دنا ثُم   " :يحدثُكُموه كتابِه في قَولُه فَذَلك : قَالَ ، أُحدثَكُموها

هدبا عى محا}  {أَوم كَذَب ادا الْفُؤأَى مر .  َلعفَج نرِي ورصي بي فادفُؤ ، تظَرفَن هي إِلَياد١( .  "بِفُؤ(  
  

   -:وإليكم التحقيق 
   -:احلديث ضعيف ملا يلى 

  

     كذاب ووضاعىاملصر أمحد بن عيسى بن زيد
  جمهول احلال   ىالرق سليمان بن عمر بن سيار

      ضعيفىعمر بن سيار الرق
 

  عترب به يوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال
  

 أُنيس ثنا : قال ، الْجرمي سوارٍ بنِ واهبِ بنِ عمرانَ بن معاوِيةُ ثنا : قال ، اللَّه عبد بن محمد حدثَنـا -:الطريق الثالث 
نارٍ بوس يمرالْج ، نع وبأَي ، نةَ أَبِي عالبق ، نع دالنِ خالحِ باللَّح ، نع دبع نِ اللَّهاسٍ ببع ، ، هأَن ،ثَهدولَ أَنَّ حسر 

اللَّه  جرا خمولَى يع ابِهحا أَصرشبتسرِفُونَ معي رالْبِش ،يهفَقَالَ ف مي إِنَّ : " لَهبر انِيلَةَ أَتي اللَّينِ فسأَح ،ةوري فَقَالَ صل 
 فَوضع رب، أَي أَدرِي ال : فقُلْت اَألعلَى؟ الْمُأل يختصم فيم تدرِي هلْ : فَقَالَ وسعديك، ربي لَبيك : فَقُلْت محمد، يا: 

هدلَى يع ،فَيكَت تدجا فَوهدرب نيب ،ييثَد تملا فَعي مف اومالسضِ، اتاَألرا : فَقَـالَ وي ،دمحم فَقُلْت : كيلَب 
،كيدعسلْ : قَالَ ورِي هدت يمف مصتخُأل يلَى؟ الْماَألع قُلْت : معا ني ،بي رف ،اتالْكَفَّار اتالْكَفَّاريِ وشلَـى والْمع 

 يا صدقْت : فَقَالَ الْمكْروه، علَى أَماكنه الْوضوِء وبلُوغُ الصلَوات، بعد الْمساجِد في وسوجلُ الْجمعات، إِلَـى اَألقْدامِ
،دمحم نلَ فَمفَع كذَل اشرٍ، عيبِخ اتمرٍ، ويبِخ جرخو نم هيئَتطمِ مثل خوي هتلَدو ،هإِذَا أُمو لَّيصا تي ،دمحفَقُلِ م : 

مي اللَّهإِن أَلُكأَس اتبالطَّي كرتو ،اتكَرنالْم بحنيِ، واكسأَنْ الْمو بتت ،لَيإِذَا عو تدأَر كادبةً بِعنتنِي أَنْ فقْبِضت كإِلَي 
 : قال الْجارود ابن حدثَنا ، " نِيام والناس بِاللَّيلِ والصالةُ الْكَالمِ، وطَيب الصوم،:  قَـالَ والدرجات، مفْتون، غَير وأَنـا

  )٢( . الْحديثَ وذَكَر كُتبت، وقَد الْحديث، بعض رستةَ ابنِ عنِ كتابِي وفي بِطُوله، معاوِية ثنا : قال شيبان أَبو ثنا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دار هجر  القاهرة/   ط ٣٠٠٦٠جامع البيان عن تأويل أى القران للطربى  ) ١( 
  دار الكتب العلمية  بريوت  /    ط ٨٦٠طبقات احملدثني باصبهان والواردين عليها  ) ٢( 

- ٣٧ -  



   -:وإليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

   جمهول احلال   اجلرمي  بن عمران بن واهبمعاوية
  جمهول احلال انفرد بتوثيقه ابن حبان    ىأنيس بن سوار اجلرم

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 عن ، أَيوب عن ، معمرٍ عن ، الرزاقِ عبد حدثَنا : قَالَا ، محيد بن وعبد شبِيبٍ بن سلَمةُ حدثَنا - :١٠ - ٤الطريق 
 : قَالَ ، صورة أَحسنِ في وتعالَى تبارك ربي اللَّيلَةَ أَتانِي : "  اللَّه رسولُ قَالَ : قَالَ ، عباسٍ ابنِ عنِ ، قلَابةَ أَبِي

هبسي قَالَ أَحامِ فنا : فَقَالَ ، الْمي دمحم رِي لْهدت يمف مصتخلَأُ يلَى الْمقَالَ ؟ الْأَع : قَالَ لَا، : قُلْت : عضفَو هدي نيب 
فَيى كَتتح تدجا وهدرب نيب ييثَد ، ي : قَالَ أَورِي فحن ، تملا فَعي مف اتاوما السمي وضِ فا : قَالَ ، الْأَري مدمح 

 بعد الْمساجِد في الْمكْثُ : والْكَفَّارات ، الْكَفَّارات في : قَالَ ، نعم : قُلْت ؟ الْأَعلَى الْملَأُ يختصم فيم تدرِي هلْ
اتلَوالص ، يشالْملَى وامِ عإِلَى الْأَقْد اتاعماغُ ، الْجبإِسوِء وضي الْوف كَارِهالْم ، نملَ وفَع كذَل اشرٍ عيبِخ اتمو 

 وترك ، الْخيرات فعلَ أَسأَلُك إِني اللَّهم : فَقُلْ صلَّيت إِذَا محمد يا : وقَالَ أُمه، ولَدته كَيومِ خطيئَته من وكَانَ ، بِخيرٍ
اتكَرنالْم ، بحنيِ واكسإِذَا ، الْمو تدأَر كادبةً بِعنتنِي ففَاقْبِض كإِلَي رغَي ونفْتقَالَ ، م : اتجرالداُء ولَامِ إِفْشالس  

امإِطْعامِ ولَاةُ ، الطَّعالصلِ وبِاللَّي اسالنو امو قَالَ " .  نِيى أَبيسالترمذى  ( ع( : قَدوا وذَكَر نيةَ أَبِي بلَابق ، نيبنِ واب 
  )١( . عباسٍ ابنِ عنِ ، اللَّجلَاجِ بنِ خالد عن ، قلَابةَ أَبِي عن ، قَتادةُ رواه وقَد ، رجلًا الْحديث هذَا في عباسٍ

  

   -:وإليكم التحقيق 
  

  )مرسل (  -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

    اىب قالبة طرق مدارها على ٧ من  جاء
  

ولكنه كثري االرسال عن الصحابة ومل يسمع من ابن عباس وقد عنعن ىف كل ى وهو ثقة عبد اهللا بن زيد اجلرموهو 
  الطرق السبعة 

  

   -:وإليكم التفصيل 
  

    أرسله مبا حيتج مل ذلك ىف واملساحمة الضعفاء عن باألخذ رفع من فكل اإلرسال وأما « : التمهيد ىف الرب عبد ابن قال
  املسيب بن سعيد فمراسيل ، مقبول ومرسله فتدليسه ثقة عن إال يأخذ ال أنه عرف من وكل ، دونه من أو كان تابعياً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ياء التراث العرىب ، لبناندار إح/   ط ٣٤٧٤مسند امحد ، دار إحياء التراث العرىب   بريوت /   ط ٣٢٣٣جامع الترمذى  ) ١( 

  مكتبة السنة  القاهرة /   ط ٦٨٢مسند عبد بن محيد  ، مكتبة الصحابة االسالمية  الكويت/   ط ٩١الرد على من يقول القران خملوق للنجاد 
  كتبة املنار االردن م/  ط ١٩٢الرؤيا للدراقطىن  ، مكتبة الرشد  الرياض  السعودية/    ط ٢٦١٢تفسري القران لعبد الرزاق الصنعاىن 

   .دار الفكر  بريوت/   ط ٣٥١٥٨تاريخ دمشق البن عساكر  
- ٣٨ -  



 عن يأخذان كانا ألما ا حيتج ال واحلسن عطاء مراسيل : وقالوا ، صحاح عندهم النخعي وإبراهيم سريين بن وحممد
  )١(  اهـ . » العالية وأىب قالبة أىب مراسيل وكذلك ، أحد كل

  

 مراسيل وان ىالنخع كمراسيل سريين بن حممد مرسالت تصحيح اجلماعة عن الرب عبد ابن حكى: العالئى قال احلافظ 
   العالية وأىب قالبة ىبا مراسيل وكذلك أحد كل عن يأخذان كانا ألما ا حيتج ال ىالبصر واحلسن عطاء
 رواه حدثهما من كل يصدقان كانا وقال يةالعال وأىب احلسني مراسيل ضعف أنه سريين ابن عن تقدم ) :العالئى  ( قلت
  )٢( اهـ.  عون ابن عنه

  

 العلم هذا إن : قال سريين ابن عن هشام طريق من كتابه مقدمة يف مسلم خرج ، ذلك معىن سريين ابن عن روى قد
   )) .؟ دينكم تأخذون عمن فأنظروا ، دين

) ابن سريين (  حممد عند وذكر : (( قال وزاد نسريي ابن عن عون ابن طريق من كتابه مقدمة يف العقيلي وخرجه
   )) .؟ قالبة أبو أخذه عمن ولكن ، قالبة أيب نتهم ال إنا : فقال قالبة أىب عن حديث

 قالبة أبو : (( فقال قال ، قالبة أيب عن حديثاً ) ابن سريين  ( حملمد أيوب ذكر : قال عون ابن عن أيضاً له رواية وىف
  )٣(اهـ   )) .؟ قالبة أبو ذكره عمن ولكن ، صاحل رجل اهللا شاء إن
  

 قالبة أبو سعد بن علقمة بن عبيد بن مالك بن نابل بن عامر ويقال عمرو بن زيد بن اهللا عبد: قال احلافظ ابن حجر 
 بن وعمرو أخطب بن عمرو زيد وأيب جندب بن ومسرة األنصاري الضحاك ثابت عن روى األعالم أحد البصري اجلرمي
 عباس وابن،  الكعيب مالك بن وأنس األنصاري مالك بن وأنس سلمة أم بنت وزينب احلويرث بن ومالك رمياجل سلمة
 يسمع مل ويقال اخلشين ثعلبة وأيب هريرة وأيب بشري بن والنعمان عامر بن وهشام ومعاوية منهما يسمع مل وقيل عمر وابن
 بن وزهدم العدوية ومعاذة عمه وهو اجلرمي املهلب كأيب التابعني عن أيضا وروى وعائشة وحذيفة عمر عن وأرسل منهم

  . وغريهم أسامة بن املليح وأيب الرحيب أمساء وأيب جبدان بن وعمرو عائشة رضيع يزيد بن اهللا وعبد اجلرمي مضرب
 رجل قةث اهللا شاء إن قالبة أبو فقال قالبة أيب عن حديثا حملمد أيوب ذكر عون بن وقال حقا ىأخ ذاك سريين بن وقال
 أعلم كان رجال املصر ذا أدركت ما األلباب ذوي الفقهاء من واهللا كان أيوب وقال قالبة أبو ذكره عمن ولكن صاحل

 يسمع ومل شيئا عنه يرو ومل ىعل على حيمل وكان ثقة ىتابع ىبصر العجلي وقال حممد ما أدري ما قالبة أيب من بالقضاء
  ..... ثوبان من

  

 زيد أىب من يسمع مل حامت أبو وقال عمر بن اهللا عبد من وال ىعل من قالبة أىب يسمع مل زرعة أىب عن حامت أىب بن قال
   باملعاصرة االكتفاء ال التدليس يف اللقاء اشتراط إىل ذهب من يقوي مما وهذا تدليس له يعرف وال أخطب بن عمرو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ، نشر  شبكة مشكاة االسالمية ٢٧٧ / ٥  احملدثني لسانمعجم  ) ١( 

    القرطبه مؤسسة /االندلسى ، ط  الرب عبد بن ، ال٣٠ / ١ واألسانيد املعاىن من املوطأ ىف ملا التمهيد
  بريوت – الكتب عامل/ ى ، ط العالئ ىكيكلد بن خليل بن سعيد بو  ، أل٨٩ / ١  املراسيل أحكام ىف التحصيل جامع ) ٢( 
  ذلك وأسباب املراسيل درجات تفاوتعلل الترمذى البن رجب  باب االسناد ىف الدين  وباب شرح  )  ٣( 

  لبنان - بريوت العلمية الكتب دار/     ط ٥ / ١للعقيلى  الكبري الضعفاء
- ٣٩ -  



 لكالما ىف ىالبخار شارح التني بن عنه نقله فيما ىاملالك القابسي حممد بن علي احلسن أبو وقال ثقة خراش بن وقال
 أبا يعارض مل كيف العلم ىف مكانه على عمر من العجب العزيز عبد بن عمر مع قالبة أىب قصة نقل أن بعد القسامة على
  )١(  اهـ. قال كذا البله ىف معدود الناس عند وهو التابعني فقهاء من قالبة أبو وليس قوله ىف قالبة

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 عن ، قلَابةَ أَبِي عن ، قَتادةَ عن ، أَبِي حدثَنِي ، هشامٍ بن معاذُ حدثَنا ، بشارٍ بن محمد حدثَنا - :٢٠ – ١١الطريق 
دالنِ خلَاجِ بنِ ، اللَّجنِ عاسٍ اببأَنّ ، ع بِيالن  َانِي : " قَالي أَتبي رف نِأَحس ةورا : فَقَالَ ، صي دمحم ، قُلْت : كيلَب 
بر كيدعسقَالَ ، و : يمف مصتخلَأُ يلَى الْم؟ الْأَع قُلْت : برِي لَا رأَد ، عضفَو هدي نيب فَيكَت تدجا فَوهدرب نيب ييثَد 

تملا فَعم نيب رِقِالْمرِبِ شغالْما : فَقَالَ ، وي دمحم ، فَقُلْت : كيلَب بر كيدعسقَالَ ، و : يمف مصتخلَأُ يلَى الْم؟ الْأَع 
ي : قُلْتف اتجرالد ، اتالْكَفَّاري ، وفقْلِ وامِ نإِلَى الْأَقْد اتاعماغِ ، الْجبإِسوِء وضي الْوف اتوهكْرظَارِ ، الْمتانو 

لَاةالص دعب لَاةالص ، نمظْ وافحي هِنلَيع اشرٍ عيبِخ اتمرٍ ويكَانَ بِخو نم وبِهمِ ذُنوكَي هتلَدو هو قَالَ  " .أُمى أَبيسع : 
 النبِي عنِ ، عائشٍ بنِ الرحمنِ وعبد ، جبلٍ بنِ معاذ عن ، الْبابِ وفي : قَالَ ، الْوجه هذَا من غَرِيب حسن حديثٌ هذَا
 قَدو وِيذَا ريثُ هدالْح نع اذعنِ ملٍ ببنِ ، جع بِيالن  هقَالَ ، بِطُولي : " وإِن تسعن ثْقَلْتتا فَاسمون تأَيي فَربر 
  )٢(.   "الْأَعلَى الْملَأُ يختصم فيم : فَقَالَ ، صورة أَحسنِ في

  

   -:وإليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

ولكنه يدلس عن الضعفاء وقد عنعن ىف كل وهو ثقة  : ىالسدوس عامةقتادة بن د على ١٠مدار كل هذه الطرق 
صرح بالسماع الطرق ومل ي.    

  

  .  قبل حديث أصحاا إال إذا صرحوا بالسماعال ي  الىتىوه:  نيدلسملُالطبقة الثالثة من طبقات ا ىف  ابن حجروذكره
  

دار املنار ، االردن  /  ط ٤٣و ١٣ البن حجر ص بالتدليس املوصوفني مبراتب التقديس اهل تعريف(  -:راجع ومن أراد املزيد فلي (  
  )١٠٤برقم  ىاألنصار محاد لـ واملدلسون التدليس( و   )  ٦٤٢ /  ٢صالح البن حجر  النكت على كتاب ابن ال( 

  

  مث ان قتادة مل يسمع اىب قالبة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بريوت - الفكر دار/  ،  ط ١٩٨  / ٥،   ٣٨٨  الراوى رقم العسقالىن حجر بن الالتهذيب ذيب ) ١( 
مكتبة العلوم واحلكم  /   ط ٤٧٢٧البحر الزخار مبسند البزار  ،  بريوت دار إحياء التراث العرىب /   ط ٣٢٣٤جامع الترمذى  ) ٢( 

مكتبة الرشد  /   ط ٣١٩التوحيد البن خزمية  ، دار الثقافة العربية  دمشق وبريوت/    ط ٢٦٠٨مسند أىب يعلى املوصلى   ، السعودية املدينة
 السنة/  ، ط ٦٦٠الشريعة لالجرى  ، مكتبة الصحابة االسالمية  الكويت/   ط ٧٦القران خملوق للنجاد الرد على من يقول  ، الرياض
  و ٣٥١٥٤  و  ٣٥١٥٣تاريخ دمشق البن عساكر  ، مكتبة املنار االردن /  ط ١٨٩الرؤيا للدراقطىن  ، قرطبة ، مصر مؤسسة / احملمدية

  دار الفكر  بريوت/   ط ٣٥١٥٥
- ٤٠ -  



ثَنداح دمحم نب هيومنِ حنِ بسقَالَ الْح تعما سبٍ أَبنِي طَالعي دمأَح نب ديمقَالَ قَالَ ح دمأَح نلٍ ببنح لَم عمسةُ يادقَت 
نةَ أَبِي ملَابئًا قيا شمإِن هلَغب هنع لَمو عمسةُ يادقَت نأَبِي م عٍر١(.  اف(  

  

  )٢(.  لَا قَالَ قلَابةَ أَبِي من سمع قَتادةُ لَه قلتَ معني بنِ يحيى عن منصورٍ بنِ إِسحق عن أيب ذكره
  

 من قَتادةُ يسمع لَم أَيوب عن : علَيةَ ابن قَالَ ، معنيٍ بن يحيى حدثَنا ، علي بن أَحمد حدثَنا ، الْقَاسمِ بن محمد حدثَنِي
  )٣( .  "بِالشامِ قالبةَ أَبو ومات إِلَيه، قالبةَ أَبِي كُتب وقَعت إِنما : " شيئًا قالبةَ أَبِي

  

  )٤(.  شيئا قالبة أيب من يسمع ومل شيئا جماهد من يسمع مل قتادة يقول حيىي مسعت
  

 من يسمع ومل جيده فلم يطلبه الشعيب إىل وذهب جماهد من وال جبري بن سعيد من قتادة يسمع مل يقول حيىي عتمس
  )٥( . قالبة أيب صحيفة عن حدث إمنا قالبة أيب من وال اليشكري سليمان وال النخعي إبراهيم

  

 الْحسين بن محمد بكْر أَبو أنا ، لؤلؤ بن الْحسن أَبو أنا ، اجلوهري محمد أَبو أنا ، األسعد بن قراتكني األعز أَبو أَخبرنا
  )٦( . قالبة أَبِي من قتادة يسمع مل : قَالَ ، الفالس حفص أَبو نا ، شهربار بن
  

  عن أبن عباس وتكذيبها الصريح مع قول اهللا ٢٠الـ تعارض هذه الطرق وأخرياً 
  

 امرٍ كَانَ وشبأَنْ ل يهكَلِّم ا إِلَّا اللَّهيحو أَو ناِء مرابٍ وجح لَ أَوسرولًا يسر يوحفَي ا بِإِذْنِهاُء مشي هإِن يلع يمكح   ٥١الشورى  
  

  )  جربيل (  بدون واسطة الوحى من وراء حجاب أن يتكلم اهللا مع بشر فاقصى درجات الكالم
  

) : وهو ممن ينصر القول برؤية النىب ربه ( ، قال ابن خزمية   أن حممداً ليس ببشر فعندئذ خيرجون من هذااللهم اال ان يقولوا
وإمنا } .…وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِالَّ وحياً أَو من وراِء   {خالف قوله قد رأى ربه مل ي  ومن قال إن النىب

ية من يقول رأى النىبخالفا هلذه اآليكون م ٧(اهـ  . "  ذلك الوقت ربه فكلمه اهللا ىف(  
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

     مؤسسة الرسالة  بريوت  الطبعة االوىل١٧١  /  ١   ،   ٦٣٠ برقم الرازي حامت أيب البن املراسيل ) ١( 
     مؤسسة الرسالة  بريوت  الطبعة االوىل١٧٢  /  ١   ،   ٦٣١ برقم الرازي حامت أيب البن املراسيل ) ٢( 
  دار الفكر  بريوت/    ط ١٥  ص ٤٨تاريخ داريا ومن نزل ا من الصحابة والتابعني برقم  ) ٣( 

  أضواء السلف   السعودية/    ط ١١٧٧الطيوريات البو احلسن الصريىف الطيورى 
  املكرمة مكة - اإلسالمي التراث وإحياء العلمي البحث مركز / ، ط ٩٤  / ٤  ، ٣٣١٨ى برقم الدور روايةب  معني ابن تاريخ)  ٤( 
 ، و املكرمة مكة - اإلسالمي التراث وإحياء العلمي البحث مركز / ، ط ١٠٠  / ٤  ،  ٣٣٥٤ى برقم الدور روايةب  معني ابن تاريخ ) ٥( 

  بريوت – الكتب عامل/ ى ، ط العالئ ىكيكلد بن خليل بن سعيد بو  ، أل٢٥٥ / ١  املراسيل كامأح ىف التحصيل جامع
  دار الفكر  بريوت/   ط ٢٨٧٢٧تاريخ دمشق البن عساكر   ) ٦( 
  مكتبة الرشد  الرياض السعودية/   ، ط ٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢التوحيد البن خزمية    ) ٧( 

- ٤١ -  



  - :ريق ط١٥وهم   طرق معاذ بن جبل -٢
  

 عن ، اللَّه عبد بن جهضم حدثَنا ، الْيشكُرِي هانِئ أَبو هانِئ بن معاذُ حدثَنا ، بشارٍ بن محمد  حدثَنا-  : ٩ - ١الطريق 
 بنِ مالك عن ، حدثَه أَنه الْحضرمي عايِشٍ بنِ الرحمنِ عبد عن ، سلَّامٍ أَبِي عن ، سلَّامِ بنِ زيد عن ، كَثريٍ أَبِي بنِ يحيى
رامخي يككْسالس ، نع اذعنِ ملٍ ببج يضر اللَّه ،هنقَالَ ع : بِستا احنولُ عسر اللَّه  ذَات اةغَد نع لَاةحِ صبالص 
 دعا سلَّم فَلَما ، صلَاته في وتجوز  اللَّه رسولُ فَصلَّى بِالصلَاة فَثُوب سرِيعا فَخرج ، الشمسِ عين نتراَءى كدنا حتى

،هتوا فَقَالَ بِصلَى : " لَنع افِّكُمصا مكَم متأَن"  ، لَ ثُمفَتا اننإِلَي ، ا : " قَالَ ثُمي أَمإِن ثُكُمدأُحا سنِي مسبح كُمناةَ عدالْغ 
 أَحسنِ في وتعالَى تبارك بِربي أَنا فَإِذَا استثْقَلْت حتى صلَاتي في فَنعست لي ، قُدر ما وصلَّيت فَتوضأْت اللَّيلِ من قُمت أَني

، ةورا : الَفَقَ صي دمحم ، قُلْت " : كيلَب بقَالَ ، "ر : يمف مصتخلَأُ يلَى ؟ الْمالْأَع رِي لَا : " قُلْتا  ، "أَدقَالَ ثَلَاثًا ، قَالَه : 
 "هتأَيفَر عضو كَفَّه نيب فَيى كَتتح تدجو درب هلامأَن نيب ، ييلَّى ثَدجي فَتٍء كُلُّ ليش فْترعا : فَقَالَ  ، "وي دمحم ، قُلْت : 
 "كيلَب بقَالَ  ، "ر : يمف مصتخلَأُ يلَى ؟ الْمالْأَع ي : " قُلْتف اتا : قَالَ  ، "الْكَفَّار؟ م نه قُلْت " : يشامِ مإِلَى الْأَقْد 

، اتاعمالْج ولُوسي الْجف اجِدسالْم دعب ، اتلَواغُ الصبإِسوِء وضي الْوف اتوهكْر؟ : قَالَ  ، "الْم يمف قُلْت " : امإِطْع 
 وترك الْخيرات ، فعلَ أَسأَلُك نيإِ اللَّهم : " قُلْت سلْ ، : قَالَ  ، "نِيام والناس بِاللَّيلِ والصلَاةُ الْكَلَامِ ، ولني الطَّعامِ ،

، اتكَرنالْم بحنيِ ، واكسأَنْ الْمو رفغي تنِي ، لمحرتإِذَا وو تدةَ أَرنتمٍ ففَّنِي قَووفَت رغَي  ونفْتم أَلُكأَس ، كبح بحو 
نم ، كبحي بحلٍ ومع قَريإِلَى ب ، كبولُ قَالَ حسر اللَّه  " : اهإِن قا ، حوهسرفَاد ا ثُموهلَّمعت. "   

  

 الْحديث هذَا عن ،) البخارى (  إِسماعيل بن محمد سأَلْت ، صحيح حسن حديثٌ هذَا: ) الترمذى (  عيسى أَبو قَالَ
 جابِرٍ بنِ يزِيد بنِ الرحمنِ عبد عن ، مسلمٍ بنِ الْوليد حديث من أَصح هذَا : وقَالَ ، صحيح حسن ديثٌح هذَا : فَقَالَ
 فَذَكَر  اللَّه رسولَ عتسم : قَالَ ، الْحضرمي عائشٍ بن الرحمنِ عبد حدثَنِي ، اللَّجلَاجِ بن خالد حدثَنا : قَالَ

 اللَّه رسولَ سمعت : قَالَ ، عايِشٍ بنِ الرحمنِ عبد عن ، حديثه في الْوليد ذَكَر هكَذَا ، محفُوظ غَير وهذَا ، الْحديثَ
 ىورو ربِش نكْرٍ بب ، نع دبنِ عمحنِ الرب زِيدي ابِرٍ نِبذَا جيثَ هدذَا الْحبِه ادنالْإِس ، نع دبنِ عمحنِ الرشٍ بائع 
  )١(  .النبِي من يسمع لَم عائشٍ بن الرحمنِ وعبد ، أَصح وهذَا  النبِي عنِ

  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

  جمهول احلال  ، مل يترجم له أحد بتعديل     ىالسكسكي الشامى  ائش احلضرمعبد الرمحن بن ع
  

  له صحبة : قال ابن حبان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  دار إحياء التراث العرىب ، لبنان/   ط ٢١٦٠٣مسند امحد  ، دار إحياء التراث العرىب   بريوت /   ط ٣٢٣٥جامع الترمذى  ) ١( 
مكتبة العلوم / ط   ٢١٦املعجم الكبري للطرباىن ، مكتبة العلوم واحلكم  املدينة السعودية / ط   للهيثم بن كليب  ١٣٤٤  للشاشى املسند

مكتبة الرشد  الرياض /   ط ٣٢٠التوحيد البن خزمية   ، عامل الكتب  بريوت/   ط ٦٦١العلل الكبري للترمذى  ، واحلكم  املوصل العراق 
  دار الفكر  بريوت/ ط   ٣٥١٥٠  و  ٣٥١٤٩تاريخ دمشق البن عساكر   ، مكتبة املنار االردن/ ط   ١٧٩لرؤيا  للدارقطىن ا ، السعودية

  الرسالة  بريوت مؤسسة/ ط   ١٩١٧ذيب الكمال للمزى  
- ٤٢ -  



  ع من العلماء  فكيف اذا خالفه مج،وهو معروف بتساهله اذا انفرد ، وقد انفرد ابن حبان بتوثيقه واثبات صحبته 
  

  ليس مبعروف: قال أبو زرعة الرازى 
  تابعى وأخطأ من قال له صحبة : قال أبو حامت الرازى 

  إال أم يضطربون فيهله حديث واحد ، : وقال أيضاً   النىب يدرك مل عائش بن الرمحن عبد: قال البخارى 
   مل يسمع من النىب: حممد بن اسحاق بن خزمية قال 
  حديثه مضطرب : الرب ابن عبد قال 
  خمتلف ىف صحبته:  الذهىب قال 

   .  صحبة له قالي: ، وقال ىف موضع أخر  حديثه إسناد وىف صحبته ىف خمتلف: قال ابن حجر 
  

  : وإليكم حكم بعض أهل العلم من املُحققني االثبات 
  

  االمام أبو الفرج بن اجلوزى 
  

  . مضطربة وطرقه احلديث هذا أصل"  :ابن اجلوزى  قالكر روايات حديث الرؤية املنامية بعد أن ذ
 خالد عن قالبة أيب عن قتادة عن وروى أنس عن رواه وقد قال صحيح فيها ليس مضطربة أسانيده كل : قطىن الدار قال
 يسمعه مل الرمحن وعبد عائش بن الرمحن عبد عن رواه اللجالج بن خالد أن واحملفوظ غلط وهو عباس ابن عن اللجالج بن
  )١(  اهـ . ضعاف كلها أوجه من ىرو قد البيهقي بكر أبو قال معاذ عن خيامر بن مالك عن رواه إمنا  اهللا رسول من

  

  البيهقى أبو بكر االمام 
  

 يزِيد بنِ يزِيد عن مد ،مح بن زهير ورواه هكَذَا ، فَروِي إِسناده في مختلَف حديثٌ فَهذَا -:قال البيهقى ىف االمساء والصفات 
 اللَّه  عبد بن ، جهضم  اللَّه رسولِ أَصحابِ من رجلٍ عن عائشٍ ، بنِ الرحمنِ عبد عن اللَّجالجِ ، بنِ خالد عن جابِرٍ ، بنِ
نى عيحنِ يريٍ ، أَبِي بكَث نع دينِ زالمٍ ، بس نالمٍ ، أَبِي عس نع دبنِ عمحنِ الرشٍ بائع ، يمرضالْح نع كالنِ مب ، رامخي نع 

اذعنِ ملٍ ، ببنِ جع بِيالن   ىوسم نب لَفخ ، يمالْع نى ، عيحي نع ، ديز نع هدطُورٍ جمم وهو والمٍ  أَبنِ ،سنِ عاب 
، يككْسالس نع كالنِ مب رامخيلَ يقو يهف رغَي اهورو ، كذَل ، وبأَي نةَ ، أَبِي عالبنِ قنِ عاسٍ ، اببقَالَ عو يهف : هبسنِي أَحعي 

إِبراهيم  بن محمد بكْرٍ أَبو عباسٍ ، أَخبرنا ابنِ عنِ اللَّجالجِ ، بنِ خالد عن  ،قالبةَ أَبِي عن يعنِي ، قَتادةُ الْمنامِ ، ورواه في: 
،يا الْفَارِسو أَنأَب اقحإِس يماهرإِب نب دبع اللَّه ، انِيهبو نا اَألصأَب دمأَح دمحم نانَ بملَينِ سنا  فَارِسٍ ب دمحم نيلَ باعمإِس 

، ارِيخقَالَ الْب : دبنِ عمحالر نشٍ بائع يمرضالْح يثٌ لَهدح داحإِال و مهونَ أَنطَرِبضي ، يهف وهيثُ ودح ، ةيؤقَالَ الر خيالش 
 :قَدو وِير نم هجو ، را آخكُلُّهو ضيفع،  نسأَحطَرِيقٍ و يهةُ فايمِ رِوضهنِ جب دبع اللَّه ى ثُموسةُ ماينِ رِوب لَفا خيهِمفا وم 

  )٢( اهـ. أَعلَم  واللَّه نظَر الْحديث هذَا ثُبوت وفي: اىل أن قال ........ النومِ ،  في كَانَ ذَلك أَنَّ علَى دلَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 العلوم إدارة/  ط ) هـ٥٩٧ : املتوىف  (ىاجلوز حممد بن ىعل بن الرمحن عبد الفرج بوأل ٢٠ / ١  الواهية األحاديث ىف املتناهية العلل ) ١( 
   م ١٩٨١ / هـ١٤٠١ ، الثانية : الطبعة باكستان  ، آباد فيصل ، األثرية

  السعودية جدة  - السوادي مكتبة/  ط البيهقي بكر أبو احلسني بن أمحد    لـ ٨٠ ، ٧٢ / ٢ ،   ٦٤٤ برقم اتوالصف األمساء ) ٢( 
- ٤٣ -  



  االمام الدارقطىن
  

 مدمح يا : ىل فَقال ، صورة أَحسنِ في ربِي رأَيت : قال ،  النبِي عنِ ، معاذ عن ، يخامر بنِ مالك حديث عن سئل
  . بِطُوله احلَديث ؟ اَألعلَى املَلَأُ يختصم فيم

  

  عائشٍ بن الرمحنِ عبد سمعت : قال ، اللَّجالَجِ بنِ خالد عن ، جابِرٍ بنِ يزِيد بن الرمحنِ عبد رواه : )الدارقطىن  ( فَقال
 وكَذَلك،  جابِرٍ ابنِ عنِ ، بشريٍ بن وعمارةُ ، مالك بن وحماد ، مٍمسل بن الوليد ذَلك قال ،  اهللا رسول سمعت : قال
 بنِ خالد عن ، جابِرٍ بنِ يزِيد بن يزِيد وقال ، الّلَجالَجِ بنِ خالد عن ، جابِرٍ بنِ يزِيد بنِ الرمحنِ عبد عن ، اَألوزاعي قال

  . عنه محمد بن زهري ذَلك قال،   النبِي عنِ ،  النبِي أَصحابِ من رجلٍ عن ، عائشٍ بنِ الرمحنِ عبد عن ، اللَّجالَجِ
 أَصحابِ بعضِ عن ، عياشٍ بنِ الرمحنِ عبد عن ، اللَّجالَجِ بنِ خالد عن ، يزِيد بنِ يزِيد عن : مصعبٍ بن خارِجةُ وقال
بِيالن  ، ماوشٍ ابن أَراد إِنعائ .  

واهرو وة أَبالَبن ، قع دف ، اللَّجالَجِ بنِ خاللواخت نه؛ ع واهةُ فَرف ، قَتادلواخت لَيهع يها ففَقال ، أَيض فوسة بن ييطع 
فّارن : الصة عن ، قَتادسِ عبنِ أَن كم ، مالهوو يهقال ، فو شامه يوائستن الدم ةرِواي يمن : املُقَدع عاذشامٍ بنِ مه  

 عياشٍ ابنِ قَوله في ووهم ،  النبِي عنِ ، عباسٍ ابنِ عنِ ، اللَّجالَجِ بنِ خالد عن ، قالَبة أَبِي عن ، قَتادة عن ، أَبِيه عن
 عن ، أَبِيه عن ، هشامٍ بنِ معاذ عن : وغَريهم ، قُدامة وأَبو ، القَوارِيرِي وقال ،  بِيالن عنِ ، عياشٍ ابن أَراد وإِنما
  . عباسٍ ابنِ عنِ ، خالد عن ، قالَبة أَبِي عن ، قَتادة
واهور وبن ، أَية أَبِي عالَبف ، قلن واختوب عأَي ، واهفَر ارٍ بن أَنِيسوس ين ، اجلُرموب عن ، أَية أَبِي عالَبن ، قع 
دن ، اللَّجالَجِ بنِ خالع بدشٍ بنِ اهللا ععائ ، واهرو يدن ، الفَضلِ بن عوب عن ، أَية أَبِي عالَبن ، قسٍ عأَن .  

واهرو يدمن ، الطَّوِيلُ حكرٍ عن ، بة أَبِي عالَبنِ ، قع النبِي  ًالرسم.  
  كَثريٍ أَبِي بنِ يحيى عن ، القَيِسي اهللا عبد بن جهضم فَرواه ، إِسناده فَحفظ ، كَثريٍ أَبِي بن يحيى احلَديث هذا وروى

 : قال ، عائشٍ بن الرمحنِ عبد وهو ضرمياحلَ الرمحنِ عبد عن ، ممطُور وامسه سالَّمٍ أَبِي جده عن ، سالَّمٍ بنِ زيد عن
   . النبِي عنِ ، جبلٍ بن معاذُ حدثنا : قال ، يخامر بن مالك حدثنا
واهرى ووسبن م لَفخ يمن ، العى عحيريٍ أَبِي بنِ ين ، كَثع يدالَّمٍ بنِ زن ، سع هدالَّمٍ أَبِي جن : فَقال ، سعبد أَبِي ع 
 احلَديثُ فَعاد ، معاذ عن ، يخامر بنِ مالك عن : وقال ، عايِشٍ ابن وهو ، الرمحنِ عبد عن أَراد وإِنما ، السكسكي الرمحن

  . هذا نحو جبلٍ بنِ معاذ عن ، لَيلَى أَبِي بن الرمحنِ عبد عن وروى،  جبلٍ بنِ معاذ إِلَى
واهرو اجينارٍ بن احلَجنِ ، دة بنِ احلَكَمِ عيبتنِ ، علَيلَى أَبِي ابنِ ع .  
واهريد وعبن س يدوس يشالقُر ين ، الكُوفع بدنِ عمحنِ ، إِسحاق بنِ الرن ، لَيلَى أَبِي ابنِ عع عاذم  .  

  )١(  اهـ . مضطَرِبةٌ وكُلُّها ، حيحص فيها لَيس : )الدارقطىن  ( قال
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )هـ ٣٨٥( الدارقطىن ىمهد بن أمحد ابن عمر بن ىعل احلسن بو ، أل٥٤  /  ٦  ،  ٩٧٣ برقم النبوية األحاديث يف الواردة العلل )  ١( 

  م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ االوىل الطبعة،  السعودية  الرياض  طيبة دار /ط 
- ٤٤ -  



 عبد عن ، إِسحاق بنِ الرحمنِ عبد عن ، أَبِي أَخبرنا : قَالَ ، الْكُوفي سويد بن اللَّه عبد  حدثَنا- :١٣ - ١٠الطريق 
 يا  :فَقَالَ صورة أَحسنِ في وتعالَى تبارك ربي أَتانِي : "  اللَّه رسولُ قَالَ : قَالَ  جبلٍ بنِ معاذ عن لَيلَى أَبِي بنِ الرحمنِ
،دمحم قُلْت : كيي لَببر كيدعسقَالَ ، و : يمف مصتخُأل يلَى؟، الْمقَالَ اَألع : ي : قُلْتالْكَفَّ فاتار ، اتجرالدقَالَ ، و : 

 بعد الصلَوات وانتظَار ، الْجمعات إِلَى اَألقْدامِ ونقْلُ ، السبرات في الْوضوِء إِسباغُ : قُلْت  ؟والدرجات ، الْكَفَّارات وما
اتلَوا قُلْ ، الصي دمحم : مي اللَّهإِن أَسأَلُك ،اتبالطَّي كرتو ،اتكَرنلَ الْمعفو ،اتريالْخ بحنيِ واكسإِنْ ، الْمو ترأَد 

نياسِ بةً الننتفَّنِى أَنْ فوا تأَنو رغَي ونفْتم ، نقَالَ م كذَل اشرٍ عيبِخ اتمرٍ ويبِخ جرخو نم وبِهذُن مِكَيو هتلَدو ه١( .  "أُم(  
  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

  ) الدعاء للطرباىن ، املعجم الكبري للطرباىن    (      جمهول احلال حممد بن سعيد بن سويد
  )الدعاء للطرباىن ، املعجم الكبري للطرباىن                      (    ضعيف سعيد بن سويد

           ومدار كل الطرق عليه  ضعيفىلرمحن بن إسحاق األنصارعبد ا
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 الْحسن ناحدثَ : قَاال ، النجار خالد بنِ عثْمانَ بن محمد بكْرٍ وأَبو إِسماعيلَ بن الْحسين الْقَاضي حدثَنا - :١٤الطريق ال 
نفَةَ برا ، عثَندح دمحم نحٍ بالص يطاسنِ ، الْواجِ عجنِ الْحارٍ بيننِ ، دكَمِ عنِ الْحةَ ببيتع ، نع دبنِ عمحنِ الرلَى أَبِي بلَي  
نع اذعنِ ملٍ ببطَأَ : قَالَ ، جا أَبنولُ عسر اللَّه  يف الةرِ صى الْفَجتح تكَاد سمأَنْ الش ، طْلُعت ثُم ، جرخ تيمأُقالةُ ، والص 

 : " فَقَالَ بِوجهِه هِمعلَي أَقْبلَ ثُم مصافِّهِم ، علَى الْقَوم فَثَبت  ، "مصافِّكُم علَى : " قَالَ سلَّم فَلَما فيها ، تجوز صالةً بِنا فَصلَّى
ئُكُمبي أُنطَّأَنِي بِالَّذب كُمناةَ ، عدي الْغإِن تقُم نلِ ماللَّي ، أْتضوفَت ثُم تلَّيا صى مقَض اللَّه كاربالَى تعتي ، وي لإِنو تأَير 

 اَألعلَى ؟ الْمُأل فيه يختصم فيم : قَالَ ربي ، لَبيك : قُلْت محمد ، يا : لي فَقَالَ صورة ، نِأَحس في فَرأَيته منامي ، في  ربي
رِي ال : قُلْتي ، أَدبر ي قَالَ ثُما : لي ، دمحم قُلْت : كيي ، لَببا : قَالَ ريمف مصتخي يهُأل فلَى ؟ الْماَألع رِي ال : قُلْتأَد 

، بر عضفَو كَفَّه نيب ، فَيكَت تدجفَو درب هلامأَن نيب ، ييلَّى ثَدجي فَتٍء ، كُلُّ ليش ، هفْترفَع ي قَالَ ثُما : لي ، دمحم قُلْت 
 :كيي ، لَببقَالَ ر : يمف مصتخُأل يلَى ؟ الْماَألع اغُ : قُلْتبوِء إِسضي الْوف ، اتربالس يشملَى وامِ عإِلَى اَألقْد   اتاعمالْج

لُوسالْجي وف ، اجِدسالْم ظَارتانو اتلَوالص دعب ، اتلَو؟ : قَالَ الص يمي قَالَ فلْ : لا سي ، دمحقَالَ م : قُلْت : مي اللَّهإِن 
أَلُكلَ أَسعف ، اتريالْخ كرتو ، اتكَرنالْم بحنيِ ، واكسإِذَا الْمو تدمٍ أَرةً بِقَونتفَّنِي فوفَت كإِلَي رغَي ، ونفْتم أَلُكأَس ماللَّه 

  )٢( .  "حبك إِلَى يقَربنِي عملٍ وحب يحبك ، من وحب حبك اللَّهم وأَسأَلُك  ،علَي وتتوب وترحمنِي لي تغفر أَنْ
  

   -:واليكم التحقيق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتبة العلوم /    ط ٢٩٠ الكبري للطرباىن املعجم، مكتبة العلوم واحلكم  املدينة السعودية /   ط ٢٦٦٨البحر الزخار مبسند البزار  )  ١( 
  دار الكتب العلمية  بريوت/    ط ١٤١٥الدعاء للطرباىن  ، مكتبة املنار  االردن/   ط ١٧٧الرؤيا للدارقطىن ، واحلكم  املوصل  العراق 

  مكتبة املنار  االردن/ ط  ١٧٦الرؤيا  للدارقطىن   ) ٢( 
- ٤٥ -  



   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

   جمهول احلال  إنفرد بتوثيقه ابن حبان   ىالبطيخالواسطى  بن صاحل حممد
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي 
  

 : قَاال ، الصقَلِّي الْحسنِ بن وموسى منصورٍ بن أَحمد حدثَنا ، إِسماعيلَ بن الْحسين الْقَاضي  حدثَنا- :١٥الطريق ال 
 بنِ يونس بن ومحمد الْحربِي إِسحاق بن إِبراهيم حدثَنا ، سلْمانَ بن أَحمد وحدثَنا ح ، الْخزاعي اللَّه عبد بن محمد حدثَنا
  سالمٍ بنِ زيد عن ، كَثريٍ أَبِي بنِ يحيى عن ، الْعمي خلَف بن موسى حدثَنا عيالْخزا اللَّه عبد بن محمد حدثَنا : قَاال ، موسى

نع هدطُورٍ جمم ، نأَبِي ع دبنِ عمحالر يككْسقَالَ، كَذَا ، الس نع كالنِ مب رامخي ، نع اذعنِ ملٍ ببولُ قَالَ : قَالَ ، جسر 
اللَّه  " : انِيي أَتبر  ينِ فسأَح ، ةورص عضفَو هدي نيب فَيى كَتتح تدجا وهدرب نيب ،ييال ثَدي فَجا لي مف اتومالس 
 محمد يا : قَالَ ثُم رب، يا ال : قُلْت اَألعلَى ؟ الْمُأل يختصم فيم يتدرِ هلْ محمد، يا : لي فَقَالَ فَعرفْته ، اَألرضِ ، في وما
 لَى؟اَألع الْمُأل يختصم فيم تدرِي هلْ محمد، يا : الثَّالثَة في قَالَ ثُم رب، يا ال : قُلْت اَألعلَى ؟ الْمُأل يختصم فيم تدرِي هلْ

قُلْت : معي نف اتجرالد ،اتالْكَفَّارا : قَالَ وفَم اتجر؟ الداتالْكَفَّارو قُلْت : امامِ ، إِطْعالةُ الطَّعالصو اسالنقَالَ و امنِي : 
، قْتدا : قَالَ ص؟ فَم اتقَالَ الْكَفَّار : اغُ : قُلْتبوِء إِسضي الْوف ، اتربالةُ السالصو دعب ، اتلَوقْلُ الصنامِ وإِلَى اَألقْد 

، اتعمقَالَ الْج : قْتدقَالَ ، " ص قُطْنِيارى : الدوذَا ريثَ هدالْح دبنِ عمحالر نب زِيدنِ يابِرٍ ، بج نالمٍ أَبِي عس دواَألس 
هماسو طُورمم،  نع دبنِ عمحنِ الرشٍ ، بائنِ عع بِيالن  لَمو ذْكُري كالم نب رامخال ياذًا وع١ (. م(  

 

  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

  ٣٤٧  توىف عام ١٤    جمهول احلال  وهو من الطبقة الـ ىالضحاك بن يزيد السكسك أبو عبد الرمحن
 هـ ١٧٠الن ابنه معاوية بن ممطور مات ىف عام  هـ  ١٥٠  أى انه على أقل تقدير مات عام ٣وممطور من الطبقة الـ 

    !!!!! ؟ فكيف يروى ممطور عن من جاء بعد موته باعوام عديدة
  

بو عبد   وليس أوالصحيح أنه عبد الرمحن بن عائش السكسكى، من عند الرواة وهم ولكن لعل خطأ ىف التصحيف أو 
   وقد مضى أن عبد الرمحن بن عائش جمهول احلال) السكسكى ( الرمحن 

  

  سالَّمٍ بنِ زيد عن ، كَثريٍ أَبِي بنِ يحيى عن ، العمي خلَف بن موسى ورواه:  فقال وقد أشار االمام الدارقطىن اىل هذا
 : وقال ، عايِشٍ ابن وهو ، الرمحنِ عبد عن أَراد وإِنما ، السكسكي الرمحن عبد أَبِي عن : فَقال ، سالَّمٍ أَبِي جده عن
  )٢( . جبلٍ بنِ معاذ إِلَى احلَديثُ فَعاد ، معاذ عن ، يخامر بنِ مالك عن

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دار الفكر  بريوت/ ط   ٣٥١٥٢تاريخ دمشق البن عساكر  ، مكتبة املنار  االردن/ ط  ١٨٠الرؤيا  للدارقطىن   )  ١( 
   السعودية  الرياض  طيبة دار /ط ،  ٥٤  /  ٦  ،  ٩٧٣برقم   لدارقطىنل النبوية األحاديث يف الواردة العلل )  ٢( 

- ٤٦ -  



   -:ق  طري١٢  وهمثوبان بن جبدد   طرق -٣
  

 بن معاوِيةُ حدثَنِي ، وهبٍ بن اللَّه عبد حدثَنِي ، نصرٍ بن يحيى حدثَنا ، النيسابورِي بكْرٍ أَبو حدثَنا -:الطريق االول 
 النبِي إِنَّ : يقُولُ  اللَّه رسولِ مولَى ثَوبانَ سمع نهأَ ، الْحبشي سالمٍ أَبِي عن ، يزِيد أَبِي عن ، يحيى أَبِي عن ، صالحٍ
 رالةَ أَخحِ صبى الصتح فَرا : " قَالَ أَسمإِن ترأَخت كُمني إِنَّ ؛ عبر  َي قَالا : لي ،دمحلْ مرِي هدت يمف مصتاخ 

 وجدت حتى كَتفَي بين كَالْكَف حسست ثُم ثَالثًا، أَو مرتينِ فَرددها : قَالَ ، رب يا أَدرِي ال : تقُلْ اَألعلَى ؟ الْمُأل
 والدرجات ، الْكَفَّارات في يختصمونَ رب، يا نعم : قُلْت : قَالَ وعرفْت، شيٍء كُلُّ لي فَتجلَّى ، ثَديي بين بردها

اتالْكَفَّارو يشلَى الْمامِ عإِلَى اَألقْد ،اتعماغُ الْجبإِسوِء وضي الْوف ،اتالْكَرِيه ظَارتانو اتلَوالص دعب اتلَوالص  
امإِطْعامِ، وذْلُ الطَّعبالمِ والس ، اميالْقلِ وبِاللَّي اسالنو اما : قَالَ ، نِيي ،دمحم فَعاش فَّعشلْ ، تسو طَهعقَالَ ، ت : قُلْت : 
مي اللَّهإِن أَلُكلَ أَسعف اتريالْخ ، كرتو ،اتكَرنالْم بحنيِ واكسأَنْ ، الْمو رفغي تنِي لمحرتإِذَا ، وو تدأَر تةًفي نف 
  )١ (.  "حبك يبلِّغنِي وحبا يحبك، من وحب حبك أَسأَلُك إِني اللَّهم ، مفْتون غَير وأَنا فَتوفَّنِي قَومٍ

  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

  ضعيف  حيىي بن نصر
  جمهول احلال   أىب حيىي
  هول احلال    جمأىب يزيد

  مل يسمع من ثوبان وهو معروف بارساله عن الصحابة وسيأتى بيان ذلك ىف الطريق الثاىن   ) : اىب سالم  ( ىممطور األسود احلبشو
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي 
  

 صالحٍ بن معاوِيةُ ثنا ، صالحٍ أَبو ثنا ، كَاملٍ بن هارونُ ثنا مصر،بِ ، الْبغدادي جعفَرٍ بن اللَّه عبد أَخبرنا -:الطريق الثاىن 
نى أَبِي عيحي وهو ملَيس ، نأَبِي ع زِيدي ، نالمٍ أَبِي عس يشبالْح ، هأَن عمانَ سبقَالَ ، ثَو : جرولُ خسر اللَّه  دعب 

الةص حِالصي إِنَّ : " فَقَالَ ببر  انِيلَةَ أَتي اللَّينِ فسأَح ةورا : فَقَالَ صي دمحلْ مرِي هدت يمف مصتخُأل يلَى الْم؟ اَألع 
 "ال : " قُلْت لْمي عا لي بر" ، " عضفَو كَفَّه نيب فَيى كَتتح تدجو درب امأَنهي لرِي فدلَّى صجي فَتا لم نياِء بمالس 

  )٢( . الْحديثَ وذَكَر ، واَألرضِ
  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

    جمهول احلال عبد اهللا بن جعفر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دار الفكر  بريوت/ ط   ٣٥١٥٢تاريخ دمشق البن عساكر  ، ردنمكتبة املنار  اال/ ط  ١٩٩الرؤيا  للدارقطىن   )  ١( 
  مكتبة الرشد  الرياض  السعودية/    ط ٧٩الرد على اجلهمية   البن منده   )  ٢( 

- ٤٧ -  



    جمهول احلالىهارون بن كامل القرش
  جمهول احلال   أىب حيىي
      جمهول احلالأىب يزيد

  

 أَو سلَيمانُ عندي وهو ، يحيى أَبِي عنِ ، صالحٍ بن معاوِيةُ وروى  : ة ىف التوحيدوبسبب هاتان الروايتان قال ابن خزمي
ملَيس نرٍ بامع ، نأَبِي ع زِيدي ، نالمٍ أَبِي عس يشبالْح ، هأَن عمانَ سبلَى ثَووولِ مسر اللَّه  " َّأَن بِيالن  َأرالةَ خص 

 ثَنا : قَالَ ، الرحمنِ عبد بن أَحمد حدثَنا:  مث عقب ابن خزمية بعدها قائالً ،  وذكر احلديث :فَقَالَ ، أَسفَر حتى الصبحِ
  )١ (.  جرحٍ وال لَةبِعدا هذَا يزِيد أَبا أَعرِف لَست : بكْرٍ أَبو قَالَ ، معاوِيةُ ثَنا قَالَ ، عمي

  

   -:واليكم التحقيق 
  

  -:كالم ابن خزمية مردود عليه ملا يلى 
  

  :جاء ىف رواية الدارقطىن ىف الرؤيا وابن منده ىف الرد على اجلهمية قبل معاوية بن صاحل رواة ضعاف ومها كما بينا قبل  
  

  ضعيف  حيىي بن نصر :  ىف الرؤيا عند الدارقطىن
    جمهول احلالىهارون بن كامل القرشو،   جمهول احلال عبد اهللا بن جعفر: ىف الرد على اجلهمية وعند ابن منده 

  

  سليم بن عامروقد شذ هوالء الضعفاء عن الثقات ، فقد روى مجع من الثقات احلديث عن معاوية بن صاحل بغري ذكر 
  من ثوبان رضى اهللا عنه) ممطور  ( وبدون ذكر مساع أىب سالم 

  

  -:م بيان ذلك وإليك
 

 بنِ معاوِيةَ عن ، سعد بن اللَّيثُ نا : قَالَ ، سوارٍ بن الْحسن نا : قَالَ ، منِيعٍ بنِ أَحمد قَرابةُ إِبراهيم بن إِسحاق حدثَنا
 صالة بعد  اللَّه، رسولُ إِلَينا خرج : قَالَ عنه، اللَّه يرض ، ثَوبانَ عن ، أَسماَء أَبِي عن ، يحيى أَبِي عن ، صالحٍ

 : قَالَ ؟ اَألعلَى الْمُأل يختصم فيم تدرِي هلْ محمد، يا : فَقَالَ ، صورة أَحسنِ في اللَّيلَةَ أَتانِي ربي إِنَّ : فَقَالَ الصبحِ،
الَقَ ، ال : قُلْت : ثُم ئًا ذَكَريلَ : قَالَ .شيي فَخا لم نياِء بمضِ الساَألرقَالَ ، و : قُلْت : معا ني بونَ ، رمصتخي يف 

اتالْكَفَّار اتجرالدا ؛ وفَأَم اتجرالد ، امامِ فَإِطْعذْلُ ، الطَّعبالمِ والس ، اميقلِاللَّ وي اسالنو اما ، نِيأَمو اتالْكَفَّار : 
يشلَى فَمامِ عإِلَى اَألقْد اتاعماغُ ، الْجبإِسوِء وضي الْوف اتوهكْرالْم ، لُوسجي وف اجِدسالْم لْفخ اتلَوالص ، ثُم 

 وترك  ،الْخيرات فعلَ أَسأَلُك إِني اللَّهم : قُلِ : قَالَ. فَعلِّمنِي قُلْت : قَالَ. تعطَه وسلْ ، تسمع قُلْ محمد، يا : قَالَ
اتكَرنالْم ، بحنيِ واكسأَنْ ، الْمو رفغي تنِي لمحرتإِنْ ، وو تدةً أَرنتي فمٍ ففَّنِي ؛ قَووفَت كا إِلَيأَنو رغَي ونفْتم ، ماللَّه 

أَلُكأَس كبح ، بحو نم كبحا ، يبحنِي ولِّغبي كبح.   
  

 اَألحاديث في َألنَّ ؛ غَيرِه دونَ ثَوبانَ حديثَ فَذَكَرنا وجه، من كَالمه بِنحوِ  ، النبِي عنِ روِي قَد الْحديثُ وهذَا
  عباسٍ ابنِ حديث في وال جبلٍ، بنِ معاذ حديث في لَيست زِيادةٌ أَيضا وفيه الْحديث هذَا علَى واقْتصرنا اضطرابا اُألخرِ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ديةمكتبة الرشد  الرياض السعو/   ط ٣٢١التوحيد البن خزمية   )  ١( 

- ٤٨ -  



  )١( . عائشٍ بنِ الرحمنِ عبد حديث وفي
  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

  جمهول احلال   أىب حيىي
  الرحمنِ عبد بن أَحمد حدثَنا: على ذلك فقال  ) ٣٢١التوحيد ( ىف كتابه وقد نبه ابن خزمية  جمهول احلال  أىب يزيد

  جرحٍ وال بِعدالَة هذَا يزِيد أَبا أَعرِف لَست : بكْرٍ أَبو قَالَ ، معاوِيةُ ثَنا قَالَ ، ىعم ثَنا : قَالَ
  مل يسمع من ثوبان وهو معروف بارساله عن الصحابة   : ىممطور األسود احلبش

  

   -:وإليكم التفصيل 
  

طُورمم دوو الْأَسلَّا أَبمٍس يشبالْح يقشمالد جرالْأَع ، هن أَبِي ذَكَرق عحنِ إِسورٍ بصنم نى عيحنِ ينيٍ بعم لْ قُلْته عمس 
  يسمع لَم الْمدينِي بن علي وقَالَ سمع أراه ما حنبل بن أَحمد وقَالَ لَا قَالَ ثَوبانَ من سلَّامٍ أَبو

تعمقُولُ أَبِي سي طُورمو ملَّامٍ أَبس جرالْأَع يشبالْح يقشمى الدور نانَ عباَن ثَوعمالنن وريٍ ابشأَبِي بةَ وامرِو أُممعنِ وب 
   مرسلٌ عبسة
أَلْتلْ أَبِي سه عمو سلَّامٍ أَبس نانَ مبقَالَ ثَو ى قَدور هنلَا عرِي وأَد عمس هنم ٢( . لَا أَم(  

  

 منهما يسمع مل الدارقطين وقال مسلم صحيح يف وذلك األشعري مالك وأيب حذيفة عن روى احلبشي سالم أبو ممطور
 زكريا بن حيىي أمر اهللا إن حديث وذكر األشعري احلارث حدثين قال عنه صحيحيهما يف حبان وابن خزمية أبو وأخرج
 بل ذكر كما ليس وإنه هذا تقدم وقد األشعري مالك أبو هو هذا احلارث عقبه حبان بن قال احلديث كلمات خبمس

 النسائي عند ذر أيب عن وحديثه مرسل أنه فيهما وقيل ذر وأيب علي عن أيضا سالم أبو وروى مالك أيب غري هو
 عن حديثه بأن وجزم ذلك يف حامت أبو وتوقف منه يسمع مل ديينامل وابن معني بن حيىي قال وقد أيضا ثوبان عن وكذلك
 عنبسة بن عمرو وعن مسلم صحيح يف النعمان عن روايته قلت مرسل عنبسة بن وعمرو إمامة وأيب بشري بن النعمان

  )٣( . أعلم واهللا داود أيب عند
  

    .ثوبان من يسمع مل : املديىن ابن و معني ابن قال: ابن حجر  احلافظ قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    لـ نور الدين اهليثمى٢٠٠٨كشف االستار  ، مكتبة العلوم واحلكم  املدينة ، السعودية/   ط ٤١٧٢البحر الزخار مبسند البزار  )  ١( 
  دار الرشد  الرياض  السعودية/ ط   ١٤٣٤احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة   ، مؤسسة قرطبة القاهرة/   ط ٦٥مسند الروياىن 

  الطريق ٨٢الرد على من يقول القران خملوق   ، دار رشيد بن حسن االملعى السعودية/   ط ١٣٤نقض االمام اىب سعيد على املريسى العنيد  
  ردنمكتبة املنار اال/  ط ٢٠٠الرؤيا للدارقطىن   ، مكتبة الصحابة االسالمية  الكويت/ ط الثاىن من االسناد  

  دار الكتب العلمية  بريوت/    ط ١٤١٧الدعاء للطرباىن  ، املكتب االسالمى  بريوت/    ط ٩٢٥شرح السنة  للبغوى 
  بريوت – الرسالة مؤسسة/ ط ،  ) هـ٣٢٧:  املتوىف  (ىالراز حامت أىب ابن ، ٢١٦ ، ٢١٥ / ١  ،  ٣٨٨ برقم املراسيل )  ٢( 
  بريوت – الكتب عامل/ ى ، ط العالئ ىكيكلد بن خليل بن سعيد بو  ، أل٢٨٦ / ١ ، ٧٩٧ برقم سيلاملرا أحكام ىف التحصيل جامع ) ٣( 

- ٤٩ -  



   . منه مسع أراه ما : أمحد قال و
   عبسة ابن و عمر و ثوبان عن ممطور روى : يقول أىب مسعت : حامت أىب ابن قال و
   . أدرى ال : فقال ؟ ثوبان من مسع هل : أىب فسألت ، مرسل أمامة أىب و النعمان و
   . غنم بن الرمحن عبد األشعرى مالك أىب بني و بينه : الدارقطىن قال و
  )١(  .اهـ . أدرى ال : قال ؟ كعب من جدك مسع : ملعاوية قلت : قال مروان أخربىن : الدمشقى زرعة أبو قال و
  

  . اَألعرج د،اَألسو الدمشقي ثُم احلَبشي ممطُور سالَّمٍ أَبو
  . - أَعلَم فَاُهللا - حميرٍ من حي إِلَى نِسبةً احلَبشي لَه قيلَ إِنما:  وقيلَ

نم اِء جِلَّةلَمامِ العبِالش .  
 الشاميين كَعادة ، مراسيلُ ذَلك من ثيروكَ ، عبسةَ بنِ وعمرِو ، ذَر وأَبِي ، وعلي ، وثَوبانَ ، حذَيفَةَ: عن حدثَ

  )٢(.  الكبارِ عنِ يرسلُونَ
  

  . الدمشقي األعرج ، الباهلي ويقال ، احلَبشي اَألسود سلَّام أبو ممطُور
  .ماكوال وابن عبيد وأبو معني وابن أمحد قاله ، احلَبشة إىل ال حمري من حي إىل نسبة احلبشي إن:  قيل

 - قيل فيما - ىوعل ، غنم بن الرمحن وعبد ، عجالن بن صدي أمامة وأيب ، مرسل:  وقيل ، وحذيفة ثوبان:  عن روى
  . التابعني من ومجاعة ، اَألشعري مالك وأيب ،  اهللا رسول ىراع سلمى وأىب ، مرسل:  ويقال ، ذر وأىب
 الرمحن وعبد ،ى واألوزاع ، سالم بن ومعاوية ، سالم بن زيد ابنه وابن ، حمفوظاً كان إن امسلَّ ابنه:  منهم مجاعة وعنه

 والعجلي معني ابن قاله ، - يلقه ومل - كَثري أيب بن وحيىي ، السيباينُّ عمرو أىب بن وحيىي ، ومكحول ، جابر بن يزيد بن
  . العباد من وكان ، امالش أهل لبعض موىلً كان:  عنه روايته ىف معني ابن وقال
  . ثقة ، تابعي ،ى شام:  العجلي وقال

  . » الثقات « ىف حبان ابن وذكره
  )٣(.   ثقة:  الدارقطىن وقال

  
  : ملا يلى ) ممطور ( وأما ما روى أن أىب سالم قال مسعت ثوبان  فرواية ما قبله عنه ضعيفة ال تصح عن أىب سالم 

  

 عمر بعثَ : قَالَ ، اللَّخمي سالمٍ بنِ الْعباسِ عنِ ، املُهاجِرِ بنِ محمد عن ، عياشٍ ابن حدثَنا ، دمحم بن حسين حدثَنا
نب دبزِيزِ علَّامٍ أَبِي إِلَى الْعس يشبلَ ، الْحمفَح هلَى إِلَيع رِيدالْب أَلُهسنِ يضِ، عوالْح مفَقُد بِه هلَيع ، ،أَلَهفَقَالَ فَس : 

تعمانَ سبقُولُ ، ثَوي : تعمولَ سسر اللَّه  ُقُولي إِنَّ : " يضوح ننَ مدانَ إِلَى عملْقَاِء، عالْب هاؤم دا أَشاضيب نم  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بريوت - الفكر دار/  ، ط العسقالىن حجر بن ، ال٢٦٢ / ١٠   ،٥١٦ برقم  ذيبالته ذيب )  ١( 
    بريوتالرسالة مؤسسة/ ، ط  الذهىب الدين مشس  ، ٣٥٥ / ٤  ، ١٣٦  برقم النبالء أعالم سري )  ٢( 
 بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو ، ١٨٧ / ١  ، ٢٢٤ برقم واَاهيل والضعفاء الثِّقَات ومعرِفة والتعديل اجلَرح ىف التكْميل: الكتاب )  ٣( 

  اليمن ، والترمجة التراث وحتقيق اإلسالمية والدراسات للبحوث النعمان مركز / ، ط ) هـ٧٧٤ املتوىف  (ىالدمشق كثري
- ٥٠ -  



 علَيه ورودا الناسِ أَولُ ، أَبدا بعدها يظْمأْ لَم شربةً همن شرِب من ، النجومِ عدد وأَكَاوِيبه ، الْعسلِ من وأَحلَى ، اللَّبنِ
  رُءوسا الشعثُ هم : " قَالَ ؟ اللَّه رسولَ يا هم من : عنه تعالَى اللَّه رضي الْخطَّابِ بن عمر فَقَالَ ،  "الْمهاجِرِين فُقَراُء

سنالد اثابي ، ينونَ لَا الَّذحكني اتمعنتلَا الْمو حفْتت ملَه ابوأَب ددفَقَالَ ، " الس رمع نب دبزِيزِ عالْع : لَقَد تكَحن 
،اتمعنتالْم تحفُتي ول ددنِي أَنْ إِلَّا السمحري اللَّه ، اللَّهلَا و مرلَا أَنْ ج نهي أَدأْسى رتثَ حعشلَا ، يبِي أَغِْسلَ وثَو 

  )١(.    يتِسخ حتى جسدي يلي الَّذي
  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

    )٢( .  فاحلديث ضعيفوقد عنعن الثالثة   املرتبةدلس من  مىإمساعيل بن عياش العنس
  

 عترب بهيصلح دليل وال شاهد وال يوبناء عليه فال 
  

 عن ، الْعباسِ عنِ ، الْمهاجِرِ بن محمد حدثَنا ، صالحٍ بن يحيى حدثَنا ، إِسماعيل بن محمد حدثَناوعند الترمذى قال 
 أَمري يا : قَالَ ، علَيه دخلَ فَلَما : قَالَ ، الْبرِيد علَى فَحملْت ، الْعزِيزِ بدع بن عمر إِلَي بعثَ : قَالَ ، الْحبشي سلَّامٍ أَبِي

نِنيمؤالْم لَقَد قلَى شكَبِي عرم ،رِيدا : فَقَالَ الْبا يلَّامٍ أَبا سم تدأَنْ أَر قأَش كلَيع نلَكنِي ولَغب كنيثٌ عدح ثُهدحت ، 
نانَ عبنِ ، ثَوع بِيالن  يضِ فوالْح تببنِي أَنْ فَأَحهافشت و قَالَ ، بِهلَّامٍ أَبثَنِي : سدانُ حبنِ ، ثَوع بِيالن  َقَال " : 

 من ، السماِء نجومِ عدد وأَكَاوِيبه ، الْعسلِ من وأَحلَى ، اللَّبنِ من بياضا أَشد ماؤه ، الْبلْقَاِء عمانَ إِلَى عدنَ من حوضي
رِبش هنةً مبرش أْ لَمظْما يهدعا بدلُ ، أَباسِ أَوا النودرو هلَياُء عفُقَر اجِرِينهثُ الْمعا الشُءوسر سنا الدابيث ينالَ الَّذ 

 فَاطمةَ ونكَحت ، السدد لي وفُتح الْمتنعمات نكَحت لَكني : عمر قَالَ ،  "السدد لَهم تفْتح ولَا الْمتنعمات ينكحونَ
تبِن دبع كللَا الْم مري جي أَغِْسلُ لَا أَنأْسى رتثَ حعشلَا يبِي لُأَغِْس وي ثَوي الَّذلي يدسى جتح ِسختي "    
  )٣( . الْوجه هذَا من غَرِيب حديثٌ هذَا : ) الترمذى  ( عيسى أَبو قَالَ

  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

فقط هو املرفوع يعىن ان االسناد ضعيف الصحيح : ولذلك قال االلباىن ،  ضعفه الترمذى ذا الطريق وااللباىنأوالً  
  )٤(.  متواتر صحيحوهو ) حديث احلوض أى يعىن املنت ( رق اخرى ولكن املنت صحيح وورد من طُ

  

   -: والدليل على ذلك ما يلى الدمشقى مل يسمعه من اىب سالمعباس بن سامل بن مجيل وسبب ضعفه أن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١  ( بريوت - الفكر دار/  ، ط العسقالىن حجر بن ، ال٢٦٢ / ١٠   ،٥١٦ برقم  التهذيب ذيب  
  )دار املنار ، االردن  /    ط ٣٧و ١٣ البن حجر ص بالتدليس املوصوفني مبراتب التقديس اهل تعريف( راجع  )  ٢( 
  دار إحياء التراث العرىب   بريوت /   ط ٢٤٤٤جامع الترمذى  )  ٣( 
  ١٠٨٢ الصحيحة، السلسلة    بريوت املكتب االسالمى/   ط  ،٢٧٧ / ١عيف سنن الترمذى  ض )  ٤( 

- ٥١ -  



 حدثَنِي ، مهاجِرٍ بن محمد حدثَنا ، محمد بن مروانُ حدثَنا ، الدمشقي خالد بن محمود روى ابن ماجة قال حدثَنا
اسبالْع نمٍ بالس يقشمالد ئْتبن نلَّامٍ أَبِي عس يشبثَ : قَالَ ، الْحعب إِلَي رمع نب دبزِيزِ عالْع هتيلَى فَأَتع ،رِيدا بفَلَم 
تمقَد ،هلَيقَالَ ع : ا لَقَدقَقْنش كلَيا عا يلَّامٍ أَبي سف ،كَبِكرلْ : قَالَ مأَج اللَّها وي ريأَم ،نِنيمؤقَالَ الْم : اللَّها وم تدأَر 
 تشافهنِي أَنْ فَأَحببت الْحوضِ، في  اللَّه رسولِ مولَى ثَوبانَ عن بِه تحدثُ أَنك بلَغنِي حديثٌ ولَكن علَيك، الْمشقَّةَ

،فَقُلْ : قَالَ بِهثَنِي : تدانُ حبلَى ثَووولِ مسر اللَّه  َّولَ أَنسر اللَّه  َي إِنَّ : " قَالضوا حم نينَ بدلَةَ إِلَى عأَي ، دأَش 
 يرِده من وأَولُ أَبدا، بعدها يظْمأْ لَم بةًشر منه شرِب من السماِء، نجومِ كَعدد أَوانيِه الْعسلِ، من وأَحلَى اللَّبنِ، من بياضا
لَياُء عفُقَر ،اجِرِينهالْم سنا الدابيثُ ثعالشا، وُءوسر ينونَ لَا الَّذحكني ،اتمعنلَا الْمو حفْتي ملَه ددكَى : قَالَ ، " السفَب 
رمى عتح لَّتضاخ ،هتيحل ي : قَالَ ثُمنلَك قَد تكَحن ،اتمعنالْم تحفُتي ول ،ددلَا الس مري جبِي أَغِْسلُ لَا أَني ثَوالَّذ 
 )١(.  يشعثَ حتى رأْسي أَدهن ولَا يتِسخ، حتى جسدي علَى

  

فهو يخرب به عنه حكاية  ، ىف اى رواية بسماعه من اىب سالم ) قىالدمشعباس بن سامل بن مجيل   (ومل يصرح
   .وهى صيغة متريض كما هو معلوم ال يصح مساع ا )   نبئْت :    (بقوله

  

    ق اخريوجاء من طر
  

 بعثَ : قَالَ ، اَألسود سالمٍ أَبِي عن ،اللَّه عبد أَبو شداد ثنا ، الْعزِيزِ عبد بن سويد ثنا ، الدمشقي خالد بن محمد حدثَنا
إِلَي رمع نب دبزِيزِ، عقَالَ الْع : تمفَقَد ،هلَيا عفَلَم لْتخي قَالَ دل : هناد ،هنى ادتح تي كَادتكْبر قلْزت ،هتكْبفَقَالَ بِر 

 حوضي : " قَالَ  اللَّه رسولِ عن يحدثُ، ثَوبانَ سمعت : قَالَ.الْحوضِ في  اللَّه رسولِ عن ثَوبانَ، حديثَ حدثْنِي
 لَم شربةً منه شرِب من ،السماِء كَنجومِ أَكَاوِيبه اللَّبنِ، من بياضا وأَشد الْعسلِ، من أَحلَى عمانَ، إِلَى عدنَ بين كَما
 وال السدد، لَهم يفْتح ال الَّذين ثيابا، الدنس رُءوسا، الشعثُ الْمهاجِرونَ، ورودا علَي الناسِ وأَولُ أَبدا، بعدها يظْمأْ

 أَما : الْعزِيزِ عبد بن عمر فَقَالَ ، " لَهم الَّذي كُلَّ يأْخذُونَ وال علَيهِم، الَّذي كُلَّ يعطُونَ الَّذين الْمتنعمات، ينكحونَ
اتمعنتالْم فَقَد تكَحن تبِن دبع ،كلا الْمأَمو ددالس فَقَد تحي، فُتل اللَّهو ثَنعي، ُألشأْسر سنُألدوبِي ن٢(.  ثَو(    

  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

     كذابدمشقىحممد بن خالد ال
ديوس نب دبزِيزِ عضعيفالْع   
اددو شأَب دبع جمهول اللَّه    

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و ٧٠٧ الظالل ، ١٠٨٢ الصحيحة  ، منه املرفوع ) صحيح( : قال االلباىن دار الفكر بريوت ، /  ، ط ٤٣٠٣سنن ابن ماجة   )  ١( 

  الثاين التحقيق ٥٥٩٢  املصابيحمشكاةو ، ٧٠٨
  ١٨٦االوائل البن اىب عاصم   ،  مكتبة الثقافة الدينية   القاهرة  ، ٦٤مسند عمر بن عبد العزيز  للباغندى    )  ٢( 

  لقران والعلوم االسالمية باكستانإدارة ا/    ط ٧٤٧السنة البن اىب عاصم 
- ٥٢ -  



  وجاء من طريق اخر 
  
  

 قَالَ ، اللَّيثي غَسانَ أَبو كُلَيبٍ بن عباَءةُ حدثَنا : قَالَ ، سمرةَ بنِ إِسماعيلَ بن محمد أَخبرنِي : قَالَ ، شعيبٍ بن أَحمد أَخبرنِي
 عدنَ بين ما حوضي إِنَّ : "  اللَّه رسولُ قَالَ : قَالَ ، ثَوبانُ حدثَنا : قَالَ ، سالمٍ أَبا أَنَّ ، اللَّه عبد بن لممس حدثَنا: 

 هم من : عمر قَالَ " الْمهاجِرِين فُقَراُء وراده وأَولُ السماِء، نجومِ عدد وأَكَاوِيبه الثَّلْجِ من بياضا أَشد شرابه الْبلْقَاِء، وعمانَ
  )١(.   "السدد أَبواب لَهم تفْتح وال الْمتنعمات ينكحونَ ال الَّذين ثيابهم، الدنِسةُ رُءوسهم الشعثُ : " قَالَ اللَّه ؟ رسولَ يا
  

   -:حقيق واليكم الت
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

      ضعيفاللَّيثي غَسانَ أَبو كُلَيبٍ بن عباَءةُ
ملسم نب دبع ٢( .  يروى املراسيل وقد ارسله عن اىب سالم اللَّه(    

  

    )٣(. ، بألفاظ كثرية ومعاىن  وأوصاف كثرية   و أما عن صحة حديث احلوض فمتواتر عن الصحابة
  

 وهللا الفضل واملنة ، واحلمد هللا رب العاملني
  

   وتكذيبها الصريح مع قول اهللاثوبان عن  ١٢الـ تعارض هذه الطرق وأخرياً 
  

 امرٍ كَانَ وشبأَنْ ل هكَلِّمي ا إِلَّا اللَّهيحو أَو ناِء مرابٍ وجح لَ أَوسرولًا يسر يوحفَي ا بِإِذْنِهم اُءيش هإِن يلع يمكح   ٥١الشورى  
  

  )  جربيل (  بدون واسطة الوحى من وراء حجاب أن يتكلم اهللا مع بشر فاقصى درجات الكالم
  

) : وهو ممن ينصر القول برؤية النىب ربه ( ، قال ابن خزمية  اللهم اال ان يقولوا أن حممداً ليس ببشر فعندئذ خيرجون من هذا
وإمنا } .…وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِالَّ وحياً أَو من وراِء   {خالف قوله قد رأى ربه مل ي  النىبومن قال إن 

خالفا هلذه اآلية من يقول رأى النىبيكون م ٤(اهـ  . "  ذلك الوقت ربه فكلمه اهللا ىف(  
  

بهعتربوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دار ابن حزم  لبنان/ ط  ، ١٥٥٧الكىن واالمساء  للدوالىب  )  ١( 
  دار الكتب العلمية بريوت /  ،  ط ٣٠٤٩الثقات البن حبان الترمجة رقم   )  ٢( 
   ٢٣٠٠ ، ٢٤٩ ،  مسلم  ٦٥٨٠ ، ٦٥٧٩البخارى  )  ٣( 
  مكتبة الرشد  الرياض السعودية/   ، ط ٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢التوحيد البن خزمية    ) ٤( 

- ٥٣ -  



   طرق عنه٨ ، وهم  أىب امامة صدى بن عجالن  طرق-٤
 

 عبد عن ، سلَيمٍ بِيأَ بنِ لَيث عن ، جرِير حدثَنا ، موسى بن يوسف حدثَنا ، إِسماعيلَ بن الْحسين الْقَاضي حدثَنا
 : قَالَ محمد، يا : فَقَالَ صورة، أَحسنِ في  ربي رأَيت : " قَالَ  النبِي عنِ ، أُمامةَ أَبِي عن ، سابِط بنِ الرحمنِ

قُلْت : بر كيلَب ،كيدعسقَالَ و : يمف مصتخُأل يالْم قَالَ لَى؟اَألع : رِي، ال : قُلْتقَالَ أَد : عضفَو هدي نيب ،ييثَد 
تدجا فَوهدرب نيب ،فَيكَت أَو عضو هدي نيب ،فَيكَت تدجا فَوهدرب نيب ،ييثَد تملي فَعي فقَامم كا ذَلأَلَنِي مس هنع نم 

 الدرجات فَأَما والْكَفَّارات، الدرجات، في : قُلْت : قَالَ اَألعلَى؟ الْمُأل اختصم فيم : فَقَالَ : قَالَ واآلخرة، الدنيا أَمرِ
 فَعلَ فَمن صدقْت، : قَالَ السبرات، في هورالطُّ وإِبالغُ الصلَوات، بعد الصلَوات وانتظَار الْجمعات، إِلَى اَألقْدامِ فَنقْلُ
كذَل اشرٍ، عيبِخ اتمرٍ، ويكَانَ بِخو نم هيئَتطا خكَم هتلَدو ه١(.  " أُم(  

  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

    ضعيف   سليمابن أىب ليث بن أمين بن زنيم
دبع حنِالرنِ مب ابِطثقة ولكنه كثري االرسال عن الصحابة واليكم بيان ذلك س  :-  

  

 بن وعلقمة مرة بن عمرو وعنه عائشة وعن سعد عن وله وعمر بكر أيب عن مراسيل ذو اجلمحي سابط بن الرمحن عبد
  )٢(.  امةأم أيب من وال جابر من يسمع مل معني بن قال ١١٨ مبكة مات ثقة فقيه سعد بن والليث مرثد

  

 من قال سعد من سابط بن الرمحن عبد مسع ليحىي قيل سابط بن الرمحن عبد حدثين جريج بن قال يقول حيىي مسعت
 قال جابر من مسع ليحىي قيل ال قال أمامة أىب من مسع ليحىي قيل ال قال وقاص أىب بن سعد من ال قالوا إبراهيم بن سعد

  )٣(.   منهم يسمع ومل عنهم يرسل سابط بن نالرمح عبد أن حيىي مذهب كان مرسل هو ال
  

 التهذيب يف قاله كثريا الصحابة من ومجاعة ومعاذ وعمر بكر أيب وعن  النيب عن أرسل القرشي سابط بن الرمحن عبد
 وقاص أيب بن سعد من يسمع مل معني بن حيىي وقال مرسل  الصديق بكر أيب عن سابط بن الرمحن عبد زرعة أبو وقال
  )٤(.  جابر من السماع حامت أيب بن له وأثبت مرسل هو جابر من وال أمامة أىب نم وال

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار العاصمة ودار الغيث /   ط ٣٧٠٠مكتبة املنار االردن ، املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية /   ط ١٩٦  ،  ١٩٥الرؤيا للدارقطىن  )  ١( 
مكتبة /   ط ٨١١٧دار الرشد  الرياض  السعودية ، املعجم الكبري للطرباىن  /  ط ٧٨١ ، احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة  السعودية

ق  إدارة القران والعلوم االسالمية باكستان ، الرد على من يقول القران خملو/    ط ٤٦٥العلوم واحلكم  العراق املوصل ، السنة البن اىب عاصم  
  وزارة عموم االوقاف والشئون االسالمية  املغرب/    ط ٤٦٩٩مكتبة الصحابة االسالمية  الكويت ، التمهيد البن عبد الرب /   ط ٧٨للنجاد  

  دةج – علو مؤسسة ، اإلسالمية للثقافة القبلة دار/   للذهىب ، ط ٦٢٨  / ١ ،  ٣١٩٨ الستة الكتب يف رواية له من معرفة ىف الكاشف )  ٢( 
  املكرمة مكة - اإلسالمي التراث وإحياء العلمي البحث مركز / ، ط ٨٧  / ٣ ،  ٣٦٦ى الدور رواية - معني ابن تاريخ )  ٣( 
  بريوت – الكتب عامل/ ى ، ط العالئ ىكيكلد بن خليل بن سعيد بو  ، أل٢٥٥ / ١ ، ٤٢٨ برقم املراسيل أحكام ىف التحصيل جامع )  ٤( 

- ٥٤ -  



 بن سابط بن الرمحن عبد بن اهللا عبد بن الرمحن عبد ويقال سابط بن اهللا عبد بن الرمحن عبد ويقال سابط نب الرمحن عبد
 عن وروى وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أرسل تابعي املكي اجلمحي مجح بن حذافة بن أهيب بن عمرو بن محيضة أيب

 يدرك مل وقيل اخلشين ثعلبة وأيب جبل بن ومعاذ ربيعة أيب بن وعباس املطلب عبد بن والعباس وقاص أيب بن وسعد عمر
 عبد بنت وحفصة األودي ميمون بن وعمرو وعائشة عباس وابن أمامة وأيب وجابر صحبة وله أبيه وعن منهم واحدا
  )١(.   وغريهم بكر أيب بن الرمحن

  
   مع قول اهللا وتكذيبها الصريح عن أىب اُمامة صدى بن عجالن ٨الـ تعارض هذه الطرق وأخرياً 

  

 امرٍ كَانَ وشبأَنْ ل هكَلِّمي ا إِلَّا اللَّهيحو أَو ناِء مرابٍ وجح لَ أَوسرولًا يسر يوحفَي ا بِإِذْنِهاُء مشي هإِن يلع يمكح   ٥١الشورى  
  

  )  جربيل ( سطة الوحى  بدون وامن وراء حجاب أن يتكلم اهللا مع بشر فاقصى درجات الكالم
  

) : وهو ممن ينصر القول برؤية النىب ربه ( ، قال ابن خزمية  اللهم اال ان يقولوا أن حممداً ليس ببشر فعندئذ خيرجون من هذا
وإمنا } .…من وراِء وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِالَّ وحياً أَو}   خالف قوله قد رأى ربه مل ي  ومن قال إن النىب

خالفا هلذه اآلية من يقول رأى النىبيكون م ٢(اهـ  . "  ذلك الوقت ربه فكلمه اهللا ىف(  
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بريوت - الفكر دار/  ، ط    البن حجر١٦٣ / ٦  ،   ٣٦٤ذيب التهذيب  برقم  )  ١( 
  مكتبة الرشد  الرياض السعودية/   ، ط ٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢التوحيد البن خزمية    ) ٢( 

- ٥٥ -  



   طرق عنه٧وهم   ، أىب هريرةطرق  -٥
  

 أنبأ : قَالَ ، أَسمع وأَنا علَيه قراَءةً ، الْحافظُ ازِيالر اللَّه عبد بنِ محمد بن تمام الْقَاسمِ أَبو أَخبرنا - :٥ - ١الطريق 
 أنبأ : قَالَ ، الصورِي كَثريٍ بنِ إِبراهيم بن محمد الْحسنِ أَبو أنبأ ، الْقُرشي حيدرةَ بنِ سلَيمانَ بن خيثَمةُ الْحسنِ أَبو

 قَالَ : قَالَ ، هريرةَ أَبِي عن ، الْمليحِ أَبِي وعن ، حميد أَبِي عن ، حميد أَبِي بن اللَّه عبيد أنبأ : قَالَ ، اعيلَإِسم بن مؤملُ
 : قَالَ وسعديك، ربي لَبيك : فَقُلْت محمد، يا : لي فَقَالَ صورة، أَحسنِ في منامي في ربي رأَيت " :  اللَّه رسولُ

 ما فَعلمت ، ثَديي بين بردها فَوجدت ، كَتفَي بين يده فَوضع ، رب يا ال : قُلْت ؟ اَألعلَى الْمُأل يختصم فيم تدرِي هلْ
 وما الدرجات وما : فَقَالَ : " قَالَ ،  "والْكَفَّارات الدرجات في يختصمونَ ، رب يا نعم : فَقُلْت ، عنه سأَلَنِي الَّذي

اتقَالَ " ؟ الْكَفَّار " : قُلْت : اتاغُ الْكَفَّاربوِء إِسضي الْوف اتربالس يشالْملَى وامِ عإِلَى اَألقْد اتعمالْج ظَارتانو 
الةالص دعب اتلَوالص ، اتجرالدو امامِ إِطْعاُء الطَّعإِفْشالمِ والةُ السالصلِ وبِاللَّي اسالنو امنِي. "    

  

 غَير الْحديث في يذْكُر أَما : منه كْبرأَ وكَانَ اللَّه عبد أَخي لي فَقَالَ : قَالَ ، الْمليحِ أَبِي عن حفْظي فَهذَا : اللَّه عبيد قَالَ
   الطَّيبات أَسأَلُك إِني اللَّهم : فَقُلِ صلَّيت فَإِذَا محمد يا : لي فَقَالَ : " قَالَ أَنه أَحفَظُ لَكني : قَالَ ، ال يعنِي قُلْت ؟ هذَا

كرتو اتكَرنالْم ، حونيِ باكسأَنْ ، الْمو وبتت لَيإِذَا ، عو تدمٍ أَرةً بِقَونتف أَو تدأَر نيمٍ بةً قَونتنِي ففَاقْبِض كإِلَي رغَي 
ونفْتذَا " . ميثٌ هدح غَرِيب نم يثدح ديبع نِ اللَّهأَبِي ب ديمح رِيصقَالُ الْبي لَه يذَلالْه هتيكُنو وطَّابِ أَبالْخ اهكَن 
كِّيم نب يماهرإِب ، نيحِ أَبِي علقَالُ الْميو هماس ديمح يالْفَارِس ينِيدقَالُ الْميو هماس حيبص يارِمالد ، لَمو عمسو يأَب 

 عن ، إِسماعيلَ بنِ الْمؤملِ حديث من إِال الطَّرِيقِ هذَا من نعرِفُه ال . صالحٍ أَبِي من سمع وإِنما ، ةَهرير أَبِي من الْمليحِ
ديبع اللَّه . ديبعو اللَّه نأَبِي ب ديمح كَرنم يثدا ، الْحمإِنو فرعذَا ييثُ هدالْح نم يثدح دبنِ عمحنِ الرالجِ باللَّج  
نع دبنِ عمحنِ الرايِشٍ بع يمرضالْح ، دبعنِ ومحالر نايِشٍ بذَا عال ه فرعي ةٌ لَهبحص.قَدو اهوةُ رادقَت ، نأَبِي ع 

  )١(.   أَعلَم واللَّه ،ذكْرِه  موضع هذَا لَيس كَثري فاختال وفيه . الرحمنِ عبد عن   قالبةَ
  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

   جمهول احلال    الثقفىأمحد بن يعقوب
      متروك  احلديث  ىحممد بن إبراهيم الصور

    ضعيفسفيان بن وكيع بن اجلراح
     متروك ىالعالء بن عمرو احلنف

     كذاببن غالب اهلذىل حميد أَبِي بنعبيد اهللا 
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بة   ، مكتبة الصحا٨٢الرد على من يقول القران خملوق شركة افق للربجميات ، /  ، خمطوطة  نشر ١٧السابع من فوائد احلنائى   )  ١( 
دار الكتب العلمية  /   ، ط ٧٢٤٦املستدرك على الصحيحني دار املنار  االردن ، /   ،  ط ٢٠٢الرؤيا  للدارقطىن  االسالمية  الكويت ، 

  دار الكتب العلمية  بريوت   /  ،  ط ١٤١٨الدعاء  للطرباىن بريوت ، 
- ٥٦ -  



  مليحٍ أَبِي عن ، الْمليحِ أَبِي بن اللَّه عبيد ثنا ، مؤملٌ ثنا ، كَثريٍ بنِ إِبراهيم بن محمد ثنا ، خيثَمةُ أَخبرنا - :٦الطريق 
نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ : قَالَ هسر اللَّه  تأَيي ربر  يي فامني منِ فسأَح ةوري فَقَالَ ، صا : لي ،دمحم قُلْت" :  

كيلَب كيدعسلْ : قَالَ ،  "ورِي هدت يمف مصتخُأل يلَى الْم؟ اَألع ا ، "ال : " قُلْتي بر ، " عضفَو هدي نيب فَيى كَتتح 
تدجا وهدرب نيب ييثَد " ، هذَكَر١(.  و(  

  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

      متروك  احلديث  ىحممد بن إبراهيم الصور
    جمهول احلال املليح اهلذىلعبيد اهللا بن أىب

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي 
  

  عوفًا سمعت : قَالَ ، الربِيع ثنا ، موسى بن أَسد ثنا ، الْمؤمنِ عبد بن أَحمد ثنا ، اللَّه عبد بن أَحمد  حدثَنا- :٧الطريق 
 الْفَجرِ  ركْعتيِ ركَعت إِني : " فَقَالَ علَينا، أَقْبلَ ثُم  اللَّه رسولُ بِنا صلَّى : " قَالَ ، هريرةَ أَبِي عن ، الْحسنِ عنِ يحدثُ
 يختصم فيم : لَبيك  قَالَ : فَقُلْت.محمد يا : " فَقَالَ صورة ، أَحسنِ في  ربي فَأَتانِي رقَدت، الْمؤذِّنَ أَنتظر أَنا فَبينما
 : فَقَالَ.وعرفْت عني وأَسفَر يثَدي بين أَنامله برد فَوجدت قَالَ يده، وضع أَراه : قَالَ رب، يا أَدرِي ال : قُلْت اَألعلَى؟ الْمُأل

 الدرجات ؟ وما : قَالَ.والْكَفَّارات الدرجات في : قُلْت اَألعلَى؟ الْمُأل يختصم فيم : رب ، قَالَ يا لَبيك : فَقُلْت.محمد يا
 الْجمعات إِلَى اَألقْدامِ علَى مشيا : قُلْت ، الْكَفَّارات ؟ فَما : قَالَ . نِيام والناس والصالةُ مِ،السال وإِفْشاُء الطَّعامِ إِطْعام : قَالَ

 وترك الْخيرات فعلَ لُكأَسأَ إِني اللَّهم : فَقُلْ وأَنت : قَالَ الصالة، بعد الصالة وانتظَار السبرات ، في الْوضوِء وإِسباغَ
اتكَرنالْم بحنيِ واكسأَنْ الْمو رفغي تنِي ، لمحرتإِذَا وو تدي أَرمٍ فةً قَونتفَّنِي فوفَت رغَي ، ونفْتم أَلُكأَس كبح بحو نم 

كبأَح بحلٍ ومع بقَرإِلَى ي كبقَالَ ".حولُ :  وسر اللَّه  " : نوهلَّمعت نهفَإِن ق٢(.   "ح(  
  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

  ضعيف ى   الربيع بن صبيح السعد
  -:لك ، واليكم التفصيل والبيان لذ مل يسمع من اىب هريرة وتدليسه وإرساله عن الصحابة غري مقبولاحلسن البصرى   

  

  )٣(.  إلينا أحب كان يسندها كان لو ، بأحاديث حيدثنا احلسن كان : " قال ، احلسن تالمذة من وهو ، عون بن اهللا عبد عن
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الدار السلفية  الكويت/   ، ط ٧٨الرد على اجلهمية البن منده  )  ١( 
  شركة افق للربجميات /  ، خمطوطة  نشر ١٢٩البن اىب الفوارس  الرابع من الفوائد املنتقاة  )  ٢( 
  املغرب - اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة /  ،  البن عبد الرب ، ط ٥٧  / ١  واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد )  ٣ ( 

- ٥٧ -  



 عن يأخذان فإما ، رباح أىب بن وعطاء ناحلس مرسالت من أضعف ءىش املرسالت ىف ليس : " حنبل بن أمحد وقال
  )١( . "أحد كل

  

  أرسله مبا حيتج مل ذلك ىف واملساحمة الضعفاء عن باألخذ رفع من فكل اإلرسال وأما « : التمهيد يف الرب عبد ابن قال
 املسيب بن عيدس فمراسيل ، مقبول ومرسله فتدليسه ثقة عن إال يأخذ ال أنه عرف من وكل ، دونه من أو كان تابعياً

 عن يأخذان كانا ألما ا حيتج ال واحلسن عطاء مراسيل : وقالوا ، صحاح عندهم ىالنخع وإبراهيم سريين بن وحممد
  )٢(.  » العالية وأيب قالبة أىب مراسيل وكذلك ، أحد كل

  

 واحلسن طاءع مراسيل وان النخعي كمراسيل سريين بن حممد مرسالت تصحيح اجلماعة عن الرب عبد ابن حكى
   العالية وأيب قالبة ايب مراسيل وكذلك أحد كل عن يأخذان كانا ألما ا حيتج ال البصري

  )٣( . عون ابن عنه رواه حدثهما من كل يصدقان كانا وقال العالية وأىب ناحلس مراسيل ضعف أنه سريين ابن عن تقدم قلت 
  

 غري هريرة أبا مسعت احلسن عن فيها اليت واألحاديث ريرةه أيب من يسمع مل احلسن أن على احلديث أصحاب ومجهور
 أصحاب من السماع للحسن صح والذي هريرة أيب من يسمع مل احلسن أن عبيد بن ويونس قتادة روى وقد صحيحة

  )٤( . جعفر بن وأمحد مسرة بن الرمحن وعبد مغفل بن اهللا وعبد مالك بن أنس وسلم عليه اهللا صلى النيب
  

 ما كل يف يتوقف أنه حبيث واحد حد على ليسوا كلهم هؤالء أن ذلك بعد يعلم مث" : ى العالئ الدين الحص احلافظ قال
  : طبقات على هم بل بالسماع يصرح ومل عن منهم واحد فيه قال

  

 وةعر بن وهشام ىاألنصار سعيد بن كيحىي فيهم عدي أن ىينبغ ال إنه حبيث جداً نادراً إال بذلك يوصف مل من:  أوهلا
  .عقبة بن وموسى

  

 تدليسه لقلة أو إلمامته إما وذلك ، بالسماع يصرح مل وإن الصحيح ىف له وخرجوا تدليسه األئمة احتمل من:  وثانيها
 أىب بن وإمساعيل ىالنخع وإبراهيم األعمش وسليمان ىكالزهر وذلك ، ثقة عن إال يدلس ال ألنه أو ، روى ما جنب ىف

 وشريك عيينة وابن ىوالثور جريج وابن كثري أىب بن وحيىي عتيبة بن واحلكم الطويل ومحيد ىالتيم وسليمان خالد
 على ذلك محل األئمة وبعض ، بالسماع التصريح فيه ليس مما الكثري احلديث هلؤالء وغريمها الصحيحني ىفف ، وهشيم

 أن الظاهر بل نظر، وفيه يخه،ش من وحنوها عن بلفظ أخرجه الذي احلديث لذلك الواحد مساع على اطلعا الشيخني أن
 سلمة عن وال ثابت أيب بن حبيب عن الثوري لسفيان أعرف ال: ى البخار قال ، األسباب من آنفاً تقدم ما لبعض ذلك

  .تدليسه أقل ما تدليساً هؤالء عن لسفيان أعرف ال ـ كثرة مشايخ ذلك ذكر ـ منصور عن وال كهيل بن
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  مؤسسة الرسالة بريوت / ط ) ٢٣٩ / ٣ " ( سفيان بن يعقوباملعرفة والتاريخ  ) ١( 
    القرطبه مؤسسة /االندلسى ، ط  الرب عبد بن ، ال٣٠ / ١ واألسانيد املعاىن من املوطأ ىف ملا التمهيد ) ٢( 
  بريوت – الكتب عامل/ ى ، ط العالئ ىكلدكي بن خليل بن سعيد بو  ، أل٨٩ / ١  املراسيل أحكام ىف التحصيل جامع ) ٣( 
    الرياض السعوديةوالتوزيع للنشر اللواء دار/  ، ط الباجي الوليد بو ، أل٣٠٤ / ١ الصحيح اجلامع ىف ىالبخار له خرج ملن والتجريح التعديل ) ٤( 

- ٥٨ -  



 قبلها اليت كالطبقة مطلقاً آخرون لهموقب بالسماع فيه صرحوا فيما إال هلم حيتجوا فلم مجاعة فيهم توقف من:  وثالثها
  )١(.  عمري بن امللك وعبد سفيان وأىب ،ى املك الزبري وأىب ،ى السبيع إسحاق وأىب وقتادة كاحلسن املتقدمة األسباب ألحد

  ة

 يروهم مل شيوخ عن رووا قوم : ( وهم)  دلسنياملُ من السادس اجلنس ( ىف ) احلديث علوم معرفة ( ىف احلاكم وذكره
 ابن من وال عمر ابن من وال جابر من وال هريرة أىب من يسمع مل احلسن أن ( بقوله لذلك ومثل)  منهم يسمعوا ومل

  )٢( .  )قط شيئاً عباس
  

 وتضعيفها تصحيحيها ىف املتقدمني األئمة وطريقة ، فوقه ممن مساعاته وحال ، الصحاح ىف احلسن ملرويات واملتتبع
 من فهو ،)  منه يسمع مل عمن الرواية ( وهو: )  الثانية الصورة(  به املراد غالب أن يرى هتدليس ىف املتقدمني وأقوال

 ثبت فمن ) املراسيل ( كتب إىل فيه ينظر بل ) التحديث ( وال ) العنعنة ( إىل فيه ينظر فال احلقيقة ىف ) املرسل ( قبيل
  )٣( .اهـ .  فمتصل وإال منقطع فهو منه مساعه عدم

  

 مساعه يثبت ومل عليا ورأى خطبته ومسع عثمان رأى التابعني سادات من املشهور االمام ىالبصر احلسن أىب بن احلسن
  )٤( . وغريه ىالنسائ االسناد بتدليس وصفه أحد كل عن كثريا ويرسل احلديث من مكثرا كان منه

  

 يثبت ومل عليا ورأى،  خطبته ومسع نعثما رأى،  التابعني سادات من،  املشهور اإلمام: ى البصر احلسن أىب بن احلسن
 معني بن قال،  وغريه ىالنسائ اإلسناد بتدليس وصفه،  أحد كل عن كثريا ويرسل،  احلديث من مكثر كان،  منه مساعه
 صح و،  " كثرية أحاديث منه مسع قد : "ى البخار وقال"  العقيقة حديث غري مسرة من احلسن يسمع مل  : "وغريه
  )٥( . اهـ . هـ١١٠  الثانية من. ى البخار اإلمام عن ىالترمذ عيسى أبو ذكره مافي مسرة من مساعه

  

  :) الن احلسن البصرى موصوف به (  وسنذكر ما يعنينا فقط ثالثة  وهمالتدليس أقساموإليكم 
  

 وأ كعن السماع يوهم بلفظ شيخه شيخ إىل ىويرتق منه مسع الذي شيخه اسم حيدف أن وهو : اإلسناد تدليس -١
 ابن عند كنا خشرم بن علي قال.  فالن:  فيقول فقط الشيخ ىويسم بالكلية الرواية أداة يسقط أو،  أختيها من واحدة
 عبد حدثنا،  الزهري من مسعه ممن وال،  ال:  فقال ؟ الزهري من مسعته:  له فقيل،  فسكت ىالزهر:  فقال عيينة

 سواء مطلقا حديثهم ردي:  بعضهم فقال،  القسم هذا أهل ىف الصناعة أهل اختلفى ، الزهر عن معمر عن الرزاق
  حدثنا أو،  مسعت:  كقوله باالتصال صرح فإن:  التفصيل والصحيح،  جرح نفسه التدليس وأن،  ال أو السماع أثبتوا

 )٦( . املرسل حكم فحكمه حيتمل بلفظ أتى وإن  ،به حيتج مقبول فهو،  أخربنا أو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

    .الوفاء دار/ ى ، ط قاالعر الرحيم عبد بن أمحد زرعة أبو   ، للحافظ١١٠ ، ١٠٨  ص دلسنياملُ ) ١( 
    .دار الكتب العلمية بريوت/  ط  .١٠٩ ص  احلديث علوم معرفة ) ٢( 
   .الفهد محد بن ناصر  للشيخ ٣٩ / ١  التدليس يف املتقدمني منهج ) ٣( 
    .األردن  املنار مكتبة/   ط ٢٩  / ١ ،  ٤٠ برقم بالتدليس املوصوفني مبراتب التقديس اهل تعريف ) ٤( 
  ٢٩ طبقات املدلسني البن حجر ص ، املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة جملة/  ، ط ٤٩ / ٤ األنصاري الشيخ محاد واملدلسون لفضيلة التدليس ) ٥( 
    .املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة جملة/  ، ط ٩٣ / ٢ األنصاري ادالشيخ مح واملدلسون لفضيلة التدليس ) ٦( 
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   : دلسنياملُ طبقات
  

 اللتني أختيها من وحدة أو)  عن  (منهم واحد كل فيه قال ما كل ىف تتوقف حبيث واحد حد على ليسوا املدلسون
  : طبقات مخس هم بل بالسماع يصرح ومل أداة بغري أو معها تقدمتا

  

 بن وهشام ىاألنصار سعيد بن كيحىي املدلسني يف يعد أال ينبغي حبيث جدا نادرا إالّّ بالتدليس يوصف مل من:  أوال
  . اهللا شاء إن طبقتهم ىف ذكرهم ىسيأت ممن،  عقبة بن وموسى عروة

  

  : ثالثة أسباب من لواحد وذلك،  بالسماع يصرح مل وإن الصحيح يف له وخرجوا تدليسه األئمة احتمل من:  ثانيا
  

  . إلمامته إما - أ
  روى ما جنب يف تدليسه لقلة وإما - ب
 وسليمان خالد أىب بن وإمساعيل النخعي وإبراهيم األعمش وسليمان ىكالزهر، ثقة عن إالّ يدلس ال ألنه وإما - ج

    وهشيم القاضي يكوشر عيينة وابن ىوالثور جريح وابن كثري أىب بن ىوحي عتيبة بن واحلكم الطويل ومحيد التيمي
 التصريح فيه ليس مما الكثري احلديث هلؤالء وغريمها الصحيحني ىفف،  - اهللا شاء إن - طبقتهم ىف ترامجهم ىستأت ممن

 ىالذ احلديث لذلك هؤالء أمثال من الواحد مساع على اطلعا الشيخني أن على ذلك األئمة بعض ومحل بالسماع
 تقدمت الىت الثالثة األسباب من لواحد ذلك أن الظاهر بل  ،نظر هذا ىف ولكن ، شيخه عن وحنوها) عن (بلفظ أخرجه

 كهيل بن سلمة عن وال ثابت أىب ابن حبيب عن ىالثور لسفيان أعرف ال : "ى البخار قال،  الراجح هو وهذا،  آنفا
  . " تدليسه قلأ ما ...تدليسا هؤالء عن لسفيان أعرف ال:  قال من كثريين مشايخ مجلة ىف منصور عن وال

  

 أسباب ألحد،  قبله الىت كالطبقة،  مطلقا آخرون وقبلهم،  بالسماع فيه صرحوا مبا إالّ حيتجوا فلم مجاعة فيهم توقف من:  ثالثا
 )١(.  اهـ . عمري بن امللك وعبد نافع بن طلحة سفيان وأىب ىاملك الزبري وأىب ىالسبيع إسحاق وأىب وقتادة كاحلسن تقدمت الىت

   
  الضعفاء عن إال يدلسون ال ثقات قوم الرابعة رتبةامل

  

 الذين ىف واملدققون احملققون نقب حيث ، الضعفاء عن إال يدلسون وال ، كثرياً دلسوني قوم:  الرابعة املرتبة
 واحلجاج جريج وابن ىالبصر احلسن املرتبة هذه ومن ، الضعفاء اهلالكني عن إال وجدوهم فما عنهم دلسوا

 ونرى ، بالسماع يصرح حىت منه نقبل ال أننا املرتبة هذه وحكم ، مسلم بن والوليد ، الوليد بن بقيةو أرطأة بن
  :  احلديث هذا لقبول أمرين إىل فنحتاج ، ال أم ثقة عنه دلس ىالذ الشيخ
   بالسماع ىالراو تصريح:  األول األمر
  )٢(  اهـ . ؟ ال أم ثقة هو هل به املصرح الشيخ إىل النظر:  الثاىن األمر

  

   العالية وأبا ، احلسن وذكر : حدثهم من كل يصدقون ثالثة ههنا كان(   :قال سريين ابن عن عون ابن عن محاد روى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

    .املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة جملة/  ، ط ٩٣ / ٢ األنصاري الشيخ محاد واملدلسون لفضيلة التدليس ) ١( 
   .اإلسالمية الشبكة موقع/   ،  نشر الغفار عبد حسن مد ، حمل١٣  / ٨  للدميىن احلديث ىف التدليس كتاب شرح ) ٢( 

- ٦٠ -  



  ) . آخر ورجالً
  

 ال فإما ، العالية أىب عن وال ، احلسن عن حتدثىن ال(  : قال سريين ابن عن األحول عاصم عن رجل عن جرير وروى
  ) . احلديث أخذا عمن يباليان

  

 اهللا صلى اهللا رسول قال : قوله عن لنهيته - احلسن يعىن - هذا لقيت لو  : (قال الشعىب عن هند ىبأ بن داود وروى
 وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : قال مسعته فما ، أشهر ستة عمر ابن صحبت ، وسلم آله وعلى عليه
   )) .واحد حديث يف إال

  

  العالية وأبو ، أنس:  حدثهم من يصدقون كانوا ثالثة(  : قال سريين بن حممد عن صبيح بن اهللا عبد عن شعبة وروى
  ) . البصري واحلسن

  

 أربعة كان : يقول سريين بن حممد مسعت قال اخلذاء خالد عن خالد بن وهيب عن أسامة أبو ثنا أمحد اإلمام وقال
  ) . مساه آخر ورجل ، هالل بن محيدو ، احلسنو ، العالية أبو:  حدثهم من يصدقون

  

 تقتله عمار(  : حديث مسع ممن احلسن وسلوا ، العقيقة حديث مسع ممن احلسن سلوا : (( يقول سريين ابن كان وقد
  ) . الباغية الفئة

  

  ا بأس ال إبراهيم ومرسالت ، املرسالت أصح املسيب بن سعيد مرسالت(  : زياد بن الفضل رواية يف أمحد وقال
   . )كل عن خيذان فإما ، رباح أىب بن وعطاء احلسن مراسيل من أضعف املرسالت ىف وليس

  

  :امليموىن زاد ، مرسالته من أصح نرى ال صحاح املسيب ابن سعيد مرسالت : ( عنه وحنبل امليموىن رواية ىف أمحد وقال
  ) . كل عن يأخذان اناك فإما ، كلها املراسيل أضعف ىه . بذاك ىه فليس وعطاء احلسن وأما

  

  )١(.  اهـ  . )حبجة فليس يسند ومل احلسن أرسل ما : قالوا  : (سعد ابن وقال
  

   -:وأما من قال أن احلسن مسع من أىب هريرة فال يصح فرواية ما قبله عنه ضعيفة وإليكم التفصيل 
  

 ذَاك إِذْ ونحن ،  هريرةَ  أَبو  حدثَنا : قَالَ ،  الْحسنِ  عنِ راشد بن بادع حدثَنا ، يونس حدثَنا ، مكْرمٍ بن عقْبةُ حدثَنا
ةيندولَ أَنَّ ، بِالْمسر اللَّه  َقَال " : ضرعالُ تماَألع موي ةاميجِيُء الْقالةُ فَتقُولُ ، الصفَت : أَي بي رالةُ إِنقُولُ ، الصفَي 

اللَّه  : كلَى إِنرٍ عيخ ، جِيُء ثُمقَةُ تدقُولُ ، الصفَت : أَي بي رقَةُ إِندقُولُ ، الصفَي : كلَى إِنرٍ عيجِيُء ، خيو اميالص 
 وأَنا السالم أَنت رب أَي : فَيقُولُ ، اِإلسالم : قَالَ أَحسبه ، ويجِيُء رب أَي : فَتقُولُ ، كَذَلك اَألعمالُ وتجِيُء
المقُولُ ، اِإلسفَي اللَّه : كلَى إِنرٍ عيخ ، ذُ بِكآخ موالْي بِكي وط٢(.   " أُع(  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   .السعودية العربية اململكة الرياض، رشد،ال مكتبة/   ،  ط ٥٣٩ ، ٥٣٨ / ١ الترمذي علل شرح ) ١( 
  دار الثقافة العربية  دمشق  سوريا/    ،   ط ٦٢٣١مسند أىب يعلى املوصلى  ) ٢( 
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   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

     ضعيفىعباد بن راشد التميم
  

  )١( . سبق إىل القلب أنه كان املتعمد هلا فبطل االحتجاج به باملناكري عن أقوام مشاهري حىت يىممن يأت: قال عنه ابن حبان 
  

  )٢(.  ولذلك جعله ابن اىب حامت الرازى ىف املراسيل وأنكر هذا االسناد
  

  )٣(. وضعف هذا االسناد أيضاً االمام العالمة االلباىن 
  

    ضعيف : واال فقد قال فيه البخارى، ٤١٩٢وقد أخرج له البخارى ولكن ىف املتابعات برقم 
  

  وتكذيبها الصريح مع قول اهللا  أىب هريرة عن ٦الـ تعارض هذه الطرق وأخرياً 
  

 امرٍ كَانَ وشبأَنْ ل هكَلِّمي ا إِلَّا اللَّهيحو أَو ناِء مرابٍ وجح لَ أَوسرولًا يسر يوحفَي ا بِإِذْنِهاُء مشي هإِن يلع يمكح  ٥١ورى الش  
  

  )  جربيل (  بدون واسطة الوحى من وراء حجاب أن يتكلم اهللا مع بشر فاقصى درجات الكالم
  

) : وهو ممن ينصر القول برؤية النىب ربه ( ، قال ابن خزمية  اللهم اال ان يقولوا أن حممداً ليس ببشر فعندئذ خيرجون من هذا
وإمنا } .…وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِالَّ وحياً أَو من وراِء  { خالف قوله قد رأى ربه مل ي  ومن قال إن النىب

خالفا هلذه اآلية من يقول رأى النىبيكون م ٤(اهـ  . "  ذلك الوقت ربه فكلمه اهللا ىف(  
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    سورياحلب ى الوع دار/  ،  ط ٧٨٦  ترمجة رقم  ١٦٣ / ٢ البن حبان البسىت  واملتروكني  والضعفاء احملدثني من اروحني ) ١( 
  مؤسسة الرسالة  بريوت/   ط ٣١ / ١   ،  ١٠٣  حديث رقم ٥٤املراسيل  البن أىب حامت الرازى ترمجة رقم   ) ٢( 
/   ،  ط ١٤٤٠ / ٣ ، ٥٢٢٤دار املعارف  الرياض السعودية ، مشكاة املصابيح /  ، ط ٦١٢ / ١٢  ،  ٥٧٨٠ة الضعيفة السلس ) ٣( 

  املكتب االسالمى بريوت
  مكتبة الرشد  الرياض السعودية/   ، ط ٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢التوحيد البن خزمية    ) ٤( 

- ٦٢ -  



   -: طرق عنه ٦وهم    طرق أنس بن مالك -٦
  

 : قَالُوا ، وآخرون ، الْوراق الْعباسِ بن وإِسماعيلُ إِسماعيلُ، ابنا ، والْقَاسم الْحسين بِه  حدثَنا-: ٥ - ١ق الطري
 أَصبحنا : قَالَ ، مالك بنِ أَنسِ عن ، قَتادةَ عن ، الصفَّار عطيةَ بن يوسف حدثَنا ، الصباحِ بنِ محمد بن الْحسن حدثَنا
  كَتفَي بين يده ووضع ، صورة أَحسنِ في منامي في  الْبارِحةَ ربي أَتانِي : " قَالَ فَأَخبرنا  اللَّه رسولُ فَأَتى ، يوما

تدجا فَوهدرب نيب ييلَّ ثَدنِيفَعٍء كُلَّ ميا : فَقَالَ ، شي دمح؟ م قُلْت : كيلَب بر كيدعسلْ : قَالَ ، ورِي هدت يمف 
مصتخُأل يلَى الْمقَالَ ؟ اَألع : قُلْت : معا ني بي رف اتالْكَفَّار ، اتجرالدا : قَالَ ، وفَم اتقَالَ ؟ الْكَفَّار  :قُلْت : 
 الطُّهورِ إِسباغُ : قُلْت ؟ الدرجات فَما : قَالَ ، نِيام والناس والصالةُ ، اَألرحامِ وصلَةُ ، الطَّعامِ وإِطْعام ، السالمِ إِفْشاُء

  )١( .  "صدقْت : قَالَ ، الصالة بعد صالةال وانتظَار ، الْجمعات في اَألقْدامِ علَى ومشي ، الْمكْروهات في
  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

  تهم بالوضع  أمجعوا على تركه م  يوسف بن عطية الصفار
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 حدثَنا ، الْبزار زكَيرٍ بنِ يحيى بن أَحمد الْعباسِ أَبو حدثَنا ، بِمصر ، شيقٍر بن الْحسن محمد أَبو  حدثَنِي- :٦الطريق 
دبنِ عمحالر نب دالنِ خجِيحٍ با ، نثَندا ، أَبِي حثَندثُ حاللَّي نب دعس ، نع اقحنِ إِسب دبع نِ اللَّهةَ أَبِي بوفَر ، نع 

 الْموفَّرِ كَالشاب صورة أَحسنِ في منامي في  ربي رأَيت : " قَالَ  اللَّه رسولَ أَنّ ، مالك بنِ أَنسِ عن ، مكْحولٍ
 يا : لي فَقَالَ ، كَبِدي علَى بردها فَوجدت ، يكَتفَ بين يده فَوضع ، ذَهبٍ من فراش حولَه ، الْكَرامة كُرسي علَى

دمحلْ ، مرِي هدت يمف مصتخُأل يلَى الْمقَالَ ؟ اَألع : قُلْت : تا أَني بر لَما ، أَعثَالثَ قَالَه اتركُلُّ ، مو كأَقُولُ ذَل : 
تأَن لَمي فَقَالَ ، أَعل : وااخمصي تف اتي ، الْكَفَّارفو اتجرا ، الدفَأَم اتاغُ : الْكَفَّاربوِء فَإِسضي الْوف اتربالس 

يشالْملَى وامِ عإِلَى اَألقْد اتعمالْج ، لُوسالْجي وف اجِدسظَارِ الْمتالن اتلَوا ، الصأَمو اتجرالد : المِ اُءفَإِفْشالس  
امإِطْعامِ والةُ ، الطَّعالصلِ وبِاللَّي اسالنو ام٢( .  "نِي(  

  

   -:واليكم التحقيق 
  

  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

    ضعيفأمحد بن حيىي بن زكري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٨الرد على من يقول القران خملوق للنجاد  ، مكتبة املنار االردن/ ط   ١٩٤و    الطريق الثاىن من االسناد ١٩٣الرؤيا للدارقطىن  )  ١( 
  دار أضواء السلف  الرياض/  البو احلسني البغدادى ط ٥٢٢فوائد ابن أخى ميمى الدقاق   ، مكتبة الصحابة االسالمية  الكويت/ ط 

  شركة افق للربجميات/  اهللا الدقاق   نشر  لـ حممد بن عبد١٧خمطوطة الفوائد املنتقاة الغرائب احلسان للدقاق 
  مكتبة املنار االردن /  ط ٢٣٠الرؤيا للدراقطىن  )  ٢( 

- ٦٣-  



  متروك احلديث   عبد الرمحن بن خالد بن جنيح
    وضاع ىخالد بن جنيح املصر

   متروك احلديث    فروةابن أىبى إسحاق بن عبد اهللا القرش
  

  وتكذيبها الصريح مع قول اهللا  أنس بن مالك عن ٦الـ تعارض هذه الطرق وأخرياً 
  

 امرٍ كَانَ وشبأَنْ ل هكَلِّمي ا إِلَّا اللَّهيحو أَو ناِء مرابٍ وجح لَ أَوسرولًا يسر يوحفَي ا بِإِذْنِهاُء مشي هإِن يلع يمكح   ٥١الشورى  
  

  )  جربيل (  بدون واسطة الوحى من وراء حجاب مع بشر  أن يتكلم اهللافاقصى درجات الكالم
  

) : وهو ممن ينصر القول برؤية النىب ربه ( ، قال ابن خزمية  اللهم اال ان يقولوا أن حممداً ليس ببشر فعندئذ خيرجون من هذا
وإمنا } .… اللَّه إِالَّ وحياً أَو من وراِء وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه}  خالف قوله قد رأى ربه مل ي  ومن قال إن النىب

خالفا هلذه اآلية من يقول رأى النىبيكون م ١(اهـ  . "  ذلك الوقت ربه فكلمه اهللا ىف(  
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مكتبة الرشد  الرياض السعودية/   ، ط ٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢بن خزمية   التوحيد ال ) ١ ( 

- ٦٤ -  



  ما عنهان طريق  ، وهم   أبو عبيدة بن أىب اجلراح و أىب ثعلبة اخلشىنطرق  – ٨ ، ٧
  

 حدثَنا : قَالَ ، الطَّبرانِي أَحمد بن سلَيمانُ حدثَنا : قَالَ ، بِأَصبهانَ اِإلمام جعفَرٍ بنِ يحيى بن علي الْحسنِ أَبو أَخبرنا
نسالْح نب يلع رِيمعا : قَالَ ، الْمثَندانُ حملَيس نب دمحم يكاربا : قال ، الْمثَندح ادمح نيلٍ بلد ، نفْيانَ عنِ سب 

يدعس رِيالثَّو ، نسِ عنِ قَيمٍ بلسم ، ننِ طَارِقِ عابٍ بهش أَو دبنِ عمحنِ الرب ابِطقَالَ ، س ادمح نيلٍ بلثَنِي ددحو 
نسالْح نب يح ، نرِو عمنِ عةَ برم ، نع دبنِ عمحنِ الرب ابِطس ، نةَ أَبِي علَبثَع نِيشالْخ ، نةَ أَبِي عديبنِ عاحِ برالْج  

 قُلْت ؟ اَألعلَى الْمُأل يختصم فيم : " فَقَالَ ، صورة أَحسنِ في  ربي رأَيت بِه أُسرِي لَيلَةَ كَانَ لَما : قَالَ  النبِي عنِ
 الْكَفَّارات في : قُلْت ؟ اَألعلَى الْمُأل يختصم فيم : قَالَ ثُم ، أَنامله برد جدتو حتى كَتفَي بين يده فَوضع ، أَدرِي ال: 

اتجرالدا : قَالَ ، ومو ات؟ الْكَفَّار اغُ : قُلْتبوِء إِسضي الْوف اتربقْلُ ، السنامِ وإِلَى اَألقْد اتعمظَ ، الْجتانوار 
الةالص دعب الةا : قَالَ ، الصفَم اتجر؟ الد قُلْت : امامِ إِطْعاُء ، الطَّعإِفْشالمِ والةُ ، السالصلِ وبِاللَّي اسالنو امنِي ، ثُم 

 فتنةً قَومٍ في أَردت وإِذَا للْمنكَرات وتركًا بِالْحسنات العم أَسأَلُك إِني اللَّهم : قُلْ : قَالَ ؟ أَقُولُ وما : قُلْت ، قُلْ : قَالَ
 نب الْملك عبد أَخبرناه . دليلٍ بن حماد إِال سفْيانَ عن يروِه لَم : الطَّبرانِي قَالَ ، " مفْتون غَير إِلَيك فَاقْبِضنِي فيهِم وأَنا

دمحنِ مب دبع ظُ اللَّهاعا : قَالَ ، الْونربأَخ دبي عاقالْب نظُ قَانِعٍ بافا : قال ، الْحثَندح دمحم نب يلنِ عب ينِيدقَالَ ، الْم 
 عن ، مسلمٍ بنِ قَيسِ عن ، سعيد بن سفْيانُ حدثَنا : قال ، يلٍدل بن حماد حدثَنا : قال ، الْمباركي داود أَبو حدثَنا: 

 الْخشنِي ثَعلَبةَ أَبِي عن ، سابِط بنِ الرحمنِ عبد عن ، مرةَ بنِ عمرِو عن ، عمارةَ بن الْحسن وحدثَنا ، شهابٍ بنِ طَارِقِ
نةَ أَبِي عديباحِ عرنِ ، الْجع بِيالن  َقَال " : تأَيي ربالَى رعي تنِ فسأَح ةورفَقَالَ ، ص : يمف مصتخُأل يلَى الْماَألع  

رِي ال : قُلْتأَد " ذَكَريثَ ود١(.  الْح(  
  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

دبع حنِالرنِ مب ابِطواليكم بيان ذلك ومل يسمع من أىب ثعلبة ،   ثقة ولكنه كثري االرسال عن الصحابة س:-  
  

 بن وعلقمة مرة بن عمرو وعنه عائشة وعن سعد عن وله وعمر بكر أىب عن مراسيل ذو اجلمحي سابط بن الرمحن عبد
  )٢(.  أمامة أيب من وال جابر من معيس مل معني بن قال ١١٨ مبكة مات ثقة فقيه سعد بن والليث مرثد

  

 من قال سعد من سابط بن الرمحن عبد مسع ليحىي قيل سابط بن الرمحن عبد حدثين جريج بن قال يقول حيىي مسعت
 قال جابر من مسع ليحىي قيل ال قال أمامة أىب من مسع ليحىي قيل ال قال وقاص أىب بن سعد من ال قالوا إبراهيم بن سعد

  )٣(.   منهم يسمع ومل عنهم يرسل سابط بن الرمحن عبد أن حيىي مذهب انك مرسل هو ال
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الكتب العلمية  / ط   ١٤١٦الدعاء  للطرباىن  ،  دار الكتب العلمية  بريوت/    ط ٢٦٦٦تاريخ بغداد للخطيب البغدادى  )  ١( 

  الكويت – الدولية إيالف دار/  هـ  ، ط ٤٥٨ ، البو يعلى الفراء  املتوىف ٦ لصفاتابطال االويالت الخبار ا  ،  بريوت
  جدة – علو مؤسسة ، اإلسالمية للثقافة القبلة دار/   للذهىب ، ط ٦٢٨  / ١ ،  ٣١٩٨ الستة الكتب يف رواية له من معرفة ىف الكاشف )  ٢( 
  املكرمة مكة - اإلسالمي التراث وإحياء العلمي البحث مركز / ، ط ٨٧  / ٣ ،  ٣٦٦ى الدور رواية - معني ابن تاريخ )  ٣( 

- ٦٥ -  



 التهذيب ىف قاله كثريا الصحابة من ومجاعة ومعاذ وعمر بكر أىب وعن  النىب عن أرسل القرشي سابط بن الرمحن عبد
 وقاص أىب بن سعد من عيسم مل معني بن حيىي وقال مرسل  الصديق بكر أيب عن سابط بن الرمحن عبد زرعة أبو وقال
  )١(.  جابر من السماع حامت أىب بن له وأثبت مرسل هو جابر من وال أمامة أىب من وال

  

 بن سابط بن الرمحن عبد بن اهللا عبد بن الرمحن عبد ويقال سابط بن اهللا عبد بن الرمحن عبد ويقال سابط بن الرمحن عبد
 عن وروى وسلم عليه اهللا صلى النىب عن أرسل ىتابع املكي ىمحاجل مجح بن حذافة بن أهيب بن عمرو بن محيضة أيب

 يدرك مل وقيل اخلشىن ثعلبة وأىب جبل بن ومعاذ ربيعة أيب بن وعباس املطلب عبد بن والعباس وقاص أيب بن وسعد عمر
 عبد تبن وحفصة ىاألود ميمون بن وعمرو وعائشة عباس وابن أمامة وأىب وجابر صحبة وله أبيه وعن منهم واحدا
  )٢(.   وغريهم بكر أىب بن الرمحن

  

   مرة بذكر ليلة االسراء ومرة بغريها  احلدبثفقد روى، االضطراب : والعلة الثانية لضعف احلديث 
  

ملا  : "  عبيدة بن اجلراح مرفوعايصح عن أىب وهو حديث ال : " جزم اإلمام ابن القيم بأا خطأ فقال رمحه اهللاقد و
 :) ابن القيم  ( وذكر احلديث مث قال"  ؟ فيما خيتصم املأل األعلى:   أحسن صورة فقال ىفرأيت رىب كانت ليلة أسري ىب

 احتبس عنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ىف : " ، كما قال معاذ بن جبل فإمنا القصة كانت باملدينةوهذا غلط قطعا  "
:   أحسن صورة فقال البارحة ىفرأيت رىب : " مث قال، مث خرج وصلى بنا  صالة الصبح حىت كدنا نترآى عني الشمس

  )٣(.  " فهذا كان باملدينة واإلسراء مبكةوذكر احلديث "  ؟ فيما خيتصم املأل األعلى : يا حممد
  

  ا الصريح مع قول اهللاموتكذيبه   أبو عبيدة بن أىب اجلراح و أىب ثعلبة اخلشىنعن  نيقي الطرينتعارض هذوأخرياً 
  

 امرٍ انَكَ وشبأَنْ ل هكَلِّمي ا إِلَّا اللَّهيحو أَو ناِء مرابٍ وجح لَ أَوسرولًا يسر يوحفَي ا بِإِذْنِهاُء مشي هإِن يلع يمكح   ٥١الشورى  
  

  )  جربيل (  بدون واسطة الوحى من وراء حجاب أن يتكلم اهللا مع بشر فاقصى درجات الكالم
  

) : وهو ممن ينصر القول برؤية النىب ربه ( ، قال ابن خزمية  اللهم اال ان يقولوا أن حممداً ليس ببشر فعندئذ خيرجون من هذا
وإمنا } .…وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِالَّ وحياً أَو من وراِء   {خالف قوله قد رأى ربه مل ي  ومن قال إن النىب

خالفا هلذه اآلية من يقول رأى النىبيكون م ٤(اهـ  . "  ذلك الوقت ربه فكلمه اهللا ىف(  
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بريوت – الكتب عامل/ ى ، ط العالئ ىكلدكي بن خليل بن سعيد بو  ، أل٢٥٥ / ١ ، ٤٢٨ برقم املراسيل أحكام ىف التحصيل جامع )  ١( 
  بريوت – الفكر دار/  ، ط    البن حجر١٦٣ / ٦  ،   ٣٦٤ذيب التهذيب  برقم  )  ٢( 
  دار املعرفة  بريوت  لبنان/   ،  ط ٢٦١-٢٦٠ ص البن القيم  أقسام القرآنالتبيان ىف )  ٣( 
   الرشد  الرياض السعوديةمكتبة/   ، ط ٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢التوحيد البن خزمية    ) ٤( 

- ٦٦ -  



   طريق عنه٢  وهم ،عبد اهللا بن عمر طرق  -٩
  

  مرةَ بنِ كَثريِ عن ، الزاهرِية أَبِي عن ، سنان بن سعيد ثنا ، الْيمان أَبو ثنا شبِيبٍ ابن : يعنِي  أَحمد بن اللَّه عبد حدثَنا
 خرج ثُم تطْلُع، أَو الشمس طَلَعت : قَالُوا حتى الصبحِ صالة في أَصحابِه عن تلَبثَ  اللَّه رسولَ أَنَّ : عمر ابنِ عنِ

 " عنكُم ؟ حبسنِي ما تدرونَ هلْ : " لَهم لَفَقَا علَيهِم ، أَقْبلَ ثُم " مصافِّكُم علَى اثْبتوا : " فَقَالَ الصبحِ ، صالةَ بِهِم فَصلَّى
 أَحسنِ في وتعالَى تبارك ربي فَجاَءنِي أُذُنِي علَى فَضرِب ، مصالي في صلَّيت إِني : " قَالَ ، أَعلَم ورسولُه اللَّه : قَالُوا

ةورا : فَقَالَ ، صي دمحفَقُلْ ! مت : كيلَب بر كيدعسقَالَ ، و : يمف مصتخُأل يلَى الْمرِي ال : قُلْت ؟ اَألعا أَدي بر ، 
عضفَو هدي نيب فَيى كَتتح تدجا وهردب نيب ييثَد ، تملا فَعأَلَنِي مس هنع ، ا : قَالَ ثُمي دمحقُ ! ملْت : كيلَب بر 

، كيدعسقَالَ و : يمف مصتخُأل يلَى ؟ الْمي : فَقُلْت اَألعف اتالْكَفَّار ، اتجرالدا : قَالَ ومو ات؟ الْكَفَّار اتجرالدو 
قُلْت : اتاغُ : الْكَفَّاربوِء إِسضالْو دنع اتالْكَرِيه ، يشمو امِ لَىعإِلَى اَألقْد اتاعمالْج ، لُوسجي وف اجِدسالْم لْفخ 

اتلَوا ، الصأَمو اتجرالد : امامِ فَإِطْعالطَّع ، يبطالْكَالمِ و ، ودجالسلِ وبِاللَّي اسالنو امي فَقَالَ ، نِيي لبر كاربت 
 لي تغفر أَنْ وأَسأَلُك ، الْمساكنيِ وحب ، الْمنكَرات وترك ، الْخيرات فعلَ أَسأَلُك : قُلْت ! محمد يا سلْنِي : وتعالَى

 إِال يصيبنِي لَن أَنْ أَعلَم حتى قَلْبِي يباشر إِميانا أَسأَلُك إِني اللَّهم ، مفْتون غَير فَتوفَّنِي فتنةً بِقَومٍ أَردت وإِذَا ، وترحمنِي
  )١(.   "ىل قَضيت بِما ورضنِي ، لي كَتبت ما

  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

  مدار الطريقني على 
  

      متهم بالوضعىسعيد بن سنان احلنف
  

  ا الصريح مع قول اهللاموتكذيبه هللا بن عمر عبد اعن  نيقي الطرينتعارض هذوأخرياً 
  

 امرٍ كَانَ وشبأَنْ ل هكَلِّمي ا إِلَّا اللَّهيحو أَو ناِء مرابٍ وجح لَ أَوسرولًا يسر يوحفَي ا بِإِذْنِهاُء مشي هإِن يلع يمكح   ٥١الشورى  
  

  )  جربيل (  بدون واسطة الوحى من وراء حجاب مع بشر  أن يتكلم اهللافاقصى درجات الكالم
  

) : وهو ممن ينصر القول برؤية النىب ربه ( ، قال ابن خزمية  اللهم اال ان يقولوا أن حممداً ليس ببشر فعندئذ خيرجون من هذا
وإمنا } .… اللَّه إِالَّ وحياً أَو من وراِء وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه}  خالف قوله قد رأى ربه مل ي  ومن قال إن النىب

خالفا هلذه اآلية من يقول رأى النىبيكون م ٢(اهـ  . "  ذلك الوقت ربه فكلمه اهللا ىف(  
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    لـ نور الدين اهليثمى ٢٠٠٩كشف االستار  ، مكتبة العلوم واحلكم  السعودية املدينة/   ط ٥٣٨٥البحر الزخار مبسند البزار  ) ١( 
  مكتبة الرشد  الرياض السعودية/   ، ط ٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢التوحيد البن خزمية    ) ٢( 

- ٦٧ -  



  عنهواحد  طريق  وهو  ،أسلم أىب رافع القبطى طريق  -١٠
  

 الْحسينِ بنِ إِبراهيم بن اللَّه عبد ثنا ، اَألسدي يعقُوب بن عباد ثنا ، الْكُوفي الْفَزارِي مالك بنِ مدمح بن جعفَر حدثَنا
 اللَّه رسولُ علَينا خرج : قَالَ ، رافعٍ أَبِي عن ، رافعٍ أَبِي بنِ اللَّه عبيد عن ، جده عن ، أَبِيه عن ، الْحسنِ بنِ علي بنِ
 رِقشم ناللَّو ، رِففَع ورري السف هِهجفَقَالَ ، و " : تأَيي ربي رنِ فسأَح ةوري فَقَالَ ، صا : لي ،دمحرِي مدأَت يمف 

مصتخُأل يلَى الْم؟ اَألع ، ا : فَقُلْتي ري ، بف ،اتا : قَالَ الْكَفَّارمو ات؟ الْكَفَّار ، الغُ : قُلْتوِء إِبضالْو هناكلَى أَمع 
اتياهالْكَر ، يشالْملَى وامِ عإِلَى اَألقْد اتلَوالص ، ظَارتانو الةالص دعب الة١(.   "الص(  

  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:ف ملا يلى احلديث ضعي
  

    جمهول احلال    ىجعفر بن حممد الفزار
  متروك احلديث     عباد بن يعقوب الرواجىن

     جمهول احلال  إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسني
   جمهول احلال      بن جعفرىحسني بن عل

  

   الصريح مع قول اهللاوتكذيبه  أسلم أىب رافع القبطى طريق تعارض وأخرياً 
  

 امرٍ كَانَ وشبأَنْ ل هكَلِّمي ا إِلَّا اللَّهيحو أَو ناِء مرابٍ وجح لَ أَوسرولًا يسر يوحفَي ا بِإِذْنِهاُء مشي هإِن يلع يمكح   ٥١الشورى  
  

  )  جربيل (  بدون واسطة الوحى من وراء حجاب أن يتكلم اهللا مع بشر فاقصى درجات الكالم
  

) : وهو ممن ينصر القول برؤية النىب ربه ( ، قال ابن خزمية  اللهم اال ان يقولوا أن حممداً ليس ببشر فعندئذ خيرجون من هذا
 وإمنا} .…وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِالَّ وحياً أَو من وراِء   {خالف قوله قد رأى ربه مل ي  ومن قال إن النىب

خالفا هلذه اآلية من يقول رأى النىبيكون م ٢(اهـ  . "  ذلك الوقت ربه فكلمه اهللا ىف(  
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ق  العرا مكتبة العلوم واحلكم  املوصل/  ط  ، ٩٣٨املعجم الكبري للطرباىن  ) ١( 
  مكتبة الرشد  الرياض السعودية/   ، ط ٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢التوحيد البن خزمية    ) ٢( 

- ٦٨ -  



   عنه واحد  طريق وهو، جابر بن مسرة  طريق  -١١
  

  سمرةَ بنِ جابِرِ عن ، حربٍ بن سماك ثنا ، طَهمانَ بن إِبراهيم ثنا ، بكَيرٍ أَبِي بن يحيى ثنا ، شيبةَ أَبِي بن بكْرِ أَبو ثنا
 : قَالَ ؟ اَألعلَى الْمُأل يختصم فيما فَسأَلَنِي ، صورة أَحسنِ في لي تجلَّى تعالَى اللَّه إِنَّ : "  اللَّه رسولُ قَالَ : قَالَ

ي : قُلْتبال ر لَمأَع قَالَ ، بِه : عضفَو هدي يبن فَيى ، كَتتح تدجا وهدرب نيب ييثَد ، ا أَوهعضو نيب ييى ثَدتح 
تدجا وهدرب نيب فَيا ، كَتأَلَنِي فَمس نٍء عيإِال ش هتمل١(.   "ع(  

  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

   -: ملا يلى خطأ من ابن اىب عاصم الشيباىند هذا املنت ذا االسنا
  

 ثنا ، بكَيرٍ أَبِي بن يحيى ثنا(  أن ابن أىب عاصم رواه عن أىب بكر بن اىب شيبة ، وأىب بكر بن أىب شيبة روى هذا االسناد 
يماهرإِب نانَ بمثنا ، طَه اكمس نبٍ برح ، نابِرِ عنِ جةَ  برمورى هذا  )٣١٧٠٥ ( خمتلف عن هذا وهو رقم  مبنت)س 

 : قَالَ سابِط بنِ الرحمنِ عبد عن ، مسلمٍ بن موسى ثنا : قَالَ ، نميرٍ بن اللَّه عبد حدثَنا( املنت باسناد خمتلف عن هذا 
أى على ابن عاصم ( مباشرة فاختلط االمر عليه  وهو احلديث الذى بعده  )٣١٧٠٦ (وهو رقم  :  اللَّه رسولُ قَالَ

  املهم أنه أخطأ ىف هذا كما وضحت ف أخطأ  أو توهم أو نسى أو أى شىء ، أو أخطأ قل ما شئت) الشيباىن 
  

  :  واليكم احلديثني كما حدث ما ابن أىب شيبة ىف املصنف 
  

 قَالَ ، سمرةَ بنِ جابِرِ عن ، حربٍ بن سماك حدثَنِي : قَالَ ، طَهمانَ بن إبراهيم حدثَنِي : قَالَ ، بكَيرٍ أَبِي بن يحيى حدثَنا
  )٢(.   "الْآنَ لَأَعرِفُه إني ، أُبعثَ أَنْ قَبلَ علَي يسلِّم بِمكَّةَ حجرا لَأَعرِف إني : "  اللَّه رسولُ قَالَ: 
  

 إنَّ : "  اللَّه رسولُ قَالَ : قَالَ ، سابِط بنِ الرحمنِ عبد عن ، مسلمٍ بن موسى ثنا : قَالَ ، نميرٍ بن اللَّه عبد حدثَنا
لَّى اللَّهجي تي لنِ فسأَح ةورأَلَنِي صا فَسيمف مصتلَأُ اخلَى الْمقَالَ ، الْأَع : ي : فَقُلْتبلَا ، ر لْمي عل قَالَ ، بِه : عضفَو 
هدي نيب فَيى كَتتح تدجا وهدرب نيب ييثَد ا أَومهعضو نيب ييى ثَدتح تدجا وهدرب نيب فَيا ، كَتأَلَنِي، فَمس نٍء عيش  
  )٣(.  " علمته إلَّا
  

  فوقع اخلطأ من على ابن اىب عاصم الشيباىن ىف نقله ىف كتاب السنة، وقال هذا املنت السناد أخر ، ال هذا االسناد ملنت ق
أو لنا أن نحسن الظن ىف ابن أىب عاصم ونقول أنه تصحيف ممن كتب كتاب السنة ، أو من نقله عن ابن اىب عاصم  

  .، ولكن االمر كما بينت ، وهللا الفضل واملنة وإال ألخرج ابن اىب شيبة هذا االسناد عنده 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  بريوت - ىاإلسالم املكتب/  و ط  ، إدارة القران والعلوم االسالمية ، باكستان/  ط   ٤٦٥السنة البن اىب عاصم  ) ١( 
  ض   السعوديةالرياالرشد  دار/ ط  ،  ٣١٣ / ٦،   ٣١٧٠٥ مصنف ابن أىب شيبة  ) ٢( 
  الرياض   السعوديةالرشد  دار/ ط   ، ٣١٣ / ٦  ، ٣١٧٠٦ مصنف ابن أىب شيبة  ) ٣( 

- ٦٩ -  



هللا الفضل ـ فال أعلم أن أحد من علماء احلديث استدركها على ابن أىب عاصم ف، امنت اهللا ا على ، وهذه العلة اخلفية 
  .عاملني واحلمد هللا رب ال،  أن وفقىن لذلك  وحده سبحانهكله

  

  -:ومادمت قد بينت االسناد الذى ورد عن ابن أىب شيبة ، فإليكم بيان سبب الضعف فيه 
  

 التهذيب يف قاله كثريا الصحابة من ومجاعة ومعاذ وعمر بكر أيب وعن  النىب عن أرسل ىالقرش سابط بن الرمحن عبد
 وقاص أيب بن سعد من يسمع مل معني بن حيىي لوقا مرسل  الصديق بكر أيب عن سابط بن الرمحن عبد زرعة أبو وقال
  )١(  اهـ. جابر من السماع حامت أيب بن له وأثبت مرسل هو جابر من وال أمامة أىب من وال

  

 بن سابط بن الرمحن عبد بن اهللا عبد بن الرمحن عبد ويقال سابط بن اهللا عبد بن الرمحن عبد ويقال سابط بن الرمحن عبد
 عن وروى وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أرسل ىتابع املكي ىاجلمح مجح بن حذافة بن أهيب بن عمرو بن محيضة أيب

 يدرك مل وقيل اخلشين ثعلبة وأيب جبل بن ومعاذ ربيعة أيب بن وعباس املطلب عبد بن والعباس وقاص أيب بن وسعد عمر
 عبد بنت وحفصة األودي ميمون بن وعمرو وعائشة عباس وابن أمامة وأيب وجابر صحبة وله أبيه وعن منهم واحدا
  )٢(  اهـ.  وغريهم بكر أيب بن الرمحن

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

   الصريح مع قول اهللاوتكذيبه جابر بن مسرة  طريق تعارض وأخرياً 
  

 امرٍ كَانَ وشبأَنْ ل هكَلِّمي ا إِلَّا اللَّهيحو أَو نم رابٍ اِءوجح لَ أَوسرولًا يسر يوحفَي ا بِإِذْنِهاُء مشي هإِن يلع يمكح   ٥١الشورى  
  

  )  جربيل (  بدون واسطة الوحى من وراء حجاب أن يتكلم اهللا مع بشر فاقصى درجات الكالم
  

) : وهو ممن ينصر القول برؤية النىب ربه ( ابن خزمية ، قال  اللهم اال ان يقولوا أن حممداً ليس ببشر فعندئذ خيرجون من هذا
وإمنا } .…وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِالَّ وحياً أَو من وراِء   {خالف قوله قد رأى ربه مل ي  ومن قال إن النىب

خالفا هلذه اآلية من يقول رأى النىبيكون م ٣(اهـ  . " لوقت ذلك ا ربه فكلمه اهللا ىف(  
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بريوت – الكتب عامل/ ى ، ط العالئ ىكيكلد بن خليل بن سعيد بو  ، أل٢٥٥ / ١ ، ٤٢٨ برقم املراسيل أحكام ىف التحصيل جامع )  ١( 
  بريوت – الفكر دار/  ط  ،     البن حجر١٦٣ / ٦  ،   ٣٦٤برقم ذيب التهذيب   )  ٢( 
  مكتبة الرشد  الرياض السعودية/   ، ط ٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢التوحيد البن خزمية    ) ٣( 

- ٧٠ -  



   عنه واحدطريق وهو   ،  عمران بن احلصنيطريق  -١٢
  

نمو هيثدا : حم اهثَندح دمأَح نب دمحنِ مقَةَ بدا : قَالَ ، صثَندح دمحم نب ثاللَّي ياددا : قَالَ ، الْهثَندو حرمع نب 
 عن ، مليحِالْ أَبِي عن ، غَالبٍ بنِ اللَّه عبيد عن ، عقْبةَ بنِ خالد عن ، سلَيمانَ بن معتمر حدثَنا : قَالَ ، الْكالبِي عاصمٍ
 الْحديثَ وذَكَر ، " ؟ اَألعلَى الْمُأل يختصم فيم : وتعالَى تبارك ربي لي قَالَ : "  النبِي قَالَ : قَالَ ، حصينٍ بنِ عمرانَ
هةُ ، بِطُولايوالري وذَا فابِ ها الْبيهف نيل ابرطاض١( . و(  

  

   -:ليكم التحقيق وا
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

    جمهول احلال انفرد بتوثيقه ابن حبانىحممد بن الليث البصر
ديبع نِ اللَّهبٍ بمتروك احلديث  غَال  

  

  )٢(.  واضطراب لني فيها الْبابِ هذَا في والروايةُ: قال أبو جعفر العقيلى 
  

   الصريح مع قول اهللاوتكذيبه   ران بن احلصنيعمطريق تعارض وأخرياً 
  

 امرٍ كَانَ وشبأَنْ ل هكَلِّمي ا إِلَّا اللَّهيحو أَو ناِء مرابٍ وجح لَ أَوسرولًا يسر يوحفَي ا بِإِذْنِهاُء مشي هإِن يلع يمكح   ٥١الشورى  
  

  )  جربيل (  بدون واسطة الوحى من وراء حجابهللا مع بشر  أن يتكلم افاقصى درجات الكالم
  

) : وهو ممن ينصر القول برؤية النىب ربه ( ، قال ابن خزمية  اللهم اال ان يقولوا أن حممداً ليس ببشر فعندئذ خيرجون من هذا
وإمنا } .…ه اللَّه إِالَّ وحياً أَو من وراِء وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّم}  خالف قوله قد رأى ربه مل ي  ومن قال إن النىب

خالفا هلذه اآلية من يقول رأى النىبيكون م ٣(اهـ  . "  ذلك الوقت ربه فكلمه اهللا ىف(  
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

  
  
  
  
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  دار املكتبة العلمية  بريوت/  ، ط ١٢٤٤قيلى برقم الضعفاء الكبري  للع ) ١( 
  دار املكتبة العلمية  بريوت/  ، ط ١٢٤٤الضعفاء الكبري  للعقيلى برقم  ) ٢( 
  مكتبة الرشد  الرياض السعودية/   ، ط ٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢التوحيد البن خزمية    ) ٣( 

- ٧١ -  



   طريق عنها١٨ا ، وهم مرضى اهللا عنه كَعبٍ بنِ أُبي امرأَة ، الطُّفَيلِ أُم طُرق -١٣
  

 الْجعفي سلَيمانَ بن يحيى ثنا ، رِشدين بن أَحمد وحدثَنا ح ، بكَيرٍ بن يحيى ثنا ، الْفَرجِ بن روح الزنباعِ أَبو حدثَنا
دمأَحو نحٍ بالثنا : قَالُوا ، ص ناب بٍونِي ، هربو أَخرمع نب ارِثأَنَّ ، الْح يدعس ناللٍ أَبِي به ثَهدانَ أَنَّ  ،حورم نانَ بثْمع 
ثَهدح ، نةَ عارمنِ عرِ بامنِ عمٍ بزح ارِيصاَألن ، نع لِ أُمالطُّفَي ، أَةرام ينِ أُببٍ بكَع قَالَت : ستعولَ مسر اللَّه  ُقُولي 
 " :تأَيي ربي رامِ فني الْمف ةورص ابقَّرٍ شوي مرٍ فضخ ، هلَيع النعن نبٍ ملَى  ،ذَهعو هِهجو اشرف نبٍ م١(.   "ذَه(  

  

   -:وإليكم التحقيق 
  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

   ضعيف القرشى وهبأمحد بن عبد الرمحن بن 
  ضعيف  الزرقى  سعيدمروان بن عثمان بن أىب

  

  )٢( . وقد حكم مجع كبري من العلماء على احلديث بأنه موضوع
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ية  القاهرة  ، مكتبة العلوم واحلكم  املوصل  العراق ، وترقيم الطبعتني متوافقمكتبة ابن تيم/   ط ٣٤٦املعجم الكبري للطرباىن  ) ١( 
  دار املنار  االردن/   ط ٢٣٢ ، ٢٣١إدارة القران والعلوم االسالمية باكستان ، الرؤيا للدارقطىن  /   ، ط ٤٧١السنة البن اىب عاصم 

  دار الفكر  بريوت/  ، ط ٦٧٥٩٠  ، ٦٧٥٨٩سعودية ، تاريخ دمشق مكتبة السوادى جدة  ال/   ، ط ٩٤٢االمساء والصفات للبيهقى 
   ٤٥٣٧تاريخ بغداد للخطيب البغدادى  ، الكويت  الدولية إيالف دار/  ، البو يعلى الفراء  ، ط ١٥ ، ١٤ ابطال االويالت الخبار الصفات

 ، ٣٣٨٥ ، االحاد واملثاىن   السعوديةالرياض  للنشر الوطن دار/  ط   ، ٨٠١٨دار الكتب العلمية  بريوت ، معرفة الصحابة الىب نعيم / ط 
    بريوتاإلشراق مؤسسة - االسالمي املكتب/   ،  ط ٦٦ ، تأوبل خمتلف احلديث البن قتيبة دار الراية  الرياض السعودية/ ط 

   والنشر للطباعة احلديثة الفاروقدار /   ،  ط ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢  ، ١أماىل اىب نصر الغازى  
   باكستان   ، آباد فيصل األثرية، العلوم إدارة/ ، ط  ١/١٥  ، ٩حديث رقم  اجلوزي بن ىف االحاديث الواهية  الاملتناهية العلل ) ٢( 

  بريوت  - العلمية الكتب دار/ ، ط   ١/١٤٥ البن عراق الكناىن املوضوعة الشنيعة األخبار عن املرفوعة الشريعة ترتيه
  السعودية العربية املمكلة - الرياض ، املعارف دار/    ، ط ٨١٩  / ١٣  ،  ٦٣٧١  برقم السلسلة الضعيفة لاللباىن

   بريوت – العلمية الكتب دار/   ، ط ٤٤٨-٤٤٧ ص للشوكاىن املوضوعة األحاديث يف اموعة الفوائد
   بريوت - العلمية الكتب دار/  ، ط ١/٣٣ لسيوطيل  ىف االحاديث املوضوعة املصنوعة الاللئ
   القاهرة ، القدسي مكتبة/  ، ط  ١٧٩ / ٧  لهيثميلالفوائد  ومنبع الزوائد جممع

  السعودية  باملدينة السلفية كتبةامل/ ط  ١/١٢٥  البن اجلوزى املوضوعات
- ٧٢ -  



   عنه طريق٤٤،  عبد الرمحن بن عأئش احلضرمى  طُرق - ١٤
  

 يحدثَه أَنْ مكْحولٌ وسأَلَه ، اللَّجلَاجِ بنِ خالد عن ، جابِرٍ ابن حدثَنِي ، مسلْمِ بن الْوليد حدثَنِي ، الْمبارك بن محمد أَخبرنا
 فيم : قَالَ رة ،صو أَحسنِ في ربي رأَيت : " يقُولُ  اللَّه رسولَ سمعت : يقُولُ عائشٍ بن الرحمنِ عبد سمعت : قَالَ

مصتخلَأُ يلَى ؟ الْمالْأَع فَقُلْت : تأَن لَما أَعي ، بقَالَ ر : عضفَو كَفَّه نيب ، فَيكَت تدجا فَوهدرب نيب ييثَد   تملا فَعي مف 
اتومضِ ، السالْأَرلَا وتو:   ككَذَلرِي ون إِبيماهر لَكُوتم اتومضِ الساَألركُونَ ويلو نم نِنيوقالْم   ١(.   ٧٥االنعام(  

  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

     جمهول احلال  ، مل يترجم له أحد بتعديلىعبد الرمحن بن عائش احلضرم
  

  له صحبة : قال ابن حبان 
  

 فكيف اذا خالفه مجع  ىف التوثيق السيما إذا انفرد ،وهو معروف بتساهلهوثيقه واثبات صحبته ، بتوقد انفرد ابن حبان 
   -:املُحققني املعروفني بالدراية والعلل ، وإليكم كالم أهل العلم من العلماء كبري 

  

  ليس مبعروف: قال أبو زرعة الرازى 
  تابعى وأخطأ من قال له صحبة : قال أبو حامت الرازى 

    .له حديث واحد ، إال أم يضطربون فيه: وقال أيضاً  ،  النىب دركي مل عائش بن الرمحن عبد: البخارى قال 
   . مل يسمع من النىب: حممد بن اسحاق بن خزمية قال 
  حديثه مضطرب  :  االندلسىابن عبد الربقال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  دار إحياء التراث العرىب ، لبنان/ ط   ٢٢٦٩٨  و ١٦١٨٥مسند امحد بن حنبل  ، الكتاب العرىب  بريوت/   ط ٢١٤٩سنن الدارمى  ) ١( 
  نزار مصطفى الباز  مكة املكرمة/    ط ٩٧٢معجم الصحابة البن قانع   ، مؤسسة الرسالة  بريوت/    ط ٥٩٧مسند الشاميني للطرباىن 

  شركة افق للربجميات  مصر/    نشر ١٤٢خمطوطة التاسع من فوائد البخترى  ، ية بريوتدار البشائر االسالم/     ط ٣٣مشيخة البياىن 
تلخيص املتشابه ىف الرسم     ،   مؤسسة الرسالة  بريوت٤٤٤املراسيل البن اىب حامت  ، عامل الكتب  بريوت/   ط ٦٦٠العلل الكبري للترمذى  

 دار رمادى للنش  الرياض  السعودية/   ط ١٠١٤لعبداهللا بن أمحد بن حنبل السنة  ،   طالس للدراسات والترمجة والنشر  دمشق٤١٧
 مكتبة الصحابة االسالمية  الكويت/   ط ٧٧مكتبة الرشد  الرياض السعودية ، الرد على من يقول القران خملوق للنجاد  /   ط ٣١٨التوحيد البن خزمية  

  االردن مكتبة املنار/ ط   ١٨٨  و  ١٨٧  و  ١٨٦ و ١٨٥ و ١٨٣  و ١٨١ ، الرؤيا  للدارقطىن ة ، مصرقرطب مؤسسة / احملمدية السنة/ ط  ٦٦١الشريعة لالجرى 
 مكتبة السوادى جدة  السعودية /     ط ٦٤٤االمساء والصفات للبيهقى  ، الدار السلفية   الكويت/     ط ٧٩الرد على اجلهمية البن منده  

املكتب االسالمى  بريوت ، التمهيد البن /      ط ٩٢٤ار أكادميى  الهور  اهلند ، شرح السنة  للبغوى د/    ط ٣٠خمتصر قيام الليل  للمروزى 
جامع البيان عن تأويل أى القران  مؤسسة القرطبة  و  وزارة عموم االوقاف والشئون االسالمية  املغرب ، /  ط   ٤٦٩٨ و ٤٦٩٧عبد الرب 
/   ط ٢٥٨٥دار املعرفة  بريوت ، االحاد واملثاىن البن اىب عاصم /   ط ١٠٠٩الترتيل تفسري البغوى  ، معامل دار هجر  القاهرة/ ط    ١٢٣٥١

  ، تاريخ دمشق البن عساكر    السعوديةالرياض  للنشر الوطن دار/    ط ٤٧٠٤دار الراية  الرياض السعودية ، معرفة الصحابة الىب نعيم 
   ١٤٤٨٨و   ٣٥١٤٦  و ٣٥١٤٥  و ٣٥١٤٤  و ٣٥١٤٣  و ٣٥١٤٢  و ٣٥١٤١  و ٣٥١٤٠  و ٣٥١٣٩  و ٣٥١٣٨  و ٣٥١٣٦  و ٣٥١٣٥

  دار الكتب العلمية بريوت/   ط ١٤١٨ ، الدعاء للطرباىن  ٧١٧خمطوطة السفر الثاىن من تأريخ ابن أىب خيثمة دار الفكر  بريوت ، / ط 
- ٧٣ -  



  ختلف ىف صحبتهم:  الذهىب قال 
   .  صحبة له قالي : وقال ىف التقريب . حديثه إسناد وىف صحبته ىف ختلفم: التهذيب ىف ذيب  ابن حجر  احلافظقال

  

   :  على طُرق عبد الرمحن بن عائشوإليكم حكم بعض أهل العلم من املُحققني االثبات
  

   هـ٥٩٧االمام أبو الفرج بن اجلوزى املتوىف 
  

  .مضطربة وطرقه احلديث هذا أصل"  :ابن اجلوزى  قالكر روايات حديث الرؤية املنامية بعد أن ذ
 خالد عن قالبة أيب عن قتادة عن وروى أنس عن رواه وقد قال صحيح فيها ليس مضطربة أسانيده كل : قطىن الدار قال
 يسمعه مل الرمحن وعبد عائش بن الرمحن عبد عن رواه اللجالج بن خالد أن واحملفوظ غلط وهو عباس ابن عن اللجالج بن
  )١(  اهـ .ضعاف كلها أوجه من روي قد البيهقي بكر أبو قال معاذ عن خيامر بن مالك عن رواه إمنا  اهللا رسول من

  

   هـ٤٥٨االمام أبو بكر البيهقى املتوىف 
  

 يزِيد بنِ يزِيد عن مد ،مح بن زهير ورواه هكَذَا ، فَروِي إِسناده في مختلَف حديثٌ فَهذَا -:قال البيهقى ىف االمساء والصفات 
 اللَّه  عبد بن ، جهضم  اللَّه رسولِ أَصحابِ من رجلٍ عن عائشٍ ، بنِ الرحمنِ عبد عن اللَّجالجِ ، بنِ خالد عن جابِرٍ ، بنِ
نى عيحنِ يريٍ ، أَبِي بكَث نع دينِ زالمٍ  بس، نالمٍ ، أَبِي عس نع دبنِ عمحنِ الرشٍ بائع ، يمرضالْح نع كالنِ مب ، رامخي نع 

اذعنِ ملٍ ، ببنِ جع بِيالن   ىوسم نب لَفخ ، يمالْع نى ، عيحي نع ، ديز نع هدطُورٍ جمم وهو والمٍ أَبنِ  ،سنِ عاب 
، يككْسالس نع كالنِ مب رامخيلَ يقو يهف رغَي اهورو ، كذَل ، وبأَي نةَ ، أَبِي عالبنِ قنِ عاسٍ ، اببقَالَ عو يهف : هبسنِي أَحعي 

إِبراهيم  بن محمد بكْرٍ أَبو عباسٍ ، أَخبرنا ابنِ عنِ اللَّجالجِ ، بنِ خالد عن  ،قالبةَ أَبِي عن يعنِي ، قَتادةُ الْمنامِ ، ورواه في: 
،يا الْفَارِسو أَنأَب اقحإِس يماهرإِب نب دبع اللَّه ، انِيهبو نا اَألصأَب دمأَح دمحم نانَ بملَينِ سنا  فَارِسٍ ب دمحم نيلَ باعمإِس 

، ارِيخقَالَ الْب : دبنِ عمحالر نشٍ بائع يمرضالْح يثٌ لَهدح داحإِال و مهونَ أَنطَرِبضي يهف،  وهيثُ ودح ةيؤقَالَ  ،الر خيالش 
 :قَدو وِير نم هجو را  ،آخكُلُّهو ضيفع،  نسأَحطَرِيقٍ و يهةُ فايمِ رِوضهنِ جب دبع اللَّه ى ثُموسةُ ماينِ رِوب لَفا خيهِمفا وم 

  )٢( اهـ . أَعلَم واللَّه نظَر الْحديث هذَا ثُبوت وفي: اىل أن قال ........ النومِ ،  في كَانَ ذَلك أَنَّ علَى دلَّ
  

   هـ٣٨٥املتوىف االمام الدارقطىن 
  

 محمد يا : ىل فَقال ، صورة أَحسنِ في ربِي رأَيت : قال ،  النبِي عنِ ، معاذ عن ، يخامر بنِ مالك حديث عن سئل
  . بِطُوله احلَديث ؟ اَألعلَى املَلَأُ يختصم فيم

  عائشٍ بن الرمحنِ عبد سمعت : قال ، اللَّجالَجِ بنِ خالد عن ، جابِرٍ بنِ يزِيد بن الرمحنِ عبد رواه : )الدارقطىن  ( فَقال
  وكَذَلك،  جابِرٍ ابنِ عنِ ، بشريٍ بن وعمارةُ ، مالك بن وحماد ، مسلمٍ بن الوليد ذَلك قال ،  اهللا رسول سمعت : قال
   بنِ خالد عن ، جابِرٍ بنِ يزِيد بن يزِيد وقال ، الّلَجالَجِ بنِ خالد عن ، جابِرٍ بنِ يزِيد بنِ الرمحنِ عبد عن ، ياَألوزاع قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  . باكستان  ، آباد فيصل ، األثرية ومالعل إدارة/ ، ط  ىاجلوز بن الفرج بوأل ٢٠ / ١  الواهية األحاديث ىف املتناهية العلل ) ١( 
  السعودية جدة  - السوادي مكتبة/  ط البيهقي بكر أبو احلسني بن أمحد    لـ ٨٠ ، ٧٢ / ٢ ،   ٦٤٤ برقم والصفات األمساء ) ٢( 

- ٧٤ -  



  . عنه محمد بن زهري ذَلك قال،   بِيالن عنِ ،  النبِي أَصحابِ من رجلٍ عن ، عائشٍ بنِ الرمحنِ عبد عن ، اللَّجالَجِ
 أَصحابِ بعضِ عن ، عياشٍ بنِ الرمحنِ عبد عن ، اللَّجالَجِ بنِ خالد عن ، يزِيد بنِ يزِيد عن : مصعبٍ بن خارِجةُ وقال
بِيالن  ، ماشٍ ابن أَراد وإِنعائ .  

واهرو وة أَبالَبن ، قخ عدف ، اللَّجالَجِ بنِ اللواخت نه؛ ع واهةُ فَرف ، قَتادلواخت لَيهع يها ففَقال ، أَيض فوسة بن ييطع 
فّارن : الصة عن ، قَتادسِ عبنِ أَن كم ، مالهوو يهقال ، فو شامه يوائستن الدم ةرِواي يمن : املُقَدع عاذشامٍ نِب مه  

 عياشٍ ابنِ قَوله في ووهم ،  النبِي عنِ ، عباسٍ ابنِ عنِ ، اللَّجالَجِ بنِ خالد عن ، قالَبة أَبِي عن ، قَتادة عن ، أَبِيه عن
 عن ، أَبِيه عن ، هشامٍ بنِ معاذ عن : موغَريه ، قُدامة وأَبو ، القَوارِيرِي وقال ،  النبِي عنِ ، عياشٍ ابن أَراد وإِنما
  . عباسٍ ابنِ عنِ ، خالد عن ، قالَبة أَبِي عن ، قَتادة
واهور وبن ، أَية أَبِي عالَبف ، قلن واختوب عأَي ، واهفَر ارٍ بن أَنِيسوس ين ، اجلُرموب عن ، أَية أَبِي عالَبن ، قع 

خالن ، اللَّجالَجِ بنِ دع بدشٍ بنِ اهللا ععائ ، واهرو يدن ، الفَضلِ بن عوب عن ، أَية أَبِي عالَبن ، قسٍ عأَن .  
واهرو يدمن ، الطَّوِيلُ حكرٍ عن ، بة أَبِي عالَبنِ ، قع بِيالن  ًالرسم.  
  كَثريٍ أَبِي بنِ يحيى عن ، القَيِسي اهللا عبد بن جهضم فَرواه ، إِسناده فَحفظ ، ثريٍكَ أَبِي بن يحيى احلَديث هذا وروى

 : قال ، عائشٍ بن الرمحنِ عبد وهو احلَضرمي الرمحنِ عبد عن ، ممطُور وامسه سالَّمٍ أَبِي جده عن ، سالَّمٍ بنِ زيد عن
   . النبِي عنِ ، جبلٍ بن معاذُ حدثنا : قال ، يخامر بن مالك حدثنا
واهرى ووسبن م لَفخ يمن ، العى عحيريٍ أَبِي بنِ ين ، كَثع يدالَّمٍ بنِ زن ، سع هدالَّمٍ أَبِي جن : فَقال ، سعبد أَبِي ع 
 احلَديثُ فَعاد ، معاذ عن ، يخامر بنِ مالك عن : وقال ، عايِشٍ ابن وهو ، الرمحنِ عبد عن ادأَر وإِنما ، السكسكي الرمحن

  . هذا نحو جبلٍ بنِ معاذ عن ، لَيلَى أَبِي بن الرمحنِ عبد عن وروى،  جبلٍ بنِ معاذ إِلَى
واهرو اجينارٍ بن احلَجنِ ، دة بنِ احلَكَمِ عيبتنِ ، علَيلَى أَبِي ابنِ ع .  
واهريد وعبن س يدوس يشالقُر ين ، الكُوفع بدنِ عمحنِ ، إِسحاق بنِ الرن ، لَيلَى أَبِي ابنِ عع عاذم  .  

  )١(  اهـ . مضطَرِبةٌ وكُلُّها ، صحيح فيها لَيس : )الدارقطىن  ( قال
  

   الصريح مع قول اهللاوتكذيبهاعبد الرمحن بن عائش ق طُرتعارض وأخرياً 
  

 امرٍ كَانَ وشبأَنْ ل هكَلِّمي ا إِلَّا اللَّهيحو أَو ناِء مرابٍ وجح لَ أَوسرولًا يسر يوحفَي ا بِإِذْنِهاُء مشي هإِن يلع يمكح   ٥١الشورى  
  

  )  جربيل (  بدون واسطة الوحى من وراء حجابكلم اهللا مع بشر  أن يتفاقصى درجات الكالم
  

) : وهو ممن ينصر القول برؤية النىب ربه ( ، قال ابن خزمية  اللهم اال ان يقولوا أن حممداً ليس ببشر فعندئذ خيرجون من هذا
وإمنا } .…لِّمه اللَّه إِالَّ وحياً أَو من وراِء وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَ  {خالف قوله قد رأى ربه مل ي  ومن قال إن النىب

خالفا هلذه اآلية من يقول رأى النىبيكون م ٢(اهـ  . "  ذلك الوقت ربه فكلمه اهللا ىف(  
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   السعودية  الرياض  طيبة دار / ، ط ٥٤  /  ٦  ،  ٩٧٣ برقم  للدارقطىن النبوية اديثاألح يف الواردة العلل )  ١( 
  مكتبة الرشد  الرياض السعودية/   ، ط ٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢التوحيد البن خزمية    ) ٢( 
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  ) نىب ربه ىف املنام باملدينة رؤية ال( واخرياً إمجاىل كالم بعض أهل العلم  ىف االحاديث الىت وردت ىف أسانيد الرؤية املنامية 
  

   هـ ٢٩٢  املتوىف  بالبزار املعروف العتكي خالد بن عمرو بن أمحد بكر أبو -١
  

 في َألنَّ ؛ غَيرِه دونَ ثَوبانَ حديثَ فَذَكَرنا وجه، من كَالمه بِنحوِ  النبِي، عنِ روِي قَد الْحديثُ وهذَا"  : قال
  )١(  اهـ . الْحديث هذَا علَى واقْتصرنا اضطرابا اُألخرِ حاديثاَأل
  

   هـ٣٢٢املتوىف  أبو جعفر العقيلى -٢
  

  )٢(.  واضطراب لني فيها الْبابِ هذَا في والروايةُ:  قال
  

   هـ٣٨٥الدارقطىن  املتوىف   -٢
  

  )٣(  اهـ . مضطَرِبةٌ وكُلُّها ، صحيح فيها لَيس:  قال
  

   هـ٤٥٨أبو بكر البيهقى املتوىف  -٤
  

  )٤( اهـ. أَعلَم  واللَّه نظَر الْحديث هذَا ثُبوت وفي: وقال ، .   ضعيف وكُلُّها آخر ، وجه من روِي وقَد: قال 
  

   هـ٥٩٧ابن اجلوزى املتوىف  -٥
  

  )٥(  اهـ . مضطربة وطرقه احلديث هذا أصل"  : قال
  

  هـ ٧٤٨ املتوىف الذهىب قَايماز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس -٦
  

  )٦(  اهـ . غريب عجيب حديثه:  احلديث هذا عن"  امليزان  "من عائش بن الرمحن عبد ترمجة ىف " : قال
  

  : املسند  حتقيق ىف املشاركون  ومعه من األرنؤوط شعيب -٧
  

 الضعفاء على تدور كلها األحاديث فهذه: مث خرجوا طرقه وقالوا   ،ضعيف إسناده: لوا عن حديث الرؤية املنامية قا
  )٧(  اهـ . وااهيل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ة  السعوديةمكتبة العلوم واحلكم   املدين/  ، ط ١١٠ / ١٠  ، ٤١٧٢ الزخار البحر باسم املنشور البزار مسند ) ١( 
  دار املكتبة العلمية  بريوت/  ، ط ١٢٤٤الضعفاء الكبري  للعقيلى برقم  ) ٢( 
   السعودية  الرياض  طيبة دار / ، ط ٥٤  /  ٦  ،  ٩٧٣ للدارقطىن  برقم النبوية األحاديث يف الواردة العلل )  ٣( 
  السعودية جدة  - السوادي مكتبة/  ط البيهقي بكر أبو سنياحل بن أمحد    لـ ٨٠ ، ٧٢ / ٢  ،  ٦٤٤ برقم والصفات األمساء ) ٤( 
  . باكستان  ، آباد فيصل ، األثرية العلوم إدارة/ ، ط  ىاجلوز بن الفرج بوأل ٢٠ / ١  الواهية األحاديث ىف املتناهية العلل ) ٥( 
  لبنان – بريوت  ، والنشر للطباعة ملعرفةا دار/  ، ط ٤٨٩٩  ترمجة رقم  ٢/٥٧١  للذهىب  الرجال نقد ىف االعتدال  ميزان )٦( 
  مؤسسة الرسالة  بريوت /  ، ط ٣٤٨٤   حديث رقم ٤٣٨ / ٥ حنبل بن أمحد اإلمام مسند ) ٧( 
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هم سلفى ىف ما ذهبت إليه من ضعف حديث رؤية النىب ربه ىف املنام مع اتباع االسلوب العلمى ، فهوالء وغريهم 
   املُحققني واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد واله وصحبه أمجعنيعترب عند كل أهل احلديثاملُ
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  املطلب السادس
  باقى الروايات ىف رؤية النىب ربه ىف غري املعراج وغري املنام

  

 الْحارِث بنِ الرحمنِ عبد عن ، إِسحاق بن محمد حدثَنِي : قَالَ ، الْفَضلِ بن سلَمةُ ثَنا : قَالَ ، عيسى بن محمد حدثَنا -١
 بنِ اللَّه عبد إِلَى بعثَ الْخطَّابِ ، بنِ عمر بن اللَّه عبد أَنَّ ، سلَمةَ أَبِي بنِ اللَّه عبد عن ، ربِيعةَ أَبِي بنِ عياشِ بنِ اللَّه عبد بنِ

 أَنْ رسولَه  عمر بن اللَّه عبد علَيه فَرد نعم ، أَنْ الْعباسِ بن اللَّه عبد إِلَيه فَأَرسلَ ربه ؟  محمد رأَى هلْ : " يسأَلُه ، الْعباسِ
ف؟ كَي آهلَ رسفَأَر هإِلَي هأَن : آهي رف ةضواَء ، ررضخ هوند اشرف نبٍ ، ملَى ذَهع يسكُر نبٍ ، مذَه لُهمحةٌ تعبأَر نم 

،كَةالئالْم لَكي مف ةورلٍ ، صجر لَكمي وف ةوررٍ ، صثَو لَكمي وف ةوررٍ ، صسن لَكمي وف ةورص د١(  . "أَس( 
  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

 مبا اال حديثهم من بشئ حيتج ال أنه على اتفق من:  وهى مدلس من املرتبة الرابعة  املطلىب يسار بن إسحاق بن حممد
  )٢(اهـ  .   وااهيل الضعفاء على تدليسهم لكثرة بالسماع فيه صرحوا

  

 مشهور صدوق املغازي صاحب املدين املطليب يسار بن إسحاق بن حممد: فقال لسني طبقات املدىف ذكره ابن حجر وقد 
   )٣(اهـ  .   وغريمها والدارقطين أمحد بذلك وصفه منهم شر وعن واهولني الضعفاء عن بالتدليس

  

  )٤(اهـ  .  الضعفاء عن خصوصاً التدليس من أكثر ممن يسار بن إسحاق بن حممد:  احلافظ العراقى قال
  

 إال حديثهم من بشئ حيتج ال أنه على اتفقوا من:   رابعها: وقد ذكره احلافظ العراقى ىف املرتبة الرابعة للمدلسني فقال 
 وجابر أرطاة بن وحجاج وبقية إسحاق كابن واهولني الضعفاء عن وكثرته تدليسهم لغلبة بالسماع فيه صرحوا مبا

 حبكم عن بلفظ رووه ما على حيكم الذين فهؤالء ، تقدم ممن أضرامو سعيد بن وسويد مسلم بن والوليد ىاجلعف
  )٥( اهـ  . املرسل

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار رمادى للنشر  الرياض  / ط   ١٧٥ ، السنة لـ عبد اهللا بن امحد مكتبة الرشد  الرياض السعودية/ ط   ٢٧٥التوحيد البن خزمية  ) ١( 
  قرطبة ، مصر مؤسسة / احملمدية السنة/ ط    ٦٥٨ ، ٣٩٢ ، الشريعة لالجرى السعودية

دار الكتب العلمية /  ط ، ٢٠العلل املتناهية  البن اجلوزى مكتبة السوادى جدة  السعودية ، / ط     ٩١٩ ، ٧٧١االمساء والصفات للبيهقى 
 دار/   ط ١٣٣ البو يعلى الصفات ألخبارإبطال التاويالت  ، مكتبة الرشد  الرياض السعودية/ ط   ٣٨ بن اىب شيبة الالعرش وما روى فيه 

  الكويت - الدولية إيالف
   االردنعمان – املنار مكتبة/   ، ط ١٤ البن حجر العسقالىن ص بالتدليس املوصوفني مبراتب التقديس اهل تعريف ) ٢( 
   االردنعمان – املنار مكتبة/   ، ط ١٢٥  الترمجة رقم ٥١ البن حجر العسقالىن ص بالتدليس املوصوفني مبراتب تقديسال اهل تعريف )  ٣( 
  دار الوفاء /   ،  ط ٨١ص املُدلسني  للحافظ العراقى   ) ٤( 
  دار الوفاء /   ،  ط ١١٠ص املُدلسني  للحافظ العراقى   ) ٥( 
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 إِبراهيم أنا ، إِبراهيم بن إِسحاق ثنا ، السلَامِ عبد بن محمد ثنا ، الْعنبرِي زكَرِيا أَبو أنا ، الْحافظُ اللَّه بدع أَبو أَخبرنا - ٢
نكَمِ بنِ الْحانَ بثَنِي:  قَالَ ، أَبدأَبِي ح ، نةَ عكْرِمنِ ، عنِ عاسٍ اببع ، يضر ا اللَّهمهنع هلَ أَنئلْ:  سأَى هر دمحلَّى مص 
 اللَّه يقُولُ أَلَيس عباسٍ ابن يا:  فَقُلْت  ،لُؤلُؤٍ من ستر دونه ، خضرة علَى قَدميه كَأَنَّ رآه ، نعم:  قَالَ ؟ ربه وسلَّم علَيه اُهللا
زلَّ عجلَا {:  و رِكُهدت ارصا:  قَالَ ١٠٣ األنعام}  الْأَبلَا ي أُم لَك ، ذَاك هوري نالَّذ وه هورلَّى إِذَا ، نجت ورِهلَا بِن رِكَهدٌء ييش .  

  )١(.  وغَيره معنيٍ بن يحيى ضعفَه ، الرواية في ضعيف أَبانَ بنِ الْحكَمِ بن إِبراهيم: قال البيهقى 
  

    يخرِجاه ولَم الْإِسناد صحيح حديثٌ هذَا:  وعقب االمام الذهىب ىف التلخيص على قول احلاكم 
   )٢(.  متروك وهو أبان بن احلكم بن إبراهيم فيه بل:  قلت: الذهىب فقال 

  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى و
  تفق على ضعفهضعيف مالعدىن   بن أبانإبراهيم بن احلكم 

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

  من طريق اخر احلديث وجاء 
  

 بن حماد عن ، عامرٍ بن اَألسود حدثَنا ، شاذان سلمة بن النضر حدثَنا ، ىالواسط احلميد عبد بن اللَّه عبد حدثَنا -٣
 أَو قَدميه لُؤلُؤٍ من ستر دونِه من أَمرد شاب صورة في ربه رأَى محمدا أَنّ عباسٍ ابنِ عنِ ، عكرمة عن ، قَتادة عن مةَسلَ
  )٣(.  خصره يف رجليه قَالَ

  

   -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى و
  

   :مدار هذه الطرق على  
  

  جمهول احلال  عبد اهللا بن عبد احلميد بن عمر
   تهم بالوضعم  النضر بن سلمة اخلراساىن
  )٤(.  وقد عنعن من املرتبة الثالثة دلسم  ىقتادة بن دعامة السدوس

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الكتب العلمية  /   ط ٣٢٣٤مكتبة السوادى جدة  السعودية ، املستدرك على الصححني / ط ،   ٩٣٥  للبيهقى  االمساء والصفات ) ١( 

    لـ عبداهللا بن امحد بن قدامة  نشر شركة افق  للربجميات ٨  ) ٣١٦٣ (بريوت  ، خمطوطة اجلزء احلادى عشر من املنتخب 
 )٢ ( اك خمتصرظ استدرعلى الذّهيب احلاف كمط ٨٠٠ / ٢  ، ٣٠٨  احلَاكم اِهللا عبد أيب ستدر ، / ارة دماصالسعودية الرياض ، الع  
دار الكتب العلمية ، /   ط ١٧العلل املتناهية  البن اجلوزى دار الكتب العلمية  بريوت  ، /   ،  ط ١٧٦٠الكامل ىف ضعفاء الرجال  )  ٣( 

  دار املعرفة   بريوت/     ط٧٨يوطى  الالىل املصنوعة ىف االحاديث املوضوعة  للس
   االردنعمان – املنار مكتبة/   ، ط ٤٣ ، ١٣ البن حجر العسقالىن ص بالتدليس املوصوفني مبراتب التقديس اهل تعريف )  ٤( 
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 ثنا ، عاصمٍ بنِ علي بن الْحسن ثنا ، الْحافظُ عدي بن أَحمد أَبو أنا ، الْمالينِي محمد بن أَحمد سعد أَبو أَخبرنا -٤
يماهرإِب نأَبِي ب ديوس اعثنا ، الذِّر ادمح نةَ بلَما.  ح ، سنربأَخو وأَب دعس ينِيالو أنا ، الْمأَب دمأَح نب يدظَ عافالْح ، 
 عنِ ،  عكْرِمةَ عن ، قَتادةَ عن ، سلَمةَ بن حماد ثنا ، عامرٍ بن أَسود ثنا ، رافعٍ بن محمد ثنا ، سفْيانَ بن الْحسن أَخبرنِي

  )١(.  » خضراُء حلَّةٌ علَيه أَمرد جعدا ربي رأَيت  :»  اللَّه رسولُ قَالَ:  قَالَ عنهما اللَّه رضي عباسٍ ابنِ
  

   -:واليكم التحقيق 
  

  : مدار هذه الطرق على   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

   التميمى    ضعيف احلديث ىحسن بن علي بن حممد بن عل
  )٢(.  مدلس من املرتبة الثالثة وقد عنعنى  قتادة بن دعامة السدوس

  

 الْبيت في وما قَتادةُ بِه حدثَنِي دعوه  :فَقَالَ ، الْحديث هذَا عن سئلَ سلَمةَ نب حماد فَسمعت: بن مسلم  عفَّانُ قَالَ
  )٣(  اهـ. آخر وغَير ، غَيرِي

  

 أَبِي ابن أَنَّ : قيلَ قَد : عدي ابن قَالَ ، سلَمةَ بنِ حماد علَى كُلُّها وطُرقُه ، يثْبت ال الْحديثُ هذَا: ابن اجلوزى  قَالَ
  )٥( )٤(  اهـ. اَألحاديثَ هذه كُتبِه في يدس فَكَانَ حماد ربِيب كَانَ الْعوجاِء

  

 أَخرج ؟ هذَا قَالَ من : فَقَالَ ، شيئًا رِمةَعكْ عن ، قَتادةُ روى ما : يقُولُونَ إِنهم ، اللَّه عبد أَبا يا : فَقُلْت : الْمروذي قَالَ
  )٦(  اهـ .عكْرِمةَ عن ، قَتادةَ عن ، سبعةً أَو ، أَحاديثَ ، ستةَ ، خمسةَ

  

 وليس هذا التعقيب عليه هنا انه روى عن عكرمة نعم ،، و االمام أمحدوهنا إستدراك على ) : على شعبان ( قلت 
   وقد عنعن  فالعلة انه  ،دلس يدلس عن الضعفاء ولكنه م عكرمة ،عن الرتاع ، فنعم يوجد عدة أحاديث قتادةموطن 

  ، ولو فرضنا أنه ىف بعض االحاديث صرح بالسماع من عكرمة وثبت فعالًومل يصرح بالسماع منه ، عنعن عن عكرمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٦  ،  ١٠  ،  ٨ البو يعلى الصفات ألخبارإبطال التاويالت  ، مكتبة السوادى جدة  السعودية/ ، ط  ٩٣٨ات  للبيهقى االمساء والصف ) ١( 

املصنوع ىف  ، دار املعرفة   بريوت/  ط    ٧٦ ، ٧٢الآلىل املصنوعة ىف االحاديث املوضوعة للسيوطى  ، الكويت – الدولية إيالف دار/ ،  ط 
دار الكتب /   ط ١٥العلل املتناهية البن اجلوزى  ، مكتبة الرشد  الرياض  السعودية /  لـ مال على القارى  ط ١٣٥وع معرفة احلديث املوض

نقض االمام اىب سعيد على املريسى  ، لبنان – بريوت - العلمية الكتب/   ،  ط   البن عدى اجلرجاىن١٧٦١العلمية ، الكامل ىف ضعفاء الرجال 
 – ىاإلسالم الغرب دار/   للخطيب البغدادى  ، ط ٣٧٣٨تاريخ بغداد  ، مكتبة الرشد  الرياض  السعودية/ ط  ،  ٨١٤ / ٢ ، ١٣٣العنيد 
  بريوت - املعرفة دار/  ، ط هـ٥٢٦ املتوىف حممد بن حممد  يعلى أىب ابن احلسني أبو  لـ ٤٦ / ٢  ،  ٢١٨ / ١طبقات احلنابلة  ، بريوت

   االردنعمان – املنار مكتبة/   ، ط ٤٣ ، ١٣ البن حجر العسقالىن ص بالتدليس املوصوفني تبمبرا التقديس اهل تعريف ) ٢( 
دار الكتب العلمية ، /   ط ١٧العلل املتناهية  البن اجلوزى دار الكتب العلمية  بريوت  ، /   ،  ط ١٧٦٠الكامل ىف ضعفاء الرجال  )  ٣( 

  دار املعرفة   بريوت/     ط٧٨طى  الالىل املصنوعة ىف االحاديث املوضوعة  للسيو
  باكستان ، آباد فيصل ، األثرية العلوم إدارة/  ، ط هـ٥٩٧ املتوىف اجلوزي الفرج أبو ، لـ ٢٣ / ١ الواهية األحاديث يف املتناهية العلل )  ٤( 
  دار الكتب العلمية  بريوت  /   ،  ط ٤٧ / ٣الكامل ىف ضعفاء الرجال  )  ٥( 
  بريوت - املعرفة دار/  ، ط هـ ٥٢٦ املتوىف حممد بن حممد  يعلى أىب ابن احلسني أبو  لـ ٤٦ / ٢نابلة طبقات احل )  ٦( 
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أنه رآه ومسع منه ، فهو هنا ىف هذه الروايات مل يصرح بالسماع من عكرمة وهو مدلس من املرتبة الثالثة كما بينت من 
  .يف قبل والبد من تصرحيه بالسماع واال فحديثه ضع

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 نا:  قَالَ الدورِي، خلَف بن الْهيثَم نا:  قَالَ ، لُؤلُؤٍ بنِ محمد بن علي لَنا أَجاز:  قَالَ ، محمد بن الْحسن محمد أَبو ابأن
اججح نب دمحم رونِ ، اَألعنِ عجٍ ابيرقَالَ:  قَالَ ، ج اكحالض  :تعمس ناسٍ اببقُولُ عأَى: "  ير دمحم هبر هينيبِع 
  )١(.   "أَمرد شاب صورة في مرتينِ

  

   -:واليكم التحقيق 
  

  : مدار هذه الطرق على   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

   عنعن  من املرتبة الثالثة وقدمدلس  جريج بن العزيز عبد بن امللك عبد
  

 احلديث كثري والثبت بالعلم مشهور احلجاز فقيه ىاملك جريج بن العزيز عبد بن امللك عبد:  ابن حجرقال احلافظ 
 الا دلسي ال التدليس قبيح فإنه جريج بن تدليس التدليس شر  :الدارقطىن قال بالتدليس وغريه ىالنسائ وصفه
  )٢(.  جمروح من مسعه فيما

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 حدثنا الدورقي إِبراهيم بن أَحمد حدثَنا الرازِي سعيد بن علي حدثَنا الطَّبرانِي قَالَ: وأخرج السيوطى ىف الالىل قال 
 شاب صورة علَى ربه  النبِي رأَى : " قَالَت ، عائشةَ عن ، سليم بن صفوان نع جريج ابن عن محمد بن حجاج
  )٣(.   "يتْألُأل نورٍ من خضرة في رِجلُه كُرسي، علَى جالسٍ

  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى و
  

، أى أنه بني وفاة الطرباىن وبني مولد  ) هـ٣٦٠ -  ٢٦٠(اىن وبني الطرب ) هـ ٩١١ - ٨٤٩ ( االنقطاع بني السيوطى: أوالً 
 صاحل بن اللَّه عبد الدكتور، وقد اجتهد  عام ، فكتاب السنة للطرباىن مفقود وليس مبوجود ٤٨٠السيوطى أكثر من 

ة للطرباىن ، ، فقد اجتهد ىف مجع كتاب السن سعود امللك جامعة التربية كلية - اِإلسالمية الدراسات سم ، قالرباك
 السابع  العدد ،اِإلسالمية سعود بن حممد اِإلمام جامعةومساه اجلزء املوجود من كتاب السنة للطرباىن ، ونشره ىف جملة 

  :وبعد أن أى بنفس االسناد قال  ٤٧ ص ٢٠ ، وقد ذكر الكتور الرباك هذا االسناد ىف حديث رقم ألربعوناو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الآلىل املصنوعة ىف االحاديث املوضوعة  الدولية الكويت ، إيالف دار/ ،  ط   ١٣٦ / ١ ، ١٢٨ البو يعلى الصفات ألخبارإبطال التاويالت  ) ١( 
 مافي العنيد اجلهمي املريسي على سعيد بن عثمان سعيد أيب اإلمام نقض ، بريوت – العلمية الكتب دار /  ، ط ٣٤ / ١ ، ٧٣للسيوطى برقم  

  الرياض السعودية  الرشد مكتبة / ، ط هـ٢٨٠  املتوىف ىالدارم سعيد بن عثمان لـ ٨١٤ / ٢ ، ١٥٧ برقم التوحيد من وجل عز اهللا على افترى
   االردنعمان – املنار مكتبة/   ، ط ٤١ ، ١٣ البن حجر العسقالىن ص بالتدليس املوصوفني مبراتب التقديس اهل تعريف ) ٢( 
  بريوت – العلمية الكتب دار /  ، ط ٣٤ / ١ ، ٧٤ املصنوعة ىف االحاديث املوضوعة للسيوطى برقم  الآلىل )  ٣( 
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   ) .١/٣٠ " ( املصنوعة الآللئ " ىف السيوطي ذكره : توثيقه
  اهـ .  خرجه من على أقف مل : خترجيه

  

  فرجع الكالم اىل السيوطى مرة اخرى ، واحلمد هللا رب العاملني 
  

  عنعن  من املرتبة الثالثة وقد مدلس  جريج بن العزيز عبد بن امللك عبد: مدار هذا الطريق على  : اً ثاني
  

 احلديث كثري والثبت بالعلم مشهور احلجاز فقيه ىاملك جريج بن العزيز عبد بن امللك عبد:  ابن حجرقال احلافظ 
 اال دلسي ال التدليس قبيح فإنه جريج بن دليست التدليس شر  :الدارقطىن قال بالتدليس وغريه ىالنسائ وصفه
  )١(  اهـ. جمروح من مسعه فيما

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 انسفْي حدثَنا ، اخلواص عيسى بن أَحمد بكْر أَبو حدثَنا : اإلفراد ىف الدارقُطْنِي  :قال: السيوطى ىف الالىل قال أخرج و
 اللَّه رسولُ قَالَ : قَالَ ، أَنسٍ عن ، ثابت عن ، سلمة بن محاد حدثَنا ، عوف بن فهد ربيعة أَبو حدثَنا ، آدم بن زياد بن
 " : تأَيي ربر  ينِ فسأَح ةور٢(  " .ص( 

  

   -:واليكم التحقيق 
  

    : ق علىي الطرامدار هذ -:احلديث ضعيف ملا يلى 
    انفرد بتوثيقه ابن حبان وخالفه االمام الدارقطىنضعيف  آدم بن زياد بن سفْيان

   ضعيف  عوف بن فهد
  

  ثَابت عن سلمة بن حماد حديث من غَرِيب:  االمام الدارقطىنقال وقد ضعفه االمام الدارقطىن ىف نفس الكتاب ، 
  )٣( .  اهـ. زِياد بن سفْيان غري عنه يروه ومل عوف بن فَهد بِه تفرد

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

 حدثَنا ، املؤدب حاتم بن محمد حدثَنا ، الرازي سعيد بن علي حدثَنا : الطرباىن قال: السيوطى ىف الالىل قال أخرج و
 ال فقال ، عباس ابن موىل عكرمة لقيت : قَالَ ، زياد بن سليم عمه عن ، زياد بن فْيانس حدثَنا ، املزىن مالك بن القاسم

 حدثَنِي :  اهللا رسول قول عن أبوك أخربك بِما أخربين فقال ، عفراء بن لمعاذ ابن الرجل هذا علَى أشهدك حىت تربح
    " .البصر يلتمع تاج علَيه شاب صورة ىف القدس ، من حظرية فى  العاملني رب رأى " أَنه حدثه  اهللا رسول أن ، أَبِي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   االردنعمان – املنار مكتبة/   ، ط ٤١ ، ١٣ البن حجر العسقالىن ص بالتدليس املوصوفني مبراتب التقديس اهل تعريف ) ١( 
 الغرائب أطراف، بريوت  – العلمية الكتب دار /  ، ط ٣٤ / ١ ، ٧٧وعة للسيوطى برقم  الآلىل املصنوعة ىف االحاديث املوض ) ٢( 

  بريوت - العلمية الكتب دار/  ، ط ٢٦ / ٢ ،  ٦٧٧ للدارقطىن  اهللا رسول حديث من واألفراد
  بريوت - العلمية الكتب دار/  ، ط ٢٦ / ٢  للدارقطىن  اهللا رسول حديث من واألفراد الغرائب أطراف ) ٣( 
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  )١(. بفؤاده  رآه : قَالَ أَنه  إال.حدثَنِي  كذا ، نعم : فقال احلديث ، فسألته بعد عكرمة فلقيت : زياد بن سفْيان قَالَ
  

  

   -:واليكم التحقيق 
  

الطرباىن وبني مولد ، أى أنه بني وفاة  ) هـ٣٦٠ -  ٢٦٠(وبني الطرباىن  ) هـ ٩١١ - ٨٤٩ ( االنقطاع بني السيوطى: أوالً 
 صاحل بن اللَّه عبد الدكتور عام ، فكتاب السنة للطرباىن مفقود وليس مبوجود ، وقد اجتهد ٤٨٠السيوطى أكثر من 

، فقد اجتهد ىف مجع كتاب السنة للطرباىن ،  سعود امللك جامعة التربية كلية - اِإلسالمية الدراسات سم ، قالرباك
 السابع  العدد ،اِإلسالمية سعود بن حممد اِإلمام جامعةاب السنة للطرباىن ، ونشره ىف جملة ومساه اجلزء املوجود من كت

  : وبعد أن أى بنفس االسناد قال ٤٧ ص ٢١ ، وقد ذكر الكتور الرباك هذا االسناد ىف حديث رقم ألربعوناو
  

   ) .١/٣٠ " ( املصنوعة الآللئ " ىف السيوطي ذكره : توثيقه
  اهـ .  خرجه من على أقف مل : خترجيه

  

  فرجع الكالم اىل السيوطى مرة اخرى ، واحلمد هللا رب العاملني 
  

  : مدار هذا الطريق على  : ثانياً 
  

  جمهول احلال  زياد بن سفْيان
  جمهول احلال زياد  بن سليم

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  
  )٤(.  " الناسِ أَمام صوف جبةُ علَيه ، أَورق جملٍ علَى النفْرِ ميو ربي رأَيت : " حديثُ 
  

  هذا احلديث ال أصل له يعىن ليس له أى إسناد ىف كتب احلديث ، وقد حكم عليه االئمة بأنه موضوع  -:واليكم التحقيق 
  الذَّيلِ يف كَذَا ، لَه أَصلَ لَا ، موضوع  :قال املال على القارى 

  

  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بريوت – العلمية الكتب دار /  ، ط ٣٤ / ١ ، ٧٥الآلىل املصنوعة ىف االحاديث املوضوعة للسيوطى برقم   )  ١( 
  املتوىفى القار املال سلطان  بن ىعللـ  ، ٢٠٤ / ١ ، ٢٠٩ الكربى باملوضوعات وفاملعر املوضوعة األخبار ىف املرفوعة األسرار ) ٢( 

  بريوت – الرسالة مؤسسة/ ط ،  هـ ١٠١٤
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  بعاملطلب السا
جاب من بعض العلماء العجب الع  

  

اقض فيه أظهر من التن، وهو كالم ، وقد قرأت بعض االعاجيب من الكالم املُتناقض لكثري من أهل العلم من أهل السنة 
أن يبينه أحد ، وسبحان اهللا فذلك التناقض والتخبط منشائه بناء النتائج على الظن وليس اليقني والزام االمة االسالمية 

فبنوا أحكام من الذين ال تقوم احلجة بكالمهم وأفعاهلم ، باعتقاد شىء يظنه بعض الناس سواء من العلماء أو من غريهم ، 
   -:، واليكم التفصيل  ، وهذه االحالم واملنامات واالوهام لظنيقينية على هذا ا

  

   -:وسأنقل بعض كالم أهل العلم وليس الكل حىت ال اُُطيل 
  

) ان يتبعون اال الظن ( وهو كالم يغىن بطالنه عن إبطاله ويغىن فساده عن إفساده وهو تأويل بغري دليل أو كما قال رىب  
  -:ة واليكم تلك االقاويل العجيب

  

  هـ١٢٧٠ املتوىف ىاأللوس احلسيىن اهللا عبد بن حممود الدين شهاب
  

 واملائتني واألربعني السادسة السنة يف الثالثة املرة وكانت مرات ثالث مناما ريب رأيت قد احلمد، تعاىل وهللا ، فأنا: " قال 
 استيقظت، حني أنسيتها بكلمات فكلمين املشرق جهة متوجها له ما النور من وله شأنه جل رأيته ، اهلجرة بعد واأللف
 يب يذهب أن سبحانه فأمر ألوانه خمتلف بلؤلؤ حبيك ستر وبينه وبيين تعاىل يديه بني اجلنة يف كأين طويل منام يف مرة ورأيت

  )١(  اهـ . واملنة الفضل تعاىل وهللا رأيت ما فرأيت إليهما يب فذهب  حممد مقام مث السالم عليه عيسى مقام إىل
  

وهذا وهم واضح من االمام االلوسى ألقاه الشيطان ىف نفسه وختيل ذلك الن اهللا ال يكلمه : )  على بن شعبان  (قلت
   ويتحصل على مكانة ليست لالنبياء املرسلني احد اال من وراء حجاب فكيف له ان يراه ويكلمه ،

  

 علي إِنه يشاُء ما بِإِذْنِه فَيوحي رسوال يرسلَ أَو حجابٍ وراِء من أَو حياو إِال اللَّه يكَلِّمه أَنْ لبشرٍ كَانَ وما   قال
يمكح   ٥١الشورى    

  

من وراء حجاب تكون ) االنبياء املرسلني ( ىف الدنيا آلعلى خلق اهللا مرتبة فاذا كان الكالم أجل وأعلى املراتب فيه 
   .!!؟ بغري حجابويكلمه فكيف يراه أحد 

  

وما كَانَ   {خالف قوله قد رأى ربه مل ي  ومن قال إن النىب) : وهو ممن ينصر القول برؤية النىب ربه ( قال ابن خزمية 
 ه فكلمه اهللا ىف رب خالفا هلذه اآلية من يقول رأى النىبوإمنا يكون م} .…لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِالَّ وحياً أَو من وراِء 

  )٢(اهـ  . " ذلك الوقت
  

  .فبىن على الظن واملعصوم من عصمه اهللا ، مث االلوسى ليس بأفضل من الصحابة ، ولكن الشيطان وسوس لالمام االلوسى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بريوت - العلمية الكتب دار/ ، ط  ٥٠  / ٥ لاللوسى   املثاىن والسبع العظيم القرآن تفسري ىف املعاىن روح ) ١( 
  مكتبة الرشد  الرياض السعودية/   ، ط ٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢التوحيد البن خزمية    )  ٢( 

- ٨٤ -  



   -: وكلمه ولكن ال يصح شىء من ذلك واليكم التفصيل والبيان رآى اهللا ىف املنام أنه قال أنه االمام أمحدونسب اىل 
  

 أَبو حدثَنِي:  قَالَ الْمقْرِئ مقْسمٍ بنِ محمد بن أَحمد الْحسنِ أَبو ثنا ، الزهرِي الرحمنِ عبد بن اللَّه عبيد الْفَضلِ أَبو ثنا
:  يقُولُ ، حنبلٍ بنِ أَحمد بن اللَّه عبد سمعت:  قَالَ بِالطَّرسوسي الْمعروف النهاوندي محمد بن الْعزِيزِ عبد الْقَاسمِ
تعمقُولُ أَبِي سي  " :تأَير بر ةزالْع زلَّ عجي ومِ فوالن ا:  فَقُلْتي با رلُ ما أَفْضم بقَرونَ تبقَرتالْم ؟ بِهكفَقَالَ إِلَي  :

  )١(  اهـ . » فَهمٍ وبِغيرِ بِفَهمٍ « قَالَ فَهمٍ بِغيرِ أَو بِفَهمٍ رب يا:  فَقُلْت » أَحمد يا كَلَامي «
  

   -:وإليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

دمأَح نب دمحنِ ممٍ بقْسم قْرِئضعيف  الْم   
  

   ١٦ العطار البغدادى من الطبقة الـ   املقرئ أمحد بن حممد بن احلسن بن يعقوب بن احلسن بن مقسمأبو احلسن هو 
     ٣٨٠  وتوىف عام ٢٩٦ولد عام 

  

  -:وإليكم كالم أهل العلم من املُحققني فيه 
  

  كان رجال صاحلا: ابو احلسن العتيقى قال 
  

  مل يكن بشيء البتة ، مذموما ذاهبا  احلديثكان سيء احلال ىف:  ح ابن اىب الفوارسابو الفتقال 
  

  كذاباكان : مل يكن ثقة ، وقال مرة   :القاسم االزهرىابو قال 
  

  حدث بأحاديث شاذة عن قوم ثقات:  احلاكمأبو عبد اهللا قال 
  

  لني احلديث : يم االصبهاىنابو نعقال 
  

  ومل يكن يف احلديث ثقةكان يظهر النسك والصالح  : اخلطيب البغدادى قال
  

   من هذاوكان أمره أبني ، تكلموا فيه:  الدارقطىن قال
  

 حدث عمن مل يره ومن مات قبل أن يولد:  محزة بن يوسف قال
  

  ويعزو كل ، ولكن بغري أسانيد ، عن االمام أمحد ىف كثري من الكتب بنفس صيغة الرواية وقد ورد ذكر ذلك االثر 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البن  ٤٣٤ ص أمحد االمام مناقب  ، طنطا ، للتراث الصحابة دار/   ، ط ٥٠ / ١  ، ٥٠ برقم اخلالل للحسن األماىل العشرة االس ) ١( 

 للطباعة حزم ابن دار/   لالمام النووى ، ط ٢٢٧  /  ١  القرآن محلة آداب ىف التبيان الطبعة الثانية ، اجلديدة االفاق دار مطبعة ،اجلوزى 
    بريوت الرسالة مؤسسة/   لالمام الذهىب ، ط ٣٤٧ / ١١  النبالء أعالم سري ، لبنان – بريوت - والتوزيع والنشر

- ٨٥ -  



  )١(. لفاً اه ستكاتب اىل االسناد الذى ذكر
  

  : باالمام أمحد ، فضالً عن مخالفة الرواية لكالم اهللا احلجة  وحىت لو صح فال تقوم  ،االسناد ال يصح اىل االمام أمحدف
  

 علي إِنه يشاُء ما بِإِذْنِه فَيوحي رسوال يرسلَ أَو حجابٍ وراِء من أَو وحيا إِال اللَّه لِّمهيكَ أَنْ لبشرٍ كَانَ وما   قال
يمكح   ٥١الشورى    

  

ب من وراء حجاتكون ) االنبياء املرسلني ( ىف الدنيا آلعلى خلق اهللا مرتبة فاذا كان الكالم أجل وأعلى املراتب فيه 
   .!!؟ بغري حجابويكلمه فكيف يراه أحد 

  

  وما كَانَ   {خالف قوله قد رأى ربه مل ي  ومن قال إن النىب) : وهو ممن ينصر القول برؤية النىب ربه ( قال ابن خزمية 
  ربه فكلمه اهللا ىف ة من يقول رأى النىبخالفا هلذه اآليوإمنا يكون م} .…لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِالَّ وحياً أَو من وراِء 

  )٢(اهـ  . " ذلك الوقت
  

  .مث االمام أمحد ليس بأفضل من الصحابة الكرام حىت يرى اهللا ىف املنام ويكلمه بغري حجاب ، وال حيصل ذلك للصحابة 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، هـ٤٥٨  املتوىف الفراء ابن خلف بن حممد بن احلسني بن حممد ، يعلى أبو لقاضي ، ل١٢٧ / ١  الصفات ألخبار التأويالت إبطال )  ١( 

 / ، ط هـ٥٠٥  املتوىف الطوسي الغزايل حممد بن حممد حامد أبو  ، لـ٢٧٤  / ١  الدين علوم إحياء ، الكويت – الدولية إيالف دار/ ط 
 العلمية، الكتب دار/  ، ط هـ٥٩٧ املتوىف اجلوزي بن الفرج أبو الدين مجال  لـ ،٢٦٩  / ٢  اجلوزي البن التبصرة ، بريوت – املعرفة دار

 املقدسي إبراهيم بن إمساعيل بن الرمحن عبد الدين شهاب القاسم أبو  ، لـ٧٣٣ / ١  األماين حرز من املعاين إبراز ، لبنان – بريوت
 ، لـ ٢٨  /  ١  وقراءام مناقبهم وذكر السبعة القراء طبقات ، ميةالعل الكتب دار / ، ط هـ٦٦٥ املتوىف شامة بأيب املعروف الدمشقي

 جبمع املسامع تشنيف ، بريوت  صيدا – العصرية املكتبة/   ، ط هـ٧٨٢  املتوىف الشافعي السلَّار ابن إبراهيم، بن يوسف بن الوهاب عبد
/  ، ط هـ٧٩٤ املتوىف الشافعي الزركشي ادر بن اهللا عبد بن حممد نالدي بدر اهللا عبد أبو/  ، ط ٧١٩  /   ٤  السبكي الدين لتاج اجلوامع
 : " ويسمى ٢٢٩  /  ١  السورِ مقَاصد علَى لإلشراف النظَرِ مصاعد،  املكية املكتبة توزيع - التراث وإحياء العلمي للبحث قرطبة مكتبة

دى املَقْصميف اَألس قَةطَابمِ مكُلِّ اس ةورى سمسلمط هـ٨٨٥ املتوىف البقاعي بكر أيب بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيم  ، لـ" ل 
 املتوىف  لشعراين  ، ل١٣٢ / ٢ و   ٤٦ / ١ األخيار طبقات يف األنوار لوافح =أو  الكربى الطبقات  ،  السعودية الرياض – املعارف مكتبة /

 املتوىف  ، للمناوى ٩  / ٥  و  ٥٢  /  ٢  الصغري اجلامع شرح القدير فيض ،  مصر ، وأخيه الكتيب املليجي حممد مكتبة / ، ط  هـ ٩٧٣
 ، اخللويت احلنفي اإلستانبويل مصطفى بن حقي إمساعيل لـ/  ط ٦٦  / ٣  البيان روح ، مصر – الكربى التجارية املكتبة/  ، ط هـ١٠٣١

 حممد، بن حممد  ،  لـ ٧٨  / ١ى  الشافع املذهب على ىاخلليل فتاوي ، بريوت – الفكر دار /   ، ط هـ١١٢٧  املتوىف  الفداء أبو املوىل
 التوجيري الرمحن عبد بن محود بن اهللا عبد بن محود  ، لـ٨٥ / ١الرؤيا كتاب ، هـ١١٤٧ املتوىف القادري الشافعي ىاخلليل الدين شرف ابن

  اللواء دار/  ، ط هـ١٤١٣ املتوىف
  مكتبة الرشد  الرياض السعودية/   ، ط ٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢التوحيد البن خزمية    )  ٢( 

- ٨٦ -  
  



   - : ىف رؤية اهللا ىف املنام وإليكم االن االعاجيب الىت وعدتكم ا من كالم علماء املُسلمني
  

   هـ ٢٨٠ى املتوىف الدارمعثمان بن سعيد  اإلمام
  

  )١( اهـ.  " صورة كل وىف ، حال لك على اهللا رؤية ميكن املنام وىف "قال 
  

  أين الدليل على كلمة ميكن رؤية اهللا فنحن نفتقر اىل دليل على املشروعية وجواز اعتقاد ذلك ) : على شعبان ( قلت 
 ، وياترى لو قال لنا شخص اذن فهى رؤية على احلقيقةولكن العجب العجاب قوله أنه ميكن رؤية اهللا ىف كل صورة ، 

فما  صورة رجل له عني واحدة وله اذن واحد وله انف فهل ستصدقوه ام ستنكرون ، وان كنتم ستنكرون رأيت اهللا ىف
  اهللا املستعان على ما تصفون !!!!    ، هل االستحسانات والذوق الصوىف ؟!!!؟  هو ضابط القبول أو الرفض

  

  -:ت على الدين االسالمى أن يرجح لنا أحد االختيارين وأنا ادعوا كل قارىء عنده بعض العقل قبل أن يطيش عقله من هذه االفتراءا
  

  " لن يرى أحد منكم ربه حىت ميوتتعلموا أنه " هل نقبل كالم الرسول الذى قال 
ولو كان ذاق اللذة  يعىن أنه مل يراه النه لو كان رأه  فلماذا يسأله  ) .الكرمي وجهك إىل النظر لذة وأسألك( : وقال 

  !!!؟ يه اال أن يتذكرها فلماذا يسأله فما عل
  

  ) من بعد الصحابة (  كالم هوالء االئمة من العلماء أم نقبل
  

   هـ ٥١٦ املتوىفى الشافع ىالبغو ، الفراء بن حممد بن مسعود بن احلسني اإلمام
  

 - رؤيته وتكون"  رىب فرأيت نعست إىن : " وسلم عليه اهللا صلى النىب عن معاذ قال ، جائزة املنام ىف اهللا رؤية : " قال
 أو ، مغفرة أو جنة له فوعد رآه فإن ، املوضع ذلك ألهل اخلريو ، اخلصبو ، الفرجو ، العدل ظهور - قدرته جلّت

 الذنوب، من حتذير فهو عنه معرضا رآه وإن ، رمحته فهو ، إليه ينظر رآه وإن.  صدق ووعده حق فقوله ، النار من جناة
   ٧٧ عمران آل}  إِلَيهِم ينظُر وال اللَّه يكَلِّمهم وال الْآخرة في لَهم خالق ال أُولَئك  {وتعاىل سبحانه لقوله
 حىت فيها يضطرب يزال ال أجره، ا يعظم بدنه، تصيب وأسقام وحمن، بالء فهو فأخذه الدنيا متاع من شيئا أعطاه وإن

  )٢(  اهـ. " العاقبة وحسن الرمحة، إىل يؤديه
  

استدل االمام البغوى على رؤية اهللا ىف املنام حبديث رؤية النىب ربه ىف املنام ، وقد بينت ضعف ) :  على شعبان (قلت 
ل  ، وبذلك يكون بىن كالمه على باطاحلديث عن معاذ ومن كل طرق الصحابة وكالم املُحققني على هذا احلديث

  فكالمه باطل أيضاً
  

   بظهور العدل والفرج واخلري اىل غري ما قال تأويل باطل وتناقض عجيب ، يبت أنه ال تأويله رؤية اهللا ىف املنام: ثانياً 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مكتبة/   ، ط ٧٣٨ / ٢ التوحيد  من وجل عز اهللا على افترى فيما العنيد اجلهمي املريسي على سعيد بن عثمان سعيد أيب اإلمام نقض ) ١( 

   السعودية التوزيعو للنشر الرشد
   لبنان  بريوت ،سوريا   دمشق - ىاإلسالم املكتب/ ط   ، ٣٢٨٨ ، حديث رقم ٢٢٨-١٢/٢٢٧ للبغوي السنة شرح ) ٢( 

- ٨٧ -  
  



   ، وهذه هى مذاهب املُتكلمني والفالسفة يقولون الشىء وضده الرؤية شىء معنوىيقول حبقيقة الرؤية كغريه ، يعىن أن 
  . حال االشاعرة ىف مسألة كالم اهللا ورؤية اهللا ىف االخرة كما بينت من قبل ىف أن واحد ، كما هو

  

  هـ٦٧٦ املتوىف ىالنوو شرف بن حيىي الدين حمىي زكريا أبو
  

 علَى الْإِنسانُ رآه وإِنْ اوصحته الْمنامِ في تعالَى اللَّه رؤية جوازِ علَى الْعلَماُء واتفَق الْقَاضي قَالَ: " قال االمام النووى 
فَةلَا ص يقلت هالبِح نم فَاتامِ صسأَنَّ الْأَجل كذَل يئرالْم رغَي ذَات الَى اللَّهعلَا إِذْ ت وزجي هلَيع هانحبالَى سعتو مسجالت 
 يف خواطر الْمنامِ في تعالَى اللَّه رؤيةُ الْباقلَّانِي بن قال وسلم علَيه اللَّه صلَّى النبِي رؤية بِخلَاف الْأَحوالِ اختلَاف ولَا

  )١(اهـ .  " املرئيات كَسائرِ يكُونُ أَو كَانَ مما أُمورٍ علَى للرأي دالالت وهي القلب
  

أن يطيش من هذا التناقض الغريب كيف يقول اتفقوا على جواز رؤية اهللا اللهم ثبت عقلى الذى كاد : قلت على شعبان 
  اُكرر رؤية اهللا  مث يقول أن املرئى غري ذات اهللا ، اذاً فهو ليس االله ، فلماذا اذاً يقولون أنه هو اهللا ويثبتون بذلك رؤية اهللا 

  

القدوس والسبوح  سبحانك رىب هذا و املتكرب واملتعال مث قال كلمة واهللا ما تليق بعامل جليل كالنووى ،  مر عليه اسم اهللا
  ، )   الظَّن إِلَّا يتبِعونَ إِنْ (الظن تان عظيم ، كيف يقولون بأن اهللا يرى على صفة ال تليق به  ولكن هذه النتيجة بسبب 

  

 . معنوى وقال بأا خواطر أى شىءنفى الرؤية ) املُتكلمني االشاعرة ( النووى ىف التأويل فهو من وىف النهاية كعادة 
  

  هـ ٧٢٨ تيمية املتوىف ابن اإلسالم شيخ
  

 أَحدا أَنَّ " لَهم وبين الدجالِ فتنةَ أُمته يحذِّر: أُخر وجوه من وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي عن هذَا روِي وكَذَلك:  قال
مهنلَ مى نري هبى رتح وتمن فَلَا " يظُني دذَا أَنَّ أَحالَ هجي الدالَّذ آهر وه هبر .نلَكي والَّذ قَعلِ يأَهقِ لقَائح انالْإِمي نم 

رِفَةعالْم نيِ بِاَللَّهقيا الْقُلُوبِ وهتداهشما وهاتلِّيجتو ولَى هع باترم ةريقَالَ ؛ كَث بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسا  {ولَم أَلَهس  
  .}  يراك فَإِنه تراه تكُن لَم فَإِنْ تراه كَأَنك اللَّه تعبد أَنْ الْإِحسانُ: قَالَ الْإِحسان عن السلَام علَيه جِبرِيلُ

 صورة في إلَّا يره لَم صحيحا إميانه كَانَ فَإِذَا ؛ ويقينِه إميانِه قَدرِ علَى متنوعة صورٍ في الْمنامِ في ربه الْمؤمن يرى دوقَ
ةنسإِذَا حي كَانَ وف انِهإمي قْصأَى نا رم بِهشي هانا إمييؤرو امِالْما نلَه كْمح را غَييؤر يقَةقي الْحف قَظَةا الْيلَهو " بِريعت 

 يحصلُ ما نظري الرؤيا من أَيضا الْيقَظَة في الناسِ لبعضِ يحصلُ وقَد. للْحقَائقِ الْمضروبة الْأَمثَالِ من فيها لما " وتأْوِيلٌ
مِلائي لنامِ فنى: الْمرفَي ثْلَ بِقَلْبِها مى مري مائالن .قَدلَّى وجتي لَه نقِ مقَائا الْحم هدهشي ذَا بِقَلْبِهفَه كُلُّه قَعي يا فينالد .

   وربما منام أَنه فَيعلَم يستيقظَ حتى رأْسه بِعيني ذَلك رأَى أَنه فَيظُن حواسه وتجمعه قَلْبه يشهده ما أَحدهم غَلَب وربما
ملي عامِ فنالْم هأَن امنكَذَا. مفَه نم ادبالْع نلُ مصحي ةٌ لَهداهشةٌ مقَلْبِي بلغت هلَيى عتح هفْنِيت عورِ نعالش هاسوا بِحهظُنفَي   
 في غالط فَهو رأْسه بِعيني ربه رأَى أَنه الْمتأَخرِين أَو الْمتقَدمني الْعباد من قَالَ من وكُلُّ ذَلك في غالط وهو بِعينِه رؤيةً
كاعِ ذَلملِ بِإِجلْمِ أَهالْع وان٢(اهـ .  الْإِمي(  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بريوت – العرىب التراث إحياء دار/ ، ط  ىالنوو حيىي الدين حميي زكريا أبو  ، ٢٥ / ١٥ احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج )  ١( 
  ٣٩٠،  ٣٨٩ / ٣جمموع الفتاوى  ) ٢( 
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  !!! أحد حقق االميان كما حققه الصحابة ؟ سبحان اهللا وهل) : على شعبان ( قلت 
   اهللا ىف املنامأقصد رؤية !!!! وهل أحد أوىل ذا الفضل من الصحابة ؟ 

م ىف املنامفلم يم رآوا  رقل عنهم مجيعاً أأو حىت كلموه خرب أحد من الصحابة وال ن !!!   
  

   املعرفة باهللا ، جتليات ، فنيه ت ،شاهدةم( طلح صوىف والعجيب أن شيخ االسالم استخدم ىف اجلمل السابقة أكثر من مص
فلعل شيخ االسالم تأثر ىف كالمه عن رؤية اهللا ىف املنام وىف  )فالعارف عند الصوفية تكشف له احلجب  ) العارف باهللا ( 

  .واملعصوم من عصمه اهللا ، بالنفس الصوىف ، شرح هذه الرؤية 
  

 إال ير مل صحيحا إميانه كان فإذا ويقينه، إميانه قدر على متنوعة صور يف املنام يف ربه ؤمنامل يرى وقد " : اهللا رمحه وقال
 تعبري وهلا اليقظة يف احلقيقة رؤيا غري حكم هلا املنام ورؤيا إميانه يشبه ما رأى نقص إميانه، يف كان وإذا ، حسنة صورة

  )١( اهـ.  " للحقائق املضروبة األمثال من فيها ملا وتأويل،
  

 ما مثل نفسه ىف اهللا أن يعتقد أن جيوز وال ، الرؤيا ىف حق فهذا  ،وخياطبه املنام ىف ربه يرى قد فاإلنسان  : "اهللا رمحه وقال
 ومشاة مناسبة فيها رآه اليت الصورة تكون أن البد ولكن ، مماثالً يكون أن جيب ال املنام ىف يرى ما سائر فإن ، املنام ىف رأى

   بالعكس كان وإال ، ذلك يناسب ما الكالم من ومسع الصور من أيت مطابقا واعتقاده إميانه كان فإن ، ربه يف العتقاده
  

 زال وما.  اهللا وبني بينه حجاباً الصورة تلك كانت صورة يف ربه العبد رأى إذا : "املشايخ بعض قال: مث قال رمحه اهللا 
 الرؤيا إذ دفعه، ميكن ال مما هذا وجود فإن ذلك، ينكر عاقالً أظن وما وخياطبهم، املنام يف رم يرون وغريهم الصاحلون

  .الدين أصول يف وغريهم أصحابنا من العلماء ذكرها وقد معروفة، مسألة وهذه اختياره، بغري لإلنسان تقع
   : قالوا لعلهم ولكن ، املنام يف ربه رأى عمن متواتر بذلك والنقل ، اهللا رؤية إنكار وغريهم املعتزلة من طائفة عن وحكوا

 ونفيهم سلبهم فرط من ويكونون األحالم، أضغاث من هذا جعلوا قد فيكونون املنام، يف ربه رأى أنه يعتقد أن جيوز ال
 ملا خمالف باطل، وهو املتجهمة، يقوله مما فهذا املنام، يف يرى ما كسائر صحيحة رؤية املنام يف اهللا رؤية تكون أن نفوا
 عيب وال نقص املنام ىف اهللا رؤية يف وليس ، آدم بين عقالء عامة عليه اتفق وملا بل ، وأئمتها ألمةا سلف عليه اتفق

 من وقول ، واحنرافه حاله واستقامة ، وفساده إميانه وصحة ،ى الرائ حال حبسب ذلك وإمنا ، وتعاىل سبحانه به يتعلق
 كان هذا مثل على محل إذا] كلمات أربع مبقدار بياض [ذلك وحنو خبالفه فاهللا اخليال ىف دار أو بالبال خطر ما:  يقول
 اجلن نفس بل ، ذلك مثل نفسه يف اهللا أن الصور من أويقظته منامه يف اإلنسان يتخيله ما نعتقد فال ، صحيحا حممالً

   وإن ، ويقظته منامه ىف ويتصوره مايتخيله خالف على ىه بل ، حقيقتها على ويتخيلها ، اإلنسان يتصورها ال واملالئكة
  )٢( اهـ.  " وأعظم أجل تعاىل فاهللا هلا، ومشاا مناسبا رآه ما كان

  

 صحيحا إميانه كان فإذا ، ويقينه إميانه قدر على متنوعة صور ىف املنام ىف ربه املؤمن يرى وقد(  قوله : قلت على شعبان 
    )ميانهإ يشبه ما رأى نقص ، إميانه ىف كان وإذا ، حسنة صورة إال ير مل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٩٠ / ٣جمموع الفتاوى البن تيمية  ) ١( 
  الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع/  ،  البن تيمية ، ط ٣٢٨ / ١ الكالمية بدعهم تأسيس يف اجلهمية تلبيس بيان )  ٢( 

- ٨٩ -  
  

  



  د الناقص اميانه يرى اهللا ىف صورة غري حسنة ، اهللا اجلميل يرى ىفغفر اهللا لشيخ االسالم هذا الكالم  القبيح فهل العب
تعاىل اهللا عما يقولون ويصفون تعاىل وتقدس عن ذلك ، فالنظر اىل اهللا لذة كما قال النىب ، ) قبيحة ( صورة غري حسنة 

  )١( .) واسألك لذة النظر اىل وجهك ( 
  

ال أن يتذكر ذلك املوقف ، ويسترجع الرؤية فيشعر باللذة ، ولكنه مل يره فاذا كان قد رآه النىب فلماذا يسئله فما عليه ا
  .ومل يتذوق تلك اللذة صلى اهللا عليه وسلم ، فلذلك يتمناها 

  

 ففى احلقيقة ليس هو اهللا ولكن الشيطان خيل هلم أو  ،وليعلم اجلميع أن من أخرب بعض العلماء أم رأوه وظنوه أنه اهللا
ما    أنه اهللا فاتبعوا الظن ،  واذا أراد أى أحد أن يتبني احلق فليسئل الذى يقول أنه راى ربه ىف املنام هلممتثل هلم  وقال

هو وصف اهللا مث بعد ذلك نؤلف كتاب ىف العقيدة ىف باب الصفات نثبت فيه صفات جديدة هللا  على حسب من يصف 
واذا رآى اهللا !!!!!  او العامل فالن املنامية فالن ليل رؤية االخ ذن نصف اهللا ىف الكتاب  باالذن  والدلنا فان راى اهللا له اُ

  تعاىل اهللا عما يصفون !!!!!   تعاىل له شعر اسود نصفه بذلك ىف الكتاب والدليل رؤية االخ فالن أو العامل فالن املنامية 
  

   .ؤياالر ىف حق فهذا.  وخياطبه املنام ىف ربه يرى قد فاإلنسان:   شيخ االسالم مث قال
  

 يكَلِّمه أَنْ لبشرٍ كَانَ وما   يقولاهللا ، فسبحان اهللا نصدق القران أم نصدق كالم شيخ االسالم : على شعبان قلت 
ا إِال اللَّهيحو أَو ناِء مرابٍ وجح لَ أَوسروال يسر يوحفَي ا بِإِذْنِهاُء مشي هإِن يلع يمكح  ٥١شورى ال    

  

من وراء حجاب تكون ) االنبياء املرسلني ( ىف الدنيا آلعلى خلق اهللا مرتبة فاذا كان الكالم أجل وأعلى املراتب فيه 
   .!!؟ بغري حجابويكلمه فكيف يراه أحد 

  

وما كَانَ   {ه خالف قولقد رأى ربه مل ي  ومن قال إن النىب) : وهو ممن ينصر القول برؤية النىب ربه ( قال ابن خزمية 
  ربه فكلمه اهللا ىف خالفا هلذه اآلية من يقول رأى النىبوإمنا يكون م} .…لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِالَّ وحياً أَو من وراِء 

  )٢(اهـ  . " ذلك الوقت
  

كلمونه بغري حجاب ، فالنىب كما بينا  ، فكيف يرون اهللا ويفغاية البشر ىف كالمه مع اهللا أن يكلمه اهللا من وراء حجاب
مل يرى اهللا ال ىف اليقظة ، وال ىف املنام ، وغاية ما حدث للنىب أنه رآى اللله وكلمه من وراء حجاب ، كما أخربت 

  .  بذلك ام املؤمنني عائشة رضى اهللا عنها ، واستدلت بتلك االية 
  صدق اهللا وأخطأ شيخ االسالم : فأقول  بحانك رىب ،، سوشيخ االسالم يقول أن اهللا يرى ويتكلم البشر معه 

  

   املنام ىف رأى ما مثل نفسه ىف اهللا أن يعتقد أن جيوز وال: مث قال 
  

  كما قلت لكم ومازلت أقول تناقض غريب وفريد من نوعه ، اذا كان الرجل رآى اهللا فكيف ال يوصفه : قلت على شعبان  
  !!السالم يريد أن نعتقد أن ما يراه الناس هو اهللا ، فكيف يقول أنه ليس اهللا ؟فاذا كان شيخ ا!! اذاً فهو ليس اهللا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ، وصححه االلباىن ١٣٠٥سنن النسائى   )  ١( 
  مكتبة الرشد  الرياض السعودية/   ، ط ٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢التوحيد البن خزمية    )  ٢( 

- ٩٠ -  



  !!!!فلو جاء الشيطان ومتثل هلم ىف صورة وقال هلم أنا اهللا ؟ !!!  م أنه اهللا ؟ وما الذى يدريه
  !!!!!! ؟ وما هو الضابط ىف التصديق والتكذيب!!!  هل نصدق أم نكذب ؟ !!!  فما هو الرد ؟ 

   وخياطبهم املنام يف رم يرون وغريهم الصاحلون زال وما: قال بعض املشايخ : مث قال شيخ االسالم 
  

  !!!وهل كان أحد أتقى واورع وأعبد هللا من الصحابة  ؟ : سبحان اهللا : على شعبان قلت 
  !!!!!فما مسعنا بصحاىب واحد كبرياً كان أو صغرياً رآى ربه ىف املنام  ، !!!وهل هوالء الصاحلون أصلح من الصحابة ؟
  !!!!!خري الناس من االنبياء وهم ما هذه الكرامات الىت ليست لصحابة النىب 

   :أن االولياء أفضل من االنبياء وليس الصحابة فقط كما قال قائلهم ، ولكن لعل كالم الطرق الصوفية صحيح 
  

  مقام النبوة ىف برزخ        فويق الرسول ودون الوىل
  

   دفعه ميكن ال مما هذا وجود فإن ذلك، ينكر عاقالً أظن وما: مث قال على لسان بعض املشايخ 
  

  

  !!!!وأنا واهللا ما أظن عاقالً يظن أن هذا  للصاحلني وما فيهم صحاىب واحد : ن على شعباقلت 
  ) حمكم الكتاب والسنة ( ملاذا هل الن ذلك قطعى الثبوت قطعى الداللة : قلت  . دفعه ميكن ال مما هذا وجود: وقوله 

  اهللا املستعان على ما يصفون!!!  أم ذلك فيه إمجاع 
  

 وصحة ،ى الرائ حال حبسب ذلك وإمنا ، وتعاىل سبحانه به يتعلق عيب وال نقص املنام ىف هللا رؤية يف وليس: مث قال 
  واحنرافه حاله واستقامة ، وفساده إميانه

  

  !!!!!! فماذا يرى الذى احنرف حاله ونقص اميانه من صور اهللا أى صورة سوف يراها وما شكلها ؟ : على شعبان قلت 
كانحبذَا سانٌ هتهب يمظويصفون  تعاىل اهللا عما يقولون!!!   ، هل سريى صورة قبيحة ؟   ع  

  

   الغنيمان حممد بن اهللا عبدالشيخ 
  

املنام ىف تعاىل اهللا رؤية معىن عن ئلس  
  

  السؤال
  

 أن اخللق من ألحد ميكن ال أنه وخلفاً سلفاً العلماء اتفاق مع ذلك، يكون فكيف ممكنه املنام يف تعاىل اهللا رؤية كانت إن
  ؟ الدنيا احلياة هذه يف وتعاىل سبحانه اهللا يرى

  

  اجلواب
  

 منامه ىف ىالرائ ولكن ، حقيقة اهللا فيها رىي ال املنام فرؤية ، هذا يفهم ال ، وعال جل هللا رؤية هي ليست املنامية الرؤية
 عليه مغلق نائم هو ، عنده هو ما ءالشي وذلك ، املعهود الشيء ذلك يتصور كأن ، يعهدها اليت املرائي من شيئاً يرى
 ليست املنام يف فالرؤيا ، ذلك غري وإما ، مدينة وإما ، شخصاً إما يرى ذلك ومع ، يراه الذي الشيء هذا يأته ومل ، بيته

   دون كان وإن ، اإلميان هذا يناسب شيئاً رأى وحسناً صحيحاً إميانه كان إذا املنام يف ربه رأى إذا واإلنسان ، حقيقة
  

- ٩١ -  



  )١( اهـ . دونه رأى ذلك
  

 هل قال له الشخص أنا فكيف عرف أنه اهللاسبحان اهللا اذا كان الشخص رآى شخصا أو مدينة ) : على شعبان ( قلت 
وأما ان كان غري ذلك فهذه أوهام ،  هذا ان قلنا على حسب زعمهم أنه اهللا  ،الن اهللا ال يكذب، اذاً فهو اهللا ، اهللا 

  :ىف االخرة كما ىف احلديث كما وقد يستدل البعض بأن اهللا يأتى ىف غري صورته ، ان لكم فافيقوا يلقيها الشيط
  

 وتبقَى ، يتالطَّواغ يتبع من ومنهم ، الْقَمر يتبع من ومنهم ، الشمس يتبع من فَمنهم فَلْيتبِعه؛ شيئًا يعبد كَانَ من: فَيقَالُ
هذةُ ها الْأُميها فقُوهافنم يهِمأْتفَي اللَّه كاربالَى تعتي ورِ فغَي هتوري صرِفُونَ الَّتعقُولُ ، يا: فَيأَن كُمبقُولُونَ.  روذُ:  فَيعن 
بِاللَّه كنذَا ، ما هنكَانى متا حنيأْتا ينباَء فَإِذَا ، را جنبر اهفْنرع .يهِمأْتفَي ي اللَّهف هتوري صرِفُونَ الَّتعقُولُ ، يا:  فَيأَن كُمبر .

  )٢(احلديث  . ربنا أَنت:  فَيقُولُونَ
  

  

   -:ولكن احلديث نفسه فيه حجة عليهم ملا يلى 
  

   ومل يبتوا الرؤية اال بصورة اهللا احلقيقية الىت هو سبحانه عليها أن املؤمنون أنكروا الصورة غري احلقيقية ،
  .، والنائم مطلوب منه أن يعتقد أنه رآى اهللا بل تقولون أن اهللا يرى ىف صورة ليست احلقيقية ، وأنتم ال تقولون بذلك 

  

  ىالتميم ىعل بن خليفة بن حممدالشيخ 
  

 فإن ، عربت املنامية الرؤى سائر شأن شأا الرؤية وهذه ، جائزة املنام ىف اهللا رؤية أن العلم أهل من واحد غري ذكر:  قال
 األمثال من فيها ملا ؛ وتأويل ، تعبري وهلا ، اليقظة ىف احلقيقة رؤيا غري حكم هلا املنام فرؤيا ، حقيقة اهللا يرى ال النائم

  )٣( اهـ.  للحقائق املضروبة
  

  ) : على شعبان ( قلت 
  

الشرع ، فما هو الدليل من  ، أقول القول جبواز الشىء من عدمه متروك حلكم ) جائزة املنام ىف اهللا رؤية أن ( قوله -١
واجلواب هو ، الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على أن اهللا جائز أن يرى ىف املنام ؟ واليكم اجلواب على هذا السؤال  

  ) لالسف مشرعني "املُقلدين  " الم عند بعض الناس( لك أن رؤية اهللا ىف املنام جائزة الن العلماء أجازوا ذ
  

عافانا اهللا واياكم من هذا ، والصحيح ىف دين اهللا ) التقليد االعمى ( فما أجازه العلماء جييزوه وما ال جييزوه ال جييزوه 
  .أن العلماء يستدل على أقواهلم وأفعاهلم وال يستدل بأقواهلم وأفعاهلم 

  

قلت سبحان اهللا تناقض غريب وعجيب كيف يقول رؤية اهللا جائزة مث يقول  ) حقيقة اهللا يرى ال النائم فإن(  قوله -٢
  !!  فالنائم ال يرى اهللا حقيقة سبحانك سبحانك ، اذاً فماذا يرى النائم ؟ 

  !!!هل يرى أحد يقوم بتجسيد ومتثيل لصورة االله ؟ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  درسا ١٤٢ - الدرس رقم هو اجلزء ورقم ، اإلسالمية الشبكة موقععلى  صوتية دروس وهى ١٣  / ١٤٠ للغنيمان ايد فتح حشر ) ١( 
  ٧٤٣٨   ،  مسلم   ٦٥٧٤ و ٨٠٦  البخارى ) ٢( 
  السعودية ، الرياض ، فالسل أضواء / ى ، ط التميم ىعل بن خليفة بن حممد  ، للشيخ ٧٢ / ١ لربه وسلم عليه اهللا صلى النىب رؤية ) ٣( 
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  !!!أم أن اهللا يظهر ويتجسد ىف صورة شىء من خلقه ؟ 
  

  ) بالالهوت والناسوت دون أن يدروا وال يشعروا ( سبحانك سبحانك واهللا ما قدروا اهللا حق قدره ملا قالوا 
  

القائلني باالحتاد واحللول ووحدة فهذه االقوال لو مسعناها من النصارى أو من الشيعة العلوية أو من الصوفية  وخاصة 
ه ومتاثله الوجود ، ملا استغربنا كثرياً ولكن نسمع هذا الكالم من قوم يدعون ملنهج سلفى قائم على ترتيه اهللا من تشا

  !!!ت شخص أنه رأى اهللا ، مث يقول ليس هو اهللا حقيقة ؟ ثخبلقه ، اهللا أكرب أُيعقل هذا  ، أن يب
  

    واهللا تان على اهللا  وما يوجد نص يؤيد هذا الظن الباطل عظيم بهتانٌ هذَا سبحانك!!   ه ؟اذن فمن يكون من رأ
  

الوقوف على ما جاء ىف الكتاب والسنة وأقوال الصحابة هو النجاة النه ال تناقض فيه وال : نصيحة غالية وأخرياً 
   )الكتاب والسنة وأقوال الصحابة (صمة فيما ذكرت عة فالتعارض فاستمسكوا به ودعوكم ممن جاء بعد هوالء الثالث

  

قال شيخ االسالم وقال االمام ، فالعلماء ىف هذه املسألة ما عندهم سوى قيل وقال !!!  وأين ذهبت  ؟ !!!  أين السلفية ؟ 
م بنوا كالمهم على  أسببهه قال الصحابة ، فهذا التخبط وليس عندهم قال اهللا قال رسولوقال فالن وفالن ، امحد ، 

  وبني كالم بعض العلماء ، وقد بينت كل ذلك واحلمد هللا أحاديث ضعيفة ومجعوا بني االدلة الصحيحة واالدلة الضعيفة 
  

ــاء      ــن خف ــه م ــا ب ــق م ــذا احل ــق      فه ــات الطري ــن بني ــدعىن ع      ف
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  ثامناملطلب ال
  وهل يقبل كالمه ىف غري ليلة املعراج ه احد من الصحابة ان النىب رأى ربهل قال 

  

وحده فقط اُكرر ثبت باالسانيد الصحيحة عن عبد اهللا بن  ثبت باالسانيد الصحيحة عن الصحاىب عبد اهللا بن عباس 
  )الرؤية بالعني (  مطلقاً بغري حجاب أى أن االصل أن تحمل على  لربه  وحده فقط إثبات رؤية النىب حممد عباس 

  وال كيفيتها  ، وال مىت حدثت ، االصل ىف الكالم حقيقته وظاهره اال أن يأتى صارف ومل يذكر فيها أين كانت الرؤية الن 
  ) والدليل نطلبه الن الصحابة خالفوه وأتوأ بأدلة (  بأى دليل من الشرع الثبات كالمه وال أستدل 

  

  : واليكم بيان ذلك 
  

 بن يزِيد ثَنا : قَالَ ، الْمرجا بن رجاُء ثَنا : قَالَ ، الْحضرمي هارونَ بن محمد ثَنا : قَالَ ، الرحمنِ عبد بن محمد أَخبرنا
 نعم : قَالَ ؟ ربه محمد رأَى هلْ:  سئلَ أَنه ، عباسٍ ابنِ عنِ ، عكْرِمةُ ثَنا : قَالَ ، أَبانَ بن الْحكَم ثَنا : قَالَ ، حكيمٍ أَبِي

 نوره هو الَّذي نوره ذَلك ، لَك أُم ال : قَالَ ، اَألبصار يدرِك وهو اَألبصار تدرِكُه ال  " :قَولُه فَأَين : عباسٍ البنِ فَقيلَ
  )١( . " شيٌء يدرِكَه ال بِنورِه تجلَّى إِذَا

  

   اال أن يأتى صارفوالرؤية االصل محلها على العنيأى أن ابن عباس أثبت رؤية النىب ربه بغري حجاب : ) على شعبان  ( قلت
  

 يقُولُ ، عكْرِمةَ سمعت:  قَالَ ، أَبان بن الْحكَم حدثَنِي : قَالَ ، حكيمٍ أَبِي بن يزِيد حدثَنا : قَالَ ، سنان بن يزِيد أَخبرنِي
 :تعمس ناسٍ اببقُولُ ، عا إِنَّ : " يدمحم  أَىر هبر "  . )٢(  
  

 : قَالَ عنهما اللَّه ضير عباسٍ ابنِ عنِ ، عكْرِمةَ عن ، حازِمٍ بن يزِيد نا ، عباد بن عباد نا سبالنُ زِياد بن إِبراهيم حدثَنِي
  )٣( .  "أَجمعني علَيهِم اللَّه  صلَّىلمحمد والرؤيةُ لموسى، والْكَالم ِإلبراهيم، الْخلَّةُ" 

  

  -: منها مايلى  وال يصح غريها وال يثبت ، ويستفادوالثالث روايات املاضية هى الىت صحت عن ابن عباس  :) على شعبان  ( قلت
  

  ) الرؤية بالعني بغري حجاب ( فَتُحمل على االصل ،  الرؤية فيها مطلقة ال تحدد كيفية -١
   دليل من الشرع على اثبات كالمه ىف الثالث روايات  مل يعزو ابن عباس -٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إدارة القران /  ط   ٣٥٤السنة البن اىب عاصم دار الكتب العلمية  بريوت ،  /    ط٧٣٩شرح اصول اعتقاد اهل السنة لاللكائى  ) ١( 

  مكتبة نزار  مكة املكرمة  السعودية /   ط  ٧٧٦٤تفسري ابن اىب حامت  ، والعلوم االسالمية باكستان
دار رمادى للنشر  /    ط ٩٤٤ حنبل السنة لعبداهللا بن أمحد بندار الكتب العلمية  بريوت ، /   ط ١١٤٧٣السنن الكربى للنسائى  ) ٢( 

مكتبة /   ط ٢٦٥التوحيد البن خزمية   ، إدارة القران والعلوم االسالمية باكستان/  ط   ٣٥٢السنة البن اىب عاصم  ، الرياض  السعودية
  دار أطلس  بريوت/   ، ط ٧٥٩االميان البن منده الرشد  الرياض السعودية ، 

الرد على من يقول القران خملوق للنجاد دار رمادى للنشر  الرياض  السعودية ، /    ط ٩٤٠ ، ٤٩٦ بن حنبل السنة لعبداهللا بن أمحد ) ٣( 
  ٥٤٨التوحيد البن منده مكتبة املنار  االردن ، /    ط ٢٢٩ ، ٢٠٨مكتبة الصحابة االسالمية  الكويت ، الرؤيا للدراقطىن /   ط ٥٩ ، ٥٧
 ، ٨٩١  للواحدىالوسيط ىف تفسري القران ايددار الفكر  بريوت ، /   ط ٤٢٥٤مشق البن عساكر  تاريخ د ، دار الفضيلة  بريوت/ ط 

 دار الكتب العلمية  بريوت/   ط ٢٠٢املُستدرك على الصححني للحاكم  دار الكتب العلمية  بريوت ، /   ط ٨٩٢
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  أين وال مىت فلم يذكر ) كاملعراج (  الرؤية غري مرتبطة بزمان وال حادثة -٣
   . على هذا الكالم أو قال مبثل ما قال بل الثابت العكس  مل يصح عن أحد من الصحابة أنه وافق ابن عباس -٤
  

  -:مثل   وسنفترض صحة كل االحاديث الىت وردت عن الصحاىب عبد اهللا بن عباس 
  

  .   "مرتينِ بِقَلْبِه  ربه محمد رأَى قَالَ ،  أَىر ما الْفُؤاد كَذَب ما:    قَوله في ، عباسٍ ابنِ عنِ
  

  .   " ربه رأَى : " قَالَ ،  أُخرى نزلَةً رآه ولَقَد  عباسٍ ابنِ عنِ
  

   "فَتدلَّى ربه دنا : " قَالَ ،  فَتدلَّى دنا ثُم  عباسٍ ابنِ عنِ
  

   " .مرتينِ بِفُؤاده ربه رأَى  النبِي أَنَّ ، عباسٍ ابنِ عنِ
  

وكيف كانت املرتني  ،  فهل نقبل كالم ابن عباس ،  عن ابن عباس  ربعةاالفعلى فرض ثبوت هذه االحاديث 
   .دليل يستدل به ونبىن عليه اعتقادهل هو و، وهل له حكم الرفع ، حجة وهل كالمه واستدالله 

  

  -: قول الصحاىب ىف دين اهللا حجة بشرطني -:أوالً 
  

  أن ال يخالف نصاً صحيحا صرحيا ىف كتاب اهللا وىف سنة رسوله  -١
   أن ال يخالفه صحاىب أخر -٢

  

  -:واليكم التفصيل والبيان  مخالفة صرحيةبل خالفهما مل يتوفر ىف كالمه الشرطني  ولكن الصحاىب عبد اهللا بن عباس 
  

ما كَذَب الْفُؤاد  {:  فإن كان استناده إىل قوله تعاىل، وأما قول ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتني  : " ابن القيماالمام قال 
 جربيل ىأن هذا املرئ فقد صح عنه ، والظاهر أنه مستنده }  ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى {مث قال }  ما رأَى

  )١(  اهـ. عليها خلق  صورته الىترآه مرتني ىف
  

 تفسري صريح هلاتني  النه قد جاء عن النىب فبني االمام ابن القيم أن هذا ال  يصلح كدليل للصحاىب ابن عباس 
     فأى تفسري بعد تفسري النىب  هو جربيل منها املقصود أنأيات املعراج تفسري عام ىف  و ،االيتني خاصة

  

   : اللَّه يقُلِ أَلَم تعجلينِي ، ولَا أَنظرِينِي الْمؤمنِني، أُم يا: ملا سأل عائشة مسروق  من حديث االمام مسلم ىف صحيحهأخرج 
 لَقَدو آهبِنيِ بِاُألفُقِ رالْم   ٢٣التكوير  لَقَدو آهلَةً رزى نرأُخ   ١٣النجم،   ا : فَقَالَتلُ أَنأَو هذه ةأَ ، اُألملَس نع 

كولَ ذَلسر ا : " فَقَالَ اللَّهمإِن ورِيلُ هجِب ، لَم هلَى أَرع هتوري صالَّت قلا خهلَيع ، رنِ غَيياتنِ هيترالْم ، هتأَيبِطًا رهنم نم 
  )٢(. "  ضِاَألر إِلَى السماِء بين ما خلْقه عظَم سادا ، السماِء

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   مؤسسة الرسالة  بريوت/   البن قيم اجلوزية  ط ٣٨ / ٣   ىف هدى خري العباد زاد املعاد ) ١( 
    .١٧٨مسلم   )٢( 
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 أيضاً بل نقل هذا التفسريذلك ،  وليس من كالم عائشة ، وليست عائشة وحدها مسعت والتفسري من كالم النىب 
  عن النىب غريها من الصحابة 

  

 في قَالَ أَنه ، مسعود ابنِ عنِ ، زِرٍّ عن ، بهدلَةَ بنِ عاصمِ عن ، سلَمةَ بن حماد حدثَنا ، عفَّانُ حدثَناقال االمام أمحد 
هذه ةالْآي:   لَقَدو آهلَةً رزى نرأُخ  ، َولُ قَالسر اللَّه  : تأَيرِيلَ رجِب دنع ةردى سهتنالْم ، هلَيع تس ائَةاحٍ منج 
ثَرني نم هاوِيلُ رِيشهالت : رالد اقُوتالْي١( .  "و(  

  

  )٢(  "جِبرِيلَ رأَى : " قَالَ ،  ىأُخر نزلَةً رآه ولَقَد   هريرةَ أَبِي من حديث االمام مسلم ىف صحيحهوأخرج 
  

 رأَى : " قَالَ ،  رأَى ما الْفُؤاد كَذَب ما   :قَالَ مسعود ابنِ اللَّه عبد  من حديثاالمام مسلم ىف صحيحهوأخرج 
   )٣( .   "جناحٍ مائَة ست لَه السلَام علَيه جِبرِيلَ

  

 رأَى : " قَالَ ،  الْكُبرى ربه آيات من رأَى لَقَد   :قَالَ ، مسعود ابنِ اللَّه عبدمن حديث وعند االمام مسلم أيضاً 
  )٤( . جناحٍ مائَة ست لَه صورته في جِبرِيلَ

  

 عن ، الشعبِي عن ، الْأَشوعِ ابنِ عن ، زائدةَ أَبِي بن اُءزكَرِي حدثَنا ، أُسامةَ أَبو حدثَنا ، يوسف بن محمد حدثَنِي
 : قَالَت ،  " {}أَدنى أَو قَوسينِ قَاب فَكَانَ {} فَتدلَّى دنا ثُم  "قَولُه فَأَين : عنها اللَّه رضي لعائشةَ قُلْت : قَالَ ، مسروقٍ

 "رِ ذَاككَانَ يلُجِب يهأْتي يف ةورلِ صجالر ، هإِنو اهأَت هذةَ هري الْمف هتوري صالَّت يه هتورص دفَس ٥( .  "الْأُفُق(  
  

 قصة ىف والتدىل الدنو غري فهو ، ٨ النجم}  فَتدلَّى دنا ثُم {:  النجم سورة ىف تعاىل قولُه وأما: " قال االمام ابن القيم 
 فإنه ، عليه يدلُّ والسياق ، مسعود وابن عائشةُ قالت كما ، وتدلِّيه جربيل دنو هو  " النجم سورة " ىف الذى فإنَّ ، اإلسراء

  ٨-٦ النجم}  فَتدلَّى دنا مثُ اَألعلَى بِاُألفُقِ وهو فَاستوى مرة ذُو  {جربيل وهو،  ٥  النجم}  الْقُوى شديد علَّمه {:  قال
 وهو ، األعلى باألفق استوى الذى وهو ، القوة:  أى ، املرة ذُو وهو ، القوى الشديد املعلِّم هذا إىل راجعة كُلُّها فالضمائر

 ىف صريح فذلك ، راءاإلس حديث ىف الذى والتدىل الدنو فأما ، أدىن أو قوسني قَدر  حممد من فكان ، فتدلَّى دىن الذى
 وهذا ، املنتهى سدرة عند أُخرى نزلةً رآه أنه فيها بل ، لذلك" النجم سورة  "ىف تعرض وال وتدلِّيه تبارك الرب دنو أنه
  )٦( . اهـ . أعلم واهللا ، املنتهى سدرة عند ومرة ، األرض ىف مرة:  مرتني صورته على  حممد رآه ، جربيلُ هو

  

    لتفسري النىب حممد نقلت لكم فيما مضى مخالفة تفسري الصحاىب اجلليل عبد اهللا بن عباس ) :  على شعبان (قلت 
   رضى اهللا عنهموإنفراده ذا من دون الصحابة  ، رضى اهللا عنهم  أقرانه من الصحابةلتفسري  ابن عباس ومخالفة تفسري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٩٠٥سند امحد بن حنبل م ) ١( 
    .٢٦١مسلم  )  ٢( 
    . ٢٥٩مسلم  ) ٣( 
    .٢٦٠مسلم  ) ٤( 

    .٢٦٥مسلم  ، ٣٠١٥البخارى   )٥( 
   مؤسسة الرسالة  بريوت/   البن قيم اجلوزية  ط ٣٨ / ٣   ىف هدى خري العباد زاد املعاد ) ٦( 
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  ىف احلياة الدنيا   ب والسنة الىت صرحت بامتناع رؤية اهللالصرحية ىف الكتااملُحكمة وقبل ذلك مخالفة النصوص 
   ) الرؤية املنامية( وسيأتى قريباً ىف املطلب القادم )  سواء ىف اليقظة أو ىف املنام، بالعينيني أو بالفؤاد  الرؤية سواء( 

  

   -:أو تكليمه بغري حجاب  االدلة من القران على امتناع رؤية اهللا ىف الدنيا -أوالً 
  

 تدرِكُه لَا () وكيلٌ شيٍء كُلِّ علَى وهو فَاعبدوه شيٍء كُلِّ خالق هو إِلَّا إِلَه لَا ربكُم اللَّه ذَلكُم    اهللاقال -١
ارصالْأَب وهو رِكدي ارصالْأَب وهو يفاللَّط بِريالْخ  ١٠٣  ،١٠٢ األنعام  

  

 الدنيا ال يرى اهللا آلن اجلهاز االدراكى عنده ضعيف ال يتحمل ذلك ، كما حدث مع نىب اهللا موسى ملا سأل واالنسان ىف
  .، فأخربه اهللا بامتناع ذلك على حالته الىت هو عليها ىف الدنيا ، وأن اجلبل على قوته وصالبته مل يتحمل ذلك ربه أن يراه 

  

 إِنه يشاُء ما بِإِذْنِه فَيوحي رسوال يرسلَ أَو حجابٍ وراِء من أَو وحيا إِال اللَّه لِّمهيكَ أَنْ لبشرٍ كَانَ وما   قال -٢
يلع يمكح   ٥١الشورى    

  

ن وراء متكون ) االنبياء واملرسلني والشهداء ( ىف الدنيا آلعلى خلق اهللا مرتبة فاذا كان الكالم أجل وأعلى املراتب فيه 
   .!!؟ فكيف يراه أحد بغري حجابحجاب 

  

  -:تفصيل أكثر لالية السابقة حىت يستوعبها القارىء 
  

   كلم ربه ليلة املعراج ، والسؤال هل كلمه من وراء حجاب أم بغري حجاب ؟ال خالف بني أحد أن النىب حممد 
  

 كَانَ وما" ر داخل ىف سياق العموم من قوله  ، أليس النىب بشفبنص االية كلمه من وراء حجاب ، فكيف رآه النىب 
  ١١٠الكهف   مثْلُكُم بشر أَنا إِنما قُلْ  قال   ،، ال بل هو بشر مثلنا يسرى عليه النص!! أم هو ليس ببشر ؟  " لبشرٍ

  

وأما ما ورد ، ) النور (  احلجاب اال من وراءوال يكلم اهللا أحد ، أن يكلمه اهللا من وراء حجاب فغاية ما يصل اليه البشر 
  -:واليكم الدليل هذا ، كلمه اهللا بغري حجاب فال يصح  عند الترمذى وغريه من أن الصحاىب عبداهللا بن حرام 

  

 : قَال ، الْأَنصارِي ريٍكَث بنِ إِبراهيم بن موسى حدثَنا ، عربِي بنِ حبِيبِ بن يحيى حدثَنا: أخرج الترمذى ىف جامعه قال 
تعمةَ سطَلْح ناشٍ برقَال ، خ : تعمس ابِرج نب دبع قُولُ ، اللَّهنِي : ييولُ لَقسر اللَّه  َي فَقَالا : " لي ،ابِرا جي مل 

اكا أَركَِسرن؟ م ا : قُلْتولَ يسر اللَّه ، هِدشتلَ ، أَبِي اسقُت موي دأُح كرتالًا ويا عنيدأَفَلَا : قَالَ ، و كرشا أُببِم يلَق اللَّه بِه 
 فَقَالَ ، كفَاحا هفَكَلَّم أَباك وأَحيا ، حجابٍ وراِء من إِلَّا قَطُّ أَحدا اللَّه كَلَّم ما : قَالَ اللَّه، رسولَ يا بلَى : قُلْت : قَالَ أَباك؟

 لَا إِلَيها أَنهم مني سبق قَد إِنه :  الرب قَالَ ثَانِيةً، فيك فَأُقْتلَ تحيِينِي رب، يا : قَالَ أُعطك، علَي تمن ، عبدي يا: 
 حسن حديثٌ هذَا : عيسى أَبو قَالَ ،  أَمواتا اللَّه سبِيلِ في قُتلُوا الَّذين بنتحس وال  الْآيةُ هذه وأُنزِلَت : قَالَ يرجعونَ،

غَرِيب نذَا مه هجلَا ، الْوو رِفُهعإِلَّا ن نم يثدى حوسنِ مب يماهرإِب ، اهورو يلع نب دبع نِ اللَّهب ينِيدالْم ورغَي داحو نم 
  )١( . هذَا من شيئًا جابِرٍ عن ، عقيلٍ بنِ محمد بن اللَّه عبد روى وقَد ، إِبراهيم بنِ موسى عن هكَذَا ، الْحديث أَهلِ كبارِ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  احياء التراث العرىب  بريوتدار /   ،  ط ٣٠١٠الترمذى سنن  ) ١( 
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  -:واليكم التحقيق 
  

   -:احلديث ضعيف ملا يلى 
  

  جمهول انفرد بتوثيقه ابن حبان    الْأَنصارِي كَثريٍ بنِ إِبراهيم بن موسى
  

الذى كلم ربه من   والذى منهم حممداًرسلني  أن يتفضل على االنبياء املُ)عبد اهللا بن حرام  ( كيف له!! فسبحان اهللا 
  أنه  فأثبت النىب رؤية احلجاب فقط ، يعىن، فالنىب كما ورد كلم ربه من وراء حجاب ، ملا سأله أبو ذر وراء حجاب 

  .كلم ربه من وراء حجاب 
  

عترب بهوبناء عليه فال يصلح دليل وال شاهد وال ي  
  

  احلديث اال هذا ، ) رام عبداهللا بن ح(  فضائله أقصد شىء منومل يصح ىف هذا الباب 
  

 بِأَبِي جِيَء : يقُولُ ، جابِرا سمعت : يقُولُ ، الْمنكَدرِ ابن سمعت : قَالَ ، سفْيانُ حدثَنا : قَالَ ، منصورٍ بن محمد أنبا
موي دأُح قَدثِّلَ وم ،بِه عضفَو نيب يدولِ يسر اللَّه  قَدو يجبٍ، سبِثَو لْتعفَج أَنْ أُرِيد فأَكْش ،هنانِي عهي، فَنمقَو 
رفَأَم بِه بِيالن  ،عفا فَرفَلَم ،عفر عمس توص ةياكفَقَالَ ، ب " : نم هذفَقَالُوا ،  "؟ ه : هذه ترٍو بِنمفَال : " قَالَ ، ع 
  )١(.    "رفع حتى بِأَجنِحتها تظلُّه الْمالئكَةُ زالَت ما ؟ تبكي فَلم أَو ، تبكي

  
  !!فال يصح عنه باسناد واححد صحيح أنه كلم اهللا فضالً عن أن يكلمه من وراء حجاب 

  

 اللَّه أَنَّ تسمع أَولَم : فَقَالَتلنىب لربه وقد استدلت عائشة رضى اهللا عنها اتني االيتني بعينهما مل سأهلا مسروق عن رؤية ا
 كَانَ  وما : يقُولُ اللَّه أَنَّ تسمع أَولَم  ،١٠٣االنعام  الْخبِري  اللَّطيف وهو اَألبصار يدرِك وهو اَألبصار تدرِكُه  ال : يقُولُ
  )٢( .  ٥١الشورى  حكيم  علي إِنه يشاُء ما بِإِذْنِه فَيوحي رسوال يرسلَ أَو حجابٍ وراِء من أَو وحيا الإِ اللَّه يكَلِّمه أَنْ لبشرٍ

  

   -: االدلة من السنة على امتناع رؤية اهللا ىف الدنيا أو تكليمه بغري حجاب -ثانياً 
  

  )٣( .  "يموت حتى ربه منكُم أَحد يرى لَن أَنه تعلَّموا" قال  بن عمر أن رسول اهللا اروى مسلم عن  -١
  

لكل أحد بدون استثناء أى أحد ، حىت النىب حممد ىف داللته على إنعدام رؤية اهللا ىف احلياة الدنيا جداً واحلديث صريح 
قنوا أنكم لن تروا اهللا ىف الدنيا حىت متوتوا وذلك النه فتعلموا أى تي ،  داخل حتت هذا النفى ، فال استثناء اال بدليل

كما قلنا قبل ذلك أن اجلهاز االدراكى لالنسان ىف احلياة الدنيا ضعيف ال يطيق ذلك ، أما بعد موت االنسان فيكون 
  جهازه االدراكى مالئم لرؤية اهللا سبحانه وتعاىل 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .دار الكتب العلمية  بريوت/ ط ،  ١٩٨١ن الكربى للنسائى السن ) ١( 
    . ١٧٨مسلم  ) ٢( 
   . ١٦٩مسلم  ) ٣( 
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   تاسعاملطلب ال
  

  أسباب زيادة االختالف بني العلماء ىف رؤية النىب ربهمن 
  

   العزو اخلاطىء -١
  تصحيح الضعيف -٢
   ) عائشة ، ابن مسعود ، ابو هريرة ، ابو ذر ( لصحابة  من االغفلة عن النصوص احلامسة املرفوعة اىل النىب -٣
  اجلمع بني الصحيح والضعيف -٤

  

   -:واليكم التفصيل 
  

  -:مثال للعزو اخلاطىء : أوالً 
  

 مرتني بفؤاده ربه حممد راى قال انه عباس ابن عن الصحيح ىف ثبت فالذى الرؤية وأما: (  شيخ االسالم ابن تيمية -١
   الفؤاد رؤية اثبت عباس وابن العني رؤية انكرت عائشة فقال بينهما مجع من الناس فمن ؤيةالر أنكرت وعائشة

 عن يثبت ومل حممد رآه يقول وتارة ربه حممد راى يقول تارة بالفؤاد مقيدة أو مطلقة هى عباس ابن عن الثابتة واأللفاظ 
  )١( اهـ  . بعينه رآه بأنه صريح لفظ عباس ابن

  

   الذى ورد ىف الصحيح غري هذا ، فالذى ورد ىف الصحيح عن ابن عباس ليس فيه ذكر حممد) : على شعبان ( قلت 
 فلم يصح  ،فكالمها خطأ) أنه ثابت صحيح االسناد ( أو ) صحيح مسلم ( وسواء كان شيخ االسالم يقصد بكلمة الصحيح 

  مضى حتقيق االسانيد ىف املطلب الرابعه وال بفؤاده وعن ابن عباس حديث واحد يقول فيه أن النىب رأى ربه ليلة املعراج ال بعين
  

  - :تصحيح الضعيف: ثانياً 
  

 أَيوب بن شعيب ثَنا : قَالَ ، حاتمٍ أَبِي بن الرحمنِ عبد أَخبرنا : قَالَ ، يعقُوب بنِ أَحمد بنِ محمد بن علي أَخبرنا
ينِيرِيفا ، الصيمف بكَت ،ا : قَالَ إِلَيةُ ثَناوِيعم نامٍ بشه ، نانَ عفْينِ ، سنِ عجٍ ابيرج ، نطَاٍء عنِ ، عنِ عاسٍ اببأَنَّ ، ع 

بِيالن  أَىر هبر هادنِ بِفُؤيتر٢(.  م( 
  

   -:واحلديث ضعيف ملا يلى 
  

  . وقد عنعن هنا  من املرتبة الثالثةدلس  م بن جريجعبد امللك بن عبد العزيز
  

  ويوجد كثري مثل هذا قد بينا فيما مضى ضعفه ولكن اكتفيت بذكر مثال واحد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٥٠٩ / ٦جمموع الفتاوى البن تيمية   ) ١( 
/  ط ٦٦٤تب العلمية  بريوت ، تاريخ واسط السلم بن سهل الرزاز  دار الك/     ط ٧٣١شرح اصول اعتقاد اهل السنة لاللكائى ) ٢( 

دار الكتب العلمية  بريوت ، خمطوطة حديث السراج برواية الشحامى /    ط ٣٠٨١عامل الكتب بريوت ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 
   .لوم واحلكم  السعودية املدينةمكتبة الع/   ط ٩٧٣شركة افق للربجميات ، البحر الزخار مبسند البزار /   نشر ١١١٤
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  -:رضى اهللا عنهم أمجعني ) عائشة ، ابن مسعود ( الغفلة عن النصوص احلامسة املرفوعة اىل النىب : ثالثاً 
  

فاحلاصل أن الراجح عند أكثر  : "  شرحه على صحيح مسلم ىف- رمحه اهللا - قال)  هـ٦٧٦(املتوىف  ى النوواالمام
، وإثبات هذا ال يأخذونه   رأسه ليلة اإلسراء حلديث ابن عباس وغريه مما تقدمرأى ربه بعيىن اهللا العلماء أن رسول 

 مل تنف الرؤية حبديث -  اهللا عنهاىرض -مث عائشة ، هذا مما ال ينبغي أن يتشكك فيه  إال بالسماع من رسول اهللا 
  )١( اهـ .  " ت االستنباط من اآلياتوإمنا اعتمد،  ولو كان معها فيه حديث لذكرته عن رسول اهللا 

  

.  وال سألته عن ذلك،  شيئًا  ذلك عن النيب  ىف- اهللا عنها ى رض-ومل ترو عائشة  : " شيخ اإلسالم ابن تيميةوقال 
  نعم:   فقال أن أباها سأل النىب : " ، كما يروونه ناس من اجلهال- اهللا عنه ى رض- ذلك عن الصديق وال نقل ىف

  )٢(اهـ .  " فهذا احلديث كذب باتفاق العلماء"  ال:  عائشةوقال ل
  

 يغىن بطالنه عن إبطاله وغريهم من االئمةهذا الكالم من االمام النووى وشيخ االسالم ابن تيمية ) : على شعبان ( قلت 
 عائشة رفعت وال أدرى كيف غفل هوالء االئمة على عظم مكانتهم ىف االسالم عن أن ، ويغىن فساده عن إفساده

الكالم للنىب وليست وحدها بل رفع الكالم اىل النىب غري عائشة كما بينت من قبل وسأنقل طرفاً من ذلك ، ولكن 
فاحلديث واضح جداً فيه سؤال عائشة ) واملعصوم من عصمه اهللا  ( )كم ترك االول لالخر ( سبحان اهللا كما يقال 

  :كم بيان ذلك للنىب واجابة النىب هلا صرحية أيضاً والي
  

   ٢٣التكوير   الْمبِنيِ بِاُألفُقِ رآه ولَقَد  : اللَّه يقُلِ أَلَم تعجلينِي ، ولَا أَنظرِينِي الْمؤمنِني، أُم  يا:قال مسروق 

 لَقَدو آهلَةً رزى نرأُخ   ١٣النجم،  ا :  فَقَالَتلُ أَنأَو هذه ، ةأَلَ اُألمس نع كولَ ذَلسر فَقَالَ اللَّه  :  
 عظَم سادا السماِء ، من منهبِطًا رأَيته  ،الْمرتينِ هاتينِ غَير  ،علَيها خلق الَّتي صورته علَى أَره لَم ، جِبرِيلُ هو إِنما" 

هلْقا خم نياِء بمضِ إِلَى الس٣( .  " اَألر(  
  

  قال رسول اهللا ،  اُكرر ، وقالت قال رسول: فاحلديث بني بوضوح شديد أن عائشة رفعت كالمها للنىب ، وقالت 
  !!!وسألت رسول اهللا ، وقالت جبواب النىب هلا ، اُكرر ، وقالت جبواب النىب هلا ، فكيف يكون هذا من عندها واجتهادها ؟ 

 رضى اهللا عنها) عائشة (  ، وهى ، فكيف بعد ذلك يقولون اجتهدت ، ويقولون مل تسأل النىب سبحانك هذا تان عظيم 
استدلت بأيات وذكرت كالم للنىب ومعها كثري من الصحابة يؤيدوا ويقولون كما تقول ، أما ابن عباس رضى اهللا عنه 

  !!! من الصحابة ، فأى الفريقني أحق ؟  كما فعلت عائشة وغريها فلم يستدل ىف حديث صحيح بأية أو كالم للنىب
  

  :واليكم كالم باقى الصحابة املرفوع اىل النىب 
  

  ولَقَد  :الْآية هذه في قَالَ أَنه ، مسعود ابنِ عنِ ، زِرٍّ عن ، بهدلَةَ بنِ عاصمِ عن ، سلَمةَ بن حماد حدثَنا ، عفَّانُ حدثَنا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بريوت - العرىب التراث إحياء دار/   ط ٥ / ٣ى  صحيح مسلم بشرح النوو  )١( 
    ٣/٣٨٦جمموع الفتاوى  ) ٢( 
   .١٧٨مسلم  ) ٣( 
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آهلَةً رزى نرأُخ  ، َولُ قَالسر اللَّه  : تأَيرِيلَ رجِب دنع ةردس تنىالْمه ، هلَيع تس ائَةاحٍ، منج ثَرني نم هرِيش 
  )١(.   "والْياقُوت الدر : التهاوِيلُ

  

    ليلة املعراج قاطع ىف صحته وقاطع ىف داللته على أن النىب رأى جربيل مرتنيو،  واحلديث مرفوع وليس مبوقوف
أى ( رؤية اخرى النه ىف املرة الثانية رأى جربيل ففى االوىل رأى جربيل بداللة املفهوم أن اهللا قال نزلة اخرى يعىن اذ 

 صورته علَى أَره لَم ، جِبرِيلُ هو إِنما" : (وبيان الدليل على ذلك من قول النىب أيضاً ىف حديث عائشة ) قبل صعوده 
  )٢( .  " اَألرضِ إِلَى السماِء بين ما خلْقه عظَم سادا السماِء ، من منهبِطًا أَيتهر  ،الْمرتينِ هاتينِ غَير  ،علَيها خلق الَّتي

  

 : قَالَ ، حبيشٍ بن زِر ثَنا : قَالَ ، الشيبانِي سلَيمانُ ثَنا : قَالَ ، زِياد بن الْواحد عبد ثَنا : قَالَ ، الشوارِبِ أَبِي ابن حدثَنا
 مائَة ست لَه جِبرِيلَ رأَيت " :  اللَّه رسولُ قَالَ : قَالَ ،  أَدنى أَو قَوسينِ قَاب فَكَانَ  :اآلية هذه في اللَّه عبد قَالَ

  )٣( .   "جناحٍ
  

  - :اجلمع بني الصحيح والضعيف
  

عائشة أنكرت رؤية العني وابن :  فمن الناس من مجع بينهما فقال ،وعائشة أنكرت الرؤية : ( يةشيخ االسالم ابن تيمقال 
،  " رأى حممد ربه : " ، تارة يقول ، أو مقيدة بالفؤاد واأللفاظ الثابثة عن ابن عباس هي مطلقة ، عباس أثبت رؤية الفؤاد

  أنه رآه بعينهى األدلة ما يقتضوليس ىف ... يح أنه رآه بعينهومل يثبت عن ابن عباس لفظ صر ، " رآه حممد : " وتارة يقول
 ، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل ، وال يف الكتاب والسنة ما يدل على ذلك ، وال ثبت ذلك عن أحد من الصحابة

د قال تعاىل وق " نور أىن آراه : " ؟ فقال هل رأيت ربك سألت رسول اهللا  : "  ذر قال، كما يف صحيح مسلم عن أىب
 ١اإلسراء }  سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد اَألقْصى الَّذي باركْنا حولَه لنرِيه من آياتنا{

  ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أوىل
، ولو كان رآه بعينه  ١٨النجم }  لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى {،  ١٢النجم }  لَى ما يرىأَفَتمارونه ع {وكذلك قوله 

وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك إِلَّا فتنةً للناسِ والشجرةَ  {يف قوله :  ويف الصحيحني عن ابن عباسلكان ذكر ذلك أوىل
ونلْعالْمآني الْقُرهي رؤيا عني أريها رسول اهللا : "، قال ٦٠اإلسراء }  ةَ ف أخرجه البخاري يف صحيحه  " ليلة أسري به

وهذه رؤيا اآليات ألنه أخرب الناس مبا رآه بعينه ليلة }  وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك إِلَّا فتنةً للناسِ {كتاب التفسري باب 
، وليس يف شئ من أحاديث  ، ومل خيربهم أنه رأى ربه بعينه ، حيث صدقه قوم وكذبه قوم ، فكان ذلك فتنة هلم عراجامل

  )٤( اهـ.  " ، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه املعراج الثابتة ذكر ذلك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتبة العوم واحلكم  املدينة  السعودية  ، دالئل /   ،  ط ٦٢٢ دار  احياء التراث العرىب  بريوت ، املسند للشاشى /  ،  ط ٣٩٠٥مسند امحد بن حنبل   ) ١( 
  ، ٢٩١دار هجر  القاهرة ، التوحيد البن خزمية  /   ط ٣٠٠٦٨دار الكتب العلمية بريوت ، جامع البيان عن تأويل أى القران للطربى  /   ،  ط ٦٩٦النبوة للبيهقى 

  دار الثقافة العربية دمشق سوريا/  ،  ط ٥٣٦٠مكتبة الرشد  الرياض السعودية ، مسند أىب يعلى املوصلى  / ط 
   .١٧٨مسلم  ) ٢( 
  دار هجر  القاهرة /   ط ٣٠٠٤٢جامع البيان عن تأويل أى القران للطربى  ) ٣( 
  ٥١٠ – ٥٠٩ / ٦ جمموع الفتاوى  ) ٤( 
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 ىف كالمه للجمع بني إنكار ام املؤمنني عائشة الذى ورد ىف الصحيح وأستدلت عليه من شيخ االسالمانتهى ف) : على شعبان ( قلت 
فيه ذكر ليلة املعراج القران ، ورفعت كثري من كالمها اىل النىب هى وغريها من الصحابة ، وبني قول ابن عباس الذى ورد ىف الضعيف 

، وقد صح عن ابن عباس القول برؤية النىب ربه ومل كبري من املُقلدين له منذ زمنه واىل االن وتابعه على هذا مجع ، فحدث اخلطأ من هنا 
ورد الصحابة عليه ىف املطلب ) ابن عباس رضى اهللا عنه ( يذكر ىف االحاديث أيات املعراج وال مىت كانت وال أين وقد بينت خطئه 

   .لسنة السادس ، ومخالفته النصوص الصرحية من حمكم الكتاب وا
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  لعاشراملطلب ا
  رؤية اهللا ىف الدنيامسئلة ال يسوغ اخلالف ىف 

  

فهل بعد هذا خيرج علينا عاقل بعد أن يقرأ هذه االدلة احملكمة الىت سردا من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة الساطعة 
  وغ فيها اخلالف الن االدلة حتتمل ويصعب الترجيح  سطوع الشمس ىف ضحاها ويقول أن املسئلة يس

  

كانحــــــــــبــــــــــذَا ســــــــــانٌ هتهب ــــــــــيمظع  
  

 العقَد زادت قالوه ىوبالذ       عقَدا منهم بزعم حيللون سبحان اهللا   أيستدل على نور الشمس ىف الظهرية 
  

  

انُ اللَّـــــــهعتـــــــسلَـــــــى الْمـــــــا عفُون مـــــــصت  
  

  

  اتقوا اهللا : ى تسويغ اخلالف ىف العقيدة مبسئلة اختالف الصحابة ىف رؤية النىب ربه ، أقول هلم واىل كل من استدل عل
  

اتقوا اهللا ىف املسلمني ، فما من بينة واحدة عندكم سوا قال العامل فالن والعامل فالن فقط ، أما بينة من الصحابة أم 
  :هم ىف امور االعتقاد فال واهللا ليس معهم  ذلك ولكن معهم هذا قالوا أو فعلوا أو أقروا ما يدل على تسويغ اخلالف بين

  

، فنقف عن هذه املسألة  مع إمكاا دلَّ عليه الدليل عدم الرؤية ىوالذ : " ) هـ٧٤٨( رمحه اهللا قال االمام الذهىب 
وال   واهللا أعلم ،ة، والوقوف سبيل السالم ، فإثبات ذلك أو نفيه صعب فإن من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه

بل نقول اهللا ورسوله أعلم وال من نفاها،  لنبينا يف الدنيا عنف من أثبت الرؤيةن ، بل ن ،بدع من أنكر الرؤية ىفعنف ون 
  )١( اهـ . .. "  اآلخرة ثبتت بنصوص متوافرة؛ إذ رؤية اهللا ىف اآلخرة

  

محه اهللا على ذلك ، منذ مىت وحنن نترك كالم الصحابة أهذا هو دليلكم كالم االئمة ، وأين دليل االمام الذهىب ر
  . تصفُون ما علَى الْمستعانُ اللَّهونأخذ بكالم وفهم االئمة من بعد الصحابة ، ، وفهمهم 

  

  ذلكوهل صحابة النىب سوغوا اخلالف ومل ينكروا على بعضهم البعض ، كال واهللا مل حيدث أبداً ىف العقيدة بني الصحابة 
  ل وصل االمر ىف االنكار اىل االام بالكذب واالفتراء على اهللا ، سبحان اهللا ، كيف يفهم عاقل أن هذا تسويغ للخالفب
  

  !!؟تعنيف  وأليس هذا توبيخ!!   أليس هذا انكار ؟  )الْفريةَ اللَّه علَى أَعظَم فَقَد ربه رأَى محمدا أَنَّ زعم من : ( ام املؤمننيقالت 
  )٢( !!؟  وتعنيفأليس هذا توبيخ!!  أليس هذا انكار ؟ " كَذَب فَقَد ربه رأَى محمدا أَنَّ حدثَك من: "  ملسروق ام املومننيوقالت 

  

  :ولكن ماذا أملك ملن عميت بصريته عن رؤية ذلك ، واعترب الصحابة يسوغون اخلالف ، وكما قال الشاعر 
  

ــيلىت   ــا حــ ــسن    مــ ــو احلــ ــيح هــ ــرى     أن القبــ ــن يــ    ىف مــ
  

  متخبطاً ، وكالمه ينقض بعضه بعضاً و حرياُ ت م نفسهوالقارىء املنصف الذى ينظر بعني االنصاف جيد أن االمام الذهىب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القاهرة -احلديث دار/  ، للذهىب  ،  ط ٢٨٨ / ٨ سري أعالم النبالء   ) ١( 
   ٤٨٥٥ ، البخارى ١٧٧مسلم   ) ٢( 
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   "فنقف عن هذه املسألة: " يقول بعدها مباشرة مث  " مع إمكاا دلَّ عليه الدليل عدم الرؤية ىوالذ: " فكيف يقول 
   سبحان اهللا!!   يقول بغري الدليل ؟ فكيف له أنمادام الدليل دل على عدم الرؤية ىف الدنيا وامكاا ىف االخرة : قلت 

  !!أليس املطلوب منا أن نقول مبا دل عليه الدليل ومادام ىف املسألة دليل فكيف ينصحنا بأن نقف عن هذه املسألة ؟
   آلنه يرى ذلك :اجلواب  !!   ملاذا ؟ " عنفوال ن" فقال مث يعتقد أن الواجب علينا أن نسوغ اخلالف ىف هذه املسألة 

للعلم أن يقول خبالف ما قال الصحابة الكرام ، أنعدل عن قوهلم لقول ال واهللا ما يكون هذا من رجل ينسب نفسه 
  !!! .؟ ، وهل هدى االمام الذهىب وفهمه خري من فهم عائشة الىت أنكرت وطلبت منا أن ننكر مثلها !! االمام الذهىب 

  

   -:وحىت تقفوا على مدى التناقض والتخبط اليكم مثال 
  

برؤية النىب ربه " العرش " وقف ىف املسألة كما مضى منذ قليل صرح ىف كتابه فبعد أن صرح االمام الذهىب بأنه مت
  :ونقض كالمه ىف سري أعالم النبالء فقال 

  

، وارتقى   عامل البقاء حني خرج من عامل الفناءألنه رآه ىف:  )الذهىب  ( قلت .... رأى ربه وأكثر الصحابة على أنه  "
ا دال على أنه فوق السموات السبع فهذا احلديث أيض ولوال ذلك لكان  فوق السموات وفوق مجيع املخلوقات ،

 بال كيف حىت كان من النىب ، ودنو اجلبار منه، وتدليه  إىل فوق السماء السابعة إىل السدرة املنتهى معراج النيب 
 ١( اهـ.  " تعاىل، وأن جربيل عال به حىت أتى به إىل اهللا  ، وأنه رآه تلك الليلة قاب قوسني أو أدىن(  

  

  وأكثر الصحابة على أن النىب رآى ربه : بل قال ، فنقض االمام الذهىب رمحه اهللا كالمه ىف السري وليس هذا فحسب 
، وقد بينا أم من اجتهاده ، وخالف ىف ذلك فقط وهذا افتراء كما بينا ومل يصح غري ثالثة أحاديث عن ابن عباس 

  ، ومل يصح عن أحد من الصحابة القول برؤية النىب ربه غري ابن عباس  صريح الكتاب والسنة والصحابة
  

وبسط ، فقد بينت أن االحاديث الثالثة موقوفة كثري بيان  حيتاج اىل ال  جداً واضح فاالمر،  ذلك كثر منأطيل ولن اُ
ية ، وال بني ما الدليل على على ابن عباس ، وال تأخذ حكم الرفع وال يستدل ا ، وال بني ابن عباس مىت كانت الرؤ

كالمه من القران والسنة ، وعلى فرض أنه ثبت عنه تفسريه اليات املعراج بالرؤية ليلة املعراج ، فقد بينت أن تفسريه 
  .  خالف تفسري النىب والصحابة ، فال نبىن اعتقاد اال ملن استدل على كالمه من الكتاب والسنة كما فعلت عائشة وغريها 

  

ــص ــل   واملُنـ ــف دليـ ــه ألـ ــوى ال يكفيـ ــاحب اهلَـ ــل ، وصـ ــه دليـ   ف يكفيـ
  

الى أحد حىت االنبياء أن  نثبت ال بالعني وال بالقلب وال ىف املنام ، وال جيوز فال يسوغ اخلالف ىف مسألة رؤية النىب ربه 
   الكالم مع اهللا اال من وراء حجاب هلم رؤية اهللا أوال جيوز أن  نثبت  مبا فيهم نبينا حممد  صلوات اهللا وسالمه عليهممجيعهم 

  وال يسوغ اخلالف ىف العقيدة االسالمية ، وال يعلم عن الصحابة ىف اخلالفات العقائدية الىت دارت بينهم أم سوغوا اخلالف 
 مسأئل وليعلم كل مسلم أنه سواء ثبت خالف بني الصحابة أو مل يثبت ىف العقيدة ، أنه مل يثبت عنهم أم سوغوا اخلالف ىف
  -:االعتقاد ، سواء املسأئل العقائدية اخلربية أو سواء املسائل العقائدية العملية ، وأقول ملن يعتقد ويدعوا املسلمني لذلك 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  السعودية لعربيةا اململكة  املدينة ، اإلسالمية باجلامعة العلمي البحث عمادة/ ط  ،  ٦٧ / ٢  العرش للذهىب  ) ١( 
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  بيننا وبينكم كتب التراث االسالمى ، أخرجوا لنا اسناد صحيح واحد يبني ذلك 
  

  ١٤٨االنعام  ) لَنا فَتخرِجوه علْمٍ من عندكُم هلْ قُلْ (تعاىل سبحانه وقال اهللا 
  

   : طبقات العلم : " اهللا رمحه ىالشافع االمام قال
  . السنة ثبتت إذا ؛ السنةو الكتاب:  األوىل

   سنة وال كتاب فيه ليس فيما اإلمجاع : الثانية مث
   .  منهم خالفاًم له نعلم وال  النىب أصحاب بعض يقول أن: والثالثة
   عنهماهللا  ىورض  النىب أصحاب اختالف:  والرابعة

 العلم يؤخذ وإمنا موجودان ومها السنةو الكتاب غري ءىش إىل صاري وال ،الطبقات هذه بعض على القياس:  واخلامسة
  )١(اهـ .  " أعلى من

  

  " العلم قال اهللا قال رسوله قال الصحابة " هذا هو العلم أيها املسلمني فانتبهوا 
  

فكيف تأخذون بقول االمام الذهىب وغريه وتتركون قول الصحابة ، اهللا أكرب ، سبحان اهللا ، اللهم اىن أبرأُ إليك من 
  املُستعان ، واحلمد هللا رب العاملني واهللا ، ذلك 

  
  
  
  
  
  

 
 

  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٩  ص بازمول عمر حممد لـالعلم  طلب ىف التأصيل  ) ١( 

- ١٠٥ -  



  الفهرس
  

   ١       ........ ..... ... .....ة واإلمجاع على إثبات رؤية اهللا   األدلة النقلية من القران والسن :املطلب االول
  ٢........................  ............. ..... ..............        رؤية الكُفار واملُنافقني لرم يوم القيامة   

      ٥      .... .. ........ ... .... ..... ..... .....   .  .....مذاهب الناس ىف رؤية العبد ربه     :املطلب الثاىن
  ٥)    ........ ............ ................      املُعتزلة واجلهمية (  من نفى رؤية اهللا مطلقاً الرد على شبهات

  ٨...........  ........................  ................... ........ ..      حقيقة رؤية اهللا عند االشاعرة    
  ٩)  ....................  ......   ............      فارق ما من شيئيني اال وبينهما قدر مشترك وقدر( قاعدة 
  ١٠.......  . ............    )  ....................  ......  ..القول ىف الصفات كالقول ىف الذات ( قاعدة 
  ١٠   ......  ......  ..........  ......   ....... )  ..............القول ىف الصفات كالقول ىف بعض ( قاعدة 

  األدلة النقلية املُحكمة من القران والسنة وفهم الصحابة على أن اهللا ال يرى ىف الدنيا :  املطلب الثالث
   ١٤      .  ......... ............. )  وال ىف اليقظة وال ىف املنام ) القلب ( ال بالعني اردة وال بالفؤأد ( بأى حال 

  ١٥     ........ ......  ..... وفهمهم ملسألة الرؤية ليلة املعراج باالسانيد الصحيحة كالم الصحابة إمجاع ونقل
  ١٥      ... ..................  ... ... ... ... ........................ام املؤمنني عائشة بنت الصديق  فهم  
  ١٥   . .........   .... ......... ..... .............................  أبو ذر جندب بن عبد اهللا بن جنادةفهم
  ١٦  .....  ..... ......... .....  ....... ....... ...اهلذىل  عبد اهللا بن مسعود بن حبيب  أبو عبد الرمحن فهم
  ١٧   ........... .. ..........  ....... .......................  أبو هريرة  عبد الرمحن بن صخر الدوسىفهم
  ١٧    ............ ........... ...... ....... ....... .......عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب أبو العباس فهم

  الرد على شبهات القائلني بأن النىب قد رأى ربه ليلة املعراج سواء القائلني بالعني : املطلب الرابع 
  ٢٠   .............  ....... ..... ....... ...........................................أو القائلني رأه بالفؤاد  

  ٣٦  .............  .......... ............... و ال لغريه للنىب ال الرؤية املنامية غري ثابتة : املطلب اخلامس 
    ٣٦    ... ........ ................  ........ ....... ............... ........... طرق عبد اهللا بن عباس 

  ٤٢    ......  ..... ................  ........... ....... ............... ........... طرق معاذ بن جبل 
  ٤٧    .  .......... ........ ...... ..............................................  طرق ثوبان بن جبدد  

  ٥٤      .... ........... .......... .............. ..................... طرق أىب امامة صدى بن عجالن 
  ٥٦   .  .................. .. .............. ....................... ................... طرق أىب هريرة 

  ٦٣     ... ...... ....... .. ....... .... ..... ...... ...... ...... ...... ........   طرق أنس بن مالك
  ٦٥     ............ ...... .... .... ..... ........   و أبو عبيدة بن أىب اجلراح طرق أىب ثعلبة اخلشىن 
  ٦٧    ..  ...... .. .. .... .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........ طرق عبد اهللا بن عمر 

  ٦٨     ...  ....... ........ .... ...... ...... ...... ...... ...... ........ بطى طريق أسلم أىب رافع الق
  ٦٩    ...  .. .......... . ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........ طريق جابر بن مسرة  

  ٧١      .... ........... .... ....... .. ....... ...... ...... . ..... ........ طريق عمران بن احلصني  
  ٧٢      .... .... ....... .... ... ....... ...... ...... رضى اهللا عنها  كَعبٍ بنِ أُبي امرأَة ، الطُّفَيلِ أُمطُرق 

- ١٠٦ -  



  
  ٧٣    ...  ...... ....... .... ..... ... ..... ...... ...... ........ طُرق عبد الرمحن بن عأئش احلضرمى 

  ٧٦     ........ .. ....  )رؤية النىب ربه ىف املنام ( ىف أسانيد حديث الرؤية املنامية إمجاىل كالم بعض أهل العلم  
  ٧٨    ...      ..................باقى الروايات ىف رؤية النىب ربه ىف غري املعراج وغري املنام:  املطلب السادس

  ٨٤   ... .......................  ....................العجب العجاب من بعض العلماء     :بعاملطلب السا
  ٨٤    .... ............ . ........ .............رؤية االمام االلوسى  لربه ىف املنام وتكليمه سبحانه وتعاىل  

  ٨٥    ........... . ...... ..  ............. رؤية االمام أمحد بن حنبل  لربه ىف املنام وتكليمه سبحانه وتعاىل
    ٨٧   ..  ...... نقل بعض االعاجيب عن بعض علماء املُسلمني وتناقض كالمهم ىف مسئلة رؤية اهللا ىف املنام   

    ٨٧   ..........  ....... ........... ....  ىف رؤية اهللا ىف املنام   ى الدارمعثمان بن سعيد  اإلمامكالم 
  ٨٧   ..........  ....... ........ ............ ....  ىف رؤية اهللا ىف املنام    ىالبغو احلسني اإلمامالم ك

  ٨٨   ..........  ..... ........ ........ ............ ....  ىف رؤية اهللا ىف املنام    النووى اإلمامكالم 
  ٨٨    .......... ...... ........ ............ ....  ام   ىف رؤية اهللا ىف املن شيخ االسالم ابن تيميةكالم 
  ٩١   ................. ............ ....  ىف رؤية اهللا ىف املنام    الغنيمان حممد بن اهللا عبدالشيخ كالم 
  ٩٢  .  ....... ... ............ ... ىف رؤية اهللا ىف املنام   ىالتميم ىعل بن خليفة بن حممدالشيخ كالم 

  ٩٤     ...هل قال أحد من الصحابة أن النىب رآى ربه ىف غري ليلة املعراج وهل يقبل كالمه   : ثامناملطلب ال
  ٩٥   )  ......................  ................ ........  قول الصحاىب حجة ىف دين اهللا بشرطني ( قاعدة 

   ٩٧   ............................  لدنيا أو تكليمه بغري حجاب   االدلة من القران على إمتناع رؤية اهللا ىف ا
   ٩٨   ......  ....................... على إمتناع رؤية اهللا ىف الدنيا أو تكليمه بغري حجاب   لسنةاالدلة من ا
  ٩٩    ....... .......  .من أسباب زيادة اخلالف بني العلماء ىف رؤية النىب ربه ليلة املعراج  : تاسعاملطلب ال

  ٩٩     ..............................................  ...................... مثال للعزو اخلأطىء   : أوالً 
  ٩٩     ........................................... ............. ............ تصحيح الضعيف      : ثانياً 
      ١٠٠       .)   ............ ابن مسعود –عائشة (  من لنصوص احلامسة املرفوعة اىل  النىب الغفلة عن ا: ثالثاً 
  ١٠١      ............................  ........................ ....اجلمع بني الصحيح والضعيف    : رابعاً 

  ١٠٣      ............... .........................    ال يسوغ اخلالف ىف رؤية اهللا ىف الدنيا : لعاشراملطلب ا
  ١٠٦    ..................  .......................................  .......... ................ الفهرس   

  
  
  
  

  
  
  


