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 الرحمن الرحيم الحمد ا ه ال ي اصتص سيدنا محمدا بالرسالة واجتبا، ف وتوسنا واستغثنا به إلى بسم هللا

من اصتار، واصطفا، ف وجعله اوضل الصلق بالكمال ف بما جمله به من الجالل والجمال ف واصتار، 
ساعات زمانه وبعثه الظهر كلمة الحق بعد ان مد الضالل رواقه ف ولم يزل بإعزاز الشرع قائما ف ول

وي طلب رضا هللا قاسما ف ال ينحرف عن مقاصد الصواب وال يميل ف وال يصلي مطايا جد، وي تقوية 
الدين مما تابع ويه الرسيم وال ميل ف إلى ان ازال عن القلوب صدأ الشكوك وجال ف وأجلى مسعا، عن 

ان هالل أمن سرار، ف كل ما اودع نفوس احالف الباطل والحاقدين وجال ف ومضى وقد اضاء لاليم
ورضي البادة الشرك حساما ال ينبو قط غرار، ف وصلى هللا عليه وعلى آله الطاهرين ف ورضي عن 
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صحابته المنتصبين ف صالة يتصل االصيل ويها بالغدو ف ونرى قيمتها وي االجر واوية العلو . أما 
هللا عليه وسلم مصباح الظالم ف  بعد : والتوسل واالستغاثة والتشفع بسيد االنام ف نبينا محمد صلى

من االمور المندوبات المؤكدات ف وصصوصا عند المدلهمات ف وعلى  لك سار العلماء العاملون ف 
واالولياء العابدون ف والسادة المحدثون ف واالئمة السالفون ف كما قال السبكي ويما نقل عند صاحب 

( والتشفع بالنبي إلى ربه ولم ينكر  لك 1)( : ويحسن التوسل واالستعانه 135/  2ويض القدير )
. حتى نص السادة الحنابلة وي مصنفاتهم الفقهية عل   احد من السلف والمن الصلف . . . أه

استحباب التوسل بسيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونقلوا  لك عن االمام احمد انه استحبه كا 
/  14( وغير، ونقل ابن كثير وي البداية )456/  2وي كتاب االنصاف ويما ترجح من الصالف )

 ( ان ابن تيمية أقر أصيرا وي المجلس ال ي عقد، له العلماء العاملون الربانيون 45
________________________________________ 

 )*(  ( وقد تصحفت وصوابها االستغاثة أه1)
________________________________________ 

 [4 ] 

 

ن بالتوسل واصر على انكار االستغاثة . مع انه يقول وي رسالة صاصة له وي االستغاثة المجاهدو 
بجوازها بالنبي ويما يقدر عليه المصلوق . واعتمد االمام الحاوظ النووي استحباب التوسل واالستغاثة 

( من طبعة اصرى 498( و )ص 450وي مصنفاته كا وي حاشية االيضاح على المناسك له )ص 
( من طبعة دار الفكر وي كتاب 307( ووفي اال كار )ص 274/  8ح المه ب المجموع )ووي شر 

( من طبعة المكتبة العلمية وهو م هب الشاوعية وغيرهم من االئمة 184ا كار الحج وص )
ني أود ان أسرد بعض االدلة من االحاديث الصحيحة  المرضيين المجمع على جاللتهم وثقتهم وا 

مسلمين وائمة الحفاظ والمحدثين ف والتى لم تضرها محاولة تالعب المتالعبين الثابتة عند علماء ال
وي الطعن وي اسانيدها ف وغير  لك من طرق التالعب والتدليس التي بينتها ومثلت عليها وي بهجة 
الناظر وي الفصل الرابع . وال يعرف الحق كا هو معلوم بالجعجعة وكثرة الكالم ونفخ الكتب بتكثير 

صفحات وانما يعرف الحق بالبراهين العلمية ف واالدلة الواضحة الجلية ف وان كانت قليلة عدد ال
العبارات ف وهي كثرة التعبيرات واالشارات ف وقد ارشد إلى  لك سيدنا رسول هللا صلى اللة عليه وسلم 

ني ابدأ بعرض بعض أدلة ا لتوسل ثم وي قوله )اوتيت جوامع الكلم واصتصر لي الكالم اصتصارا( . وا 
( حديث 1أردوها بأدلة االستغاثة المندوبة التي ارشدت إليها السنة الغراء وأقول : أدلة التوسل : )

الشفاعة المتواتر والمروي وي الصحيحين وغيرهما من ان الناس يتوسلون بسيد االنام عند اشتداد 
الكفر والشرك لم يشفع النبي االمر عليهم يوم القيامة ويستغيثون به ولو كان التوسل واالستغاثة من 



للناس يؤمئ  وال يأ ن هللا له بالشفاعة للمشركين والكفار على زعم من يكفر عباد هللا باالالف ف 
ويحاول تهييج العامة والس ج على من اظهر كفر من قال بقدم العالم المجمع على كفر قائله 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عندما ومعتقد، ف وايضا لو كان التوسل شركا أو كفرا لبينه سيدنا 
 اصبر اصحابه بحديث

 

 الشفاعة . ولما لم يكن كفرا بنص
________________________________________ 
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االحاديث المتواترة كان امرأ مندوبا إليه وي الدنيا واالصرة الن العبرة بعموم اللفظ ال بصصوص السبب 

اثة كفر وي الدنيا ليس كفرا وي اآلصرة قلنا له : إن الكفر كفر سواء ف ومن قال ان التوسل واالستغ
كان وي الدنيا أو وي اآلصرة . قبل موته صلى هللا عليه وسلم وبعد موته ال ورق . وان ادعيت الفرق 

( حديث سيدنا عثمان بن حنيف رضي هللا عنه 2وأت لنا بدليل شرعي مصصص مقبول معتبر . )
أ اتى النبي صلى هللا عليه وسلم وقال ادع هللا ان يعاوينى وقال : إن شئت قال : )إن رجال ضرير 

دعوت وان شئت صبرت وهو صير قال وادعه . وأمر، ان يتوضأ ويحسن الوضوء ويدعو به ا الدعاء 
: اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة يا محمد إنى اتوجه بك إلى ربي وي حاجتي 

شغعه وي . قال سيدنا عثمان : وعاد وقد أبصر( . روا، الترم ي والنسائي والطبراني لتقضى اللهم 
والحاكم وأقر، ال هبي والبيهقي باالسانيد الصحيحة . وللحديث تتمة صحيحة تأتي وي )ارغام المبتدع 

( حديث سيدنا علي رضي هللا عنه وكرم وجهه : أن سيدنا النبي صلى هللا عليه وسلم 3الغبي( . )
لما دون واطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي هللا عنهما قال : اللهم بحقى وحق االنبياء من قبلى 

اغفر المى بعد أمي " روا، الطبراني والحاكم مصتصرأ وابن حبان وغيرهم ووي اسناد، روح بن صالح 
ان ( وروى االمام البصاري وي صحيحه : " 4قال الحاكم ثقة وضعفه بعضهم والحديث صحيح . )

سيدنا عمر رضى هللا عنه استسقى عام الرمادة بالعباس عم النبي صلى هللا عليه وسلم ومن قوله 
توسال به : اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى هللا عليه وسلم وانا نتوسل اليك بعم نبينا قال 

غير، كالصالحين ويسقون . ووي الحديث اثبات التوسل به صلى هللا عليه وسلم وبيان جواز التوسل ب
 (497/  2من آل البيت ومن غيرهم . كما قال الحاوظ وي وتح الباري )

________________________________________ 
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( وما روى البصاري وي صحيحه وغير، من حديث سيدنا عبد هللا بن عمر 1وأما أدلة االستغاثة : )

الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف رضي هللا عنهما وي حديث الشفاعة بلفظ : )ان 
اال ن وبينا هم ك لك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى هللا عليه وسلم ويشفع ليقضي بين 

الصلق ويمشي حتى يأص  بحلقة الباب ويومئ  يبعثه هللا مقاما محمودا يحمد، اهل الجمع كلهم( . وه ا 
االحوال ف مع لفت النظر أنه صلى هللا عليه وسلم حي  صريح وي االستغاثة وهي عامة وي جميع

وي قبر، يبلغه سالم من يسلم عليه وكالم من يستغيث به الن االعمال تعرض عليه كما صح ويدعو 
( روى االمام احمد بسند حسن كما قال االمام الحاوظ ابن حجر وي 2هللا الصحاب الحاجات . )

بكري رضي هللا عنه قال : صرجت انا والعالء بن ( عن الحارث بن حسان ال579/  8الفتح )
اعو  باا ه وبرسوله ان  -وقلت  -الحضرمي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . . . الحديث وويه 

وما واود عاد ؟ وهو اعلم بالحديث ولكنه يستطعمه  -أي سيدنا رسول هللا  -أكون كواود عاد ف قال 
باا ه وبرسوله ولم يكفر، سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد . . . الحديث . وقد استغاث الرجل 

الطبعة الثانية  7صالف إاللباني  لك وكفر كل مستغيث به صلى هللا عليه وسلم كما وي توسله ص 
وقلد، وي ه ، البدعة اصحابه والمتعصبين له وانكروا على من كفر من العلماء مثبت قدم العالم نوعا 

والجهة واالستقرار وغير  لك من طامات نسأل هللا لهم الهداية وان يردهم إلى دينه ومن قال بالحد 
والى الحق ردا جميال . وان يصلصهم من أهوائهم وعنادهم ال ى بنو، على سوء وهم كبيرهم ال ي 

( قوله صلى هللا عليه وسلم وي حديث االعمى 3علمهم السحر أو وساد قصد، وقد يجتمعان . )
 ا علم الرجل ان يقول : )يا محمد اني اتوجه بك إلى هللا( . وي كل زمان ومكان .الصحيح عندم

________________________________________ 
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وه ، استغاثة صريحة ف وقد اعتمدها العلماء المحدثون والحفاظ وي كتب السنة وي صالة الحاجة 
ي صلى اللله عليه وسلم قص على اصحابه قصة ( جاء وي البصاري ان النب4حاثين االمة عليها . )

السيدة هاجر هي وابنها وي مكة قبل ان تبنى الكعبة بعد ان تركهما سيدنا ابراهيم عليه الصالة 
والسالم ووي ما قصه أنها لما سمعت صوتا عند الطفل قالت : " إن كنت  ا غوث وأغث " 

وصرجت زمزم . ولم يقل النبي صلى هللا عليه واستغاثت وإ ا بجبريل عليه السالم وغمز االرض بعقبه 
وسلم أنها كفرت كما يزعم االلباني ولم ينبه ان تلك االستغاثة منها كفر البتة . وهى تعلم ان صاحب 

الصوت لن يكون رب العالمين المنز، عن الزمان والمكان . وهناك ادلة كثيرة بجواز التوسل 
اسميتها )االغاثة بأدلة االستغاثة( وقد اقتصرت هنا على واالستغاثة وندبهما اوردتها برسالة صاصة 



بعضها وويها بيان لمن القى السمع وهو شهيد ه ا إ ا كان قلبه نظيفا ال يحب رمي عباد هللا بالشرك 
بمجرد مصالفتهم لمزاجه وأراد اقتفاء النبي صلى هللا عليه وسلم ف وأصتم االستدالل ببيان مسألة هامة 

أصير على التوسل واالستغاثة من احد الصحابة بعد وواة النبي صلى هللا عليه جدا وهى استدالل 
وسلم واقرار الباقين من الصحابة له وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الصطاب رضي هللا عنه وهو ما 

( حيث قال : روى ابن ابي شيبة باسناد 495/  2 كر، الحاوظ ابن حجر العسقالني وي وتح الباري )
من طريق البيهقي( عن أبي صالح  92/  7أيضا ابن كثير وي البداية والنهاية صحيح )وصححه 

السمان عن مالك الدار وكان صازن عمر قال : أصاب الناس قحط شديد وي زمن عمر وجاء رجل 
الي قبر النبي صلى هللا عليه وسلم وقال يا رسول هللا استسق المتك وإنهم قد هلكوا واتي الرجل وي 

ه ائت عمر واقرئه السالم واصبر، أنهم يسقون اسناد، صحيح وقد ضعف ه ا االثر المنام وقيل ل
( وزعم ان مالك 121 - 119الصحيح االلباني بحجج أوهى من بيت العنكبوت وي توسله ص )

 الدار مجهول . ونقل ترجمته من كتاب

 

حد وهو ابو صالح السمان الجرح والتعديل البن ابي حاتم وقط ليوهم قراء، انه لم يرو عنه اال رجل وا
ف وقد تقرر عند االلباوي بما ينقله عن بعض العلماء من غير المتفق عليه ان الرجل يبقى مجهوال 

 حتى يروى عنه اثنان وأكثر . ثم
________________________________________ 
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 يصح السند لوجود قال لينصر هوا، ان المن ري والهيثمي لم يعروا مالك الدار وهو مجهول وال

مجهول ويه ثم تبجح قائال : وه ا علم دقيق ال يعروه اال من مارس ه ، الصناعة . ونحن نقول له 
بل ه ا تدليس وغش وصيانة ال يدريه اال من امتال قلبه حقدا وعداء على السنة والتوحيد واهلهما . 

صبين الالهثين وراء بريق الدراهم وي وقد تبعه على ه ا الغش والتدليس وزاد عليه احد االغبياء المتع
كتاب له مال، من ه ، البضاعة . تصيل ويه انه رد التوسل وهيهات وهو لم يقرأ العلوم وصاصة ملحة 
االعراب على احد ولم يكن له وي حياته استا  يه ب أو شيخ يدرب اال التلقي من صفحات دواتر 

اني من جهالة مالك الد ار : إ ا صرح المن رى ه ا االلباني . ونقول وي بيان نسف ما قاله االلب
والهيثمي بأنهما ال يعروانه ونقول للباحث عن الحق ا ن لم يصرحا بتوثيق له أو تجريح النهما ال 
يعروانه . لكن هناك من يعروه وهم ابن سعد والبصاري وعلى ابن المديني وابن حبان والحاوظ ابن 

ي ينقل كالم من عروه أم كالم من جهله ؟ ! ! . العجيب ان حجر العسقالني وغيرهم . وهل يا البان
االلباني يحب  كالم من جهل حاله ويصتار، ويفضله على كالم من علم حاله ال ى يستر، االلباني وال 

يحب ان يطلع عليه احد . وما سأنقله من اقوال االئمة الحفاظ ال ين عروو، وي توثيقه كاف وي 



هللا الغماري وغير، من المحدثين والمشتغلين وي علم الحديث من ان اثبات ما يقوله السيد عبد 
االلباني يعرف الصواب وي كثير من االمور لكنه غاش مدلس صائن مضلل ال يؤتمن على حديث 
واحد . وقد صرح ب لك كثير من اهل العلم كالسيد احمد الغماري والسيد عبد هللا والسيد عبد العزيز 

 المحدثون 

 

الفتاح ابو غدة والمحدث حبيب الرحمن االعظمي محدث الهند والباكستان والشيخ  والشيخ عبد
اسماعيل االنصاري والشيخ محمد عوامة والشيخ محمود سعيد والشيخ شعيب االرناؤوط وغيرهم 

عشرات من اهل ه ا الفن والمشتغلين به . وأهل الحديث شهدوا بأن ه ا الرجل ال يعتمد كالمه وي 
عيف النه يصحح ويضعف حسب الهوى والمزاج وليس حسب القواعد العلمية ومن التصحيح والتض

 5تتبع اقواله وما يكتبه تحقق  لك . ويكفينى ان اقول وي مالك الدار ان ابن سعد قال وي الطبقات )
 ( : مالك الدار مولى عمر بن الصطاب روى عن ابي بكر وعمر ثم قال وكان معرووا .12/ 

________________________________________ 
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( : له ادراك اي انه معدود من 8356وقال الحاوظ ابن حجر وي االصابة وي ترجمته ترجمة رقم )
الصحابة ويكفيه وي  لك توثيقا ثم  كر أنه روى عنه اربعة رجال وهم ابو صالح السمان وابنا، عون 

لمصزومي . ثم قال : قال علي بن المدينى : و عبد هللا ابنا مالك و عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ا
بمعنا، ملصصا . وب لك نعلم ان سيدنا عمر وسيدنا عثمان قد وثقا، إ    كان مالك الدار صازنا لعمر أه

وقد نقل الحاوظ الصليلي وي كتابه  -قد وليا، بيت مال المسلمين ووي  لك اقوى توثيق له ايضأ . 
الدار وقال هناك : " متفق عليه أثنى عليه التابعون " . وقد  االرشاد )/( االتفاق عل توثيق مالك

 هب كالم االلباني هباء وللموضوع توسع وي رسالة لنا صاصة اسميناها بالباهر . وهللا يقول الحق 
 وهو يهدي السبيل . حسن بن علي السقاف

________________________________________ 
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الحمد ا ه رب العالمين ف والعاقبة للمتقين ف وال عدوان اال على الظالمين  بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله االكرمين ف ورضي هللا عن صحابته والتابعين . وبعد ف وإن 
الشيخ االلباني سامحه هللا تعالى صاحب غرض وهوى ف إ ا رأى حديثا أو اثرا ال يواوق هوا، وإنه 

( ف ليوهم قراء، انه مصيب ف مع انه مصطئ بل 1ي تضعيفه بأسلوب ويه تدليس وغش )يسعى و



صاطئ غاش ف وبأسلوبه ه ا ضلل كثيرا من أصحابه ال ين يثقون به ويظنون انه على صواب ف 
( ال ي يحقق المعجم الكبير ف 2والواقع صالف  لك . ومن المصدوعين به من يدعى حمدي السلفي )

( وكان كالمه وي 3على تضعيف أثر صحيح لم يواوق هوا، كما لم لراوق هوى شيصه )وقد أقدم بجرأة 
تضعيفه هو كالم شيصه نفسه . وأردت ان ارد الحق إلى نصابه ف ببيان بطالن كالم الصادع 

 9والمصدوع به ف وعلى هللا اعتمادي ف واليه تفويضي واستنادي . روى الطبراني وي المعجم الكبير )
يق ابن وهب عن شبيب عن روح بن القاسم عن ابي جعفر الصطمي المدني عن ابي ( من طر 17/ 

 أمامة بن سهل بن حنيف عن
________________________________________ 

 

( : روى 495/  2( كما ضعف االثر الصحيح ال ي قال عنه ابن حجر العسقالني وي الفتح )1)
  مالك الدار وكان صازن عمر قال : )اصاب الناس ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابي صالح عن

قحط شديد وي زمن عمر ف وجاء رجل إلى قبر النبي صلي هللا عليه وسلم وقال : يا رسول هللا 
استسق المتك وإنهم قد هلكوا ف وأتي الرجل وي المنام وقيل له ائت عمر واقرئه السالم وأصبرهم انهم 

لدار مع انه ثقة بإجماع الصحابة وغيرهم زمن سيدنا عمر يسقون( ضعفه االلباني بجهالة مالك ا
وسيدنا عثمان رضي هللا عنهما ولم يجرحه أحد البتة وغير  لك مما بسطنا، وي غير ه ا الموضوع 
وه ا االثر صحيح وقد ضعفه االلباني النه مصالف لهوا، بحجج واهية غير مقبولة حسب الموازين 

ه ا المقلد غاية االساءة وي ترجمة الحاوظ أحمد الغماري وي مقدمة ( وقد أساء 2العلمية ف وتأمل . )
( مع انه 3تعليقاته على )وتح الوهاب بتصريج أحاديث الشهاب( واتهمه وبهته بما هو برئ منه . )

 من المعلوم ال يجوز التصحيح والتضعيف اال من الحاوظ كما هو وي كتب المصطلح . )*(
________________________________________ 
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عمه عثمان بن حنيف رضي هللا عنه : أن رجال كان يصتلف إلى عثمان بن عفان رضي هللا عنه 
وي حاجة له وكان عثمان ال يلتفت إليه ف وال ينظر وي حاجته ف ولقي عثمان بن حنيف وشكا إليه 

صل ويه ركعتين ف ثم قل  لك ف وقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضأة وتوضأ ثم ائت المسجد ف و
: اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد صلى هللا عليه وسلم نبى الرحمة ف يا محمد اني اتوجه 

بك إلى ربي وتقضي لى حاجتى ف وت كر حاجتك ف ورح إلي حتى أروح معك . وانطلق الرجل وصنع 
، ف وأدصله على عثمان بن عفان ما قال له ف ثم اتى باب عثمان بن عفان وجاء البواب حتى أص  بيد



وأجلسه معه على الطنفسة ف وقال له ما حاجتك و كر حاجته ف وقضاها له ف ثم قال : ما  كرت 
حاجتك حتى كانت ه ، الساعة ف وقال : ما كانت لك من حاجة وائتنا . ثم ان الرجل صرج من عند، 

نظر وي حاجتى وال يلتفت الي حتى ولقى عثمان بن حنيف ف وقال له : جزاك هللا صيرا ف ما كان ي
كلمته وي . وقال عثمان بن حنيف : وهللا ما كلمته ولكن شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأتا، 

رجل ضرير وشكا إليه  هاب بصر، . وقال له النبي صلى هللا عليه وسلم : أو تصبر ؟ وقال : يا 
النبي صلى هللا عليه وسلم : " ائت الميضأة رسول هللا انه ليس لي قائد وقد شق علي . وقال له 

وتوضأ ثم صل ركعتين ف ثم ادع به ، الدعوات( قال عثمان بن حنيف : ووهللا ما تفرقنا وطال بنا 
الحديث ف حتى دصل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط " . صححه الطبراني ف وتعقبه حمدى 

وانما الشك وي ه ، القصة التي يستدل بها على السلفي بقوله : ال شك وي صحة الحديث المرووع ف 
التوسل المبتدع ف وهي انفرد بها شبيب كا قال الطبراني ف وشبيب ال بأس بحديثه ف بشرطين ان 

يكون من رواية ابنه احمد عنه ف وان يكون من رواية شبيب عن يونس بن يزيد . والحديث روا، عن 
تكلم الثقات وي رواية ابن وهب عن شبيب ف وي شبيب شبيب ابن وهب وولدا، اسماعيل واحمد ف وقد 

 ف وابنه اسماعيل ال يعرف ف وأحمد وان

 

روى القصة عن ابيه اال انها ليست من طريق يونس بن يزيد ف ثم اصتلف ويها على احمد ف وروا، 
طريق ابن السنى وي عمل اليوم والليلة والحاكم من ثالثة طرق بدون  كر القصة ف وروا، الحاكم من 

 عون بن عمارة البصري عن روح بن القاسم به ف قا أي شيصنا محمد
________________________________________ 
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ناصر الدين االلباني : وعون ه ا وان كان ضعيفا وروايته اولى من رواية شبيب لمواوقتها لرواية 

ه ا الكالم تدليس وتحريف نبينه . ووي   ( أ ه4شعبة وحماد بن سلمة عن ابي جعفر الصطمي . )
 ( من طريق يعقرب بن سفيان حدثنا5ويما يلي . )اوال( : ه ، القصة رواها البيهقي وي دالئل النبوة )

________________________________________ 
( : 526/  1( ووي ه ا الكالم من االباني كتمان لتمام ما روا، و كر، الحاكم وي المستدرك )4)

ف وكتم االلباني ه ا ورمى صصومه بكتم ما ويه عكس   ل ويه قول شبيب وإنه ثقة مأمون أ هوالقو 
مصالحهم كما يدعى ف كما وعل مثال وي متدمته الجديدة الي اسفرت عن اصالقه وي آداب زواوه 

 ال ي صالف وبه الحدث واالجماع . سهل هللا الرد عليه قريبا .
________________________________________ 

 



/  6( وقد اورد البهيقى وي الدالئل )168 - 166/  6( انظر دالئل النبوة بتحقيق القلعجي )5)
( ثم 168( القصة اوال من طريق اسماعيل بن شبيب حدثنا ابي عن روح بن القاسم ثم )ص 167

ي شهر ثني ب كر ان القصة مروية من طريق أحمد ابن شبيب ف وقال : وه ، زيادة الحقتها به و
رمضان سنة اربع واربعين . وتكون القصة مروية عند البيهقي وي الدالئل من طريق احمد ابن شبيب 

( ه ا السند على شرط البصاري واقر، 527/  1عن أبيه عن روح ف وقد صحح الحاكم وي المستدرك )
: ال بأس  ( طبعة محمد عوامة(2739على  لك ال هبي ف وهو المواوق لكالم الحاوظ وي التقريب )

( : 409بحديثه من رواية ابنه احمد عنه . . . وقول الحاوظ ابن حجر وي مقدمة وتح الباري )ص 
قلت : اصرج البصاري من رواية ابنه عن يونس احاديث . ولم يصرج من روايته عن غير يونس وال 

عن غير يونس . أقول : وقول الحاوظ : )ولم يصرج من روايته   من رواية ابن وهب عنه شيئا . أه
احاديث( ليس تصريحا من الحاوظ بضعف رواية شبيب عن غير يونس وال إشارة كما توهم االلباني 

( انه اراد ان يدوع عن رواية 1الطبعة ا لثانية( لوجو، :  87واستنبط وي )التوسل انواعه وأحكامه 
قوعت وي البصاري شبيب أي شائبة طعن النه  كر عن ابن عدي ان روايته عن يونس مستقيمة وقد 

عن يونس وهي المثهود لها بالصحة واالستقامة ولم تقع عن غير، ف وليس وي  لك كله أي طعن 
اشارة أو تمريحا برواية شبيب غير يونس ف وانما المراد بيان اقوى رواياته واكثرها استقامة هي التي 

يئا( ومراد، انه لما نقل وقعت وي البصاري . وأما قول الحاوظ : )وال من رواية ابن وهب عنه ش
الطعن وي رواية ابن وهب عن شبيب بأن ويها مناكير اراد ان يبرئ روايته وي البصاري من طريق 
ابن وهب عنه ف ولما  كر الحاوظ ان رواية شبيب من طريق ابن وهب عنه منكرة ف ولم ينقل وي 

( ما  كر، الحاوظ وي 2وق : روايته عن يونس االيلى طعن اتتضح المراد ال ى قررنا، ف وال ي يوا
 التقريب عنه ف انه إ ا روي الحديث من طريق ابنه

 

( ان الحاوظ كالحاكم وال هبي حكموا على رواية احمد بن شبيب عن 3احمد عنه وهو ال باس به . 
 ابيه عن روح بانها على شرط )*(

________________________________________ 
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( عن ابي جعفر الصطمى عن ابى 7ن سعيد ثنا أبي عن روح بن القاسم )( ب6احمد بن شبيب )
امامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف ان رجال كان يصتلف إلى عثمان بن عفان 

رضي هللا عنه ف و كر القصة بتمامها . ويعقوب بن سفيان هو الفسوي الحاوظ االمام الثقة ف بل هو 
ح . البصاري ف ومعنى  لك انها صحيحة وه ا ال ي يواوق كالم الحاوظ ووق الثقة ف وه ا اسناد صحي

( ان الحاوظ ايضا 4ف ويبطل ما استنبطه االباني من كالم الحاوظ وي مقدمة وتح الباري وليتأمل . 



( باقرار، للطبراني ف والهيثمي وي 476/  1صححوا ه ، القصة ف كالمن ري وي الترغيب والترهيب )
 307/  1( ايضا ف وقبلهما االمام الحاوظ الطبراني وي معجمه الصغير )279/  2مجمع الزوائد )

( انه لم ينقل االلباني عن حاوظ واحد انه نص على تضعيف القصة مع 5الروض الداني( وغيرهم . 
مالحظة هؤالء الحفاظ من االئمة االعالم كالمن ري والهيثمي وغيرهما لم ينصوا على ان ه ا بدعة 

ل  كروها وي ابواب صالة الحاجة ناصين على التصحيح مقرين له ف غير معقبين عليه أو شرك ف ب
( وقد تقرر وي علم 6بالضعف والنكارة أو الشرك والبدعة كما وعل االباني القاصر وي ه ا العلم . 

المصطلح اتفاق الحفاظ على عدم جواز التصحيح والتضعيف لغير الحاوظ ف وال عبرة بقول أمثال 
ني ال ين هم ليسوا حفاظا ولم يتلقوا ه ا العلم عن أهله ف وهل نصغي لالئمة الحفاظ اهل ه ا االلبا

حيث  88الشأن ام إلى االلباني ال ي ظهر صطله ؟ ا . وبه ا كله يسقط قول االلباني وي توسله ص 
باح قال : ومن عجائب التعصب واتباع الهوى ان الشيخ الغماري اورد روايات ه ، القصة وي المص

. . ثم لم يتكلم عليها مطلتا ال تصحيحا وال تضعيفا والسبب واضح ف اما التصحيح  17 - 12ص 
 وغير ممكن صناعة واما التضعيف وهو الحق ولكن . .

 

كالمه بشينه ومينه ف وقد تبين ان التصحيح هو الصحيح الثابت صناعة وان التضعيف هو   .( أه
حيه إليه شيطانه ف وبان ان ه ، الوصمة هي صفة االلباني لتعصب االلباني واتباع هوا، وما يو 

وليست صفة االمام الحاوظ المحدث الحجة سيدي عبد هللا والحمد ا ه . تماما كما قالوا : " رمتني 
( : صدوق ف ثم 104 - 103/  1( احمد بن شبيب قال ال هبي وي الميزان )6بدائها وانسلت " . )

ف قلت :   لحديث ف ثم رد عليه وقال : قلت : قد وثقه ابو حاتم أ هنقل عن االزدي أنه قال منكر ا
 1970( قال الحاوظ وي التقريب )7( . )18 - 10/  1وهو من رجال البصاري كما وي الجمع )

 طبعة محمد عوامة( : ثقة حاوظ من رجال البصاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه . )*(
________________________________________ 
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( 06 6/  2والقصة صحيحة جدا ف وقد واوق على تصحيحها ايضا الحاوظ المن ري وي الترغيب )ج 
( . )ثانيا( : احمد بن شبيب من رجال البصاري ف 279/  2( والحاوظ الهيثمي وي مجمع الزوائد )8)

ب عنه هو وأبو زرعة ف وقال روى عنه وي الصحيح ووي االدب المفرد ف وثقه ابو حاتم الرازي وكت
( . وأبو، شبيب بن سعيد التميمي 9ابن عدي : وثقه أهل البصرة وكتب عنه علي ابن المديني )

الحبطي البصري ابو سعيد من رجال البصاري أيضا )*( روى عنه وي الصحيح ووي االدب المفرد . 



وي االوسط . قال ابو حاتم : كان  وثقه ابو زرعة وابو حاتم والنسائي وال هلي والدارقطني والطبراني
عند، كتب يونس بن زيد ف وهو صالح الحديث ال بأس به : وقال ابن عدي : ولشبيب نسصة الزهري 
عند، عن يونس عن الزهري أحاديث مستقيمة . وقال ابن المدينى : ثقة كان يصتلف وي تجارة إلى 

س ويه اشتراط صحة روايته بأن مصر وكتابه كتاب صحيح ف ه ا ما يتعلق بتوثيق شبيب ف ولي
تكون عن يونس بن يزيد ف بل صرح ابن المديني بأنه كتابه صحيح . وابن عدي انما تكلم على 

نسصة الزهري عن شبيب وقط ف ولم يقصد جميع رواياته ف وما ادعا، االلباني تدليس وصيانة . يؤكد 
ا لزهري ! ! وانما روا، عن  لك ان حديث الضرير صححه الحفاظ ولم يرو، شبيب عن يونس عن 

روح بن القاسم ف ودعوا، ضعف القصة باالصتالف ويها حيث لم ي كرها بعض الرواة عند ابن السنى 
 ( الن من10والحاكم ف لون آصر من التدليس )

________________________________________ 
 - 31/  1يب الته يب )( انظر ته 9( . )476/  1مجلدات وي ) 4( وي الطبعة الواقعة وي 8)

بان شبيب  79( . )*( وقد انغر كاتب متعصب بكالم االلباني وي اكتوبة اسماها بالزهر ص 32
( وال 10وأبان عن غباء وتدليس . ) 270/  4متكلم وي حفظه كما أوهم كالم بعضهم وي الته يب 

 شك ان تدليسه على الطلبة والضعفاء وي ه ا الفن له الوان واشكال . )*(
________________________________________ 
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المعلوم عند اهل العلم ان بعض الرواة يروي الحديث وما يتصل به كامال ف وبعضهم يصتصر منه ف 
بحسب الحاجة . والبصاري يفعل ه ا ايضا ف وكثيرا ما ي كر الحديث مصتصرا أو يوجد عند غير، تاما 

بهيقي إمام و  يقول عنه ابو زرعة الدمشقي : قدم علينا رجالن من . وال ي  كر القصة وي رواية ال
( يعجز اهل العراق ان يرو مثله رجال . وتقديمه 1نبالء الناس احدهما وارحلهما يعقوب بن سفيان )

( الضعيف على من زاد القصة ف لون ثالث من التدليس والغش . وإن الحاكم روى 12رواية عون )
ون مصتصرا ثم قال : تابعه شبيب ابن سعيد الحبطى عن روح بن حديث الضرير من طريق ع

القاسم زيادات وي المتن واالسناد ف والقول ويه قول شبيب وإنه ثقة مأمون ف ه ا كالم الحاكم ف وهو 
يؤكد ما تقرر عند علماء الحديث واالصول ان زيادة الثقة مقبولة ف وأن من حفظ حجة على من لم 

ي رأى كالم الحاكم لكن لم يعجبه ل لك ضرب عنه صفحا ف وتمسك بأولوية ( . وااللبان13يحفظ )
( . )ثالثا( : تبين مما اوردنا، وحققنا، وي كشف تدليس 14رواية عون الضعيف عنادا وصيانة )

االلباني وغشه ان القصة صحيحة جدا رغم محاوالته وتدليساته وهى تفيد جواز التوسل بالنبي صلى 
انتقاله ف الن الصحابي راوي الحديث ف وهم  لك ف ووهم الراوي له قيمته العلمية ف  هللا عليه وسلم بعد



وله وزنه وي مجال االستنباط . وانما قلنا ان القصة من وهم الصحابي ف على سبيل التنزل ف 
والحقيقة ان ما وعله عثمان بن حنيف من ارشاد، الرجل إلى التوسل ف كان تنفي ا لما سمعه من النبي 

 ى هللا عليه وسلم ف كما ثبت وي حديث الضرير .صل
________________________________________ 

 8( انظر ترجمته وي ته يب الته يب )12( . )338/  11( انظر ترجمته وي ته يب الته يب )11)
( كما ضرب صفحا عن ترجمة مالك 14( كما تقرر عند الحفاظ واهل الشأن . )13( . )154/ 

 االصابة وطبقات ابن سعد وثقات ابن حبان وكم ل لك من ا شتبا ه . )*( الدار وي
________________________________________ 
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( أنا ابو 17( ثنا حماد بن سلمة )16( وي تاريصه : حدثنا مسلم بن ابراهيم )15قال ابن ابي صيثمة )
بن حنيف رضي هللا عنه : ان رجال  ( عن عثمان19( عن عمارة بن صزيمة )18جعفر الصطمي )

اعمى اتى النبي صلى هللا عليه وسلم وقال : اني أصبت وي بصري وادع هللا لى قال : " ا هب 
وتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيي محمد نبي الرحمة يا محمد اني 

ن كانت استشفع بك عن ربي وي رد بصري اللهم وشفعني وي نفسي وشفع ن بيي وي رد بصرى وا 
حاجة واوعل مثل  لك " اسناد ه صحيح . والجملة االصيرة من الحديث تصرح بإ ن النبي صلى هللا 
عليه وسلم وي التوسل به عند عروض حاجة تقتضيه . وقد أعل ابن تيمية ه ، الجملة بعلل واهية . 

الحديث ال ي ال يواوق غرضه . ( ف وابن تيمية جرئ وي رد 2بينت بطالنها وي غير ه ا المحل )
 ( .21ولو كان وي الصحيح )

________________________________________ 

 

( هو الحاوظ الحجة الثقة أحمد بن ابي صيثمة زهير بن حرب النسائي ابو بكر الحاوظ ابن 15)
من رجال  (16( . )492/  11الحاوظ ف قال الداقطني ف ثقة مأمون . انظر سير اعالم النبالء )

( ثقة عابد . من رجال 1498( وي التقريب )17( . . )109/  10الستة ف انظر ته يب الته يب )
( . وهو ثقة . 134/  8( اسمه عمير بن يزيد بن عمير ترجمته وي الته يب )18مسلم واالربعة . )

طبعة  -ة ( بينها وي كتابه )ممباح الزجاج20( وهو ثقة . )364/  7( ترجمته وي الته يب )19)
( 83( ودحض كالم ابن تيمية ومنه يتبين سقوط كالم االلباني وي )توسله ص 37عالم الكتب ص 

حيث اعترض على الشيخ وانه وضع القاعدة التى جلبها من نصبة الفكر وي غير محلها . والحمد ا ه 



هللا ( أو صحيحا وي غير صحيح البصاري ومسلم : كحديث السيدة عائشة ان النبي صلى 21. )
عليه وسلم : " كان يقصر الصالة وي السفر ويتم ويفطر ويصوم( قال الدراقطني : ه ا اسناد 

( والجوهر النقي اسفل الصحيفة للتركماني ف وقال ابن القيم 142/  3صحيح . وانظر سنن البيهقي )
 عليه وي زاد المعاد : وسمعت شيخ االسالم ابن تيمية يقول : هو ك ب على رسول هللا صلى هللا

( وانظر، . وتأمل . ووي لسان الميزان 37وسلم . أواد، السيد عبد هللا وي كتابه المبح الساور )ص 
(  كر الحاوظ ابن حجر وي ترجمة يوسف بن الحسن الراوضي ف ان ابن تيمية رداحاديثا 319/  6)

 جيادا وغير  لك . )*(
________________________________________ 
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ال  لك : روى البصاري وي صحيحه حديث : " كان هللا ولم يكن شئ غير، وهو مواوق لدالئل مث
النقل والعقل واالجماع المتيقن . لكنه صالف رأيه وي اعتقاد، قدم العالم ف وعمد إلى رواية للبصاري 

ف بدعوى ايضا وي ه ا الحديث بلفظ " كان هللا ولم يكن شئ قبله " ورجحها على الرواية الم كورة 
( : مع ان 22انها تواوق الحديث اآلصر " انت االول وليس قبلك شئ " . قال الحاوظ ابن حجر )

قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل ه ، الرواية على االولى ال العكس ف والجمع مقدم عل 
بينهما تعارض ف  . قلت : تعصبه لرأيه اعما، عن وهم الروايتين اللتين لم يكن  الترجيح باالتفاق . أه

الن رواية " كان شئ " . مثال ثان : حديث امر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسد االبواب 
الشارعة وي المسجد وترك باب علي عليه السالم ف حديث صحيح ف أصطأ ابن الجوزى ب كر، وي 

علي عليه السالم ( . وابن تيمية النحراوه عن 23الموضوعات . ورد عليه الحاوظ وي القول المسدد )
كما هو معلوم . لم يكفه حكم ابن الجوزى . بوضعه وزاد من كيسه حكاية اتفاق المحدثين على 

وضعه ف وامثلة رد، لالحاديث التي يردها لمصالفة رأيه كثيرة يعسر تتبعها . )رابعا( : ونقول على 
روايهة ابن ابي صيثمة سبيل التنزل : لو ورضنا ان القصة ضعيفة تطيبا لصاطر االلباني ف وان 

 ( ف قلنا وي حديث توسل24معلولة كما وي محاولة ابن تيمية )
________________________________________ 

( . 11 - 10( القول المسدد )طبقة عالم الكتب ص 23( . )410/  13( وي وتح الباري )22)
  لك باطال قطعا . )*(( اي لو سلم  لك جدال ف مع كون ادعاء ضعف القصة وما اشبه 24)

________________________________________ 
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الضرير كفاية وغناء ف الن النبي حين علم الضرير  لك التوسل ف دل على مشروعيته وي جميع 
الحاالت . وال يجوز ان يقال عنه : توسل مبتدع ف وال يحوز تصصيصه بحال حياته صلى هللا عليه 

وهو المبتدع حقيقة النه عطل حديثا صحيحا وابطل العمل به ف وهو حرام .  وسلم ف ومن صصصه
وااللباني عفا هللا عنه جرئ على دعوى التصصيص والنسخ لمجرد صالف رأيه وهوا، . وحديث 

الضرير لو كان صاصا به ف لببنه النبي صلى هللا عليه وسلم ف كما بين البي بردة ان الج عة من 
حية وال تجزئ غير، ف كما وي الصحيحين . وتأصير البيان عن وقت الحاجة ال المعز تجزئه وي االض

( . " اعت ار وجوابه " قد يقال : الداعي إلى تصصيصي الحديث بحال حياة النبي صلى 25يجوز )
( ف النه 26هللا عليه وسلم ما ويه من ندائه ف وهو ع ر مقبول . والجواب : ان ه ا اعت ار مردود )

نبي صلى عليه وسلم تعليم التشهد وي الصالة ف وويه السالم عليه بالصطاب ونداؤ، تواتر عن ال
( ف وابن الزبير 27)السالم عليك ايها النبي( وبه ، الصيغة علمه على المنبر النبوى ابو بكر وعمر )

بن تيمية )28ومعاوية ف واستقر عليه االجماع كما يقول ابن حزم ) الف ( وااللباني البتداعه ص29( وا 
ه ا كله ف وتمسك بقول ابن مسعود ف ولما مات قلنا السالم على النبي ف ومصالفة التواتر واالجماع ف 

 هي عين االبتداع .
________________________________________ 

( كما وضح  لك المصنف وي كتابه )القول المقنع وي الرد 26( كما هو مقرر وي االصول . )25)
( كما ثبت  لك باالسانيد الصحيحة 27( ولينظر وانه مهم . )18 - 13مبتدع )ص على االلبناني ال

( كما وي الفصل وي 28وي الموطأ ومصنف ابن ابي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومعاني االثار . )
 ( وي كتابه الجواب الباهر . )*(29( . )89/  1النحل البن جزم )

________________________________________ 
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( ف وك لك صالتنا عليه 30مع انه صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم ان اعمالنا تعرض عليه )
صلى هللا عليه وسلم ف تعرض عليه ف وثبت ان ا ه ماللكة سياحين وي االرض يبلغونه سالم امته ف 

، الشريف ال ( ف وان جسد31وثبت بالتواتر واالجماع ان النبي صلى هللا عليه وسلم حي وي قبر، )
( وهل هو إال مثل ندائه وي التشهد ! . ولكن 32يبلى ف وكيف يمتنع مع ه ا نداؤ، وي التوسل به )

االلباني عنيد شديد العناد ف وااللبانيون عندهم عناد ف وصالبة وي الرأي ف أصبرني ب لك عالم الباني 
ن وديعا هادئ الطبع ف وهو حضر على وي تفسير البيضاوي وشرح التحرير البن امير الحاج ف وكا

 تلمي  لى .
________________________________________ 



 

( كما جاء وي الحديث الصحيح : " حياتي صير لكم تحدثون ويحدث لكم تعرض علي اعمالكم 30)
وما رأيت من صير حمدت هللا وما رايت من شر استغفرت لكم " وهو من رواية سيدنا عبد هللا بن 

اوله : " ان ا ه مالئكة سياحبن يبلغوني عن امتي السالم " ثم قال : وقال رسول هللا صلى مسعود ف و 
. اي   هللا عليه وسلم : )حياتي . . .( الحديث . قال العراقي وي طرح التثريب : اسناد، جيد أه

. وقال السيوطي وي   صحيح . وقال الهيثمي وي مجمع الزوائد : رجال اسناد، رجال الصحيح أه
الصصائص الكبرى : اسناد، صحيح وك ا علي القارى والصفاجي ف وقد جمع الحاوظ ابن حجر وي 

( بينه وبين حديث )انك ال تدرى ما احدثوا بعدك( ونقل الجمع عن صمسة 385/  11وتح الباري )
 ( انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر )طبعة دار الكتب العلمية( ص31من الحفاظ ف وانظر، . )

( قال العالمة ابن حجر الهيثمى وي 32( حياة االنبياء وي قبورهم . )115ف حديث رقم ) 135
قصيدة له شرحها الشيخ محمد حبيب هللا الشنقيطي : تواترت االدلة والنقول وما يحصي المصنف ما 

يقول بأن المصطفى حي طرئ هالل ليس يطرقه أوول وأن الجسم منه بقاع لحد كورد ال يدنسه 
بول وأن الهاشمي بكل وصف جميل ال يغير، الحلول ويسمعهم إ ا صلوا عليه با نيه وقصر يا ال 

ملول ومن لم يعتقد ه ابطه يقينا وهو زنديق جهول عبيد هيتمي مستجير بمن حطت بساحته الحمول 
وجاء وي حديث اوس بن اوس مرووعا : " ان هللا حرم على االرض اجساد االنبياء " وهو حديث 

 روا، ابو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . )*(صحيح 
________________________________________ 
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ه ا موجز ردنا لدعوى االلباني . اما من يدعى حمدى السلفي وليس هناك ف وانما هو مجرد مصدوع 
حيحه وتضعيفه ف ( . )صامسا( : وال ي اقرر، هنا ف ان االلباني غير مؤتمن وي تص33يردد الصدا )

( ف مع 34بل يستعمل وي  لك انواعا من التدليس والصيانة وي النقل ف والتحريف وي كالم العلماء )
جرأته على مصالفة االجماع * ف وعلى دعوى النسخ بدون دليل ف وه ا يرجع إلى جهله بعلم االصول 

ى هللا عليه وسلم وتسويد، وي ف وقواعد االستنباط ف ويدعى انه يحارب البدع مثل التوسل بالنبي صل
( ف وقراءة القرآن على الميت ! ! لكنه يرتكب اقبح البدع بتحريم ما أحل هللا ف 35الصالة عليه )

وشتم مصالفيه بأق ر الشتائم صصوصا االشعرية والصووية ف وحاله وي ه ا كحال ابن تيمية ف تطاول 
ى ف ثم اعتنق هو بدعتين ال يوجد اقبح منهما على الناس وأكفر طائفة من العلماء ف وبدع طائفة اصر 

 ( والعيا  باا ه تعالى .37( ف وهي بدعة كفرية )36: احداهما قوله بقدم العالم )
________________________________________ 



 

( ويتضح  لك لمن 34( يعني ال صلة له بعلم الحديت وال معروة وانما هو مقلد ه ا الجاهل . )33)
اب : " تنبيه المسلم إلى تعدى االلباني على صحيح مسلم " وكتاب " وصول التهاني " طالع كت

للمحقق البحاثة محمود سعيد و " بيان نكث الناكث " للسيد المحدث عبد العزيز الغماري متعنا هللا 
بحباته . وغير  لك من الكتب المفيدة . )*( وقد صنفت وي الرد عليه وي انكار، االجماع كتابا 

( اعلم ان حديت " ال 35سميته )احتجاج الصائب بعبارة من ادعى االجماع وهو كا ب( ولينظر . )ا
تسيدوني وي الصالة " ك ب موضوع نص على  لك جماعة منهم الحاوظ السصاوى وي المقاصد 
الحسنة وعلي القارى وي موضوعاته الكبرى والصغرى ف والعجلوني وي كشف الصفاء وابن حجر 

المنهاج القويم . وعندنا معاشر الشاوعية تسويد النبي صلى هللا عليه وسلم وي الصالة الهيتمي وي 
االبرهيمية وغيرها سنة ف وقد اعتمد  لك الرملي والزيادي والحلبي وابن ظهيرة ف وقال ابن حجر وي 

/  1) االيعاب : االولى سلوك االدب اي ويأتي بسيدنا ف اوادة العالمة الكردى وي الحواشي المدينة
( 109/  1( قال  لك وي عدة من كتبه كمنهاج السنة )36طبعة مكتبة الغزالي( وك ا غير، . ) 174

( باجماع العلماء 37( من الطبعة الواقعة وي هامش منهاج السنة وي مجلدين . )75/  2والمواوقة )
وص الكتاب ( وه ا االجماع مدعم بنص167وقد نقل  لك صالئق حتى ابن حزم وي مراتب االجماع )

 والسنة والتي وصلناها وي كتابنا ف )التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد( وليراجع . )*(
________________________________________ 
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( ف ول لك وسمه علماء عصر، بالنفاق ف لقول النبي 38واالصرى انحراوه عن علي عليه السالم )
لي " ال يحبك اال مؤمن وال يبعضك اال مناوق " وه ، عقوبة من هللا البن صلى هللا عليه وسلم لع

( ف وال ادري كيف يعطي ه ا اللقب وهو يعتقد 40( ال ى يسميه االلباني شيخ االسالم )39تيمية )
عقيدة تناقض االسالم ؟ ! ! واظن بل اجزم ان الحاوظ ابن ناصر لو اطلع على عقيدته وما ويها من 

 ( ف النه كتبه وهو مغرور بمن اثنى عليه ف41كتب وي الدواع عنه كتاب الرد الواور ) طامات ف لما
________________________________________ 

 

( ان ابن تيمية صطا امير 114/  1( نقل الحاوظ ابن حجر العسقالني وي الدرر الكامنة )38)
نص الكتاب ف وان العلماء نسبو، إلى المؤمنين عليا كرم هللا وجهه وي سبعة عشر موضعا صالف 

النفاق لقوله ه ا وي سيدنا علي ف ولقوله ايضا ويه : أنه كان مص وال ف وانه قاتل للرياسة ال للديانة 



( ما نصه : )وليسس 203/  2ومن شاء وليراجع الدرر الكامنة . وقال ابن تيمية وي منهاج السنة )
 تاركا له . . .( وانظر لزاما التوويق الربنني وي الرد على علينا ان نبايع عاجزا عن العدل علينا وال

( انظر كتاب الصبح 39( . )351 - 350( والفرق بين الفرق )ص 85ابن تيمية الحراني )ص 
( 54الساور وي تحقيق صالة المساور للسيد عبد هللا بن محمد بن الصديق مؤلف ه ا الكتاب )ص 

( . وااللباني حريص كل 9لى االباني المبتدع للمؤلف ص )( انظر القول المقنع وي الرد ع40. )
الحرص على نلقيب ابن تيمية بشيخ االسالم مع انه لقب مبتدع ال اصل له عن السلف اال ما جاء 

باسناد وا، عن عبد هللا بن ابي رأس المناوقين : أنه رأى ابا بكر رضي هللا عنه وجماعة من 
أصرف هؤالء السفهاء وقتدم إلى ابي بكر وصاوحه وسما،  الصحابة ف وقال الصحابه انظروا كيف

شيخ االسالم نفاقأ ومداهنة ف ثم ان االسالم دين هللا انزله على رسوله )محمد صلى هللا عليه وسلم( 
وكيف يكون احد شيصا له ؟ ! والعجيب وي امر ه ا االباني انه يحرص على ابن تيمية به ا اللقب 

سودون النبي صلى هللا عليه وآله وسلم وي الصالة عليه ويعتبر لفظ المبتدع ويعيب على ال ين ي
السيادة )الواردة وي القرآن والسنة( بدعة ؟ ! ويعتبر ال ين ي كرونها مبتدعة ! مع ان سيادته صلى 

وأقول : وكتاب الرد الواور   هللا عليه وآله وسلم ثابتة بالتواتر . ومعلومة بالضرورة لكل مسلم ا . ه
ورح بما وييه وقد ورح وي غير مفرح حقا ف وما ا يفيد ثناء الناس على رجل ثبت الزيغ وي  ه ا من

كتبه ؟ ! ومن قال بقدم العالم وقيام الحوادث ب ات هللا تعالى وغيرها من الطامات المستشنعة ال 
 ينفعه مديح

 

ديه ف مسطرة وي كتبهم المادحين وال ثناء المثنين وصصوصأ إ ا علم ايضا ان اقوال من نقل ثناءهم ل
 ومؤلفاتهم ب مهم عليه . وليستيقظ المصدعون . )*(

________________________________________ 
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وك لك االلوسي ابن صاحب التفسير ف لو عرف عقيدته على حقيقتها ف ما كتب جالء العينين . 
حيح والتضعيف حسب الهوى ف وشوا  االلباني وي اجتهاداته االثمة ف وغشه وصيانته وي التص

واستطالته على العلماء واواضل المسلمين . كل  لك عقوبة من هللا له ف وهو ال يشعر ف وهو من 
ال ين )يحسبون انهم يحسنون صنعا اال ساء ما يظنون( . نسأل هللا العاوية مما ابتال، به ف ونعو  

على سيدنا محمد وآله االكرمين . )الحا ق( باا ه من كل سوء . والحمد ا ه رب العالمين ف وصلى هللا 
( : حدثنا ابو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا 42قال الدرامي وي سننه )

ابو الجوزاء اوس بن عبد اللة قال : قحط اهل المدينة قحطا شديدا ف وشكوا إلى عائشة ف وقالت 
وتحوا منه كوى إلى السماء حتى ال يكون بينه وبين السماء انظروا قبر النبي صلى هللا عليه وسلم وا



سقف وفعلوا . ومطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت االبل حتى تفتقت من الشحم وسمى عام الفتق 
. ضعف االلباني ه ا االثر بسعيد بن زيد ف وهو مردود الن سعيدا من رجال مسلم ووثقه يجيى بن 

 ( .43معين )
________________________________________ 

 

من الطبعة الهندية  5( باب 43/  1( وك ا )42/  1( روا، الدارمي وي سننه وي المقدمة )42)
(  كر االلباني تضعيفه وي كتاب )التوسل انواعه واحكامه الطبعة الثانية ص 43باسناد صحيح . )

م ابن حجر وي التقربب ال ي ( : واحتج بحجج باطلة على عادته وي تمويهاته ف حيث نقل كال128)
يواوق هوا، ولم ينقل من هنالك انه من رجال مسلم وي صحيحه ف ولننتبه إلى ه ا التدليس وه ، 
الصيانة التي تعود عليها ه ا الرجل ال ي يصف اعدائه بكتمان الحق وما يصالف آرائهم كما وي 

من هجر وصنا . ثم اردف  لك بنقل مقدمته الجدبدة الداب زواوه والتى حالها بما دل على اصتالطه 
ترجمة " سعيد بن زيد " من الميزان لل هبي زيادة وي الكتم والتعمية ف وقد صان ولم ي كر ما  كر 

( من نقل اقوال موثقيه زيادة على انه من رجال مسلم 29/  4الحاوظ ابن حجر وي ته يب الته يب )
 اهيم ثنا سعيد بن زبد ابو الحسن )*(وي الصحيح وقد قال البصاري حدثنا مسلم هو ابن ابر 
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( ف وهو تضعيف غير صحيح الن اصتالط ابي النعمان لم 44وضعفه ايضا باصتالط ابي النعمان )
يؤثر وي روايته ف قال الدارقطني : تغير بأصرة وما ظهر له بعد اصتالط حديث منكر وهو ثقة . 

ابن حبان : وقع وي حديثه المناكير الكثيرة بعد اصتالطه ف رد، ال هبي وقال : لم يقدر ابن  وقول
 حبان ان يسوق له حديثا منكرا والقول

________________________________________ 

 

صدوق حاوظ . وقال الدوري عن ابن معين ثقة ف وقال ابن سعد : كان ثقة ف وقال العجلي : بصري 
ال ابو زرعة سمعت سليمان بن حرب يقول ثنا سعيد بن زيد وكان ثقة ف وقال ابو جعفر ثقة وق

الدارمي ثنا حبان بن هالل ثنا سعيد بن زيد وكان حاوظا صدوقا ف وقال ابن عدى : وليس له من 
وإ ا تأملنا ه ، النقول وي   منكر ال يأتي به غير، وهو عندي وي جملة من ينسب إلى الصدق أ . ه

قه ووصفه بالحفظ والصدق وصصوصا من البصاري ومسلم ال ي روى له وي صحيحه ف ثم تأملنا توثي
قول االلباني وي اقتصار، على نقل كالم بعض الجارحين عرونا حقا انه معدوم االمانة العلمية وانه 



 ( وي129متغاول ف يرمى االصرين بالتغاول حيث رمى االمام المحدث عبد هللا كما وي توسله ص )
الحاشية بالتغاول ولم يكن ك لك . وقد اثبت هللا تعالى لنا ان ه ، وصمة االلباني المصلط والحمد ا ه 

( ان البرهان الحلبي  كر ابا النعمان وي 128( وقد صان وي  لك ف ونقل وي توسله ص )44. )
لم ان ( تعمية على مقلديه ومن يقرأ له ف وينبغي ان نع23)االغتباط بمن رمى باالصتالط ص 

الم كورين ممن رموا باالصتالط وي الكتاب الم كور منهم من ضرهم االصتالط وي حديثهم ومنهم من 
لم يضر، االصتالط وي حديثه النه لم يحدث زمن االصتالط أو غير  لك ومنهم ابو النعمان ف وقد 

ل : لم يغفل ( ونقول لاللباني الصساف المتهور المتغاو8/  4وضح  لك ال هبي كما وي الميزان )
الشيخ الغماري عن  لك االصتالط النه محدث حاوظ ولكنك غفلت ايها اللماز الهماز وتب إلى هللا 
وقد قرب الرحيل وما اظنك ت كر، كما ال اظن انك تقرأ قرانا لتتعظ ويا صيبة من صدع بك ويا صسارة 

( على النقطة الثانية من 128من اتبع هواك )تنبيه( : وأما جواب االلباني عما قاله وي توسله ص )
. وجوابه : انه صحيح بال شك وريب   ان )االثر موقوف على عائشة ولو صح لم تكن حجة( أ . ه

ف وهو حجة من وجهين : االول : ان بصحته سقط كالم االبانى وتمويهه وي التضعيف وثبت ان 
 التوسل م هب للسيدة عائشة ام المؤمنين

 

الن االطالة به . وفيه ان الصحابة توسلوا واستغاثوا به صلى هللا عليه ايضا وغير  لك مما ال نود ا
وسلم بعد موته . والثاني : انه اتفاق من حضر من المسلمين صحابة ممن كانوا صحابة وغيرهم 
ووى  لك تثبيت مع اثر عثمان بن حنيف وي ارشاد الرجل للتوسل بعد وواة النبي صلى هللا عليه 

شيبه الصحيح عن مالك الدار الثقة ما يثبت ان الصحابة رضوان هللا عليهم ومن وسلم ف واثرابن ابي 
بعدهم توسلوا به صلى هللا عليه وسلم بعد وواته بال ريب . واما ما نقله االلباني من التعليل المهلهل 
عن ابن تيمية وباطل كما رد، المصنف مع ان ابن تيمية رجع عن تحريم التوسل واباحه وبقي محرما 

/  14لالستغاثة بعد استتابته بمحضر من العلماء كما نقل  لك تلمي ، ابن كثير وي البداية والنهاية )
 ( وليراجع . )*(45
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( ف وابن تيمية ك ب اثر عائشة ف وال عبرة به ف لجرأته على تك يب ما 45ويه ما قال الدارقطني )
 وا، . والحمد ا ه رب العالمين .يصالف ه

________________________________________ 
( : تغير باصرة ف وما ظهر له بعد اصتالطه حديت منكر 81/  4( حيث قال كما وي الميزان )45)



 . اقول وهو من رجال البصاري ومسلم واالربعة . وتأمل . والحمد ا ه رب العالمين . )*(  وهو ثقه أه
______________________________________ 

 

 المتعدي بتضعيف الحارث الرد على األلباني المسمى بيان نكث الناكث
 تأليف السيد العالمة المحدث عبد العزيز بن محمد بن الصديق

 عفا هللا عنه آمين
 الطبعة الثالثة

 م 1990 -  ه 1410

 

 [29 ] 
ن ف والعاقبة للمتقين ف وال عدوان اال على الظالمين . بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد ا ه رب العالمي

والصالة والسالم على اشرف المرسلين ف سيدنا وموالنا محمد ف وعلى آله الطاهرين االكرمين ف ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد ف وقد قرأت كالما لاللباني وي مقدمة لكتاب علق عليه ف يقول 

احث ف عن علل الطعن وي الحارث " بعد كالم دعا، إليه حب الشغب ويه وي حق كتابي : " الب
والصصام ف وحمله عليه ما عرف به واشتهر عنه من تسليط لسانه االعجمي على عباد هللا تعالى 
بدون  نب اكتسبو، وال اثم اقتروو، ف حتى امتد منه  لك إلى ائمة السلف واصحاب الم اب المتبوعة 

هم بالفضل والدين بين الصاص والعام ف والمتفق على جاللتهم وي العلم ف شرقا وغربا ف المشهود ل
وعلو درجتهم وي االجتهاد ف وعظيم مكانتهم وي صدمة االسالم والمسلمين . وتطاول على مقام اكابر 

وغير، بدون ادنى سبب يوجب  لك التطاول  -رحمه هللا تعالى  -الحفاظ ف كالمن ري الحاوظ المتقن 
وي صدمة الحديث النبوى . وكتبه ال تصلو من التهجم على االئمة من السلف والصلف ف  على مقامهم

االمر ال ي يدل على شئ وي نفسه ف وهللا تعالى اعلم بمراد، منه . واال ف ولو كان غرضه بيان 
الحقيقة ونشر العلم وتعريف الناس بصواب من أصطأ ف لسلك وي  لك مسلك المصلصين من اهل 

صحين ف والتبع طريقهم وي التعليم والتبليغ ف ونهج ما كانوا عليه من القول الحسن والجدال العلم النا
كان هو رد الحق إلى نصابه والتعريف  -رضي هللا تعالى عنهم  -بالتى هي احسن . الن مرادهم 

نة ف بما يجب االص  به ف وكل  لك ال يحتاج إلى الطعن والقدح وال م وجلب العبارات الشائنة المشي
 واهل االصالص من أهل العلم برءاء من ه ، الصفات ال ميمة .
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كا ورد وي الحديث وي بيان آية  -نسأل هللا السالمة منها لنا والصواننا  -النها من صفات النفاق 
يماء واغماض  المناوق : " وا  ا صاصم وجر " . وقال الشاعر : إن المناوق معلوم سجيته همز ولمز وا 

والمقصود : إن االلباني قال بعد كالم وي تلك المقدمة وي شأن كتابي : " الباحث ف عن علل الطعن 
وي الحارث " ما نصه : حتى ان أحدهم الف رسالة صاصة وي توثيق الحارث االعور الشيعي . ودل 

ظيم وتصور واضح . أما الجهل : وما يفهم منه ه ا الكالم منه على امرين ف أبان بهما عن جهل ع
القاصر وي العلم من اني تفردت بتوثيق الحارث االعور الهمداني ف وصرجت ب لك عن سبيل اهل 
الحديث ف وسلكت غير الجادة بتوثيقه . ومن طالع كتادبي " الباحث " ف يعلم بطالنه ووساد، وبعد، 

الرغبة وي الجدال ونشر الصصام بين الناس بدون وائدة عن الحقيقة ف وأنه كالم الغرض منه الشغب و 
تعود على احد من اهل العلم من  لك . الن الحارث االعور الهمداني ال ى وثقته وبينت بطالن 

جرح من جرحه ف مثله مثل سائر رواة الصحيح ال ين اصتلف ويهم ائمة الجرح ف ما بين مادح وقادح 
ع احوال رجال الصحيحين . وكا أشرت إلى بعض االمثلة وي ومجرح وموثق ف كما يعلم  لك من تتب

 لك وي صاتمة كتاب " الباحث " . بل من يتتبع أحوال الرجال ويطلع على كتب الجرح والتعديل ف 
يحصل عند، العلم اليقين أنه ال يوجد راو ف مهما عال قدر، وسمت منزلته ف لم يتناوله جرح ف ولو 

هم : من أص  بالقواعد المصطلح عليها وي راوي الحديث الصحيح لم بالتدليس مثال . حتى قال بعض
يمكنه ان يصحح اال الحديث بعد الحديث ف لعدم سالمة راو مطلقا من جرح وتضعيف ف ولو بأقل 

 وجو، الجرح كا قلنا واضعفها .
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النادر منهم جدأ ف وال ينبغي ان يحمل باللوم على من اصتار وا  ا كان ه ا حال سائر الرواة اال 
توثيق الحارث . ال سيما إ ا كان  لك االصتيار مبنيا على القواعد المقرر عند ائمة الحديث ف 
ومدعما باالدلة السالمة من الوهن والضعف ف كما بينت  لك وي " الباحث "  لك الكناب ال ي 

لم السالمين من داء الشغب والشغف بنشر الحالف بين المسلمين ف اعجب له كل من قرأ، من اهل الع
وي الوقت ال ي هم ويه احوج ما يكونون إلى الوواق وااللتئام والوئام ف وجمع الكلمة على صدمة 

االسالم ف وتوحيد القلوب على صد الهجمات والغارات الموجهة من اعداء االسالم ضد المسلمين وي 
رح الترهات والصزعبالت التي يراها الجاهلون ومن وي قلوبهم مرض انها شرق االرض وغربها ف وط

من صميم الدين ف وليست من الدين ال وي قبل وال وي د بير . وانما أثارها المثيرون وأصرجها 
المضلون من زوايا االهمال ومصابئ النسيان ف تلبية لنداء الشر واجابة لدعوة الشيطان وي التفرقة 



اور والتناحر وايغار الصدور بين اهل ال اله اال هللا ف ليسهل اجتياحهم على عدوهم ف وروع لواء التن
والقضاء عليهم وي عقر دارهم ف رغم ما هم ويه من بالء . وااللباني نفسه يعلم ه ا ويلمسه ف بل 

ويسمعه ويشاهد، . ووطنه ال ي ينتمي إليه ف وعرف باالنتساب إليه ف يحكمه الشيوعيون بل 
روون منم ف وانا ا ه وانا إليه راجعون ف واصوانه ي وقون الويل والع اب من تسلطهم ف وكان ينبغي المتط

لاللباني قبل الهجوم على العلماء وأئمة السلف والسعي بين المسلمين بالفرقة بقصد أو بدون قصد ف 
لشيوعيين المالحدة . ان يكرس جهود، ويوجه لسانه على االقل لدعوة االلبانيين اصوانه للجهاد وقتال ا

مع اني لم اسمع عنه شيئا يتعلق به ا االمر مطلقا . بل كان الواجب عليه ان يكون اول الحاملين 
للسالح لتحرير بالد، من حكم المالحدة ف وعند  لك يعطي الدليل والف دليل على غيرته على 

 جريد اللسان للطعن وي ائمةاالسالم ف ونصيحته لدينه ف والدواع عن اهل ملته . أما حمل القلم وت

 

المسلمين وحماة الشريعة من رجال السلف والصلف والدعوة إلى الصالف والشقاق وي امور تاوهة 
 للغاية ف و لك ال
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صب يجمل صدور، من مسلم عامي ف وضال عمن يدعي صدمة االسالم ونشر السنة المحمدية ف وين
نفسه الرساء القواعد )للدولة االسالمية( إلى درجة ان يدصل من اجل  لك وي مداصل ال قبل له بها ف 

أمرنا  -عليه الصالة والسالم  -وال تقرها السنة النبوية التي نصب نفسه للدعوة إليها . الن صاحبها 
ي اصاب البالد االسالمية ان ال ننازع االمر أهله . اقول : ال يجمل بمسلم عامي وي ه ا الوقت ال 

سرطان االرتداد ف ونب  الدين ف والصروج منه جملة ف بما دصل إليها بواسطة عمالء الشيوعية الملحدة 
ف والصليبية والصهيونية ف وغيرهم من عمالء الم اهب الضالة الهدامة ف كالوجودية والبهائية 

اب ملحدا مارقا منحال ف ال يقر بدين وال والقاديانية والماسونية . حتى صار تسعون بالمئة من الشب
يقول بعقيدة . ال يجمل بمسلم ابدا وي ه ا الوتت العصيب ال ي صرج ويه الناس من دين هللا أوواجا 
ف ان يسعى السعي الحثيث ف ويعمل جهد، ف ويصرف طاقته الفكرية والمادية ف وي نشر الصالف 

هل ال اله اال هللا ف ال ين ال يستطيع االلباني مهما وبث الشقاق بين البقية الباقية من المسلمين ا 
حاول من مغالطات وارتكب من ش و  ان يصرجهم عن دائرة جماعة اهل السنة عند السلف والصلف . 
وال ين ال يجوز الجل  لك تكفيرهم ف أو منع الصالة صلفهم ف وعليهم ف أو معاملتهم بغير ما يعامل 

دمه وماله وعرضه . النهم من أهل ال اله اال هللا التي يثقل بها  به المسلم ال ي حرم هللا تعالى
ميزانهم يوم يقوم الناس للحساب ف مهما ارتكبوا من موبقات ف ومهما صرجوا عن الطريق ووعلوا ووعلوا 
. كما يشهد ب لك حديث )البطاقة( وهو معروف مشهور متداول بين أهل الحديث صصه كثير منهم 



ف النه حديث قاصم لظهر كل من يريد ان يحجر على اهل ال اله اال هللا رحمة بالتأليف والتصنيف 
 هللا تعالى ووضله

 

ومغفرته التي وعد بها قائلها ف ويدصل الجنة منهم من أتبعه ورأى رأيه ف ويدصل النار من صالفه ف ولو 
 . كانت المصالفة وي االمور التاوهة التى ال تغني العامل بها وال تسمنه من جوع
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بالتفرقة وبث  -وي ه ا الوقت  -أقول : ال يجمل بالمسلم الناصح ف ان يسعى بين جماعة المسلمين 
الشقاق والصالف وي امور تاوهة للغاية . إثمها اكبر من نفعها ان كان ويها نفع ف واال وإثمها محقق 

ف وأصاب ما تبقى من ه ، الطائفة المسلمة ف طائفة أهل السنة والجماعة ف وضررها قد ظهر للعيان 
وي صميم مجتمعها ف بما نجم عنه من الصالف والتناور والتناحر وتقريق الشمل واللمز بالتبديع ف بل 

والتكفير ف بما ال يعد كفرا وال بدعة ف حتى وصل ضرر  لك إلى المصلين وي مساجدهم ف وأهل 
بسبب ه ، االباطيل  -والعيا  باا ه تعالى  -( . وكل  لك 1علمهم ودرسهم )العلم وي حلقة 

والصالوات الواهية ف التى كرس لها المنتونون جهدهم بنشرها بين العامة وضعفاء العتول من طلبة 
العلم . وعم البالء بها ف واتسع صرقها على الرقع وتنكرت بسببها القلوب بعد ان كانت مؤتلفة ف وبلغ 

ل إلى تعدد الجماعات وي الوقت الواحد وي المسجد الواحد . والى إعراض االب عن ابنه ف الحا
واالبن عن أييه ف ومصاصمة االخ الصيه ف ورمي المسلم أصا، بالبدعة والضالل ف والصروج عن 
باني ف االسالم ف وترك التحية بينهما بالسالم ف وال حول وال قوة إال باا ه . ولنرجع إلى بيان جهل االل

ويما اعترض به على من وثق الحارث . ونقول : إن الحارث ثقة عدل رضي ف وثقة جماعة السلف 
والصلف ف واعتمدوا على روايته ف واحتجوا بحديثه ف النه امام من أئمة العلم والحديث وي الكووة . 

ي الصالة بهم ف وروى عنه االكابر من رجال العلم ف وقدمه اهل الكووة على غير، ف وي العلم ف وو
وي الوقت ال ي كانت ويه عامرة بسادات التابعين وأئمة العلم والرواية . حتى كانوا يقدمونه على 

 المشاهير من ائمة التابعين ف كعبيدة السلماني ف

 

 وعلقمة ف ومسروق ف وشريح .
________________________________________ 

امريكا كانوا وما يزالون سببا الغالق مساجد عديدة من قبل  ( حتى ان اتباع االلباني ومقلديه وي1)
 البوليس االمريكي الجل ما وعلو، وسببو، من وتن وصالوات وشجار وي تلك المساجد أ، حسن . )*(
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العدالة ف وتقديمه على ولو لم يكن دليل على توثيق الحارث ف وجعله وي الطبقة االولى من اهل 
اغلب رجال الصحيح اال ه ا ف لكان كاويا الهل العلم وي  لك ف ومغنيا عن غير، من االدلة . الن 

من المقرر عند أهل الحديث ف أن من االمور التي يعرف بها عدالة الراوي وكونه ثقة ف شهرته ب لك 
التعديل والتوثيق من ثناء رجل واحد بين اهل بلد، ووطنه ف وربما كان عندهم ه ا اعلى وارقى وي 

لما تفيد، الشهرة من العلم ب لك  -كا ال يصفى  -من ائمة الجرح عليه . وهو وجيه من جهة النظر 
ماال يفيد، تعديل الرجل الواحد . وقليل من الرواة الثقات من تكون لهم ه ، المكانة وي الشهرة بالعلم 

نص على  لك من إمام من أئمة الجرح . ولو قال قائل : إن والرواية التى تغني عن الثناء عليه وال
الحارث الهمداني من الطبقة االولى والدرجة المثلى وي العدالة والضبط ف وان حديثه من الصحة 

والثبوت بما تقتضيه منزلته وي  لك ف لكان صادقا وي قوله ف مؤيدا بالدليل ال ي ال يمكن نقضه ف 
من اهل عصر، له ف واص هم عنه ف وشهادتهم له بالتفوق وي العلم على يضاف إلى ه ا توثيق االئمة 

 -الحسن والحسين  -غير، . وأول من اعتمد عليه وي الرواية عنه واالص  منه سيدا شباب أهل الجنة 
عن الشعبي ف قال : لقد رأيت الحسن  168/  6عليهما السالم . وقد روى ابن سعد وي الطبقات 

/  2/  1رث االعور عن حديث علي . وروا، ايضا ابن ابي حاتم ف وي ا لجرح والحسين يسأالن الحا
. وه ا الشعبى نفسه يصبر انه رأى الحسن والحسين عليهما السالم يسأالن الحارث عن حديث  79

 علي عليه السالم . ووي ه ا اعظم دليل واكبر حجة واقوى برهان على

 

ما ال يوجد عند غير، . قد يقول  -عليه السالم  -ما أنه ثقة عندهما ف عند، من حديث علي والده
 قائل : إن الرواية عن شيخ ال تدل على كون الراوي عنه يوثقه .
________________________________________ 
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إال أنا نقول : مثل الحسن والحسين وي العلم والجاللة وي الدين ف ال يأص  الحديث عمن عرف 

دق وي الرواية . النهما يعلمان قبح  لك ف وأنه ال وائدة وي االص  عن الك اب ف بالك ب وعدم الص
بل ويه االثم . الن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من حدث عني بحديث يرى أنه ك ب وهو 

احد الك ابين . ومن روى عن الك اب ونشر حديثه بين الناس وهو داصل وي ه ا الوعيد . وحاشا 
أن يجهال ه ا الوعيد أو يستصفا به ، الكبيرة حتى يستجيزا  -عليهما السالم  -لحسين الحسن وا

الرواية عن الك اب . ورواية الحسن والحسين عن الحارث ترد طعن الشعبي ويه بالك ب ف وتظهر 
الك ب وي الرأي ف كا قال أحمد بن صالح المصري . وله ا قال  -إن سلم  لك له  -انه اراد به 



الكبير ابو حفص ابن شاهين وي : )الجزء ال ي  كر ويه من اصتلف ويه العلماء ونقاد  الحاوظ
الحديث ف ومنهم من وثقه ومنهم من ضعفه ف ومن قيل ويه قوالن( وهو مطبوع وي آصر تاريخ 

قال بعد ان  كر قول الشعبي الحارث االعور أحد الك ابين ما نصه : قال ابو  559جرجان : 
لكالم من الشعبي وي الحارث نظر ف النه قد روى هو أنه رأى الحسن والحسين حفص : ووي ه ا ا

يسأالن الحارث عن حديث علي . وه ا يدل على ان الحارث صحيح وي الرواية عن على ف ولوال 
 لك لما كان الحسن والحسين ف مع علمهما ووضلهما ف يسأالن الحارث ف النه كان وقت الحارث من 

من اصحاب علي ف ودل سؤالهما للحارث على صحة روايته . ومع  لك ف وقد هو اروع من الحارث 
قال يحيى بن معين : ما زال المحدثون يقبلون حديثه . وه ا من قول يحيى بن معين االمام وي ه ا 

الشأن زيادة لقبول حديث الحارث وثقته . وقد وثقه احمد بن صالح المصري امام أهل مصر وي 
 بن الحديث ف وقيل الحمد
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صالح ف قول الشعبى : حدثنا الحارث وكان ك ابا ف قال احمد بن صالح : لم يكن بك اب ف وانما 
كالم ابن شاهين ف وي الجزء الم كور . ومن ال ي يعترض بعد ه ا على   كان ك به وي رأيه . ا ه

عليه السالم  -ا ال شك ويه ان الحارث كان عند، من حديث على من يقول بتوثيق الحارث ؟ ! ومم
عن علباء بن أحمر : ان  168/  6ماال يوجد عند غير، ف كما يدل على  لك ما روا، ابن سعد  -

صطب الناس وقال : من يشتري علما بدرهم . واشترى الحارث  -عليه السالم  -علي بن ابي طالب 
ا عليا ف وكتب له علما كثيرا ف ثم إن عليا صطب الناس بعد وقال : االعور صحفا بدرهم . ثم جاء به

بفضل الحارث ف  -عليه السالم  -يا أهل الكووة ف غلبكم نصف رجل . وه ، ايضا شهادة من علي 
وأنه من اهل العلم ال ين يؤص  عنهم ف وأنه غلب أهل الكووه وي العلم ف ولو كان متهما وي  لك لبين 

ووق المنبر  -عليه السالم  -منه . ولم يوثق احد على لسان علي بن ابي طالب علي أمر، وح رهم 
على رؤوس الناس كما وثق الحارث ف وه ا هو السبب وي كون أهل الكووة كانوا يقدمون الحارث 

االعور وي صالتهم ف النه كان اعلمهم بالسنة . ومن كان ك لك وهو اولى باالمامة ف وكانوا يقدمونه 
على الجنائز النه اوضلهم ف وأهل الفضل اولى بالصالة على الجنازة . وقد روى ابن  وي صالتهم

قال : أصبرنا الفضل ابن دكين ف حدثنا زهير بن معاوية ف عن ابي  168/  6سعد وي الطبقات 
إسحاق : أنه كان يصلى صلف الحارث االعور ف وكان امام قومه ف وكان يصلى على جنائزهم ف 

عن يمينه مرة واحدة . وه ا ايضا هو السبب وي كون اهل  -ا صلى على الجنازة إ  -وكان يسلم 
الكووة كانوا يقدمون الحارث االعور على ائمة العلم من اهل الكووة ف كعبيدة السلماني ف وعلقمة ف 



ومسروق ف وشريح . قال ابن سيرين : أدركت الكووة وهم يقدمون صمسة : من بدأ بالحارث ثنى 
 من بدأ بعبيدة ثنى بالحارث ف ثم علقمة الثالث ال شك ويه ف ثم مسروق ف ثمبعبيدة ف و 

 

 شريح .
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. انظر " المعروة والتاريخ " ليعقوب بن   قال ابن سيرين : إن قوما آصرهم شريح لقوم لهم شأن . ا ه

/  1و " الميزان "  146/  2و " ته يب الته يب "  215 / 1و " ته يب الكمال "  557/  2سفيان 
. ووي بعض الروايات ف قال ابن سيرين : وان قوما آصرهم شريح لقوم صيار . ووي اللفظ ال ي  203

 كر، ال هبي وي " الميزان " قال ابن سيرين : وواتني الحارث ولم أر، ف وكان يفضل عليهم ف وكان 
للحارث ف وشهادته له بالفضل  -التابعي الجليل  -وثيق من ابن سيرين . وه ا ايضا ت  أحسنهم . ا ه

على عبيدة ومسروق وعلقمة وشريح . ويضم . إلى من وثقه من أئمة التابعين المعاصرين له . 
وانظر كيف اصبر ابن سيرين بأن اهل الكووة كانوا وي شأن تقديم الحارث على عبيدة السلماني 

على عبيدة ف ومنهم من يقدم عبيدة عليه . أما ابن سيرين نفسه ف وجزم مصتلفين ف منهم من يقدمه 
/  1بأن الحارث أوضل الصمسة وأحسنهم كما  كر ال هبي  لك ف وي ترجمة الحارث من " الميزان " 

ة ف أيهم أوضل ف . وعلى حسب رواية ال هبي ف وإن صالف أهل الكووة إنما كان وي الثالث 203
علقمة ومسروق وعبيدة ف وأما الحارث ف وكان مقدما عندهم على الجميع . مما يدل على علو مكانة 
الحارث وي نفوسهم ف وأنه مقدم على اكابر التابعين الكوويين . وبالوقوف على ما كان لعبيدة وعلقمة 

سلف ف ال سيما المعاصرون لهم ف ومسروق وشريح من المنزلة الرويعة عند اهل الحديث والفقه من ال
يظهر لك منزلة الحارث وي العدالة والثقة والتفوق وي العلم . وأنه ممن يجب ان يكون وي مقدمة 

اصح االسانيد من غير شك ف  -عليه السالم  -رجال الصحيح ف بل يجب ان يكون سند، عن علي 
عن عبيدة السلماني ف عن علي . وإ ا  النهم قالوا ويما  كرو، وي اصح االسانيد : محمد بن سيرين ف

ثبت عندنا ان الحارث كان مقدما عند اهل الكووة على عبيدة ف وانه اوضل منه واعلم ف كما قال ابن 
 سيرين ف كان بال شك على ما يقتضيه النظر أن

 

 حديثه عن
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يث عبيدة السلماني ف عنه . وك لك قالوا ويما قالو، وي اصح اصح من حد -عليه السالم  -علي 
االسانيد : ابراهيم النصعي ف عن علقمة ف عن ابن مسعود . ويقتضي ه ا ايضا ان يكون حديث 

الحارث عن ابن مسعود اصح من حديث علقمة عنه ف التفاق اهل الكووة على تقديم الحارث على 
ير صالف بينهم . بل ابن سيرين نفسه شهد بأن الحارث علقمة . كما حكى ابن سيرين  لك من غ

اوضلهم واحسنهم . وأما تك يب الشعبى له ف وقد رد، عليه ائمة الجرح وحكموا ببطالنه . بل جعلوا 
طعن ابراهيم النصعي وي الشعبي بك به وي السماع من مسروق عقوبة من هللا تعالى له ف حيث 

قد  كرت القصة وي " الباحث " وحتى لو لم يرد أحد طعن تعدى على الحارث وي لمز، بالك ب . و 
الشعبى وي الحارث وهو باطل ف النه غير مفسر وال مبين السبب ف وهو مردود اتفاتا . ال سيما إ ا 
كان معارضا بالتوثيق ممن هو ارجح منه ف وهو العدد الجم من االئمة ال ين وثقو، ورووا عنه واثنوا 

على علقمة ومسروق وشريح ف بل  -الجل  لك  -الرواية . حتى وضلو،  عليه بالفقه والعلم وسعة
وعبيدة السلماني كما  كرنا . ولم يصرج تك يب الشعبي له عن ان يكون من كالم االقران وي بعضهم 
بعضا ف و لك معروف مشهور بين اهل العلم ف وعقد له ابن عبد البر وي " جامع بيان العلم " بابا 

منه . ول لك لم يلتفت اهل الجرح إلى من  150/  2م ويه على  لك . انظر صاصا استووى الكال
تكلم ويه بسبب المعامرة كما يعلم  لك من كتب الرجال ف ولو عملوا بمقتضا، لما بقي وي يدهم راو 

وي مقدمة رسالته " وي الرواة الثقات المتكلم ويهم  -واحد يحتج به . بل قال ال هبي رحمه هللا تعالى 
 ما ال يوجب ردهم " بعد كالم ما نصه :. ب
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وما زال يمر بالرجل الثبت ف وويه مقال من ال يعبأ به ف ولو وتحنا ه ا الباب على نفوسنا لدصل ويه 
بعد كالم : عدة من الصحابة والتابعين واالئمة ف وبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما . ثم قال 

وهك ا كثير من كالم االقران بعضهم وي بعض ف ينبغى ان يطوى وال يروي ف ويطرح وال يجعل طعنا 
 -كالم ال هبي رحمه هللا . قلت : ولو عملنا بكالم االقران وي بعضهم البعض ف لطرحنا   . ا ه

ن مسروق ف ال حديث الشعبي نفسه ف وقد ك به إبراهيم النصعي وي دعوا، السماع م -الجل  لك 
سيما وقد وسر جرحه له ف وبين سببه . ومع  لك لم يلتفت أحد إلى كالم إبراهيم النصعي وي الشعبى 
ف النه صدر عن أمر صارج عن حقيقته ف وال يعتبر به . وتك يب الشعبي للحارث من ه ا الباب ف 

 هب وحر صدر، . ول لك روى عنه الشعبى ايضا واص  عنه العلم لما زال ما وي نفسه عنه ف و 
كان سريع التك يب والطعن وي كل من حدث بما لم يسمعه من  -رحمه هللا تعالى  -والشعبى 

من الشعبى ف ولما  -عليه السالم  -الحديث ولم يبلغه . ومعلوم ان الحارث كان اعلم بحديث على 



له حتى مع سارع إلى تك يبه ف وهك ا حا -سمع منه ما لم يبلغه من حديث علي عليه السالم 
/  1الصحابة ف وكيف بالحارث ! ؟ وقد نقل الحاوظ ال هبي وي ترجمة الشعبى من " ت كرة الحفاظ " 

عن الحاكم ف عن ربيعه بن يزيد ف قال : قعدت إلى الشعبى بدمشق وي صالوة عبد الملك ف  83
ا ربكم وال تشركوا وحدث رجل من الصحابة عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم انه قال : " اعبدو 

به شيئا ف وأقيموا الصالة ف وآتوا الزكاة ف واطيعوا االمراء ف وان كان صيرا ولكم . وان كان شرا وعليهم 
وأنتم منه براء " وقال له الشعبي : ك بت . وه ، القصة ويها دليل بين على ان الشعبى كان سريع 

وي الحارث بالك ب حجة وليجعله وي التك يب لمن حدث بما لم يبلغه ف ومن جعل طعن الشعبى 
تك يب ه ا الصحابي ك لك ف مع اني اكاد أجزم بأن تك يب الشعبي للحارث انما هو من جهة رأيه 

 ال غير .
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يكن له سوق واال لما أص  عنه وتعلم منه ف وهو معدود من الرواة عن الحارث . ال سيما والك ب لم 
بين التابعين ف وال له رواج على لسانهم ف وا  ا وقع منهم وعلى سبيل الغلط والوهم والصطأ . وه ا 

شأن عامتهم ف وكيف بعلمائهم وساداتهم كالحارث ! ؟ وما صار التابعون يأص ون الح ر من الرواة 
ل السنة اص وا حديثه ف ويحتاطون وي االص  حتى وقعت الفتنة ف ولما وقعت ف نظروا من كان من اه

رحمه هللا تعالى . وه ا االحتياط لم  -كما قال ابن سيرين  -ومن كان من اهل البدع تركوا حديثه 
يكن منهم الجل انتشار الك ب بينهم ف وانما كان الجل الم هب والصروج عن جماعة اهل السنة . ثم 

 -رحمه هللا تعالى  -وجدت ال هبي بعد ان قررت ه ا ف وسنح وي الفهم عند كتابة ه ، السطور ف 
بعد كالم ما نصه : واما  4يقول وي رسالته : " وي الثقات المتكلم ويهم بما ال يوجب ردهم " : 

التابعون ف ويكاد يعدم ويهم من يك ب عمدا ف ولكن لهم غلط وأوهام ف ومن ندر غلطه وي جنب ما 
اغتفر له ايضا ف ونقل حديثه ف وعمل به قد حمل احتمل ف ومن تعدد غلطه وكان من اوعية العلم 

على تردد بين االئمة االثبات وي االحتجاج عمن ه ا نعته ف كالحارث االعور ف وعاصم بن ضمرة 
ف وصالح مولى التوأمة ف وعطاء بن السائب ف ونحوهم ف ومن وحش صطؤ، وكثر تفرد، لم يحتج 

.   جد  لك وي صغار التابعين ومن بعدهم . أهبحديثه ف وال يكاد يقع  لك وي التابعين االولين ف ويو 
ويما يتعلق  -رحمه هللا تعالى  -كالمه . وأواد ه ا التقرير ف من الحاوظ الناقد المتقن ال هبي 

بالحارث امورا : أولها : ان الحارث لم لكن ك ابا كما زعم الشعبى ف الن الك ب لم يكن يصدر من 
عمل به وي االحكام وينقل بين الناس ف وله ا احتج اصحاب التابعين عمدا . ثانيها : ان حديثه ي

 كتب السنة بحديثه للمعنى ال ي  كر، ال هبي ف والتردد وي  لك ال يضر ف وقد
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ا على  كرت ان  لك التردد ال أساس له وال دليل عليه ف وأن الحارث ثقة يعمل بحديثه قوال واحد
نه لم يكن ممن وحش  حسب القواعد المقررة . ثالثها : إن الحارث لم يقع منه تفرد وي حديثه ف وا 

نما  لك يوجد وي صغار التابعين ومن بعدهم .  صطؤ، وكثر همه ف النه كان من التابعين االولين ف وا 
ما اتى بعد يحيى بن وأين ي هب االلباني من ه ا الكالم ال ي قرر، ال هبي الحاوظ الناقد ف ال ي 

معين صبير بأحوال الرجال مثله ف وي شأن الحارث وحكمه ويه بأنه ممن يعمل بحديثه وينقل عنه ! 
؟ ومعلوم ان ال هبي لم يكن له بالتشيع صلة ف وال له بالشيعة رابطة ف حتى يتهم هو االصر بأنه قال 

بالرجال ف وال له غوص وي نقل  ما قال الجل تشيعه . وظهر من ه ا ان االلباني ليس له معروة
عبارات اهل الجرح . وانما شأنه واصر على جمع طرق الحديث ف و كر الصفحات بأرقامها التي 
يوجد ويها الحديث ال غير ف وكون السند ويه ثقة أو ضعيفا ف أما نقد الرجال والكالم على علل 

يدريه ف وال شأن له به وي كالمه على  الحديث الصفية التي هي اهم علوم الحديث ف وه ا ال يعلمه وال
االسانيد ف كما يظهر من كتبه وتعاليقه . وتجد، يصحح ما هو موضوع ف ويضعف ما هو صحيح ف 
ويحكم بوقف ما هو مرووع . ولكنه اغتر بفراغ الجو وصلو البالد ممن يشتغل بالحديث على الوجه 

 اوهامه وسقطاته واغالطه التى ارجوا ان يهئ( ولم يجد بين أهل العلم من يتفرغ لبيان 1الصحيح ف )
________________________________________ 

 

( قلت : وصصوصأ بالد الشام وليس ويصت محدث البتة والشيخ بدر الدين ال ي شهروا بأنه 1)
محدث لم يكن ك لك ويشهد ل لك عدم تصرج تالم ة به يعروون الحديث مع علم وجود كتب حديث 

ه تدل علي انه محدث وكل من عروته أو سمعت عنه يشهد له بأنه محدث هو حقيقة ال من تصنيف
يعرف الحديث ف وانما يتناقل الناس  لك دون تمحيص وادراك وقد نقل الحاوظ الشريف احمد الغماري 

وي بعض كتبه بانه حضر عليه ووجد، ال يعرف الحديث . وليى ه ا طعنا بالشيخ البتة وانما هو 
 حسن . )*(  لواقع أهاصبار با
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هللا تعالى الفرصة لبيانها ف حتى يعلم الطلبة انه محدث االوراق والصحف . واعظم دليل على ه ا ما 
وقع له وي شأن الحارث ف مع وقووه على قول ال هبي وي ترجمة الحارث وي " الميزان " ان 

وهينه ف وأص   لك منه مسلما ف ورأى ان  لك هو الحق ف النه ليس له أهلية لمعروة الجمهور على ت
صواب كالم اهل الجرح من صطئه ف وحقه من باطله ف واال لو كانت له اهلية وكفاءة ف وكان محدثا 

على طريق النقاد ف لتتبع كالم اهل الجرح وسبر اقوالهم ف ليعلم هل قول ال هبي وي الحارث ان 
ن كان حاوظا ناقدا ف لكنه الجمه ور على توهينه صواب ام صطأ ؟ حق ام باطل ؟ الن ال هبي ف وا 

له اوهام واغالط وي كالمه على بعض الرجال ف من لم يتنبه لها يقع وي حبالتها . كما يقع له ايضا 
رأ اوهام وي تصحيح االحاديث وتضعيفها ف وتساهل وي الكالم على اسانيدها ف كما يعلم  لك من ق
تلصيص المستدرك له ف ومن  لك قوله وي الحارث إن الجمهور على توهينه ف وإنه وهم محض ف 

 -كما حصل لنا  -وتسرع وي القول ال غير . ولو تتبع االلباني ف كالم اهل الجرح وي الحارث 
ونظر وي مصرج جرح المجرحين له ف لعلم وتحقق أن الجمهور ال ى قال ال هبي أنه اتفق على 

وأنه ال حقيقة له وي الحارج  -رحمه هللا تعالى  -ن الحارث ال يوجد اال وي )الميزان( لل هبي توهي
 -مطلقا ف كما يقولون وي العنقاء . الن الجمهور ال ي يصرج منه الحسن والحسين ف ومعهما والدهما 

احمد بن وأهل الكووة جميعا ف وابن سيرين ف وسعيد بن جبير ف وابن معين ف و  -عليهم السالم 
صالح المصري ف وحبيب بن ابي ثابت ف والنسائي ف وابو بكر بن ابى داود ف وابو حفص ابن 

شاهين ف وابن عبد البر ف وغيرهم كثير ممن وثقه واثنى عليه . بل قال ابن معين : ما زال المحدثون 
لجدير ان ينب  يقبلون حديثه . الجمهور ال ي يصرج منه ه ا العدد الجم من ائمة السلف والصلف ف 

نب  النواة ف ويطرح وي زوايا الترك واالهمال ف ويسدل عليه ستار النسيان . ويكفى وي رد دعوى 
 ه ، -رحمه هللا تعالى  -ال هبي 

 

 وي كون الجمهور على هين الحارث :
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رضي هللا تعالى عنه له ا  كر، ابو  -د بن جبير كا قال سعي -انه كان معدودا من سرج الكووة 

وي وقهاء التابعين بالكووة ف وقد  كر منهم علقمة بن قيس ف  -رحمه هللا تعالى  -اسحاق الشيرازي 
واالسود بن يزيد بن قيس ف والنصعي ف ومسروق ف وشريح بن الحارث القاضى ف والحارث االعور . 

: وهؤالء الستة ال ين  كرناهم اصحاب عبد هللا بن  -نصه  بعد ان ترجم لهؤالء الستة ما -وقال 
مسعود ف وقال سعيد بن جبير : كان اصحاب عبد هللا سرج ه ، القرية . وقال ويهم الشاعر : وابن 

مسعود ال ى سرج القرية اصحابه  وو االحالم وله جماعة من غير هؤالء من االصحاب . قال 



 صلى هللا عليه وآله وسلم اوقه صاحبا من عبد هللا بن الشعبي : ما كان من اصحاب رسول هللا
. وقد اقتصر أبو إسحق الشيرازي  80مسعود ف انظر " طبقات الفتهاء " البي اسحاق الشيرازي : 

وي ه ، الطبقات على  كر وقهاء االمصار ال ين ال يسع الفقيه جهلهم لحاجته إليهم وي معروة من 
يعتد به وي الصالف ف و كر ما دل على علمهم من ثناء الفضالء يعتبر قوله وي انعقاد االجماع و 
. وال ي يتمسك بقول ال هبي وي توهين الحارث بعد ه ا هو الواهي  31عليهم . انظر " الطبقات " : 

ناقض نفسه وي دعوا، توهين الجمهور للحارث  -رحمه هللا تعالى  -حقيقة . وأرى ان ال هبي نفسه 
سابق ف ال ي  كر، وي رسالة " الرواة الثقات المتكلم ويهم بما ال يوجب ردهم ف حيث قال وي كالمه ال

" : ان الحارث وشبهه يعمل بحديثه . وينقل على تردد بين االئمة االثبات وي االحتجاج عمن ه ا 
نعته . وجعله ممن تردد االئمة وي االحتجاج به ف وه ا يرد دعوى توهين الجمهور له . وك لك 

نفسه حيث قال : مع روايتهم لحديثه وي االبواب ف وه ا الشعبى يك به ثم يروى عنه ف  ناقض ال هبي
 والظاهر انه يك ب وي لهجته وحكاياته واما وي
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.  202 / 1الحديث النبوي وال ف وكان من اوعية العلم . . . الخ كالمه الم كور ف وي " الميزان " 
وي " الباحث " .   ورواية أهل الحديث لحديثه وي االبواب دليل على انه لم يوهنو، ف كما  كرت  لك

وأما قوله : والظاهر انه كان يك ب وي لهجته ف وباطل ايضا ف بل من أبطل ا لباطل . الن المقرر 
ثه ف وروايته ايضا عند اهل الحديث ان الراوي إ ا كان يك ب وي لهجته وكالمه وال يك ب وي حدي

غير مقبولة . الن العدالة ال تتجزأ وال تتبعض ف وال يكون الراوي ثقة عدال وي جهة ف وك ابا واسقا 
وي جهة اصرى . وه ا مما تشترك ويه الرواية مع الشهادة . بصالف الضبط ف وقد يكون الراوي 

العدالة وال تتبعض وال  ضابطا وي شيخ ف ضعيفا وي اصر ف كما هو معلوم لصغار الطلبة . اما
تتجزأ مطلقا ف ال سيما وقد قالوا وي تعريف الثقة : هو ال ى يجتنب الكبائر وال يتظاهر بصوارم 

المروءة . وهل هناك كبيرة اعظم وأقبح من الك ب ف واالصبار بغير الواقع ! ؟ وان كان بعغى رجال 
يك ب وي حديثه . و لك م كور وي  الحديث قبل رواية الرجل ال ي يك ب وي لهجته وكالمه ف وال

مشى على ه ا القول وي توجيه طعن الشعبى  -رحمه هللا تعالى  -المصطلح ف ويظهر ان ال هبي 
بالك ب وي الحارث . وهو مردود عقال ونقال ف وال يتمشى مع القواعد المقررة ف وكن منه على بال . 

ئمة من رجال السلف والصلف . بل لو والمقصود بعد ه ا ف أن الحارث ثقة عدل رضي ف وثقة اال
قلت : االتفاق قد حصل ووقع على توثيقه ف اال ما ش  من االقوال المصالفة للجمهور لكنت صادقا 
وي  لك ف ومن صالف الجمهور وي  لك وصالوه مردود بما تقتضيه القواعد المقررة التى ال يمكن 



جل  لك احتج به اصحاب السنن ف و كروا نقضها وردها ف كما بينت  لك ف وي " الباحث " . وال
 حديثه وي االبواب ف وإنه ال نى ل لك اال كونه حجة صالحا للعمل .
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: والنسائي مع تعنته وي الرجال ف قد احتج به وه ، شهادة  23/  1بل قال ال هبي وي " الميزان ف 
عن ال ي وقع وي الحارث ف مردود غير مقبول ف وال يلتفت إليه ف النه ما دام من النسائي بأن الط
يرد حيث الراوي بما ال يكون جرحا ف وكيف إ ا جرح  -والمتعنت المتشدد  -متعنتا وي الرجال 

بالك ب ! ؟ . واحتجاجه بالحارث ف مع ه ا ف دليل واضح على أنه ثقة ؟ وان الطعن ال ي قيل ويه 
يستند عليه ف وأن حديثه صحيح كسائر أحاديث الثقات . وله ا صرح بصحته االمام  ف ال أساس له

وي  287/  4حيث قال وي " التمهيد "  -رحمه هللا تعالى  -حاوظ المغرب أبو عمر بن عبد البر 
الكالم على الصالة الوسطى بعد كالم ما نصه : والصحيح عن على من وجو، شتى صحاح أنه قال 

سطى : صالة العصر . وروي  لك عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ف روا، عنه وي الصالة الو 
جماعة من اصحابه ف منهم عبيدة السلماني ف وشتير بن شكل ف ويحيى الجزار ف والحارث . 

. وااللباني لش و ، وجهله بالجرح والتعديل   واالحاديث وي  لك صحاح ثابتة ف أسانيدها حسان . أ ه
وال وي  لك من غير نقد لها وال بحث وال تحقيق وال تمحيصي ف صالف عمل هؤالء ف وأص ، االق

االئمة من السلف والصلف وي توثيق الحارث وتصحيح حديثه ف وصار يحكم على حديث الحارث 
بالوضع اغترارا منه بكالم ال هبي وي دعوا، ان الجمهور على توهينه . كما وقع منه وي كالمه ف 

 54/  1ياء قادة ف والفقهاء سادة ف ومجالسهم زيادة . وقد  كر، وي " الضعيفة " على حديث : االنب
وقال : موضوع ف أصرجه الدارقظى ف والقضاعي وي " مسند الشهاب " ف من طريق ابي اسحاق ف 

عن الحارث ف عن علي بن أبي طالب مرووعا . ثم قال االلباني : وه ا سند ضعيف جدا . الحارث 
 الهمداني االعور ز قد ضعفه الجمهور . ق وقال ابن المدينى : ك اب . وقال : هو ابن عبد هللا

 شعبة : لم يسمع ابو إسحاق منه اال اربعة احاديث . . . الخ كالمه .
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نفسه ف واظهر  وقد أظهر وي ه ا الكالم من الجهل ما يضحك منه صغار الطلبة ف النه وضح به
للناس صدق قولنا ويه : إنه محدث االوراق والصحف ف وال يغوص الستصراج علل أسانيد االحاديث 



الصفية ف وال يغوض الستصراج علل اسانيد االحاديث الصفية ف وال يتتبع الطرق ويعتبر بها ف كا هو 
لحديث ان يرجع إلى رجل من مقرر عند اهل ه ا العلم ف وانما غايته كغير، ممن يتعاطى االشتغال با

رجال السند ف ويكتفي بما قيل ويه وي الطعن وي الحديث ف وان كان  لك الراوي المسكين ال ناقة له 
وال جمل وي علة الحديث ف وه ا صنيع المبتدئين البسطاء وي ه ا الفن . ولبيان تهور، ه ا اقول : 

. وال عالقة له به مطلقا . وااللباني  ان الحارث برئ من ه ا الحديث براءة ال ئب من دم يوسف
اوقعه وي ه ا الصطأ القبيح والغلط الشنيع ف تقليد، البي الطيب العظيم آبادي ف وهو ال ى اقتصر 

/  3على إلصالق التهمة وي ه ا الحديث بالحارث وي كتابه : " التعليق المغنى على الدارقطني " 
لعدم وصوله إلى درجة االجتهاد وي الكالم ف على  -و لك قصور منه . واعتماد االلباني عليه  80

الرجال أوقعه كما قلنا ويما كشف به عن جهله . و لك ان الحديث روا، الدارقطني وي آصر كتاب 
من طريق الهيثم بن موسى  32/  1والصطيب وي " الفقيه والمتفقه(  80/  3البيوع من " سننه " 

الترجمان ف عن إسرائيل ف عن ابي إسحاق ف عن المروزي ف عن عبد العزيز بن الحصين بن 
به مرووعا . والقاعدة المقررة ف عند اهل العلم بالحديث ف  -عليه السالم  -الحارث ف عن علي 

واالمر ال ى عليه العمل عندهم ف وهو ال ي يقتضيه النظر ايضا : إن الحديث يجب ان يعلل اوال 
م أقف له على ترجمة ويما لدي من كتب الرجال ف بالهيثم بن موسى المروزى المجهول ف وإوي ل

وانما ال ي وجدته عنه هو  كر الصطيب له وي " تاريخ بغداد " وي ترجمة إسحاق بن البهلول ف 
ال ين أص  عنهم الفقه ف وقال : و كر اهله أنه كان وقيها ف حمل الفقه عن الحسن بن زياد اللؤلؤي ف 

 وعن الهيثم بن موسى صاحب ابي

 

 القاضى . وه ا ما وجدته عنه . والرجل وي عداد المجهولين ويما يظهر . يوسف
________________________________________ 
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أن يبدأ وي الكالم على سند الحديث ال ي  -لو كان بصيرا بنقد االسانيد  -وكان يجب على االلباني 

ال ف وما دام السند لم يثبت إلى الحارث ف ومن قال له :  أعله بالحارث من أوله ليسلم له التعليل . وا 
انه من صنعه . ه ا ال يقوله طالب وي ه ا العلم ابدا . ثم بعد ه ا ف هناك علة اكبر من علة وجود 

ه ا الرجل المجهول : وهى علة العلل التي يجزم بسببها طالب الحديث بأن الحارث برئ من ه ا 
العامي وي ه ا العلم . وه ، العلة هي عبد العزيز بن الحصين  الحديث ف وأنه ال يرميه به اال الرجل

بن الترجمان ف شيخ الهيثم بن موسى ف وإنه ضعيف جدا . قال البصاري : ليس بالقوي عندهم . 
وقال ابن معين : ضعيف . وقال مسلم :  اهب الحديث . وقال ابن عدي : الضعف على رواياته 

يث . وتال ابو القاسم البغوي : ضعيف الحديث . وقال ابو زرعة بين . وقال ابو داود : متروك الحد



الدمشقي : سألت أبا مسهر . وقلت . عبد العزيز بن الحصين ممن يؤص  عنه ؟ وقال : أما اهل 
الحزم وال يفعلون . وقال ابن المدينى : روى عنه معن وغير، ف بالء من البالء ف وضعفه جدا . 

: ليس بثقة ف وال يكتب حديثه . وقال الحاوظ وي " اللسان " : واعجب  وقال النسائي وي " التمييز "
.  28/  4من كل ما تقدم ان الحاكم أصرج له وي " المستدرك " وقال : إنه ثقة . انظر " اللسان " 

: ضعفه يحيى والناس . وك لك قال وي " ديوان الضعفاء " :  397/  2وقال ال هبي وي " المغنى " 
بد العزيز بن الحصين ه ا هو ال ى يجب ان يعلل به الحديث ف كما هي قاعدة اهل . ووجود ع 195

 العلم وي مثل ه ا ف النه لم يوثقه احد ف وقيل ويه : إنه متروك غير ثقة .
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وعمل اهل السنة  -ما قلنا ك -وكيف يترك تعليل السند به ويرحل إلى الحارث ال ى وثقه الجمهور 
بحديثه . واحتجوا به ف كأنه ال يوجد ضعيف وي السند إال هو . وتنبه له ا تعلم قصور االلباني وي 
كالمه على أسانيد الحديث ف وأنه صحفي ال غير . وحتى لو سلمنا له ان الحارث ضعيف وك اب 

طريق إليه ويها متروكا وغير ثقة ولكن من يثبث لنا انه هو صاحب الحديث ما دام ال -كما قال  -
؟ ! ولو سلمنا له سالمة السند من كل ه ا ف وان التهمة ويه من جهة الحارث وحد، ف ولكن ما زالت 
وي الطريق إلى الصاق التهمة بالحارث علة أصرى تحول عند اهل الحديث دون الصاق التهمة به . 

مدلسا ف وقد عنعن وي روايته عن الحارث ف وه ، العلة هي تدليس أبي اسحاق السبيعي ف وإنه كان 
وعنعنة المدلس ال يقبلها احد من أهل العلم مطلقا ف ال عند المحدثين وال عند غيرهم . وأبو إسحاق 

وقال  14وي المرتبة الثالثة ف من " طبقات المدلسين " :  -رحمه هللا تعالى  -السبيعى  كر، الحاوظ 
عن الجوزجاني : أنه قال :  66/  8وي " ته يب الته يب "  : مشهور بالتدليس . بل نقل الحاوظ

هم رؤوس محدثي الكووة : أبو إسحاق  -يعني التشيع  -كان قوم من اهل الكووة ال تحمد م اهبهم 
ف واالعمش ف ومنصور ف وزبيد ف وغيرهم من اقرانهم ف احتملهم الناس على صدق السنتهم وي 

ا صاووا ان ال تكون مصارجها صحيحة . وأما أبو إسحاق ف وروى الحديث ف ووقفوا عندما ارسلوا ف لم
عن قوم ال يعروون ف ولم ينتشر عند أهل العلم اال ما حكى ابو إسحاق عنهم . وه ا الكالم ال ي قاله 

وإنه اصبر ويه بأن أبا إسحاق يروي عمن  -وان كان مردودا من جهة الطعن بالتشيع  -الجوزجاني 
الحتمال أنه أص ،  -كما هو معلوم  -م . ويجب على قوله ه ا ترك عنعنته ال يعرف ف ويرسل عنه

عمن ال يعرف . وله ا قال معن : أوسد حديث أهل الكووة االعمش وأبو إسحاق للتدليس . وه ، 
 العلة وحدها تدوع التهمة عن الحارث ف وتظهر ان من ضعف الحديث

________________________________________ 
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بسببه بعيد عن صناعة الحديث بعد السماء عن االرض . ومن االمور التي تدل على تصور 

االلباني : أنه اقتصر وي كالمه على الحارث على قوله : ضعفه الجمهور . وقال ابن المديني : 
ك اب . وترك  كر العدد الكبير ال ي وثقه واثنى عليه كما  كر  لك وي ترجمة الحارث من كتب 

رح . وقد  كرت  لك ويما سبق . والمقرر عن المحدثين وال ى عليه عملهم : أنه يجب أن ي كر الج
وي الراوي ما قيل ويه من جرح وتعديل ومدح و م ليعرف منزلة قول الجارح من المادح ف وإن 

عبارات المجرحين يظهر الصلل ويها من أقوال الموثقين للراوي نفسه كما هو معلوم . ولعلي أشرت 
لى ه ا وي " الباحث " ف من  لك : ان الجرح ال يقبل اال مفسرا كما اجمع عليه اهل النقد من أهل إ

الحديث ف اللهم اال إ ا كان الراوى لم يوثق مطلقا . أما إ ا كان الراوى وثقة جماعة وجرحه اصرون 
و الحال وي بجرح غير مفسر ف والجرح مردود غير مقبول قوال واحدا بدون صالف من احد . كما ه

الحارث ف وان المجرحين له لم يفسروا جرحهم له ف ولم يبينوا أسبابه ف ويطرح جرحهم ويترك ويعمل 
بقول من وثقه ف وهو الجمهور من السلف والصلف . ولكن االلباني اقتصر على قوله : انه ك اب ف 

النصب ف وقد عابوا والجمهور على تضعيفه . ونحن ال نكون مثله ف ونقول : إنه يشم منه رائحة 
على ابن الجوزي وي كتابه وي الرجال صنيعه ال ى تفرد به عن اهل الحديث ف وهو االقتصار على 
 كر ما قيل وي الرجل من الجرح دون التعديل ف الن  لك يناوي االمانة اوال ف ويضلل الباحث عن 

ني : أنه جعل قول شعبة حال الرجال ثانيا . ومما يضحك ويجعل حبوتك تنحل عجبا من ه ا االلبا
: لم يسمع ابو اسحق منه إال أربعة أحاديث ف مما يجرح به الحارث ف مع ان ه ا ال دصل له وي 

باب الجرح مطقا عند اهل الحدث النقاد ف وانما هو اصبار عن كون ابي اسحاق لم يكن من المكثرين 
لصحيح لم يرو عنهم بعضى عن الحارث ال غير . كما ان عددا من المشاهير الثقات من رجال ا

 االئمة اال حديثا واحدا ف وضال عن

 

 اربعة .
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ولم يقل أحد ان  لك جرح لهم ف وه ا موضوع معروف بين اهل الحديث ف والفوا ويه التآليف ف بل 

رواة اال حديثأ واحدا أو ثالثة أو اربعة يوجد ه ا حتى وي الصحابة ف وفيهم عدد كبير لم يرو عنهم ال
. وحتى لو سلمنا لاللباني وهمه ف وإن ه ا يكون حجة عليه وي رمي الحارث به ا الحديث ف النه 
يدل على ان أبا إسحاق لم يسمع ه ا الحديث من الحارث ف ولما ا يرميه به ا ن ف ويتهمه بوضعه 



سان . ومن جهله ايضا ف ظنه ان توثيق الراوي لشيصه ه ا ؟ ! وهللا انه الدصول ويما ال يحسنه االن
ال يتم حتى يروي عنه العدد الكبير من االحاديث . وله ا اعتمد على قول شعبة ه ا ف مع أن ه ا 

الشرط ال تجد، اال وي مصيلة االلباني . واال وال ورق وي  لك بين ان يروي شيخ حديثا واحدا أو مئة 
، ان قلنا : إن الرواية عن الشيخ تدل على كونه ثقة عند الراوى عنه . وي الداللة على كونه ثقة عند

والمسألة ويها نزاع شهير م كور وي محله . ثم مما يعروك بضعف االلباني وي ه ا العلم ف وقصور، 
ويه ف وعدم اتباعه للمقرر ويه عند أهله ف أنه حكم على الحديث اوال بأنه موضوع ف ثم قال بعد ان 

حديث ال ي علقه من طريق أبي اسحاق ف عن الحارث ف عن علي بن ابي طالب : وه ا  كر سند ال
وهو شر الضعيف النه ال درجة بعد، مطلقا  -سند ضعيف جدا . وحكمه اوال بأن الحديث موضوع 

ثم حكمه على السند بأنه ضعيف جدا ثانيا ف تناقض عظيم ف وجهل كبير ف يعلمه طلبة " نصبة  -
ند الضعيف جدا ال يصل ان يكون به الحديث موضوعا . بل يحتمل ان يكون واهيا الفكر " الن الس

يرتفع إلى درجة الضعيف . بصالف الحديث الموضوع ف وإنه ال يرتفع إلى درجة الضعيف مطلقا ف 
وال تنفع ويه المتابعات والشواهد . وه ا امر معلوم ال يحتاج إلى شرحه لاللباني ف وعليه بقرءة " 

ليعلمه ف ووي الوقت ال ي نجد ويه االلباني يروض االعتماد وي التصحيح والتضعيف على  النصبة "
 الحفاظ النقاد ف الن  لك يكون غالبا ويما

 

 ال يواوق هوا، . وال يتمشى مع رأيه ف نرا، هنا يؤيد قوله ورأيه وي الحارث بما ال يعد تأييدا عند
________________________________________ 
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العلماء ف و لك وي قوله : ووي " الكشف " قال القاري : هو موضوع كما وي " الصالصة " . كأن 

االلباني يرهب صصومه ويروع وي وجههم السالح الفتاك إ ا ارادوا معارضته وي الحكم على الحارث 
ف أو علي بن  يحيى بن معين -رحمه هللا تعالى  -بالك ب بقول القاري : هو موضوع ف كأن القاري 

المديني ف أو الحاوط ابن الحجر ف أو المن ري ف رضي هللا عنهم جميعا . مع أنه ال يعد وي ه ا 
العلم شيئا م كورأ ف وال هو ويه بالرتبة التي ي كر بسببها بيه اهل الحديث ف كما تدل كتبه ومصنفاته 

ه ومستشهدا بكالمه ف واعلم انه ف بل إ ا رأيت ال ي يشتغل بالحديث ي كر وي كتبه القاري محتجا ب
ال ياتي منه شئ وي ه ا العلم . ووي الصتام ف اراد االلباني ان يجهز عل الحديث مرة واحدة ف وال 
يدع للنزاع معه طريقا ف وتناول الطعن وي الحديث من جهة معنا، ف وقال : ولوائح الوضع عليه 

واال وما ال ي يلوح عليه من عالمات  ظاهرة . وه ا منه مجرد تحكم بالهوى ف ودوع بالصدر ف
الوضع ؟ ومعنا، واضح ظاهر ل ى عينين ف وورد ما يشهد له وي احاديث كثيرة . وورد موقووا عن 

ابي مسعود ف بلفظ : المتقون سادة ف والفتهاء قادة ف ومجالسهم زيادة . روا، الطبراني وي " الكبير " . 



رجاله موثقون . والحكم على الحديث بأن لوائح الوضع : و  126/  1قال الهيثمي وي " المجمعع " 
عليه ظاهرة ف من غير ان يكون هناك دليل شرعى يشهد بفساد  لك المعنى ف أو دليل عقلي قاطع 
على  لك ف جرأة عظيمة من صاحبه ف وهو يفتح الباب امام الجهلة المتنطعين لرد االحاديث الثابتة 

عقلهم عن إدراك مراد الشارع منها . وبعد ف وقد تبين مما لمجرد عدم وهمهم لمعناها ف وقصور 
 كرنا، وي ه ، السطور ف وأشرنا إليه وي ه ، الورقات اليسيرة ف ان القول بأن الحارث ثقة ف هو قول 

 الجمهور ف وهو ال ي مشى عليه اصحاب

 

ن السنن ف وعليه كان اهل الكووة ف وقد كانت عامرة باالئمة من علماء التابعين و  وقهائهم وغيرهم ف وا 
 القول بأنه غير ثقة ال نصيب له من الصواب ف
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النه ال يؤيد، دليل وال برهان ف وال تشهد له قواعد علم الحديث التى يحتكم إليها عند الصالف ف 
قاعدة ف وال يرجع إلى أصل يحتكم إليه . ويرجع إلى وصلها عند النزاع . وان كان االلباني ال يقول ب

وهو يصترع القواعد على حسب ما يظهر له ويريد وهمه ف وله ، تجد، وي كالمه على االحاديث 
يصحح ويضعف ويثبت ويبطل بما يصالفه هو نفسه إ ا اقتضى نظر، وجداله وصصامه ولدد،  لك . 

هل االصول ف وال للفقهاء ف وغرضه ب لك الن قواعد، مبعثرة ف وال هي تابعة الهل الحديث ف وال ال
الهرب من الوقوع وي يد صصمه إ  وقع وي نزاع ويما يصتار، من االقوال الشا ة الواهية وهي كثيرة ف 
وي صفة صالته ف وتجهيز جنازته ف وحجاب امرأته ف وحلية نسائه ف وسلسلة احاديثه ف بحيث لو 

كاهة وقت االستراحة من العمل الشاق ف يصلح ان يكون تتبعها االنسان الصرج منها كتابا مفيدا للف
. ومن ش و ،  -رحمه هللا تعالى  - يال لكتاب : " أصبار الحمقى والمغفلين " البن الجوزي 

المضحك : ما وقع منه وي شأن الحارث من جزمه بك به ف واعتراضه علي وي توثيقي له ف االمر 
ينبئ عن  -كما قلت  -ن الجمهور . وهو اعتراض ال ي يوهم الغر المبتدئ أني تفردت ب لك ع

جهل ف وعجز ف وقلة اطالع ف وتهجم على القول لمجرد النزاع والجدال ونشر الصصام ال غير . 
ولوال ان رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم يقول : " اتركوا الترك " لصضنا معه وي بيان اوهامه 

مسلمين ف وي المصطلح والحديث ووي االصول ف ال ي الساقطة ف وأقواله الصارجة عن اجماع ال
ظهر من كالمه ويه أنه ال يتقنه ف وال يحسن معروته ف ول لك يصالف قواعد، المقررة عند أهله . 
وك لك أقواله وي الفروع التي صالف ويها اجماع السلف والصلف ف رغبة وي التفرقة وبث الشقاق 

 والصالف ف ويما ال يفيد وال

 



 مسلمين ف بل يضرهم وينفع غيرهم ف االمر ال ى يدل على دغل ف والعيا  باا ه تعالى .ينفع ال
________________________________________ 
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وك لك أقواله الشائنة ويما يتعلق ب ات هللا تعالى ف مما يدل على انه ال يعرف ما يستحيل وصف 

( وهي كلمة ال تصدر اال من جهلة العوام ف ومن 1. )الحق تعالى به ف كقوله : العصمة ا ه تعالى 
دصل وي دين االسالم عن كبر . ولكن يكفي وي  لك ما  كرنا، وأشرنا إليه ف وقد قالوا : يكفى من 

 القالدة ما أحاط بالعنق . وباا ه تعالى التوويق ف ومنه وحد، المعونة والتأييد .
________________________________________ 

( وكاقرار، لشارح الطحاوية وي ما  كر، وي الشرح من أغالط كقدم نوع العالم واثبات الحد ا ه دون 1)
 ان يعلق على تلك العبارات باالنكار وغير  لك وقد بينا  لك وي رسائل عديدة . )*(
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اض علي وي توثيق الحارث لكونه شيعيا ف وهو أن توثيق الفصل وأما قصور، ال ي أظهر، وي االعتر 
الشيعي ليس بأمر منكر ف وال بالطريق الصعب ف وال بالسبيل الوعر . بل الراوي الشيعي كغير، من 
الرواة ف ان كان ثقة ضابطا وحديثه صحيح مقبول ف يجب االص  به ويحرم رد، . وعلى ه ا عمل 

مامان : البصاري ومسلم . وال يحصى كم عدد رواتهما من أهل الحديث قاطبة ف ووي متدمتهم اال
الشيعة ف بل وممن وصفوا بالغلو وي التشيع . وإصراج احاديثهم وي صحيحعهما أعظم دليل على ان 

" ته يب   الشيعي كغير، من الرواة وي صحة حديثه إ ا ثبت عدالته وضبطه . وكتب الرجال ف ك
الميزان " و " لسان الميزان " وغيرها ف مملوءة بالرواة الشيعة الكمال " و " ته يب الته يب " و " 

ي كر وي " لسان  -رحمه هللا تعالى  -ال ين وثقهم أئمة الجرح والتعديل . بل تجد الحاوظ ابن حجر 
الميزان " رجاال من الشيعة ينقلهم من كتب رجال الشيعة للكشي والنجاشي ف وينص على توثيقهم ف 

" اللسان " الصرج عددا كبيرا منهم . وال يرد حديث الثقة الشيعي اال من قصر ولو تتبع االنسان 
نظر، وقل علمه ولم يدر ما اتفق عليه أئمة الحديث والسنة من االحتجاج بحديث الشيعي الثقة . 

وكيف يردون حديثه وال يوثقونه الجل تشيعه ف والتشيع كان واشيا وي التابعين . ولو رد حديث الثقة 
وف بالتشيع لرددنا من أجل  لك جملة كبيرة من احاديث التابعين ف و لك ي هب عدد كبير الموص

من االحكام الشرعية ادراج الرياح ف وه ا ال يقول به أحد ف ولم يقل به أحد ف ولن يقول به احد ف 
 - تعالى رحمه هللا -اللهم اال الرجل القصير النظر ف ال ي ال يميز بين الليل والنهار . قال ال هبي 

 : شيعي جلد ف لكنه صدوق ف ولنا صدقة ف وعليه بدعته . 5/  1وي ترجمة أبان بن تغلب 
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ما نصه : غلو التشيع ف أو التشيع بال غلو وال تحرف ف  -ثم قال بعد ان  كر من وثقه من االئمة 
م مع الدين والورع والصدق ف ولو رد حديث هؤالء ل هبت جملة االثار وه ا كثير وي التابعن وتابعيه

رحمه هللا  -النبويهة ف وه ، مفسدة بينة . ورد حديث الشيعي الثقة مفسدة بينة ف كما قال ال هبي 
لما يترتب على  لك من  هاب جملة من االحاديث النبوية . وله ا كان عمل اهل الحديث  -تعالى 

متدمتهم : البصاري ومسلم ف على االحتجاج بحديث الشيعي الثقة . ومن رد حديثه  سلفا وصلفا ف ووي
ف ورأى توثيقه منكرا ف وعمال غير مشروع ف وأمرا ال يجوز ف وهو شا  ف صارج عن إجماع اهل 

الحديث ف وال يعتبر به ف وال يلتفت إلى كالمه . وصدور  لك منه يدل على قصور، وي علم الحديث 
وته بما اجمعوا عليه من مسائله بينهم . ويكفي وي الداللة على ان الشيعي محتج بحديثه ف وعدم معر 

مقبول الرواية ف إ ا كان ثقة ف وأن ه ا هو ال ي عليه جماعة أهل الحديث واتفقت االمة معهم وي 
 لك ف إصراج البصاري ومسلم لحديثه ف وإن  لك دليل على إطباق االمة ف سلفها وصلفها ف على 

الحتجاج بالشيعي الطباق االمة على قبول حديث الصحيحين واالحتجاج بهما والحكم عليهما بأنهما ا
أصح الكتب بعد القرآن . وه ا وحد، كاف وي كون الشيعي الثقة مجمعا على االحتجاج به ف مقبول 

 الرواية . ومن صالف  لك وقد صرج عن ه ا االجماع ف ورد ما أجمعت االمة على قبوله ف وهللا
 115تعالى يقول : )ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم( " سورة النساء االية 

رحمه  -" وكفى ه ا وسادا لقول االلباني وي االعتراض على توثيق الحارث الشيعي . قال الحاوظ 
ب الصحيح ( : ينبغي لكل منصف ان يعلم ان تصريج صاح384وي مقدمة " الفتح " ) -هللا تعالى 

الي راو كان مقتضيا لعدالته عند، وصحة ضبطه ف وعدم غفلته ف وال سيما ما انضاف إلى  لك من 
اطباق جمهور االئمة على تسمية الكتاببن بالصحيحين . وه ا معنى لم يحصل لغير من صرج عنه 

 وي الصحيح ف وهو بمثابة

 

 إطباق الجمهور على تعديل من  كر ويهما .
________________________________________ 
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ثم قال بعد كالم : وقد كان ابو الحسن المقدسي يقول وي الرجل ال ي يصرج عنه وي الصحيح : ه ا 

جاز القنطرة . يعني ب لك : أنه ال يلتفت إلى ما قيل ويه . وقال الشبخ ابو الفتح القشيري وي 



ه اال بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد وي غلبة الظن مصتصر، : وهك ا نعتقد ف وبه نقول ف وال نصرج عن
على تسمية كتابيهما بالصحيحين ف  -بعد الشيصين  -على المعنى ال ى قدمنا، من اتفاق الناس 

ومن لوازم  لك تعديل رواتهما . ثم قال الحاوظ : )قلت( : وال يقبل الطعن وي أحد منهم اال بقادح 
الخ كالمه ف وهو دال على ان التشيع ال دصل له وي عدالة  واضح ف الن اسباب الجرح مصتلفة . . .

الراوي ف وال عالقة بضعفه . وأنه إ ا ثبت براءة الشيعي من الك ب والغفلة ف وحديثه صحيح يحتج به 
ف ولو كان غالبا وي التشيع ف وإن  لك ال يضر، ايضا وي العدالة ف الن الغلو وي التشيع ليس مفسقا 

ه من المبتدعة الصارجين عن الجماعة ف كما بين  لك الحاوظ وي مقدمة " الفتح لصاحبه ف وال يعد ب
" . بل أغلب التابعين كان على ه ا كما قال ال هبي ف ومع  لك ما رد حديثهم أحد . ووي 

الصحيحين احاديث كثيرة ف من رواية اهل الغلو وي التشيع . وب لك يكون ايضا اجماع االمة على 
وي كالم الحاوظين : ابن دقيق العيد ف وابن  -كما تقدم  -الغالي وي التشيع  قبول حديث الشيعي

 3. و كر ال هبي وي ترجمة ابي احمد الحاكم ف من " ت كرة الحاوظ "  -رحمهما هللا تعالى  -حجر 
: قال ابو احمد الحاكم : سمعت أبا الحسين الغازي يقول : سألت البصاري عن ابي غسان .  978/ 

م تسأل عنه ؟ . قلت : شأنه وي التشيع . وقال : هو على م هب ائمة اهل بلدة الكوويين ف وقال : ع
ولو رأيتم عبيد هللا وأبا نعيم وجميع مشايصنا لما سألتمونا عن ابي غسان . قلت : ولو تتبعت تراجم 

بل منهم أئمة الكووة لما وجدت واحدا منهم لم يوصف بالتشيع ف وأغلبهم له رواية وي الصحيحين ف 
 من

 

 كان من سادات اهل
________________________________________ 
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الحديث ورؤوس محدثي الكووة ف مثل : أبي اسحاق السبيعي ف واالعمش ف ومنصور بن زبيد ف 

والشعبي . وان كان ال هبي يقول وي حق الشعبى : ان تشيعه يسير كما نقل  لك صاحب )الروض 
عن )النبالء( لل هبي ف أنه قال : روى الشعبي  148/  1 ب عن سنة ابي القاسم( الباسم ف وي ال

عن ح يفة انه تكلم وي ابي موسى بكالم يقتضى أنه مناوق ف ثم قال : وي الشعبي تشيع يسير . 
وقول من قال : ان الشعبي يقبل حديثه ويما ال يؤيد م هبه وال يواوق رأيه ف باطل ايضا . والعمدة وي 

اية على العدالة والضبط ف وإ ا ثبتا وي الراوي وال معنى للنظر وي شئ زائد عنهما ف اال التعنت الرو 
والتمحل وي رد ما ال يواوق الهوى . وال يجوز وي العقل ف ان يكون الرجل حجة ثبتا ثقة وي حديث 

ورة ف ال ويكون وي الوقت نفسه ك ابا متهما باطل الرواية وي حديث آصر . والثقة على ه ، الص
يوجد اال وي مصيلة النواصب ف ومن تبعهم من الجهلة . وأما المسلمون عموما ف ال ورق بين عالمهم 



وجاهلهم ف والثقة عندهم : هو ال ى يجتنب الكبائر ف وال يعتمد الولوج وي الصغائر ف وال يتظاهر 
واسق ال يقبل حديثه مطلقا بصوارم المروعة . وا  ا ارتكب كبيرة ف وتظاهر بها ف أو عروت عنه ف وهو 

بتاتا ف سواء كان صادقا ويه أو لم يكن . وعلى ه ا اصطلح عباد هللا تعالى وي شرق االرض 
وغربها ف الن هللا تعالى يقول : )ان جاءكم واسق بنبأ وتبينوا( وأطلق سبحانه االمر بالتبين وي نبأ 

لزيادة ف وهي ان الشيعي الثقة ال الفاسق ف ولم يصص منه نوعا دون نوع . وأول من أظهر ه ، ا
يقبل حديثه المؤيد لم هبه وأدصالها وي تقييد حديث الشيعي الثقة أبو إسحاق الجوزجاني ف وهو 

 ناصبي مشهور ف له صوالت وجوالت وتهجمات شائنة وي القدح وي االئمة ال ين وصفوا
________________________________________ 
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ى دعا،  لك إلى الكالم وي اهل الكووة كاوة ف وأص  الح ر منهم ومن روياتهم . وه ا بالتشيع ف حت
معروف عنه ف مشهور له ف حتى نصوا على عدم االلتنات إلى طعنه وي الرجال الكوويين ف أو من 
كان على م هبهم وي التشيع ف النه صارج عن هوى وتعصب وغرض . والجل  لك لم يلتفت إلى 

تقييد حديث الثقة الشيعي ف بأن ال يكون مؤيدا لم ههه ف أهل الحديث ف ولم يعملوا بها زيادة ه ، وي 
ف واقتصروا على ما يشهد له العقل من وجوب حديث الراوي إ ا كان ثقة ضابطا ف بدون ان كون 

 لك القبول مقيدا بباب دون باب ف أو معنى دون معنى ف الن  لك ال يتفق مع شواهد العقل وقواعد 
نقل . وااللباني لقصور، وجهله ف وعدم اطالعه على ما عليه العمل عند اهل الحديث من قبول ال

رواية الشيعي الثقة ف وان كانت مواوقة لم هبه ف صار يستند ويعتمد على ما زاد، الجوزجاني من ه ا 
الوضع  الشرط الباطل ال ي ال يؤيد، عقل وال نقل ف ويضعف االحاديث بسببها ف ويجعلها حجة على

ف وكون الحديث ك با ف كما وعل وي حديث عائشة رضي هللا تعالى عنها : " أنا سيد ولد ادم ف 
وعلي سيد العرب " . وإنه حكم بوضعه وي مقدمة كتبها لبعضي الرسائل ف مستدال على وضعه بان 

مع ان روح التشيع واضحة وي الحديث . وال ادري أين ه ا التشيع ال ي وضح له من الحديث ! ؟ 
الحديث له شواهد وطرق ف وعلى قوله ه ا وقاعدته الفارغة ينبغي أال نقبل حديثا وي وضل علي 

رضوان  -عليه السالم ف ولو تواتر ف ال سيما إ ا كان يصبر بفضل لعلي ال يوجد لغير، من الصحابة 
ف وعاد من عادا،  كحديث : )من كنت موال، ف وعلي موال، ف اللهم وال من واال، -هللا عليهم اجمعين 

وانصر من نصر،( . وهك ا إ ا اتبع االنسان كل جاهل ف وأجاب كل صارخ ف ولم يعمل النظر 
ويبحث عن االقوال قبل قائلها ف وإنه يرد السنة الصحيحة جملة ف ويعطى مع  لك السالح العداء 

صلى هللا عليه الدين ومالحدة العصر وي رد ماال يعجهم ويواوق هواهم من حديث سيد المرسلين 
 وآله وسلم .



 

________________________________________ 
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وقوله : إن الصحابة كانوا يقولون وي عهد ابي بكر : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ف إ ا اتفق 
الصحابة على ه ا الترتيب ف وإنما كان  لك وي الصالوة ف أما وي التفضيل والفضل ف والصالف وي 

( . والمقصود بعد ه ا : هو بيان ان رد حديث الثقة 1لك معروف معلوم لكل من له علم واطالع ) 
الشيعي إ ا كان يؤيد م هبه لم يصدر اال من النواصب ومن لف حولهم واصتار قولهم ودار وي 
ائل ولكهم . وأما أهل االنصاف ف من أئمة الحديث سلفا وصلفا ف وال يقولون به ا الهراء ال ي ال ط
تحته ف وال ي يدل على التصريف والتحريف . وله ا احتج الشيصان بما روا، الشيعة الثقات من 

االحاديث التي تؤيد م هبهم ف كحديث : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى وتد روا، البصاري ف من 
 مؤمن ف طريق عبيد هللا بن موس العبسي ف وقد كان شديد التشيع . وك لك حديث : " ال يحبك اال

وال يبغضك اال مناوق " روا، مسلم وي " صحيحه " ف من طريق عدي بن ثابت ف وقد كان شيعيا 
غاليا ف بل كان داعية . وتبعهم على  لك بقية االئمة ال ين جمعوا الصحاح والفوا السنن ف وقد رووا 

صحتها أو صحة وي ه ، المصنفات العدد الكثير من حديث الشيعة ويما يؤيد م هبهم ف وصرحوا ب
أكثرها . وكل ه ا يدل على ان ما زاد ه الجوزجاني ف وتبعه عليه الجهلة من النواصب ومبغضي 

آل البيت ف مع كون حديث الشيعي الثقة ال يقبل إ ا كان يؤيد م هبه ف وينصر رأيه ف باطل ال أصل 
د الكبير من االحاديث التى له ف وال يشهد له عقل ف وال يؤيد، نظر . ولوال ضيق الوقت ف ل كرنا العد

 رواها الشيعة الثقات ويما يؤيد م هبهم ف وصححها االئمة ف وأصرجوها وي كتبهم .
________________________________________ 

 

( التشيع وي عرف المتقدمين : هو اعتقاد تفضيل 94/  1( قال الحاوظ ابن حجر وي الته يب )1)
مصيبا وي حروبه وأن مصالفه مصطئ مع تقديم الشيصين وتفضيلهما علي على عثمان وأن عليا كان 

وربما اعتقد بعضهم ان عليا اوضل الصلق بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وا  ا كان معتقدا  لك 
قلت : وكان وي المحابة ومن بعدهم من يعتقد   ورعا دينا صادقا مجتهدا وال ترد روايته به ا . . . أه

 بعد النبي هو سيدنا علي و لك مشهور و كر، ال هبي وي السير وتأمل . )*(ان اوضل الناس 
________________________________________ 
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ولعلنا نجد ورصة لتفصيل الكالم وي ه ا الموضوع تفصيال كاويا ل وي االنصاف رادعا الهل 

بعضى االصوان وي التعجيل ببيان  االعتساف . أما ه ا الجزء ف وقد كتبته على عجل ف تلبية لرغبة



وي االعتراض علي وي توثيق الحارث بن عبد هللا الهمداني .  -وميا زعمه  -وساد دعوى المتطفل 
وكان الفراغ من ه ا الجزء ف صباح يوم االحد ف الحادي والعشرين من جمادى الثانية ف سنة أربع 

على صاتم االنبياء وسيد المرسلين ف وعلى آله  وأربع مئة وألف . والحمد ا ه أوال واصرا ف وصلى هللا
 االبرار االكرمين ف وسلم تسليما إلى يوم الدين .

 

 مؤلفات السيد عبد هللا بن الصديق الحسني
 ( تشييد المباني لتوضيح ماحوته األجرومية من الحقائق والمعاني1
 ( إعالم النبيل بجواز التقبيل2
 للبيضاوي  ( االبتهاج بتصريج أحاديث المناهج3
 ( إتحاف األ كياء بجواز التوسل باألنبياء واألولياء4
 ( تنوير البصيرة ببيان عالمات الكبيرة5
 ( الصبح الساور وي تحرير صالة المساور6
 ( وتح المعين بنقد كتاب األربعين األبي إسماعيل الهروي 7
 أجزاء(3( صواطر دينية )8
 ( الرؤيا وي القرآن والسنة9
 نتظر( المهدي الم10
 ( كمال اإليمان وي التداوي بالقرآن11
 ( الحجج البينات وي التداوي بالقرآن12
 ( واضح البرهان على تحريم الصمر والحشيش وي القرآن13
 ( وتح الغني الماجد ببيان حجية صبر الواحد14
 ( الفوائد المقصودة وي بيان األحاديث الشا ة المردودة15
 ر آية بني إسرائيل( بيان صحيح األقاويل وي تفسي16
 ( عقيدة أهل اإلسالم وي نزول عيسى وي آصر الزمان17
 ( قرة العين بأدلة إرسال النبي إلى الثقلين18
 ( نهاية اآلمال وي صحة حديث عرض األعمال19
 ( نهاية التحرير وي حديث توسل الضرير20
 ( المعارف ال وقية وي أ كار الطريقة الصديقية21
 ة( األربعين الصديقي22
 ( تصريج أحاديث اللمع للشيرازي 23



 ( وضائل النبي وي القرآن24
 ( النفحة اإللهية وي الصالة على صير البرية25
 ( تمام المنة وي بيان الصصال الموجبة للجنة26
 ( األحاديث المصتارة27
 ( الكنز الثمين وي أحاديث النبي األمين28
 المشرق ( جزء البيان المشرق بوجوب صيام المغرب برؤية 29
 ( كيف تشكر النعمة ؟30
 ( روع اإلشكال عن مسألة المحال31
 ( القول السديد وي حكم اجتماع الجمعة والعيد  وق الحالوة ببيان امتناع نسخ التالوة32
 ( الحاوي وي وتاوى الحاوظ أبي الفضل عبد هللا بن الصديق )طبع الجزء األول والثالث(33
 تصا  القبور مساجد( إعالم الراكع الساجد بمعنى ا34
 ( القول الجزل ويما ال يعت ر ويه بالجهل35
 ( القول المسموع وي بيان الهجر المشروع36
 ( الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين37

 

 ( سبيل التوويق وي ترجمة عبد هللا بن الصديق38
 ( دوع الشك واالرتياب عن تحريم نساء أهل الكتاب39
 الغبي بجواز التوسل بالنبي ( إرغام المبتدع40
 ( األربعين المنتقاة وي وضائل موالنا رسول هللا41
 ( التحقيق الباهر وي معنى اإليمان باا ه واليوم اآلصر42
 ( الرأي القويم وي وجوب إتمام المساور صلف المقيم43
 ( توضيح البيان لوصول ثواب القرآن44
 ( أسانيد الكتب السبعة وي الحديث45
 آدم عليه السالم( قصة 46
 ( قصة إدريس عليه السالم47
 ( قصة هاروت وماروت48
 ( قصة داود عليه السالم49
 ( كشف أنواع الجهل ويما قيل وي نضرة السدل50
 ( السيف البتار لمن سب النبي المصتار51



 ( تعريف أهل اإلسالم بأن نقل العضو الحرام52
 ( إسماع الصم لتحريم غسل االبن لألم53
 دلة الراجحة على ورضية قراءة الفاتحة( األ54
 ( أجوبة هامة وي الطب55
 ( غاية اإلحسان وي وضل زكاة الفطر ووضل رمضان56
 ( بدع التفاسير57
 ( األربعين الغمارية وي شكر النعمة58
 ( التنصل واالنفصال من وضيحة اإلشكال59
 ( حسن التلطف وي بيان وجوب سلوك التصوف60
ستفيد إلى ما وي األجزاء المطبوعة من التمهيد . صحح المؤلف رحمه هللا ( تنبيه الباحث الم61

تعالى ويه بعض األصطاء التي وقعت وي كتاب التمهيد للحاوظ ابن عبد البر من طرف المصححين 
 أو المحققين له

 ( جواهر البيان وي تناسب سور القرآن62
 ( إعالم النبيه بسبب براءة إبراهيم من أبيه63
 الطريقة الشادلية الصديقية ( سلسلة64
 ( االستقصاء ألدلة تحريم االستمناء65
 ( حسن البيان وي ليلة النصف من شعبان66
 ( وضائل القرآن ـ جزءين ـ67
 ( النفحة ال كية وي أن الهجر بدعة شركية68
 ( منحة الرؤوف المعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ الهبطي69
 ونة( الحجة البينة لصحة وهم عبارة المد70
 ( إتحاف النبالء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء71
 ( اإلعالم بأن التصوف من شريعة اإلسالم72
 ( اإلحسان وي تعقب اإلتقان للسيوطي73
 ( توجيه العناية لتعريف علم الحديث رواية ودراية74
 ( قمع األشرار عن جريمة االنتحار75

 

 ( سمير الصالحين ـ جزءين ـ76
 على نزول عيسى وي آصر الزمان ( إقامة البرهان77



 ( التنصيص على أن الحلق ليس بتنميص78
 ( إتقان الصنعة وي تحقيق معنى البدعة79
 ( حسن التفهم والدرك لمسألة الترك80
 ( استمداد العون إلثبات كفر ورعون 81
أعروه  ( كان قد بدأ وي جمع أسماء الرجال ال ين قال عنهم الحاوظ الهيثمي وي مجمع الزوائد لم82

 أو لم أجد ترجمة غير أنه لم يكمله
 (  وق الحالوة ببيان امتناع نسخ التالوة83

 له تعليقات وتحقيقات على كتب تربو على العشرين منها :
 تعليق على مسند أبي بكر للسيوطي

 تعليق على مسند عمر للسيوطي
 تعليق على مسند عثمان للسيوطي

 ل لعز الدين بن عبد السالمتعليق على بداية السول وي تفضيل الرسو 
 تعليق على شرح األمير لمصتصر صليل

 تعليق على كتاب : تنزيه الشريعة المرووعة البن عراق
 تعليق على كتاب : تأييد الحقيقة العلية للسيوطي

 تعليق على المقاصد الحسنة للسصاوي 

 

 مؤلفات الحاوظ سيدي أحمد بن الصديق
بن صلدونف أو المرشد المبدي لفساد طعن ابن صلدون وي أحاديث ( إبراز الوهم المكنون من كالم ا1

 المهدي.
 ( إتحاف األديب بما وي تعليق إعالم األريب2
( إتحاف األ كياء بإثبات نبوة صالد بن سنان بين عيسى وبين سيد األنبياءف أو إعالم األ كياء بنبوة 3

 صالد بن سنان بعد المسيح وقبل صاتم األنبياء.
لحفاظ المهرة بأسانيد األصول العشرةف وهي: موطأ مالكف ومسند الشاوعيف ومسند أبي ( إتحاف ا4

حنيفةف ومسند اإلمام أحمدف وصحيح البصاريف وصحيح مسلمف وسنن أبي داودف والترم يف والنسائيف 
 وابن ماجه.

 ( إتحاف الفضالء والصالن بالكالم على حديث الممسوصين من النجوم والحيوان5
 ة للتكبيرات السبع على الجنازة( اإلجاز 6
 ( األجوبة الصاروة عن إشكال حديث الطائفة.7



 ( األحاديث المسطورة وي القراءة وي الصالة ببعض السورة.8
 ( إحياء المقبور بأدلة بناء المساجد والقباب على القبور.9
 ( األربعون البلدانية للطبرانيف استصرجها من المعجم الصغير.10
 المتتالية باألسانيد العالية.( األربعون 11
 ( إرشاد المربعين إلى طرق حديث األربعينف أي )من حفظ على أمتي12

 أربعين حديثا...(الحديث.
( إزاحة الصطر عمن جمع بين الصالتين وي الحضر من غير مرض وال مطرف أو إنالة الوطر 13

 بروع الحرج عمن جمع بين الصالتين وي الحضر من غير مرض وال مطر.
 ( أزهار الروضتين ويمن يؤتى أجر، مرتين.14
 ( األزهار المتكاثفة وي األلفاظ المترادوة.15
( االستعا ة والحسبلة ممن صحح حديث البسملةف أي حديث: ) كل أمر  ي بال ال يبدأ ويه ببسم 16

 هللا الرحمن الرحيم وهو أقطع(.
 ( االستعاضة بحديث وضوء المستحاضة.17
 و التشبه بالكفار.( االستنفار لغز 18
 ( االستئناس بتراجم وضالء واس.19
 ( األسرار العجيبة وي شرح أ كار ابن عجيبة.20
( إسعاف الملحين ببيان وضع حديث )إ ا ألف القلب اإلعراض عن هللا ابتلي بالوقيعة وي 21

 الصالحين(.
 ( اإلسهاب وي المستصرج على مسند الشهاب.22
 المسلسلة باألشراف. ( اإلشراف على طرق األربعين23
( إظهار ما كان صفيا من بطالن حديث )لو كان العلم بالثريا(. وهو رد على الشيخ زاهد الكوثري 24

 وي كتابه "تأنيب الصطيب".
 ( اإلعالن بالبراءة من حديث)من كان له إمام وقراءة اإلمام له قراءة(25
م تواتر ه ا الحديثف ال ي عد، السيوطي ( اغتنام األجر من حديث"اإلسفار بالفجر". حكم ويه بعد26

 متواترا وي "األزهار المتناثرة"ف ومحمد بن جعفر الكتاني وي "نظم المتواثر".
 ( اإلوضال والمنة برؤية النساء ا ه وي الجنة.27
 ( إقامة الدليل على حرمة التمثيل.28
 ( اإلقليد بتنزيل كتاب هللا على أهل التقليد.29
 ة الجمعة صلف الم ياع.( اإلقناع بصحة صال30
( اإللمام بطرق المتواتر من حديثه عليه الصالة والسالم. ألفه المؤلف بطلب من شيصه عمر 31

حمدان المحرسيف وي إطار تصريج أحاديث "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" كما صرح ب لك وي 



 البحر العميق.
 شهد الحسيني" بمصر كل يوم الجمعة.( األمالي الحسينية. وهي مجالس كان يمليها "بالم32

 

( األمالي المستظروة على الرسالة المستطروة وي أسماء كتب السنة المشروة. وهو تعقيبات على 33
 "الرسالة المستطروة" لمحمد بن جعفر الكتانيف كتبها وي مجلس واحد بمعتقله بآزمور.

 "سبل الهدى" اآلتي  كر،. ( إياك من االغترار بحديث )اعمل لدنياك( . وهو أصل كتاب34
 ( االئتساء وي إثبات نبوة النساء.35
 ( إيضاح المريب من تعليق أعالم األريب.36
 ( البحر العميق وي مرويات ابن الصديقف وهو ه ا الكتاب. وسيأتي الكالم عنه.37
 ( ب ل المهجةف منظومة تائية وي ستمائة بيت وي التاريخ.38
 انتساب الصووية إلى علي.( البرهان الجلي وي تحقيق 39
 ( بعر النعجة وي أصبار طنجة.40
 ( بلوغ اآلمال وي وضائل األعمال.41
 ( بيان الحكم المشروع بأن الركعة ال تدرك بالركوع42
 ( بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري 43
 ( بيان غربة الدين بواسطة العصريين المفسدين.44
 الموطأ من البالغات والمراسيل.( البيان والتفصيل لوصل ما وي 45
 ( بيصرة المقلعين وي شرح طوائف المبتدعين46
 ( تبصرة المصلصين على سيرة المقنعين47
( تبيين البله ممن أنكر حديث )ومن لغا وال جمعة له(. وهو رد على الشيخ عبد الحي الكتاني 48

مما نقب عنه وي األصبار ولم  وي كتابه " عقد اليواقيت والزبرجد وي أن )ومن لغا وال جمعة له(
يوجد". إ  أنكر ويه وجود ه ا الحديث. والحديث باللفظ الم كور صرج وي تاريخ واسط لبحشل من 
حديث ابن عباس قال: قال رسول هللا ? وآله: )من تكلم يوم الجمعةف واإلمام يصطب وقد لغاف ومن 

 لغا وال جمعة له(
 ين غريبا وسيعود كما بدأ(.( تبيين المبدأ بتواتر حديث )بدأ الد49
( تحسين الصبر الوارد وي الجهاد األكبر. وهو رد على سؤال ورد عليه من والد، حول حديث 50

 "رجعنا من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر".
( تحسين السمعة بتعيين موقف المؤ ن يوم الجمعة. ويسمى أيضا " تزيين السمعة بتعيين موقف 51



 ة".المؤ ن يوم الجمع
 ( تحسين الفعال بالصالة وي النعال.52

 

( تحفة اإلشراف بإجازة الحبيب محمد بن عبد الهادي السقاف. وهو نص إجازة الشيخ الحبيب 53
 محمد عبد الهادي السقاف.

 ( تحفة المريد بما ورد وي حلة أهل التجريد.54
 ( تحقيق اآلمال وي إصراج زكاة الفطر بالمال.55
 الشفا.( تصريج أحاديث 56
( تصريج الدالئل لما وي رسالة القيرواني من الفروع والمسائل . كتب منه مجلدا إلى كتاب النكاحف 57

 ثم عدل عن التطويل وشرع وي آصر مصتصراف وسما، "مسالك الداللة على مسائل الرسالة".
 ( ت كرة الرواة.58
 مد.( ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبلف أو مفتاح مسند اإلمام أح59
 ( تسهيل سبيل المحت ي بته يب وترتيب سنن الترم ي .60
 ( تشنيف اآل ان باستحباب  كر السيادة عند اسمه عليه الصالة والسالم وي األ ان.61
 ( التصور والتصديق بأصبار الشيخ سيدي محمد بن الصديق.62
 إله إال هللا( ( تعريف الساهي الال، بتواتر حديث )أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال63
 ( التعريف لما أتى به حامد الفقي وي تصحيح الطبقات من التصحيف والتحريف .64
 ( تعريف المطمئن بوضع حديث )دعو، يئن(.65
 ( التقييد الناوع لمن يريد مطالعة الجامع الصغير.66
 ( التنكيل والتقتيل لمن أباح التمثيل.67
 دم وما تأصر من الكبائر والصغائر.( تنوير األبصار والبصائر بتكفير ما تق68
( تنوير الحلبوب وي مكفرات ال نوب. وهو أول كتاب شرع ويه المؤلفف استدرك ويه على "شفاء 69

 األسقام" لشيصة محمد بن جعفر الكتاني. وقد رتبه على األبواب الفقهية.
 ( توجيه األنظار إلى توحيد العالم اإلسالمي وي الصوم واإلوطار.70
 وي األحاديث التي ال أصل لها وي اإلحياء. ( جزء71
 ( الجمع بين اإليجاز واإلطناب وي المستصرج على مسند الشهاب.72
 ( جمع الطرق والوجو، لتصحيح حديث )اطلبوا الصير عند حسان الوجو،(ف73

 أو نيل الطالب ما يرجو، من جمع الطرق والوجو، لحديث )اطلبوا الصير عند حسان الوجو،(.



 األيمان بتواتر حديث )اإليمان يمان( ( جهد74
 ( الجواب المفيد للسائل والمستفيد.75

 

 ( جؤنة العطار وي طرق الفوائد ونوادر األصبار.76
 ( الحسبة على من جوز صالة الجمعة بال صطبة.77
 ( الحسن والجمال والعشق والحب من األحاديث المرووعة صاصة.78
 كيف تصير محدثا. ( حصول التفريج بأصول التصريج أو79
 ( الحنين بوضع حديث األنين.80
 ( درء الضعف عن حديث )من عشق وعف(.81
 ( دوع الرجز بإكرام الصبز وهو وي طرق حديث )أكرموا الصبز(.82
 ( الرغائب وي طرق حديث )ليبلغ الشاهد منكم الغائب(.83
 ( روض اللي بتواتر حديث )من ك ب علي(.84
 )من سئل عن علم وكتمه ألجم بلجام من نار(. ( روع المنار بطرق حديث85
( روع شأن المنصف السالك وقطع لسان المتعصب الهالك بإثبات سنية القبض وي الصالة على 86

 م هب مالك.
 ( رياض التنزيه وي وضل القرآن ووضل حامليه.87
 ( زجر من يؤمن بطرق حديث )ال يزني الزاني وهو مؤمن(88
أنكر التداوي بالصدقة. ألفه بسبب أسئلة واردة عن والد، حول حديث "داووا ( الزواجر المقلقة لمن 89

 مرضاكم بالصدقة".
( سبحة العقيق وي أصبار والد، الشيخ سيدي محمد بن الصديق. وقد ألفه وي ترجمة والد،ف ثم 90

 اصتصر، وي كتابه "التصور والتصديق" وهو مطبوع ومتداولف وقد تقدم  كر،.
بيان حديث )اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا(. وهو اصتصار لكتابه "إياك من  ( سبل الهدى وي91

 االغترار بحديث اعمل لدنياك".
( سير الركائب النجيبة بأصبار الشيخ ابن عجيبةف عرف ويه بالشيخ أحمد بن محمد بن عجيبة 92

 م(.1409هـ/1224الحسني الشهير)ت
 ( السيف القلمي إلبادة جهل العمرتي والعلمي.93
 ( شد الوطأة على منكر إمامة المرأة.94
 ( شرف اإليوان وي حديث " الممسوخ من الحيوان "95
 ( شرح الترغيب والترهيبف شرع ويه ولم يتمه.96



 ( شرح سنن أبي داودف شرع ويه ولم يتمه.97
 ( شرح مسلمف شرع ويه ولم يتم.98
 ال ظله.( شرح منظومة الزرقاني ويمن يظلهم هللا بظله يوم ال ظل إ99
( شمعة العنبر ببدعة آ ان الجمعة على المنارة وعند المنبرف أو شن الغارة على بدعة اآل ان 100

 عند المنبر وعلى المنارة.

 

 ( شهود العيان بثبوت حديث )روع عن أمتي الصطأ والنسيان(.101
 ( شوارق األنوار المنيفة بظهور النواجي  الشريفة.102
 ر طنجة.( صدق اللهجة وي أصبا103
 ( صرف النظر عن حديث) ثالث يجلين البصر(.104
( صفع التيا، إلبطال حديث )ليس بصيركم من ترك دنيا،(. ألفه ردا على الشيخ عبد الحي 105

الكتاني كما صرح ب لك وي البحر العميق. وقال وي "صفع التيا،": )  كر بعضهم وي كتاب له وي 
 مرحها والحث عليها...(.السيرة النبوية مقدمة وي وضل الدنيا و 

( صلة الوعاة بالمرويات والرواةف وهو معجمه الكبير كما صرح ب لك وي البحر العميق. وهو 106
من الكتب التي ألفها بالسجن. قال: كتب منه نحو عشرين كراسا وهو وي وهرسة له مرتبة على رواة 

 الكتب مع اتصاله بهم.
لبسملةف وهو رد على "الرحمة المرسلة" للشيخ عبد ( الصواعق المنزلة على من صحح حديث ا107

 الحي الكتاني.
 ( طباق الحال الحاضرة بصبر سيد الدنيا واآلصرة.108
 ( الطرق المفصلة لحديث أنس وي قراءة البسملة.109
 ( العتب اإلعالني لمن وثق صالحا الفالنيف وهو رد أيضا على الشيح عبد الحي الكتاني.110
 وي الكالم وي حديث "إن هللا يبغض الحبر السمين". ( العقد الثمين111
( عواطف اللطائف من أحاديث عوارف المعارف. وهو يتناول أحاديث "عوارف المعارف" ألبي 112

حفص عمر بن محمد السهروردي. وهو عمل لم يسبق إليه إ  أنه تصريج ومستصرج وي آن واحد كما 
 قال الشيخ محمود سعيد ممدوح.

 ارف بتصريج أحاديث " عوارف المعارف " ف وهو مصتصر كتابه "عواطف اللطائف".( غنية الع113
 ( وتح الملك العلي وي صحة حديث "باب مدينة العلم علي".114
 ( وتح الوهاب بتصريج أحاديث الشهاب .115
 ( وصل القضاء وي تقديم ركعتي الفجر على الصبح عند القضاء.116



 ث والسبعين ورقة( وك الربقة بتواتر حديث الثال117
 ( وهرسة محمد بن الصديق)والد المؤلف(.118
 ( قطع العروق الوردية من أصحاب البروق النجدية .119
 ( كتاب وي استيعاب األحاديث الواردة عن الرسول ?ف كتب منه مجلدا.120

 

 ( الكسملة بتحقيق الحق وي أحاديث الجهر بالبسملة.121
 غبي.( كشف الصبي بجواب الجاهل ال122
 ( كشف الرين بطرق حديث "مر على قبرين"123
 ( لب األصبار المأثورة وي مسلسل عاشوراء124
 ( لثم النعم بنظم الحكم البن عطاء هللا125
 ( ليس ك لك وي االستدراك على الحفاظ126
 ( المثنوني والبتار وي نحر العنيد المعثار الطاعن ويما صح من السنن واآلثار.127
ء البشر من أهل القرن الثالث عشر. قال الشيخ عبد السالم ابن سودة: رتبه على ( مجمع وضال128

 حروف المعجمف  كر ويه جل المشاهير وي ه ، المائة بالمغرب وغير،ف يقع وي مجلدين.
 ( مصتصر الزهد للبيهقي سما، "طروة المنتقي".129
 ( مدارك االستقالة من ضعيف مسالك الداللة.130
 لل الجامع الصغير وشرحي المناوي.( المداوي لع131
 ( مد الموائد لبسط ما وي سنن البيهقي من الفوائد.132
 ( مسالك الداللة على مسائل الرسالة.133
 ( مسامرة النديم بطرق حديث دباغ األديم.134
 ( المستصرج على الشمائلف مجلد كبير.135
 ي(.( المسك التبتي وي طرق حديث )نضر هللا امرءا سمع مقالت136
 ( مسند الجن.137
 ( المسهم بطرق حديث )طلب العلم وريضة على كل مسلم(.138
 ( مسند المجالسةف وهو ترتيب أحاديث كتاب "المجالسة" للدينوري على مسانيد الصحابة.139
 ( المشيصة المجردة.140
 ( مطابقة االصتراعات العصرية لما أصبر به سيد البشرية.141
 امع أصبار البرور.( مطالع البدور وي جو 142
 ( معجم الشيوخ.143



 ( المعجم الصغير144
 ( المعجم الوجيز للمستجيز.145
 ( مغني النبيه عن المحدث والفقيه.146
 ( المغير على األحاديث الموضوعة وي الجامع الصغير .147
 ( مفتاح الترتيب ألحاديث تاريخ الصطيب.148
 ( مفتاح المعجم الصغير للطبراني.149
 اهج التحقيق وي الكالم على سلسلة الطريقف مجلد متوسط.( من150
 ( المناولة بطرق حديث المطاولة. وهو حديث "أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا".151
 ( المنتد، بتواتر حديث"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد،"152

 

 صالق البن أبي الدنيا.( المنتقى من مكارم األصالق البن أبي الدنياف أو اصتصار مكارم األ153
 ( المنحة بما اصتلف ويه من الوضع إلى الصحة.154
( المنح المطلوبة وي استحباب روع اليدين وي الدعاء بعد الصلوات المكتوبةف ألفه ردًا على من 155

 يدعي أن روع اليدين وي الدعاء بعد الصلوات بدعة م مومة.
 كبيرف ألفه وهو ال زال وي بداية الطلب. ( منية الطالب بتصريج أحاديث الشهابف مجلد156
 ( موارد األمان بطرق حديث )الحياء من اإليمان( .157
 ( المؤانسة بالمرووع من أحاديث المجالسة للدينوري .158
 ( المؤ ن وي أصبار جد، سيدي أحمد بن عبد المؤمن.159
 ( الموضوعاتف كتب منه مجلد ضصم.160
 التي أسندها ال هبي وي الميزان.( الميزانياتف وهي األحاديث 161
( نصب الجرة لنفي اإلدراج عن حديث إطالة الغرة. وهي حول حديث "إن أمتي يأتون يوم 162

 القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ومن استطاع منكم أن يطيل غرته وليفعل".
المشروع" تقدم وي ( نفث الروع بأن الركعة ال تدرك بالركوعف وهو اصتصار كتابه "بيان الحكم 163

 حرف "ب" مع زوائد أصرى.
 ( نيل الحظوة بقيادة األعمى أربعين صطوة.164
( نيل الزلفة بتصريج أحاديث التحفة المرضية. وهو من مؤلفاته التي ألفها وي بداية الطلب كما 165

 صرح ب لك وي ه ا الكتاب "البحر العميق".
 د.( هداية الرشد لتصريج أحاديث بداية ابن رش166
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 ( هدية الصغراء بتصحيح حديث )التوسعة على العيال يوم عاشوراء(.168
 ( وسائل الصالص من تحريف حديث)من وارق الدنيا على اإلصالص(.169

 وشي اإلهاب وي المستصرج على مسند الشهابف وي ثالثة مجلدات.

 

 لفات السيد عبدالحي بن الصديق الحسنيمؤ 
 تبيين المدارك لرجحان سنية تحية المسجد وقت صطبة الجمعة وي م هب مالك . -1
مؤلف كتاب أصول التشريع اإلسالمي يبطل العمل بحديث رسول هللا وبيان جهله بالقواعد  -2

 الحديثية واألصولية والنصوص الفقهية.
 م صالة الوتر بعد الفجر.رسالة : ثبوت األجر ببيان حك -3
 اإلقناع باعتبار صالف داود وي اإلجماع -4
 رصص الطهارة والصالة وتشديدات الفقهاء -5
 حكم التيمم وي الكتاب والسنة -6
 رسالة : مفتاح ال ريعة إلى معروة حكم االقتصاص من ال كر واألنثى وي الشريعة. -7
 حكم اللحم المستورد من أوربا -8
 وطابة والصالة صلف متعاطيهما حكم الدصان -9
 اإلهالل بجواب السؤال عن حكم أغالل -10
المجتبى )) وهو شبيه : جؤنة العطار لشقيقه السيد أحمد ف والسفينة لشقيقه السيد  -11

 عبدالعزيز..((
 إقامة الحجة على أن األئمة األربعة لم يحيطوا بالسنة -12
ضل والمزية من أهل اإلسالم على جهة البر والتوقير اصتصار كتاب الترصيص بالقيام ل وي الف -13

 واالحترام ف العلى جهة الرياء واإلعظام
 لإلمام محيي الدين النووي رضي هللا عنه

 نقد مقال )) وي الرد على عبدهللا كنون رئيس رابطة علماء رابطة المغرب (( . -14
 لعون وصالته باطلة.الحجة الدامغة على بطالن دعوى من زعم أن حالق اللحية م -15
 أريج اآلس وي إبطال وتوى عالم واس -16
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 إتحاف الطالب األماجد بأدلة جواز الصالة على الميت وي المساجد -18
 اإلعالم بما صالف ويه األئمة األربعة السنة الصحيحة من األحكام -19
 لة أ/أماوون.ب ل الماعون وي مسأ -20
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