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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل                   و صلى هللا و سلم على سيدان حممد و آله و صحبه

حلافظ اإلمام سيدي أمحد ابن هذه وقفات مع كتاب "دفاع عن كرامة و عرض سليل األشراف ا 
الصديق رمحه هللا تعاىل" لألخ  عألدانن بألن عبألد هللا زهألار ص النصألد منهألا النصألى األق  علألى احلألق وأهلأله  و 

 أسأل هللا عز و جل العون و التوفيق ص و هو اهلادي ألقوم طريق  
 تصحيح بيت شعري وقع مكسورا  -1

 بيتا أليب متام هكذا : 6ذكر يف الصفحة : 
 عمودا ىالصبنوراً ومن فلق      ---لضحى    كأن عليه من مشس انسب  

  حىت  الصباحقلت : البيت من حبر الكامل ص و الصواب أن ترسم الكلمة اليت حتتها خط هكذا : 
 يستنيم الوزن   و هللا أعلم  

 بيان الغلو املفرط يف شأن مكانة الشيخ أمحد -2
: أتعلمألألون مألألن هألألو الشألأليخ أمحألألد بألألن الصألألديق    نألأله اين عألألن الشألأليخ عبألألد الألألرمحن الكتألأل 11يف ص:  ننألألل

ص فهألألو يف علألألم الفنألأله كاإلمألألام مالألأل  شخصألألية زرز  ص اجتمألألع فيهألألا مألألا افألألمن يف اقهألألا مألألن الشخصألأليات 
 اإلمام الشافعي و اإلمام أمحد بن حنبل و اإلمام أيب حنيفة و اقهم رضي هللا عنهم  و 

يب داود و الممألألذي و النسألألا ي و ابألألن ماجألأله و احلألألألافظ البخألألاري و مسألأللم و أ : و علألألم احلألألديأل كاأل مألألة
 الزيلعي و الذهيب و ابن حجر و السخاوي و السيوطي و اقهم  

و يف علألألم التألألاريخ كاإلمألألام علألألي بألألن امسألألدين لكألألذا راألألت و الصألألواب : امسألألدي   و اإلمألألام  ألأل  بألألن معألأل  
ر الدمشألألني و اإلمألألام ابألألن جريألألر سألألاكالغطفألألاين ص و اإلمألألام أيب بكألألر ا طيألألب و اإلمألألام أيب الناسألألم ابألألن ع

 اقهم  و 
 و يف علم التصوف كالشيخ اجلنيد و الشيخ البكري و الشيخ الدرقاوي  

 و يف علم اللغة و األدب كابن األثق و ابن قتيبة و ابن اثبت العويف و ابن عبد ربه  
 و عقمها   و يف الوطنية اإلسالمية كصالح الدين األيويب و األمق عبد النادر اجلزا ري

قلألألت : و يكفألألي يف هألألذه الشألألهادات ذكرهألألا فنألألط ص و ر  إ مألألن اإلشألألار   ىل أن الكتألألاب امسسألألتنا  منألأله 
مطبوع زعتناء األ  الدكتور محز  الكتاين ص و يف عمله مر عليها و مل يعرها اهتماما ص لكن مسا قيل  نه مل 

بألن الصألديق ص اسألتهجنه و اسألتنكرهص و  ن   أيت زمسغرب بعألد ابألن النطألان الفاسألي حألافظ يدانيأله  ر أمحألد
 كان هذا النول منبور يف اجلملة خبالف ما سبنه ص و هللا أعلم   

 تقومي أبيات شعرية وردت مكسورة -3
 [: و هنأه مر  الشيخ يوسف الدجوي حبلول رمضان فنال :12قال ]ص
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 و أنت خق امسومن     ---رمضان عيد امسومنينا   
  ىل آخر األبيات  

 لمتفاعلن متفاعلن قلت : هي من الكامل اجملزوء 
حألألألذف األلألألألف األخألألألق  مألألألن الصألألألدر ص  و علألألألى هألألألذا الألألألوزن ر يسألألألتنيم مألألألا راألألأله الكاتألألألب ص و الصألألألواب :

 تسك  النون ألن النافية منيد    فيكون البيت هكذا :و 
 و أنت خق امسومن ْ     ---رمضان عيد امسومنْ    

 :ص ذكر قول الشاعر  112يف ص 
 ولكنها ختفى على العميان    ---الشمس حق و العيون نواظر    

 قلت : الصواب حذف "الواو" من العجز ص ألن البيت من الكامل و تنطيعه :
 مستفعلن مستفعلن مفعول     ---مستفعلن مستفعلن متفاعل     

 الشمس حق و العيون نواظر          لكنها ختفى على العميان
 ات جاء فيها : أورد أبيا 119يف 

 دع اجلهول يظن اجلهل عدواان       --و ما علي  ذا ما قلت      
 و من أقامه حجة هلل برهاان        --و هللا اتهلل زهلل العظيم      

 ما زدت  ر لعلي زدت ننصاان     -- ن الذي قلت بعض من مناقبه    
 و الصواب فيها : 

 دع اجلهول يظن اجلهل عدواان       -- و ما علي  ذا ما قلت ]معتندي[     
 أقامه حجة هلل برهاان        --و هللا اتهلل زهلل العظيم و من     
 ما زدت  ر لعلي زدت ننصاان     -- ن الذي قلت بعض من مناقبه    

 
 اإلشارة إىل بيت مكسور  -4

 كما كان  فظنا قول النا ل :  [ :19قال ]ص
 اتركه ليس له صواب      ---سفينة العلم اإلعراب   
 ألجله انكسر الوزن  لسنوط وتد جمموع  قلت : البيت من الرجز ص لكن صدره به ننص 

  اإلعراب  -أخي–و لعل صوابه :  سفينة العلم 
   و هللا أعلم  

 إثبات كتاب "تنبيه املسلم مبن يدعي السنة و هو كذاب جمرم" -5
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 كتاب هبألذا العنألوان ص و ر عألرف مألن كألرق أخالقأله أن يضأليع[ : و مل يعرف للشيخ الزمزمي  27قال ]ص
الورن و احلرب و ينفق الوقت يف مثل هذا البهتان ص و ر اع به أحد من الناإ ص  ر مألا عألزاه الفألاري  ىل 
شيخه "بو نبز " ]كألذا ضألبطت عنألده ص و سأليأك الكألالم علألى هألذا الصألنيع[ الألذي كألان يألزعم أن الزمزمألي 

)يأيهااالذيااآينلا إاا ذل  للا  الشألأليخ رمحألأله هللا ققق قألألال احلألألق سألألبحانه و تعألألاىل : أحألألرن الكتألألاب بعألألد وفألأل
ص فالفسألق  جاءكملفااسقلبإبإلفتبيإ ذلأ لتصيب ذلق  البجهايةلفتصابو ذللىامل االفمىاتملياا  ين 

 صفة رزمة للفاري و شيخه حىت يبينا دعوامها ص فنثبت منها ص و دوهنما خرط النتاد   
ص ي عبألد البألاري الزمزمألي ابألن الصألديق: و لند كنت سألت شأليخنا العالمألة سأليد مث علق زهلامش ص فنال

هل فعال لوالده الشيخ حممد كتاب هبذا العنوان و ذل  امسوضوع ص فنال يل  نه سأل السؤال نفسه والده 
 الشيخ امسذكور فأجابه  ن هذا كان يروجه خصوم األسر  الصدينية ص و  نه مل خيطر بباله شيء من ذل 

 أبدا ص فكيف يكتب فيه مصنفا كامال   انتهى
 قلت : على كالمه مالحظ كثق  أذكر منها :

عألن  السألتار "رفألعالكتاب اثبت ثبوت الشمس يف كبد السماء ص صرح به امسؤلف نفسه يف كتابه  -
ففألي ]أاالط توجيه األنظار لتوحيد امسسلم  يف الصوم و اإلفطار" قال بعد احلمألد و الصألال  : 

ايم وقألع بيألدي كتألاب مكتألوب علألألى ظألاهره مألا أيك لتوجيأله األنظألار لتوحيألد امسسألأللم  يف هألذه األ
الصوم و اإلفطار   أتليف الشيخ حميي السنة و مميت البدعة أيب الفيض أمحد بن الشيخ سأليدي 

على ظاهر ذلأل  الكتألاب    و أظنأل   ذا قألرأت هألذا العنألوان  حممد بن الصديق    هذا ما كتب
حب الكتألاب حألألريص علألى احتألاد امسسأللم  و اجتمألألاع كلمألتهم يف كألل شألأليء    اعتنألدت أن صألا

فإنه ر رابة له يف احتألاد امسسأللم      حىت يف الصوم و الفطر ق و لكن احلنينة خبالف ذل    
يف الصوم و اإلفطار و ر يف احلج و الصال  ص و  منألا ألألف هألذا الكتألاب عنألادا و ارامألا زجلألدال 

ص و جمارات ]كذا[ ألهواء أبناء هذا الوقت الذين  بون التشألبه زلفألرنج الذي هو دأبه و ديدانه 
يف كل شيء    حىت يف الصيام و األعياد ؛ فهم ألجل ذل   رصون على أن يكون العيألد عنألد 
امسسألأللم  كلهألألم يف يألألوم واحألألد كمألألا يكألألون عنألألد األوربيألأل  كلهألألم يف يألألوم واحألألد   و كمألألا أنألأل  قألألد 

بأله مؤلفألأله مألن  حيألاء السألألنة و الكتألاب    كألألذل  قألد تغألم يألألا حلألي  تعتنألد مألا ذكألر ااألألمارا بعنألوان
 ماتة البدعة ؛ فتظن أنه حميي السنة حنينة مألع أنأله لأليس كألذل  ق و كيألف يكألون حمييألا للسألنة و 
هألألو يألألرد األحاديألألأل الصألألحيحة الصألألر ة زلتأويألألل البعيألألد ص و التعسألألف البألألارد    انتصألألارا هلألألواه و 

نكألألألره علألألألى امسنلألألألد  و كفألألألرهم ألجلألألأله ق  فنألألألد خألألألالف احلألألألديأل اتباعألألألا لشألألألهواته ؛ األمألألألر الألألألذي أ
قبل وفاتأله خبمألس ليألال ص و  -الصحيى الصريى الذي حدث به رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

هنى فيه عن اختاذ النبور مساجد    بتأويالت زطلة ص و تعسفات مضحكة ص و مكابر  ظألاهر  
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ى حترق تشبه النساء زلرجال و الكفار    و ق و خالف األحاديأل الصحيحة الصر ة الدالة عل
أعألألرض عألألألن العمألألألل هبألألألا بألألألال عألألألذر و ر دليألألألل منبألألألول ؛ بألألألل زلتأويألألألل البعيألألألد و التعسألألألف البألألألارد و 
مالحظة امسعىن الباطل الألذي هألو الشألهو  و اتبألاع اهلألوا و جمألارا  النسألاء يف أهألوا هن ق و خألالف 

بور بألال علألم و ر هألدا و ر كتألاب منألق ؛ احلديأل الصحيى الوارد يف النهي عن الصال   ىل الن
بل زلتأويل الذي كفر به امسنلد  و جعلهم ألجله مشرك  ق و خالف النرآن و السنة و اإلمجاع 
و النيألألاإ يف  تيانألأله الكهألألان    و تصألألدينهم ص زلتأويألألل الباطألألل ص و امسغالطألألة امسفضألألوحة الألأليت هألألي 

السألألنة يف تزويألألق امسسألألجد و زخرفتألأله ص و تفريشألأله  ىل الزندقألألة أقألألرب منهألألا  ىل التأويألألل قق و خألألالف 
زلزرايب    زلتأويل الذي شنع به على امسنلألد  و كفألرهم ألجلأله ؛ فنألال يف ل حيألاء منبألوره  : "و 

أدعألى لالحألمام ص و مسألا تزويق امسساجد و فرشها زحلصر و الألزرايب ص ألنأله  -يع  امسنلد –أجازوا 
خألألالف لأل " انتهألألى بلفظألألهقق و النهألألي بألل الوعيألألد علألألى ذفيأله مألألن مصألأللحة امسصألل     مألألع أنألأله ورد 

أحباسألألها    و امسلألألل كلهألألا يف بيعألأله امسسألألاجد و  السألألنة و اإلمجألألاع و النيألألاإ و ارستحسألألان ؛ بألألل
!! يف مساال  أرار  زلتأويل الذي هو يف احلنينة تالعب زلدين ص و استهزاء آبايت هللا تعألاىل 

فهذه  ن يدعي العم  ابلسنة و هو كذاب جمرم( ... ذكرهتا برمتها يف كتايب )حتذير املسلم مم
امسسألألا ل كلهألألا خألألالف فيهألألا السألألنة اتباعألألا لشألألهواته و هألألواه ص و عمألألال زلتأويألألل الألألذي أنكألألره علألألى 
امسنلألألد  و كفألألرهم بألأله ؛ حألألىت ألألألف كتألألاز أحلألألألد فيألأله و حألألرف الكألألالم عألألن مواضألألعه بتنزيألألألل ا ايت 

  شأن ا وارج امسارق  ص و ااه لاإلقليد بتنزيألل الوارد  يف امسشرك  على الفنهاء أ مة امسسلم   
آايت هللا على أهل التنليد  قق مع أننا علمنا يا ذكره يف ذل  التأليف وجألدانه أوىل يألا رمألى بأله 
امسنلد     و أجدر يا حكم عليهم منهم ألمرين : أحدمها أنه ارتكب عأل  الألذنب الألذي رمألاهم 

الصألر ة زلتأويألل  ايت يف امسشألرك     أعأل  رد النصألوصبأله و طبألق علأليهم ألجلأله مألا ورد مألن ا 
البعيألألألد الألألألألذي ر ضألألألرور  تألألألألدعو  ليألألأله ق الثألألألألاين : أنألألألأله مل يسألألألل  مسألألألألل  التأويألألألل لضألألألألرور  دينيألألألألة ص  

ها لبعض    أو ضرور  عنلية كمعارضتها للمعنول    و  منألا ىألى ىألوه ضكمعارضة النصوص بع
به ما تندم ذكره من األحاديأل اليت أوهلألا لألذل      انتصارا هلواه و متابعة لشهواته ص كما يشهد

األمر الذي يدل على هتوره و تالعبه ص و أنه أقبى حار من امسنلد  الذين كفألرهم زلتأويألل    مسألا 
عألألن [ انتهألى امسنصألود و عألذرا علألى اإلطالألة   لبأل  أتويلأله و أتويلهألم مألن الفألرن الألذي ر خيفألألى ق

     58-57مي رمحه هللا رسا ل يف الصيام للشيخ حممد الزمز 

أعرضنا عن كتابة احلنيبألة لقال :  78 اجلواب امسفيد يف -الشيخ أمحد–و صرح به امسردود عليه  -
و هو جمرم ، من يدعي السنة و ص ألهنم أقل من أن يكتب فيهم و أسنط   فلينفردوا هم بكتابة 

يخ حممألد الزمزمألي رمحأله علنألت زهلألامش قألا ال : هألذا الكتألاب للشألف    البالء األزرن و اق ذلأل 
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هللا ص و ااه الكامل : "تنبيه امسسلم ممن يدعي السنة و هألو كألذاب جمألرم" كتبأله للألرد علألى الشأليخ 
و كان قصده ارطالع عليه ص فلمألا تألويف أحرقأله ألن امسعأل  زلألرد تألويف   أخألربين هبألذا األسألتاذ أيب 

 فليعلم   الزمزمي    ذن مسألة اإلحران مل ينفرد هبا شيخنا أبو أويس  

و أما ما ذكرته عن األستاذ عبد الباري الزمزمألي فوقألع لأل  فيأله ختلأليط و خألبط ص فنألد استفسألرانه  -
 فأجابنا بثبوت نسبة الكتاب لوالده ص مع  نكار امسضمون الوارد فيه   فتثبت  

مألن اإلشألار  هلألا ص و هألي قولأله : هألل فعألال لوالألده    ص  الوقفألةو هناك نكتة لغويألة ر أخلألي هألذه  -
ت : التعبق ب "فعال" للدرلة على التأكيألد ص خطألأ شألا ع ص مل يعألرف اسألتعماله يف األسألاليب قل

الفعل يف اللغة : العمل ص ر يتعألدا هألذا امسعألىن بتألاات ص و لألذل  صألدر ابألن العربية الفصيحة ص و 
   فليعلم الِفعل: كناية عن كل عمل متعد ٍّ َأو اق متعد ٍّ منظور ماد  فعل بنوله : 

 ُه احلقيقة  رحُ القلِب جتُض ا    ---ااا   حلقيقُة واملريتِلَك ا
 تصحيح بيت شعري مكسور -6

شعرية يف مدح األشعرية ص و هي طويلة اجتزأ منها دون أن يشألق و هألذا عيألب أورد منطوعة  31يف ص 
 يف امسنهج ص و جاء آبخرها :

 و ر ذوي  حلاد     ---ليسوا أويل التعطيل   
اجملتألألألأل ص و صألألألدر هألألألذا البيألألألت جألألألاء علألألألى وزن : مسألألألتفعلن مفعألألألول   انألألألتنص منألألأله امسنطوعألألألة مألألألن قلألألت : 

 سكون آبخره و هذا عيب ر جيوز ص و الصواب أن ينول : ليسوا أويل تعطيلٍّ  
 و كثق  هي األبيات امسكسور  يف رسالته ص مثل :

 جاء فيها : 63ص 
 مل يبق  ر حسيب و دي     ---   اي أااء ر تبك  

 ثت به ميي و صارم ر
 و الصواب :      ]أااء[ اي أااء ر تبك  

 أورد أبياات للعراقي هكذا : 147يف ص 
 له رأا فند زطن يف --- للعداله اجملهول والثالأل

 فنطع سليم منهم مقبله ما ---  منع من بعض-احلكم يف- حجية
 جعال ذا على أنه يشبه ---  العمال  ن الشيخ وقال به

 تعذرت هبا من بعض خرب  ---  اشتهرت ديألاحل من كتب  يف
 و الصواب : 

َْجه ول  :  َوالثَّاِلأل  
 َلهْ  رََأا فألَندْ    فألَنطْ  َزِطنٍّ  يف ---  لِلَعداَلهْ  امس
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يَّةً  َله   َما  ---  َمَنعْ  َمنْ  بألْعض  -احل ْكمِ  يف- ح جِ   فألَنطَعْ   س َلْيم  ل ِمنألْه مْ  ص قألبألْ
 ج ِعال َذا َعَلى أنَّه   ي ْشِبه   ---   الَعَمال  نَّ :  الشَّْيخ   َوَقالَ  ص ِبهِ 
 تألَعذََّرتْ  هِبَا َمنْ  بألْعضِ  ِخرْبَ    --- اْشتألَهَرتْ  احلَِدْيألِ  منَ  ك ت بٍّ   يف

 
 رطأ مطبعي أحال املعىن -7

قول الذهيب امسشهور : "كالم األقرن يطوا و ر يألروا"   قلألت : هكألذا األقألرن حبألذف  32ذكر يف ص 
 ص أما األقرن فهو ذو النرون  اء و النون ص و الصواب : األقران األلف ب  الر 

 التنبيه على وهم لغوي – 8
 : اليت خفف يف احلكم فيها احملدثون   34قال يف ص 

قلت : ركاكة يف األسلوب ميجها ذو اللب السألليم ص و الصألواب أن ينألول : الأليت خفألف يف احلكألم عليهألا 
 احملدثون  
 عذرين عن اإلطالة فيما ننلته منه  ص قال : و ا 119و يف ص 

فلهألا معألىن و أمألا عألن ص و انظألر أمألايل امسرزوقألي ص و خزانألة األدب للبغألدادي ص و الصواب : "اعذرين من" 
    4/550آخر ينظر يف لسان العرب 

 الكالم حول رسالة "كشف األستار املسبلة" البن اجلراح -9
ة" للشيخ أمحد ص و أقوا ما استدل بأله مألا جألاء يف أنكر ثبوت رسالة "كشف األستار امسسبل 34يف ص 

و ابن اجلراح هو اسم مستعار لبعض تالمذتنا الشوام احللبي  يصر ص و كان  ألب ل:  47اجلواب امسفيد 
امسغاربألألألة ص و يكثألألألألر  ألألألالطتهم عنألألألألد قألألألدومهم للحألألألألج ص و يألألألألرافنهم طألألألول  قألألألألامتهم زلنألألألاهر  ص فأخألألألألذ عألألألألنهم 

غاربألألة الألألذين مألألنهم الشألأليخ عبألألد احلألألي ص و اسألألتعان برسألألالتنا "ارسألألتعاذ  و معلومألألات كثألألق  عألألن امسغألألرب و امس
و هو يعألرف الشأليخ عبألد احلألي شخصأليا احلسبلة" ص و بكتابنا "الصواعق امسنزلة" ص و كتب تل  الرسالة   

 ص و زاره مسا كان زلناهر  برفنتنا   و العلم عند هللا حبنينة تل  األخبار امسذكور  فيه   
ينبل من الشيخ هذا التصريى لو صدن يف مجيع أعماله ص أما أنه يألدلس يف موضألع تدليسألا  :أور  قلت :

و سألأليأك –اريبألألا هألألو زلكألألذب أقألألرب مث ينسألألبه لنفسألأله يف موضألألع آخألألر كمألألا فعألألل ينظومألألة "بعألألر النعجألألة" 
وصا فهذا الصنيع يفند الثنة زلشيخ ص فال ينبل قوله يف هذا الباب  ر بشاهد ص خص -الكالم عنها بعد

 و أنه  يل على اجملهول الذي ر يعرف  ر من قبله   فاعلم  
ص و خ عبد احلي الكتاين امسردود عليهن الكتاب أثبته له معاصرون أعرف به من اقه ص مثل : الشي  اثنيا :

ا ر نصألألدن يجمألألل مألألا جألألاء فيألأله مألألن أزطيألألل و نألألو  ن ك–األديألألب أمحألألد خألألقي يف منشألألور لألأله خبألألط يألألده 
ص و قد كتبنا رسالة يف ننده ااهألا "كشألف امسسألتور عمألا  يستأنس هبايه معلومات اترخيية أكاذيب لكن ف

     -تضمنه هذا امسنشور
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 اثلثا : الشهر  و ارستفاضة  
رابعا : التشابه امسوجود ب  كتبه يف األسلوب ص فسيان العورات امسذكور  يف الرسألالة هألي أشألبه يألا ذكألر يف 

 عن مساوئ أهل طنجة"   رسالة "صدن اللهجة زلتحدث
ن الشألأليخ قألد شألألاركه أحألألد مألا يف كتابألألة الرسألألالة و التزويألألد أهألذا مألألن جهألألة و مألن جهألألة أخألألرا ص مألن امسعلألألوم 

زمسعلومات الالزمة ص و هو امسنصود بذكره يف اجلواب امسفيد ص و لذل  صرح به الشأليخ عبألد احلألي يف الألرد 
راألم ذلأل  يبنألى حضألور الشأليخ قألواي يف متامألا ص لكألن ؛  ذ امسواصفات اليت ذكرها الشيخ أمحد تنطبق عليه 

األسلوب و الصيااة ص فإن سلمنا  ن الطألرف ا خألر هألو الألذي كتألب ابتألداًء ص فالشأليخ هألو الألذي راجعأله 
زلتندق و التهذيب و اإلضافة ص و ليس هذا بغريب عنه فند فعله يف كتاب "الصألارم امسبيألد" لشأليخنا أيب 

لانظر رسألالة  ينسب الكتاب ألخيه رمحه هللا ألجل ذل  كان الشيخ الزمزميص و الفتوح عبد هللا التليدي 
ص و فعله يف منال ألخيه الزمزمي   للزمزمي " قامة احلجة على جواز الصال  خلف أهل الفسق و البدعة"

تاذ ر زالألت الألزايد  حمفوظألة خبطأله عنألد األسألبألار التطوانيألة ص و أثناء رده على الدكتور اهلاليل يف جريألد  األخ
 أيب الزمزمي حفظه هللا  

 التنبيه على رطإ لغوي  -10
 و صرفوه من حب الشيخ    :  36قال يف ص 

  )سأصرف عن آاييت( قلت : الصواب أن ينول : و صرفوه عن ص و منه قوله تعاىل : 
 من ذم بعد مدح فقد كذب مرتني -11

بألأل  اخألألتالف أقوالألأله يف الشألأليخ  شألأليخنا أيب أويألألس بعألألد أنعلألألى  37قألألد طبألألق عألألدانن هألألذه امسنولألألة يف ص 
ننألول لكن نلتفت  ىل عألدانن و  أمحد ص و لكل ذل   ارج معروفة يعرفها كل عاقل ص فال داعي لذكرها ص

شيخنا : أنت تتلمذت للشيخ استجاز  و مكاتبة و مشافهة ص و أثنيت عليه أكثر من مر  ص فوصفته ب له
ص حألألألأل  ص و زلغألألألألت يف رسألألألألالة فأنزلتألألألأله منزلألألألألة النألألألألووي ص اإلمألألألألام يف األدب و اللغألألألألة األسألألألألتاذ ص العالمألألألألة ص 

 استشهدت ببييت التني السبكي :
 سط هبا أصبو وآويب ويف دار احلديث لطيُف معىن ... على

 رِّ وجهي ... مكاانً مسَّه قدُم النواوياأن أَمّس بُ  اينعس
رته عن كتاب ابألن منألده دم عليها فيفيدك و ينصح  ص أتذكر مسا استفسو كنت تستشقه يف األعمال امسنْ 

اقتنا أله ص فحظألي راقألم ص  ر أن  أعلمته زلعثألور عليأله و يف األرداف فأخربك بطبعه ؛ بل اشماه ليهديه ل  
و استفسألألرته عألألن مألألنهج التفألألويض يف تألألدريس عنيألألد  ابألألن أيب زيألألألد  هألألذه السألألطور زهلديألألة و احتفألألى هبألألا  

 النقواين ص فأجاب  برأيه الصريى  
لشأليخ أمحألد ابألن الصألديق    فعلألى مألاذا يألدل ل كتاب "سبحة العنيألق"ديته صور  عن  بل أكثر من هذا أه

 ق هذا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 9 

  

    فما عألدا ممألا و تكيل له الشتا م ص و تصفه ز ا ب ص و بونبز  ص و ا ا ن ص   و ا ن يف هذا الكتاب
 أو أن امسنولة تنطبق علي  أيضا ق  بدا  
 رض بالغيلغ لطيفة حنوية : التكرار يف العطف جالز -12

: أن قولألأله "وعاينألأله" بعألألدما قألألال "مألألن رأا الكتألألاب" زايد  للفظألألة قألألد أدت اقهألألا امسعألألىن  37قألألال يف ص 
 نفسه ص و هو تكرار فاحش و  طناب يتنزه عنه كالم الفصحاء    

ص لكألن هلألذه الناعألد  مسألتثنيات  ذا كألان  العطاف يقتياي املغاايرةقلت : نعم قد تنألرر عنألد النحألوي  أن 
نشألألي ينتضألألي األألق ذلألأل  ص فمألألثال امسنصألألود مألألن هألألذا التكألألرار التأكيألألد علألألى ر يألألة الكتألألاب ص و ر منصألألود امس

لينول النحا  :  ن "امسغاير " هي األصل الغالب يف عطف النسألق بأل   إ بسرد ما قرره النحا  لتدركه ص 
؛ فألال يعطألف لمعطألوف عليأله يف لفظأله و يف معنألاه معألا لامستعاطف    يريدون : أن يكون امسعطألوف مغألايرا 

الشأليء علألألى  -لغألألرض بالاألي–الشأليء علألى نفسأله   هألألذا هألو األصألل الغالألب ص لكألألن العألرب قألد تعطألف 
نفسألأله  ذا اختلألألف اللفظألألان ؛ كنألألوهلم     "وألفألألى قوهلألألا كألألذز و مينألألا" فنألألد عطفألألوا امسألأل  علألألى الكألألذب لو 

    النحألو أتكياد لغرض بالغاي هاو تقوياة معاىن املعطاوف علياه و  معنامها واحد ص و اللفظان  تلفان 
   3/660الوايف 
 التفيهق ال التفيقه -13

 ص قال :     و ر حجة له  ر التنطع و التفينه   بتندق الناف على اهلاء   38يف ص 
قلألألت : ر تعألألرف كلمألألة "التفينألأله" مألألن مألألاد  "فنألأله" ص و الصألألواب : "التفيهألألق" بتنألألدق اهلألألاء علألألى النألألاف ص 

َهَق يف كالمه : توسع و تنطع   و يف احلألديأل : " ن أبغضألكم جاء يف امسعجم الوسيط ماد  "َفهِ  َق" : تألَفيألْ
   و حسنه[  1941]رواه الممذي  ىل الثراثرون امستفيهنون" 

 رطأ شالع ثنااي مبعىن أثناء  -14
  ص قال : أتى الفاري يف رسالته بكالم الشيخ من ثنااي كتبه     44يف ص 

م خطألألأ شألألا ع و تعبألألق ر يصألألى ص ألن الثنألألااي ج ثنيألألة و هألألي  حألألدا هبألألذا امسفهألألو  "قلألألت : اسألألتعمال "ثنألألااي
 األسنان األربع اليت يف مندم الفم ص ثنتان من فون و ثنتان من حتت  

 استشهاد  مبا ال يصح  -15
ص قال : و هذا الذي أتول بأله معاويألة احلألديأل كألان يف أول أمألره مسألا األع ينتألل عمألار ص لكألن  45يف ص 

و أضألعف و أضألعف ص و اعألمف  نأله هألو الألذي قتلأله   فنألد ذكألر الطألربي يف التألاريخ بعد ذل  أتوله يا هأل
بعأل علي بعض الصحابة  ليه مسوادعألة الصأللى فلمألا ذكألره أحألدهم ص و هألو شألبأل بألن ربعألي بنتلأله عمألارا ص 

  و هللا لو أمكنت من ابن اية ما قتلته بعثمان ص و لكن كنت قاتله قال معاوية : و ما مينع  من ذل  
 اتل موىل عثمان  بن
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على حذفه للسند و هو يعلم ما فيه ص و  لي   سناده ص قال الطربي : لفذكر هشألام  عداننقلت : يالم 
 ص بن حممد ص عن أيب  نف األزدي قال : حدث  سعد أبألو اجملاهألد الطألا ي 

 
بألن خليفألة الطألا ي  ل  ِحألعألن امس

ر حجألة يف معلألق ص و اثنيألا فيأله : أبألو  نألف  قال:        يظهر أور أن السند أتى به الطألربي معلنألا ص و
ص و انظألر  3/419لوط بن    األزدي ص قألال الألذهيب :  خبألاري اتلألف ص ر يوثألق بأله   ميألزان ارعتألدال 

   78-6/77اللسان 
خبألألرب عألألن  49و األدهألألى و األمألألر استشألألهد يف ص    49-48 : صألألفحت زلو كألألذل  فعألألل يف روايتألأل  
 الناصري يف ارستنصا ق 

 1/180فنألألألألد روا الشألألألألافعي يف األم ص قألألألألال :     معارضألألألألته مسألألألألا هألألألألو أثبألألألألت و أصألألألألرح منألألألأله  58ص  يف
و  1/311و الألدارقط  يف السألنن  2/49و البيهنألي يف السألنن الكألربا  1/357احلاكم يف امسسألتدرك و 

عبد هللا بن عثمان بن خثيم ص عن أيب بكر بن حفص بن عمر أن أنألس بألن مالأل  قألال: اقهم من طريق 
معاويألألة زمسدينألألة صألألال  فجهألر فيهألألا زلنألألراء  فنألألرأ فيهألألا بسألم هللا الألألرمحن الألألرحيم ألم النألألرآن ص و مل ينألألرأ صأللى 

بسم هللا الرمحن الرحيم للسور  اليت بعدها حىت قضى تل  النراء  و مل يكألرب حأل  يهألوي حألىت قضألى تلأل  
ص اي معاويألألة أسألألرقت  الصألألال  ص فلمألألا سألأللم انداه مألألن األألع ذلألأل  مألألن امسهألألاجرين و األنصألألار مألألن كألألل مكألألان

الصألألال  أم نسألأليت   فلمألألا صألأللى بعألألد ذلألأل  قألألرأ بسألألم هللا الألألرمحن الألألرحيم للسألألور  الألأليت بعألألد أم النألألرآن و كألألرب 
  ح  يهوي ساجدا  

مث قال عدانن متفنها : و هذا ظاهر يف ترك معاوية لبعض السنن امسؤكد  يف الصال  حألىت أنكألر عليأله مألن 
  اع ذل  من امسهاجرين و األنصار   

ص و قألد تكفألل ببيألان ذلأل  احلألافظ ضألعفه قلت :  ذا ثبت العرش انألتنش ص أمألا احلألديأل احملألتج بأله فمعلألوم 
هألو و و ص  مدار  على عبد هللا بان عمماان بان رمايمالزيلعي يف كتابه "نصب الراية" قال : الوجه األول : 

حألألألديأل واحألألألد  لقألألألال راقألألألم هألألألذه السألألألطور : و مل يكثألألألر مألألألن اإلخألألألراج لألألأله سألألألوا  ن كألألألان مألألألن رجألألألال مسألألأللم
لكنألأله مألألتكلم فيألأله ص   زب  ثبألألات حألألوض نبينألا صألأللى هللا عليألأله و آلألأله و سأللم-4246استشألهادا و متابعألألة 

أسند ابن عدي  ىل ابن مع  أنه قال : أحاديثه اق قوية ص و قال النسا ي : ل  احلديأل ص ليس زلنوي 
خمتلاف فياه حلديأل   و زجلملة فهو الدارقط  : ضعيف لينوه ص و قال ابن امسدي  : منكر ا قال فيه ص و

ص و هو أيضا من أسباب الضعف ص أما  قد اضطرب يف إسناد  و متنهص مع أنه  ، فال يقب  ما تفرد به
يف  سألناده ص فألإن ابألألن خثأليم اتر  يرويأله عألألن أيب بكألر بألن حفألألص عألن أنألس ص و اتر  يرويألأله عألن  ااعيألل بألألن 

ابألن جألريج" "ص وهألو اويهألاني يف " كتاب امسعرفة " جلاللألة ر وقد رجى األوىل البيه  عبيد بن رفاعة عن أبيه 
ورواه ابألألن خثألأليم أيضألألا عألألن  ااعيألألل بألألن عبيألألد بألألن رفاعألألة عألألن أبيألأله عألألن ص ومألألال الشألألافعي  ىل تألألرجيى الثانيألألة 

 األوىل عنألده و هألي عنألد الألدارقط  ص و جده ص فزاد ذكألر اجلألد كألذل  ص رواه عنأله  ااعيألل بألن عيألاش ص و
ارضطراب يف متنه" فتار  ينول : صلى ص فبدأ " ببسألم هللا "أما  ية عند الشافعي ص والثان عند احلاكم ص و
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الرمحن الرحيم " ألم النرآن ص ومل ينرأ هبا للسألور  الأليت بعألدها ص كمألا تنألدم عنألد احلألاكم ص واتر  ينألول : فلألم 
عنألد الألدارقط  يف روايألة  ينرأ : " بسم هللا الرمحن الرحيم " ح  افتتى النرآن ص وقرأ  م الكتاب ص كما هو

 ااعيل بن عياش ص واتر  ينول : فلم ينرأ : " بسم هللا الرمحن الرحيم " ألم النرآن ور للسور  اليت بعدها 
ومماا  هااذا االضااطراب يف السااند واملاا  ممااا يوجااب ص كمألألا هألألو عنألألد الألألدارقط  يف روايألألة ابألألن جألألريج ص 

 ضعف احلديث ، ألنه مشعر بعدم ضبطه .
ص فإنأله  ألالف  وهاذا شااذ معلا اين : أن شرط احلديأل الثابت أن ر يكون شاذا ص ور معلال ص الوجه الث

مسا رواه الثنات األثبات عن أنس ص وكيف يروي أنس مثل حديأل معاوية هذا حمتجا به ص وهو  ألالف مسألا 
أنألألألس رواه عألألن النألأليب صألأللى هللا عليألأله وسألأللم وعألألن خلفا ألألأله الراشألألدين ص ومل يعألألرف عألألن أحألألد مألألن أصألألحاب 

امسعألروف  بصألحبته أنأله ننألل عنأله مثألألل ذلأل  ص وممألا يألرد حألديأل معاويألألة هألذا أن أنسألا كألان منيمألا زلبصألألر  ص 
 مسا قدم امسدينة مل يذكر أحد علمناه أن أنسا كان معه ص بل الظاهر أنه مل يكن معه ص وهللا أعلم   ومعاوية

ا ص ومألنهم مألن ر يألرا قراءهتألا أصألال ص الوجه الثالألأل : أن مألذهب أهألل امسدينألة قألدميا وحألديثا تألرك اجلهألر هبأل
قألال عألرو  بألن الألزبق ص أحألد الفنهألاء السألبعة : أدركألت األ مألة ومألا يسألتفتحون النألراء   ر " زحلمألألد هلل رب 

: أدركألت رأ هبا ص وقال عبألد الألرمحن األعألرجالعامس  " ص وقال عبد الرمحن بن الناسم : ما اعت الناسم ين
 ر " زحلمد هلل رب العامس  " ص ور  فظ عن أحد من أهل امسدينة إبسألناد  األ مة وما يستفتحون النراء 

ص فكيألف ينكألرون ذا عملهم يتوارثه آخرهم عألن أوهلألمصحيى أنه جيهر هبا  ر شيء يسق ص وله حممل ص وه
 على معاوية ما هو شبههم   هذا زطل  

ننلوه ص لكان هألذا معروفألا مألن أمألره عنألد أهألل الوجه الرابع : أن معاوية لو رجع  ىل اجلهر زلبسملة ص كما 
هم ص كان مذهبهم ترك   هم وعلما  ل  عنهم ص بل الشاميون كلهم خلفاالشام الذين صحبوه ص ومل يننل ذ

 اجلهر هبا ص وما روي عن عمر بن عبد العزيز من اجلهر هبا فباطل ر أصل له  
نر هألألا سألألرا ور جهألألرا ص ومألألن امسسألألتبعد أن واألوزاعألألي  مألألام الشألألام ص ومذهبألأله يف ذلألأل  مألألذهب مالألأل  ص ر ي

يكون هذا حال معاوية ص ومعلوم أن معاوية قد صلى مع النيب صلى هللا عليه وسأللم فلألو األع النأليب صأللى 
وهاذ  الوجاو  مان هللا عليأله وسأللم جيهألر زلبسألملة مسألا تركهألا حألىت ينكألر عليأله رعيتأله أنأله ر  سألن يصأللي ص 

   354-1/353نصب الراية  ...، أو مغري عن وجهه  تدبرها علم أن حديث معاوية هذا ابط 
 

 هكذا تورد اإلب  اي سعد !؟أ
 النووي متشدق !؟ -16

ص قال بعد أن ذكر حديأل معاوية "مألا منعأل  أن تسألب أز تألراب" : و يف هألذه النصألة دليألل  46يف ص 
دقون أتويل هذا على أن معاوية كان أيمر الناإ بسب علي على امسنابر و  أل عليه   و قد تكلف امستش

  ارب من سابنيه    
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و قبألألل حكايتهألألا صألألدرها  ق قلألألت : و هألألل النألألووي متشألألدن مسألألا حكألألى األقألألوال و أقرهألألا زلسألألكوت عنهألألا 
الناضي منهم شراح مسلم مثل : امسازري و  بنوله : قال العلماء ص فمن هم هؤرء العلماء ق  قطعا سيكون

م  ين أسأل  األدب مألع أهألل زمر  امستشدق  ق  اللهعياض رمحهما هللا   فهل مها كذل  يدرجون ضمن 
 العلم ص آم  اي رب  

 حلن جلي -17
 ص قال : و قد صنف ابن أيب عاصم جزء يف مناقبه   47يف ص 

قلت : هكذا رسم كلمة "جزء" بدون عالمة النصب الدالة على امسفعولية   و الصواب أن تكتب : جزءا 
 ص أو جزًء  

 إثبات لنفي -18
قألألألال : و صألألألاحبنا الفألألألاري فهألألألم مألألألن قألألألول الشألألأليخ : "فألألألاعلم أن معاويألألألة يبهمألألأله روا  النواصألألألب  51يف ص 

امسنألألافنون" أنألأله ينصألألد أصألألحاب كتألألب السألألألنن الألأليت روت تلألأل  األحاديألألأل ص و هألألذا  ألألالف للواقألألألع ص ألن 
 الشيخ لو كان يريد ذل  لصرح به كما هو لكذا  عادته  

"يطلألع لعألن حألديأل  58ه هللا ص قال يف اجلواب امسفيد قلت : و قد صرح بذل  يف حق اإلمام أمحد رمح
علألأليكم مألألن هألألذا الفألألج رجألألل ميألألوت يألألوم ميألألوت علألألى األألق ملألأليت" قألألال : و كنألألت تركألألت أيب يلألألبس ليخألألرج ص 

هكذا سرت  أمحاد يف املساند علاى عادتاه ، لكان الابالذري صارح باه :   فخفت أن يطلع ص فطلع فالن
 فطلع معاوية .

 نكار !؟فه  بعد هذا التصريح من إ
كذبألأله امسفضألألوح أيضألألا قولألأله عألألن كتألألاب "النصألألا ى الكافيألألة مسألألن يتألألوىل معاويألألة" قألألال : و مألألن   53و يف ص 

 امسنسوب  ىل ابن عنيل احلضرمي : "و هذا الكتاب كان أمحد يوزعه و ينصى بنراءته"  
 : مل يألألألذكر الفألألألاري مألألألن أيألألألن لألألأله هألألألذا و ر مألألألن أعلمألألأله بألألأله ص و هكألألألذا يكألألألون -النا ألألألل هألألألو عألألألدانن–قلألألألت 

)  لجاااءكملفااسااقللالتحنيألألق و التوثيألألق ص و كألألذل  يكألألون التبألأل  و التثبألألت مألألن امستعألألامس  ص و قألألد قألألال : 
لبإبإلفتبيإ ذ ل.

: و الكألألالم  59يف اجلألألواب امسفيألألد  قألألال الشألأليخ ليألأل  الألألدليل ص :  -النا ألألل هألألو بألألدر عفألألا هللا عنألأله–قلألألت 
يألألة" ألرسأللتهما لخسألألتاذ فألألإن فيهمألألا مألألا طويألل و لألألو كألألان عنألألدي كتألاز "تنويألألة اإلميألألان" ص و "النصألألا ى الكاف

 يكفي  
 حدبث أم حرام فييلة ملعاوية أثبتها شيخنا أبو الفتوح -19

ص قألال : و مألألن جهلأله كألألذل  استشألهاده حبألألديأل أم حألألرام يف ركوهبألا البحألألر مألع جألأليش معاويألألة  55يف ص 
 الذي رواه البخاري و مسلم و اقها و جعله دليال على مننبة له  
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ه كألألذل  شألأليخنا أبألألو الفتألألوح عبألألد هللا التليألألدي يف كتابألأله "جألألواهر البحألألار يف األحاديألألأل قلألألت : و قألألد جعلألأل
و كان هألذا اجلأليش أايم ا ليفألة الثالألأل سأليدان عثمألان رضألي هللا ":  344-1/333الصحيحة النصار" 

عنه برايسة معاوية بن أيب سفيان فإنه أول من ركألب البحألر زجلأليش اإلسألالمي و مشألى حألىت نألزل بنألربص 
   "هم ص و هو يدل على أن هذا اجليش من أهل اجلنةفصاحل

 فاحكم بعد ذل  يا تشاء  
 معاوية فقيه -20

ص قألألال :  ن قولألألة ابألألن عبألألاإ رضألألي هللا عنألأله :  نألأله فنيألأله ص ر تألألدل علألألى فضألأليلة لألألو نظألألران  ىل  57يف ص 
 السيان الذي ذكرت فيه    

   ألن ظاهر شهاد  ابن عباإ له زلفنه قلت : أما اقك فند عدها فضيلة ص قال احلافظ ابن حجر :  
   هكذا يكون الفهم و  ر فال   7/131و الصحبة دالة على الفضل الكثق   الفتى 

ص قال : الوجه ا امس : أن ر أحد ممن صنف يف طبنات الفنهاء و تألرجم هلألم ذكألر معاويألة  58يف ص 
 مفهومها امسشهور ص و هللا أعلم  منهم ص مما يدل على أهنم مل  ملوا كلمة ابن عباإ فيه على 

ص ق  هألذا مألن انحيألة و مألن انحيألة أخألراكلها مذهبية ففي أي امسألذاهب يدرجونأله قلت : طبنات الفنهاء  
 فند عده من الفنهاء ابن حزم ص و أقره ابن النيم يف "أعالم امسوقع  عن رب العامس " ص جاء فيه :

ه مْ  َيا ِمنألْ َيا : أَب ألو َبْكألرٍّ  ] اْلم تألَوسِ ط وَن يف اْلف تألْ ه ْم ِمْن اْلف تألْ ه ْم ِفيَما ر ِوَي َعنألْ [ َقاَل أَب و حم َمَّدٍّ : َواْلم تألَوسِ ط وَن ِمنألْ
يق  ص َوأ مُّ َسَلَمَة ص َوأَنألس  بألن  َمالأل ٍّ ص َوأَب ألو َسألِعيدٍّ اْ  ألْدرِيِ  ص َوأَب ألو ه رَيألألرََ  ص َوع ْثَمألان  بألن   َعفَّألاَن ص َوَعْبألد   الصِ دِ 
َوقَّألاصٍّ ص َوَسألْلَمان  اَّللَِّ ْبن  َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ص َوَعْبد  اَّللَِّ ْبن  الزَُّبْقِ ص َوأَب ألو م وَسألى اأْلَْشألَعرِيُّ ص َوَسألْعد  بألن  َأيب 

يألا ك أللِ  َواِحألدٍّ لٍّ ؛ فألَهألؤ َرِء َثاَلثألَة َعَشألَر مي ِْكألن  ِد اَّللَِّ ص َوم َعاذ  ْبن  َجبألاْلَفارِِسيُّ ص َوَجاِبر  ْبن  َعبْ   أَْن جي َْمألَع ِمألْن فأل تألْ
ا ص َوي َضاف   لَْيِهْم : طَْلَحة  ص َوالزَُّبْق  ص َوَعْبد  الألرَّمْحَِن بألن  َعألْوفٍّ ص َوِعْمألرَ  ه ْم ج ْزء  َصِغق  ِجدًّ ان  بألن  ح َصألْ ٍّ ِمنألْ

َياَن .َوُمَعاِويَُة ب ُن ص َوأَب و َبْكرََ  ص َوع َباَد   ْبن  الصَّاِمِت ص   َأيب ُسف 
و أقرمها الشيخ مجال الدين النااي يف رسألالته    1/13رب العامس  ربن قيم اجلوزية  عالم امسوقع  عن 

 ص و قال : 48النافعة "نند النصا ى الكافية" 
لدعوا أن معاوية مل يبلغ رتبة ارجتهاد تفريط يف اإلنصاف و  فراط يف النجش ص و قد يفضألي  ىل مألا ر 

ب  ليألأله امسنألألاظر ص فألألإن معاويألألة أقألألام أمألألقا لعمألألر رضألألي هللا عنألأله يف الشألألام أايم خالفتألأله ينضألألي و يفألأليت ص يألألذه
هكألألذا كألألل عامألألل  ليفألألة  منألألا يألألوىل ليكفألألي ا ليفألألة مؤونألألة ذلألأل  ص و قألألد ذكألألر اإلمألألام ابألألن النألأليم يف أعألألالم 

مألن صألاحلي عمألال امسوقع  أن عمر بألن عبألد العزيألز اسألتعمل عألرو  بألن حممألد السألعدي علألى الأليمن و كألان 
عمألر و أنأله كتألب  ىل عمألر يسألأله عألن شأليء مألن أمألر النضألاء فكتألب  ليأله عمألر : "لعمألري مألا أان زلنشأليط 
على الفتيا ص ما وجدت منها بدا ص و ما ج علت  ر لتكفي  ص و قد محلت  ذل  فاقض فيه برأيأل "   و 

ص و انهيأل  بعمألر و ختألقه و  هكذا كان عمال ا لفاء ؛ ر سأليما عمألال عمألر بألن ا طألاب رضألي هللا عنأله
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شدته و ينظته على عماله و مؤاخذته هلم زلنليل و الكثق ص فهل يتصور أن يألويل عمألر  قليمألا كالشألام و 
هألو أعظألم أقألاليم ا الفألة يف عهألده تلأل  امسألد  عألامال لأليس  هألل و ر كفألؤ ص و ر بلألغ رتبألة مألن جيتهألألد يف 

 الدين ص ما أظن منصفا ينبل ذل     
 ت انقال فالصحة و أو مدعيا فالدلي إن كن -21

هألألألذه مألألألن النواعألألألد امسشألألألهور  امسلتزمألألألة يف زب الننألألألد ؛ لكألألألن عألألألدانن مل يلتزمهألألألا ص فيألألألأك بنصألألألوص ر تصألألألى 
 نسبتها كما تندم قبل جبالء ص و أيك بننول حمرفة ص مثل :

 قولألهالزهألري  قال : و هو معارض يا ذكره ابن كثق أيضا يف التألاريخ عألن أيب اليمألان عألن شألعيب 59ص 
الكافر ص و أول من ورث امسسلم مألن الكألافر معاويألة  امسسلم: مضت السنة أن ر يرث الكافر امسسلم و ر 

    
يعألألألألرف شألألألألعيب الزهألألألألري يف الرجألألألألال ص  ر : األص اثنيألألألألص و ر حجألألألألة يف معلألألألألق السألألألألند معلألألألألق  : رقلألألألألت : أو 

 الصواب : شعيب عن الزهري  و 
 معاويألألة" للحسألألن بألألن علألألي رضألألي هللا عنألأله ص و الصألألواب : نسألب قألألول "أربألألع خصألألال كألألن يف 49و يف ص

    احلسن بن أيب احلسن يسار البصري   على ضعف األثر ألنه مألن روايألة أيب  نألف لألوط بألن  أل  األزدي 
 و قس على هذا يف ج  تياعيف الكتاب .

 معاوية و أبيه عن املأمونيف كتاب  الشيخ أمحد رأي -22
:     "تنألألول زإلسألألالم األألق منطألألو عليألأله و آسألألر الكفألألر األألق  2/131 نألألال عنألأله يف اجلؤنألألةفص  61صيف 

منلع عنه    " و علق الفاري على هذا بنوله : "أشننت على قلبه حىت علمت ذل  ص و لكنه احلند و 
الغيظ الذي امتخ قلب  بأله     هألأل مث قألال عألدانن : فلمألا رجعنألا  ىل "اجلؤنألة" وقفنألا علألى مألا كنألا ر نشأل  

 ىل الشيخ ص و امسنتند عليه على أنه قألول لأله لأليس كالمألا لأله ص و  منألا هألو   امسنسوبالكالم  فيه حلظة ص فإن
كالم ا ليفة امسامون الذي ضمنه كتاز كألان ينألوي توزيعأله علألى ا طبألاء ص كمألا ذكألر ذلأل  مفصألال الطألربي 

:    " و يف  يف اترخيه ص و لفظ الشيخ جاء هكذا ص قألال رمحأله هللا : "و الكتألاب امسألذكور طويألل جألاء فيأله
 نصه الكلمة اليت نسبها امسدلس الكذوب  ىل الشيخ  

قلت : لكنه صدقه و صحى ما فيه ؛ بل عزم على بيان ذل  بدر له ص أر يكفي هألذا ص و امسنألر زلنألول  
  كالنا ل به ق 

 و درء الشبهات عن مسرة ابن جندب . ختريج حديث "آرركم موات يف النار" -23
 احلديأل ورد عن :

 هرير  من طرن ص عن : أيب -

   6386و األوسط  1084امسعجم الكبق رواه الطرباين يف أيب أويس 
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ص قألالَ  قال : ثألَنا حم َمَّد  بن َأمْحألَد بألن ك َسألا اْلَواِسألِطيُّ ص قألالَ  : َحدَّ ألاِ يُّ ألد  بألن َحألْربٍّ النَّشَّ ان أَب ألو َمألْرَواَن  : ان حم َمَّ
: أَْقألد م ص اْلَغسَّاينُّص َعْن ي ون َس بن ع بأليْ  ص َقاَل ك ْنت  اَتِجرًا ِزْلَمِدينألِةص قأل ْلألت  ص َعْن َعِليِ  بن زَْيدٍّص َعْن َأيب أ َوْيسٍّ
دٍّ

ص َوِ َذا َقِدْمت  اْلَبْصرََ   َأيب َسأََلِ  َا رََ ص َعْن َفِإَذا َقِدْمت  اْلَمِديَنَة َلِنَيِ  أَب و ه رَيألرََ  َفَسأََلِ  َعْن َا رََ  بن ج ْند بٍّ
َعًة يف بألْيتٍّ َرس ول  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّمص فألَناَل:" آِخر ك ْم َمْواًت يف النَّاِر"  ه رَيألرََ   فألَناَل أَب و ه رَيألرََ : ك نَّا َسبألْ

ألاينُّص فألَلْم يألْبَق ِ ر أاََن َوَا رََ   ملَْ يألْرِو َهَذا احْلَِديأَل َعْن ي ون َس بألن ع بألْيألدٍّ  ِ  ر أَب ألو َمألْرَواَن َ ْألَ  بألن َأيب زََكألرايَّ اْلَغسَّ
   تألَفرََّد ِبِه: حم َمَّد  بن َحْربٍّ 

أبو مروان    بن أيب زكراي الغساين ص قال فيه احلافظ يف التنريألب : ضألعيف ص مألا لأله يف البخألاري  قلت :
 سوا موضع واحد متابعة   

 ظ أيضا  و علي بن زيد بن جدعان ص ضعفه احلاف
حألدثنا حممألد بألن  ااعيألل الصألا غ ويزيألد  قألال : 100048الكألىن واألاألاء   رواها الدوريب يف مَ و أيب أ  

بن سنان قار : ص ثنا موسى بن  ااعيل ص قال : ص ثنا أبو هالل ص عن جابر أيب حابس ص عن أيب الوازع 
وعبألد هللا بألن عمألرو نطلألب النأليب صأللى عن أيب أم  عن أيب هرير  قال : انطلنت أان وار  بألن جنألدب ص 

هللا عليه وسلم فنيألل لنألا : تألوىل ىألو مسألجد التنألوا فجلسألنا فلمألا طلألع قمنألا ويألده اليمألىن علألى كاهألل أيب 
  قألألال : أبألألو « اي أز بكألألر مألألن هألألؤرء » بكألألر ص ويألألده اليسألألرا علألألى كاهألألل عمألألر قألألال : فلمألألا دنألألوان قألألال : 

ص اعألت العبألاإ « أمألا  ن آخألرهم مألوات يف النألار » فنألال : هرير  واألر  بألن جنألدب ص وعبألد هللا بألن عمألرو 
 بن حممد ينول : عن    بن مع  قال : مل أاع  يب أم  ص  ر يف حديأل أيب هرير  : هذا آخركم موات

  
 : 146/  3لسان امسيزان ربن حجر جاء يف 

وابن جندب  ووعبد هللا بن عمر أبو أم  زلتصغق: روا عن أيب هرير  رضي هللا عنه قال: " انطلنت أان 
قألال  أل  بألن معأل  ص وعنه أبو الوازع جابر بن عمألرو ص فذكر حديثا طوياًل آخره " آخركم مواتً يف النار " 

: أخألألألرج حديثألألأله أمحألألألد يف  قلألألت  مل أاألألع  يب أمألألأل   ر يف هألألألذا احلألألألديأل  : يف روايألألة عبألألألاإ الألألألدوري عنألألأله
روا  با  هاو شاامي معاروف: وأقألول   جمهألول : ل السند وقال احلسي  يف رجاص مسنده من هذا الوجه 

وذكألألر احلألألاكم أبألألو أمحألألد يف الكألألىن أن ااألأله كثألألق بألألن ص ومعاويألألة بألألن صألألا  ص   بألألن امسنألألذر اأرطألأل: عنألأله أيضألألاً 
نعم هو ص ألنه متأخر الطبنة عن هذا ؛ ويف ما قاله نظر  ص احلارث الذي روا عن الناسم بن عبد الرمحن

   هو يف التهذيبيكىن أز أم  أيضاً و 
أبألو حلألافظ يف التنريألب : صألدون يهألم   و قلت : لكن يبنى جمهول احلال   و شيخه أبو الوازع قألال عنأله ا

 و جابر أبو حابس مل أقف عليه   هالل الراسيب ص قال احلافظ أيضا : صدون فيه ل   
وعلألي ابنألا حألرب قألار : حألدثنا أمحألد ص  قألال : 955الكألىن واألاألاء و حجر أيب عمألار  رواه الألدوريب يف 

حألألدثنا الناسألألم بألألن يزيألألد ص عألألن شألألري  ص عألألن عبيألألد هللا بألألن سألألعد ص عألألن حجألألر أيب عمألألار  ص قألألال : جلبألألت 
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: لانما  ىل امسدينة فجئت  ىل أيب هرير  فسأل  فأخربته قال : ما فعل ار  بن جنألدب   قلألت : حألي قألا
ألن رسألول هللا صأللى هللا عليأله وسأللم ما علألى األرض أحألد أحألب  يل حيألا  منأله   قلألت : مل ذاك   قألال : 

   «آخركم موات يف النار » قال يل وله و خر : 
فيأله : شألري  بألن عبألد هللا النخعألي ص قألال احلألافظ : صألدون ص خيطألي كثألقا ص تغألق حفظأله منألذ ويل النضألاء 

 زلكوفة  
 و حجر أبو عمار  مل أقف له على ترمجة  

ص احلس  بألن الفضألل النطألان ص ببغألدادأخربان أبو  قال : 2788در ل النبو  و أيب نضر  رواه البيهني يف 
أخألربان عبألد هللا بألألن جعفألر ص حألألدثنا يعنألوب بألألن سألفيان ص حألدثنا عبيألألد هللا بألن معألألاذ ص حألدثنا أيب ص حألألدثنا 
شألعبة ص عألن أيب مسألأللمة ص عألن أيب نضألر  ص عألألن أيب هريألر  ص أن النألأليب صأللى هللا عليأله وسألأللم قألال لعشألألر  يف 

فألأليهم : األر  بألألن جنألدب   قألألال أبألو نضألألر  : فكألان األألر  «   آخألركم مألألوات يف النألار » بيألت مألن أصألألحابه : 
رواته ثنات  ر أن أز نضر  العبألدي مل يثبألت لأله عألن أيب هريألر  األاع ص فألاهلل قال البيهني :  آخرهم موات   

 أعلم   وروي من وجه آخر موصور عن أيب هرير 
أخألألربان أبألألو احلسألأل  بألألن بشألألران ص أخألألربان قألألال :  2789  در ألألل النبألألو و أنألألس بألألن حكألأليم رواه البيهنألألي يف 

 ااعيألألل بألألن حممألألد الصألألفار ص حألألدثنا  ااعيألألل بألألن  سألألحان الناضألألي ص حألألدثنا حممألألد بألألن أيب بكألألر ص حألألدثنا 
 ااعيل بن حكيم ص حدثنا يونس بن عبيد ص عن احلسن ص عن أنس بن حكيم الضيب ص قال : كنت أمألر 

بشيء يسأل  حىت يسألأل  عألن األر  ص فألإذا أخربتأله حبياتأله وصألحته فألرح ص  زمسدينة فألنى أز هرير  فال يبدأ
فنألألال :  ان كنألألألا عشألألر  يف بيألألألت ص و ن رسألألول هللا صألألأللى هللا عليألأله وسألألأللم قألألام فينألألألا فنظألألر يف وجوهنألألألا وأخألألألذ 

فنألد مألات منألا يانيألة ص ومل يبألق األقي واألقه فلأليس «   آخركم موات يف النار » بعضادك الباب ص مث قال : 
   أحب  يل من أن أكون ذقت امسوتشيء 
  ااعيل بن حكيم ا زاعي ذكره ابن أيب حامت يف اجلرح و التعديل و سكت عنه  فيه : 

 1/327و أنس بن حكيم الضيب جمهول ص جهله كل من ابن امسألدي  و ابألن النطألان   هتألذيب التهألذيب 
روا عنه تفى بنوله : روا عن أيب هرير  و كالرجل و ا حال و أما توثيق ابن حبان فال عرب  به ألنه مل خيرب 

   4/50احلسن   
  أيب حمذور  : -

 قألألال :احلجألألاج بألألن امسنهألألال مألألن طريألألق  در ألألل النبألألو  يف  478و أيب نعألألبم  2790 البيهنألأليكألألل مألألن رواه  
حدثنا محاد عن علي بن زيد ص عن أوإ بن خالد ص قألال : كنألت  ذا قألدمت علألى أيب حمألذور  سألأل  عألن 

مت على ار  سأل  عن أيب حمذور  فنلت أليب حمذور  : ما ل   ذا قدمت علي  سألت  ار  ص و ذا قد
عن ار  ص و ذا قدمت على ار  سأل  عن    فنال :  ين كنت أان وار  وأبو هرير  يف بيت فجاء النيب 
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ذور  ص مث فمألألات أبألألو هريألألر  ص مث مألألات أبألألو حمألأل«   آخألألركم مألألوات يف النألار » صأللى هللا عليألأله وسألأللم ص فنألألال : 
   وروي من وجه آخر ذكر فيه عبد هللا بن عمرو بدل أيب حمذور  ص واألول أصىقال البيهني : ار    

فيهما كالم ص وبنيألة رجالأله  وص أوإ بن خالد مل يرو عنه اق علي بن زيد  وص رواه الطرباين قال اهليثمي: 
   290/  8  جممع الزوا د ومنبع الفوا د للهيثمي    رجال الصحيى

كألالم    سنادهيف  ص عامة ما يرويه عن ار  مرسل:  قال البخاريقلت : أوإ بن خالد ج هِ ل و ض عِ ف ص 
  منكألر احلألديأل : زدي األوقألال    وعلاي فياه بعاض الن ارص ن أوسألا ر يألروي عنأله  ر علألي بألن زيألد أل؛ 

وذكألره ابألن حبألان يف    كارةثالثاة أحادياث عان أيب هريارة منلأله ص أوإ جمهول احلال : وقال ابن النطان 
   334 / 1هتذيب التهذيب ربن حجر    الثنات

و أمألألا ابألألن حبألألان فلألألم يألألزد علألألى أن كشألألف  رسألألال أوإ ص و ذكألألر ثالثألألة روا  عنألأله ص و ر يكفألألي يف توثينألأله 
 على منهج مجاهق احملدث  ص و لذل  قال عنه ابن النطان : جمهول احلال  

فا فيه ص فالراجى التضعيف الوارد فيه مفسرا ص قال عنه شعبة : كاان و أما علي بن جدعان و  ن كان  تل
 مألن فيأتيأله زحلألديأل  ألدث زيألد بألن علألي كانرفاعا   و قال محاد بن زيد : ينلب األحاديأل ص و قال :  

 فهل بعد هذا يوثق ق    3/231الضعفاء للعنيلي    آخر حديأل كأنه  به فيحدث الغد
أخألألربان أبألألو طألألاهر الفنيألأله ص  قألألال : 2791ل النبألألو  أيضألألا  ألأللبيهنألألي يف درو لأله طريألألق أخألألرا مرسألأللة رواهألألا ا

ص حألدثنا عبألد الألرزان ص أخألربان معمألر أخربان أبو بكر حممد بن احلس  النطان ص حألدثنا أمحألد بألن يوسألف ص
قألألال : اعألألت ابألألن طألألألاوإ ص واألألقه ص ينولألألون : قألألألال النألأليب صألأللى هللا عليألأله وسألألأللم أليب هريألألر  ولسألألمر  بألألألن 

فمات الرجل قبلهم وبني أبو هرير  زمسدينة ص فكان  ذا «   آخركم موات يف النار » آخر : جندب ولرجل 
أراد الرجل أن يغيظ أز هرير  ينول : مات ار  بن جندب ص يع  فإذا اعه اشي عليه وصعق ص ومألات 

  أبو هرير  قبل ار  فنتل ار  بشرا كثقا   
   لههذا مرسل وهو يؤكد ما قب:  البيهني قال

 موهن للحديأل  فها هي ذي طرن احلديأل كلها ر ختلو من منال 
 مرين :ص أل امل  فمنكرو أما 

األول : اضطرابه ص فمر  جاء فيه أن الرسول صلى هللا عليه و آله قاهلا لعشر  من أصحابه ص و مر  لسبعة 
مألر  عألوض  يب حمألذور    و  ص و مر  لثالثة ص و مألر  ذكألر عبألد هللا بألن عمألرو بألن العألاص اثلألأل الثالثألة ص و

ص أو ممألن عألرف  ارضطراب مانع من تنوية الطرن خصوصا  ذا كانألت ا فألة مألن اجملاهيألل و ممألن ر يعألرف
  و الدر ل على هذا شاهد  و معروفة يف كتب التخريج     زلنلب و ا لط

 جألل يف حمكألم كتابأله : عألز و الرسول صأللى هللا عليأله و آلأله و سأللم علألى الرمحألة ص و األاه ربألهفطر  الثاين :
ع ثالثألة مألن أصألحابه طألول حيألاهتم هبألذا احلألديأل ص يف حأل  أن امسنألافن  أعألداء ِز ْفألر وفا رحيمألا ص فكيألف يأل  

  رضي هللا عنه اإلسالم مل يعلن أااءهم ؛ بل كتمها و أسرها لكامت سره : حذيفة بن اليمان 
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 منألا يفصألى عألن ذلأل  يف ايبتأله مألن زب و بأله ؛  هفألال يواجهألبعيألب يف شألخص مألا و أما  ذا أراد التصريى 
  و هللا أعلم   النصى والتحذير  

: البيهنألألي ص و ابألألن عبألألد الألألرب ص  و أمألألا قألألول عألألدانن : و قألألد صألألحى احلألألديأل مجهألألر  مألألن احملألألدث  ص مألألنهم
 اهليثمي ص و الذهيب ص و احلافظ ص و اقهم    و 

 فغق صحيى ص و  لي  التفصيل :
 و مل يعط احلكم النها ي جملموع الطألرنص  ل و تكلم على بعضها البيهني : أتى زلطرن يف الدر -

وقد ضعف البيهني عامة هذه الرواايت رننطاع بعضها ":  6/254 ص قال ابن كثق يف النهاية
  فأين صححها ق     "و رساله

وكانألألت وفاتألأله زلبصألألر  يف ابألألن عبألألد الألألرب : مل يصألألحى تصألألر ا ص و  منألألا فهمألألت ذلألأل  مألألن قولألأله :  -
عاوية سنة يألاين وسسأل  سألنط يف قألدر مملألوء  مألاء حألاراً كألان يتعألاع زلنعألود عليهألا مألن  خالفة م

رسول هللا صلى هللا  فكان ذلك تصديقاً لقولكزاز شديد أصابه فسنط يف الندر احلار  فمات 
و    1/197ارسألتيعاب  عليه وسلم له وأليب هرير  ولثالأل معهما: " آخألركم مألواتً يف النألار "  

   و الفهم السنيح اإلحياء التصحيح التصريح ، ال العمدة يف

اهليثمي : مل يصحى بتاات يف جممع الزوا د ص و  منا عرض طرين  و تكلم عليهمألا مألن جهألة علألي  -
 بن زيد بن جدعان  

 قال : و له شويهد زلتصغق ص والتصغق الذهيب : مل يصحى و  منا استغرب طريق أيب نضر  ص مث -
اشألألتملت علألألى بعألألد لألأليس كألألذل  ق  و خصوصألألا الطريألألق الألأليت أتألألى هبألألا أ ص دال علألألى التألألوه هنألألا 

 و اقها سكت عنها ص و ر ينسب لساكت قول   جمهول   

احلألألافظ : مل يصألألحى و  منألألا حكألألى كألألالم ابألألن عبألألد الألألرب فنألألط   و ر تنألألل : حكايتألأله  قألألرار   ألن   -
اوي : و كتاب شيخنا تركه ابن حجر يف امسسود  ص هذا ما يفهم من كالم السخكتاب اإلصابة 

اإلعألالن زلتألوبيخ مسألن    و لكناه   يكما امسسمى "زإلصابة" جألامع مسألا تفألرن منهألا مألع حتنيألق ص 
   114ذم التاريخ 

بلغأل  عألن هألالل بألن  : 2794در ل النبو  ص فال  تفل به ص قال البيهني يف و أما سنوطه يف النار 
أن األألر  اسألألتجمر ص فغفألألل عنألأله » رجألألل قألألد األألاه : العألألالء الرقألألي أن عبألألد هللا بألألن معاويألألة حألألدثهم عألألن 

    «أهله حىت أخذته النار 
فيأله رجألل مألبهم ص فكيألف يعتمألد عليأله ق  و لأله طريألق أخألرا أشألد ضألعفا منهألا ذكرهألا قلت : هذا معلق و 

وقال ابن عبد الرب :  نه سألنط يف قألدر مملألوء مألاء حألارا : قال  2544العراقي يف ختريج أحاديأل اإلحياء 
   رب وقد ضعفه اجلمهورداود بن احملذل  إبسناد متصل  ر أن فيه  يفمات   رو 
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 و أما قول الذهيب : و قتل ار  بشرا كثقا   فنتساءل من هؤرء البشر  
بواحألد مألألنهم  كألألان  ذا أكص  كألان شألديداً علألألى احلروريألة : ل عبألألد الألرب يف ارسألألتيعابمألا قالألأله ابألن اجلألواب : 

 "  ويسألألفكون الألألدماءص يكفألألرون امسسألأللم  ص حتألت أدق السألألماء  ىشألألر قتلألأل" : ينألألول وص لألأله نِ  ليأله قتلألأله ومل ي  
 .( فاحلرورية ومن قارهبم يف مذهبهم يطعنون عليه وينالون منه

قلاات : و هااذا ال عيااب فيااه ، فقتاا  امااوارل كااان مااذهبا للصااحابة و ماان جاااء بعاادهم ، يف صااحيح 
ََوارِِل َوال  - (250/   21البخاري ) ِل ا َِّ تَاَعااىَل اَبب قَات ِ  ام  اِة َعلَاي ِهم  َوقَااو  ُجَّ  ُمل ِحِديَن بَاع َد ِإَقاَمِة احل 

ُليُِيِضلهلقَْ ً الَبْمَدلِ ْذلَهَدذُهْملَحتهملُيَبيِ َنلَيُهْملَ الَيتهقُ  َل} .   { َوَ الَكاَ لذَّلله
ُم  : َوَقاَل ، وََكاَن اب ُن ُعَمَر يَاَراُهم  ِشَراَر َرل ِق ا َِّ   ان طََلُقوا ِإىَل آاَيٍت نَاَزَلت  يف ال ُكفَّاِر َفَجَعُلوَها َعَلى ِإَّنَّ

ِمِننيَ  ُ َعن ااهُ  َعِلاايٍّ عاان  6418. مث رو   ال ُماام  ُ قااال :  َرِضااَي ا َّ ثا ُتُكم  َعاان  َرُسااوِل ا َِّ َصاالَّى ا َّ ِإَذا َحاادَّ
اِذَب َعَلي اِه َعَلي ِه َوَسالََّم َحاِديمًا فَااَوا َِّ أَلَن  َأِرارَّ ِمان  ا اَماِء َأَحابإ ِإَََّّ ِمان  َأن  َأك  ثا ُتُكم  ِفيَماا ، لسَّ َوِإَذا َحادَّ

َعٌة  َر َب ِرد  َنُكم  َفِإنَّ احل  ُ َعَلي ِه َوَسلََّم يَاُقوُل ، بَاي ِِن َوبَايا  ع ُت َرُسوَل ا َِّ َصلَّى ا َّ ٌم : "َوِإيّنِ مسَِ ُرُل قَااو  َسَيخ 
ا اَناِن يف آِرِر الزََّمااِن َأح  َس  ااَلِم ، َداُث األ  َح  ِل ال رَبِيَّاِة ، ُساَفَهاُء األ  اَل ُُيَااِوُُ ِإََااَُّنُم  ، يَاُقولُاوَن ِمان  َراري ِ قَااو 

ُم ِماان  الرَِّميَّااةِ ، َحنَاااِجَرُهم   ااه  تُاُلوُهم   ، ََ ُرقُااوَن ِماان  الاادِّيِن َكَمااا ََ ااُرُق السَّ َنَمااا َلِقيُتُمااوُهم  فَاااقا   يف فَااِإنَّ ، َفأَيا 
َم ال ِقَياَمااةِ  ااًرا ِلَماان  قَاااتَاَلُهم  يَاااو  َُرورِيَّااَة :  َعب ااِد ا َِّ ب ااِن ُعَماارَ  6420و رو  عاان  " .قَااات ِلِهم  َأج  ، َوذََكااَر احل 

ِم ِمن  الرَّ : "َقاَل النَِّبإ َصلَّى ا َُّ َعَلي ِه َوَسلََّم : فَاَقاَل  اَلِم ُمُروَق السَّه   " . ِميَّةِ ََ ُرُقوَن ِمن  اإل ِس 
 إذن فال عتب على مسرة بعد هذا البيان . 

 و قتله هذا كان أايم واليته ابلبصرة ، و ان ر إىل معاصريه من احملدثني ما يقولون فيه : 
كان ابن سقين واحلسن وفضالء أهل البصر  يثنون عليأله وجييبألون عنأله    يف ارستيعاب : قال ابن عبد الرب
 لة ار   ىل بنيه علم كثق : يف رسا وقال ابن سقين

وقال احلسن: تألذاكر األر  وعمألران بألن حصأل  فألذكر األر  أنأله حفألظ عألن رسألول هللا صأللى هللا عليأله وسأللم 
  فأنكر ذل  عليه عمران بن حص  " ور الضال "سكتة  ذا فرغ من قراء   وص سكتت : سكتة  ذا كرب 

ن مساارة قااد صاادق إ:  يف جألألواب أيب بألألن كعألألب فكألألانص  ىل أيب بألألن كعألألب ص فكتبألألوا يف ذلألأل   ىل امسدينألألة 
 . وحفظ

ص حألدثنا أمحألد بألن حنبأللص حألدثنا أمحألد بألن زهألق ص حدثنا قاسم بن أصألبغ ص حدثنا عبد الوارث بن سفيان 
كان مسرة عن حممد بن سقين قال: ص حدثنا عبد هللا بن صبيى ص هالل  أبوحدثنا ص حدثنا عبد الصمد 

 . حيب اإلسالم وأهله، احلديث  صدوق ، ع يم األمانة -ما علمت  -
 و كذل  قال ابن كثق يف النهاية  

 و يع  به ؟ اً ه  األلباين يوهم محاد-24
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ص قألال : لأليس حسألنا أبألدا ؛ ألن فيألأله علتأل  ر يتألأتى معهمألا حتسألألينه : أوهلمألا محألاد بألن سألأللمة  69يف ص 
   2/333ة الذي يومهه األلباين نفسه يف اق هذا احلديأل ؛ كما يف سلسلته الضعيف

ص فوجدت اق مألا تنألول ص وجألدت  2/333قلت : رجعت  ىل سلسلة األحاديأل الضعيفة و امسوضوعة 
الشيخ األلباين رمحه هللا يدافع عن محاد و يألدرأ عنأله ص قألال : و يألتلخص ممألا تنألدم لأي مألن كألالم احملألدث  

ادا له أوهألام ص مث قألال مألدافعا يف احلديأل  أن احلديأل أعل  ربع علل ص و ذكرها ص و قال : الثانية أن مح
 ذل  يف ما حجة ثنة امسسلم  أ مة من  مام سلمة بن محاد فإنو هذا التعليل واه كالذي قبله ص ل: عنه 
 كألألان  ولألألوق    أوهألألام لألأله لألأليس الألألذي فمألألن  ر و ص أوهامألألا لألأله أن ذلألأل  مألألن خيرجألأله ر و ص ريألألب ر و شألأل 
 الصألحيح  رجألال مألن الثنألات مجألاهق مألن النليألل  ر لنألا لمسأل مسألا ص لأله أوهألام جملرد حديثه يرد الثنة الراوي
 االحتجاال على - النووي منهم و - رلفا و سلفا احلديث علماء جر  لذلك و   اقمهألا عن فضال
 و ص متألابع لأله روي قألد أنأله علألى ص هناا يمبات أن هيهاات و ، ومهاه ثبات إذا إال سالمة بن محاد بديث

    أيك كما  واهيا بذل  السند كان   ن
و يعل به   أم هو التنليألد لشأليخ  حسألن السألناف النا ألل يف تناقضألاته  او بعد ص هل األلباين يوهم محاد

و مألا علننألاه علألى "دفألع الشألبه" أن هألذا  2/77زهلامش : لند بينا يف التناقضات الواضحات  3/302
 تضألعيفيف و أنأله جعلأله  حألدا ثألالث علألل  2/333امستناقض قق قد ضعف محاد بن سلمة يف ضعيفته 

 حديأل هناك قق
هكذا ص يكون الكذب الصريى ص لكن عدانن حاول التعديل مألن العبألار  ص و مل يصألنع شأليئا   و ر حألول 

    العلي العظيم و ر قو   ر زهلل
 ختريج حديث "اللهم اركسهما يف النار ركسا" -25

ا علألألي بألألن امسنألألذر ليف : أبألألو يعلألألى : حألألدثن 1/391قألألال : فنألألد قألألال السألأليوطي يف "ال لألألي"  70يف ص 
عثمألألان بألألن أيب شألأليبة  ص حألألدثنا ابألألن فضألأليل ص حألألدثنا يزيألألد بألألن زايد  لكألألذا و الصألألواب : يزيألألد بألألن : امسسألألند 

زايد  ص سليمان بن عمألرو ابألن األصألل األخألوص لكألذا و الصألواب : سألليمان بألن عمألرو بألن األحألوص  ص 
فسألمع صألألوت  عليألأله و آلأله و سأللم ]قألال حألدث  أبألو هألألالل[ ص عألن أيب بألرز  قألال : كنألألا مألع النأليب صأللى هللا

انألألاء ص فنألألال : "انظألألروا مألألا هألألذا" فصألألعدت فنظألألألرت فألألإذا معاويألألة و عمألألرو بألألن العألألاص يتغنيألألان ص فجئألألألت 
ركسا ص اللهم دعهما  ىل النار دعا" ر يصى ص يزيد كان  فأخربت النيب ص قال : "اللهم أركسهما يف الفتنة
 يتلنن  جر  لكذا و الصواب : آبخر   فيتلنن  

: هذا ر ينتضي الوضع ص و احلديأل أخرجه أمحد يف مسنده : حدثنا عبد  -النا ل هو السيوطي–لت ق
و لأله شألاهد مألن حألديأل ابألن عبألاإ ص قألال هللا بن ]بن حممد بن أيب شأليبة ص حدثنا[حممألد بألن فضأليل بأله ص 

بألاد ص عألن سألعيد الطرباين يف الكبق : حدثنا أمحد بألن علألي بألن اجلألارود األصألبهاين ص حألدثنا عبألد هللا بألن ع
الليألأل دثنا عيسألى ابألن األسألود و النخعألي و الكندي لكذا و الصواب : عبد هللا بألن سألعيد الكنألدي  ص حأل
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ص قألال: األع لكذا و الصواب : عيسى ابن سواد  النخعي ص عن ليألأل  ص عألن طألاووإ ص عألن ابألن عبألاإ 
  النيب صوت رجل  يتغنيان و مها ينورن :

 جين فينربا أن ذوي احلرب عنه     ---و ر يزال جوادي تلوح عظامه    
لكذا رسم البيت ص فإذا به مكسور ص و الصواب : حذف "الواو" من بدايألة الصألدر ص و تعألويض "ذوي" 

 لعلم هذا 10808ب "زوا" ص و لو رجع  ىل امسعجم الكبق 
دعهما كسا ص و للهم اركسهما يف الفتنة ر معاوية و عمرو بن العاص ص فنال : "ا: فسأل عنهما ص فنيل له 

 يف النار دعا"  
يف معجمأله : حألدثنا حممألد بألن عبألدوإ كامألل ص حألدثنا عبألد هللا  قألانع و قال أبو لكألذا و الصألواب : ابألن 

بن عمر ص حدثنا سعيد أبو العبألاإ التيمألي ص حألدثنا سأليف بألن عمألر ص حألدث  أبألو عمألر مألوىل  بألراهيم بألن ا
 "عألن"ص و الصواب : "صألا  شألنران" حبألذف طلحة ص عن زيد بن أسلم ص عن صا  ص عن شنران لكذا 

   ذ األألألع النألألأليب صألألألوات فنألألألال : مألألألا هألألألذا  قألألألال : بينمألألألا ىألألألن ليلألألألة يف سألألألفر 2814انظألألألر تنريألألألب التهألألألذيب 
 و عمرو بن رفاعة بن التابوت ينول :ص بن رافع فإذا هو معاوية ص فذهبت أنظر 
 فينرباذوي احلرب عنه أن ميوت      ---و ر يزال جوادي تلوح عظامه      
فأخربته ص فنال : "اللهم اركسألهما يف الفتنألة ركسألا ص و دعهمألا يف النألار دعألا"   فمألات عمألرو فأتيت النيب 

 عة ص قبل أن يندم النيب من السفر  بن رفا
و هذه الرواية أزالت اإلشكال ص و بينت أن الوهم وقع يف احلديأل األول يف لفظة واحد  ص و هي قوله : 

هللا أعلألم   عاوية بألن رافألع أحألد امسنألافن  ص وو ابن رفاعة أحد امسنافن  ص و كذل  مابن العاص ص و  منا ه
 اهأل

قلألألت : أوردت كألألالم السألأليوطي بطولألأله مألألع تصألألحيى مألألا حتألألرف و  ثبألألات مألألا سألألنط منألأله يف كتألألاب عألألدانن : 
 الصواب وضعته ب  قوس  ص و السنط أثبته ب  معنوف   

 ديأل أيب برز  ص فإسناده شديد الضعف ص فيه :و أما حديأل ابن عباإ الذي يعد شاهدا حل
 2/283أبو هالل حممد بن سليم الراسيب يضعف ص و أعدل األقوال فيه ما قاله ابن حبان يف اجملروح  

و ص : و الألألألذي أميألألألل  ليألألأله يف أيب هألألألالل الراسألألأليب تألألألرك مألألألا انفألألألرد مألألألن األخبألألألار الألألأليت خألألألالف فيهألألألا الثنألألألات 
اليت ليس فيهألا ص اليت مل خيالف فيها األثبات ص ما انفرد من الرواايت  و قبولص ارحتجاج يا وافق الثنات 

 مناكق  
و    6/277النخعي ص قال عنه أبو حامت : منكر احلديأل ضعيف   اجلرح و التعألديل عيسى بن سواد  

   2/275قال    بن مع  : كذاب   لسان امسيزان 
 ليأل بن أيب سليم سيء احلفظ  

 د و يصحى هذا احلديأل ق  اللهم ر  فهل يثل هذا يستشه
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    ص هداه هللا للخق و اإلحسانفكفاان مؤنته عدانن ص حديأل صا  شنران و أما 
 عجز  و حمرفبيت مكسور  -26

 قال : وقد قيل : 77يف ص 
 فرخو منهم و فيهم الصلب     ---هم     االناإ كاألرضص ومنه

 ر و حمرف ص و امسشهور فيه كما يف نفى الطيب :قلت : هذا البيت من السريع ص لكن عجزه مكسو 
ِ لَ  ن  مِ وَ  سِ م  اللَّ  نِ شِ رَ  ن  مِ      ---    مُ هُ  االناس كاألرض، ومنه  نيِّ

 نُيِ ع  يف األَ   ُ عَ ٌد ُُي  ث ِ إِ  وَ       ---ى   جَ الوَ  هُ ن  مِ   ُ ج  ّكى الرِّ شَ ٌد تَ ل  صَ 
 أساليب ركيكة : -27

 مناذج منها : و  لي وقع يف كالمه عبارات ركيكة ص 
 50قوله : جلوازه وقوعه منهم و عدم ننله  لينا   

قوله : و من شاء ارطالع على حنينة اإلسراف يف مناقشة آرا ه و التعدي يف حماور  اجتهاداته فلقاجألع 
"بيان تلبيس امسفمي" للعالمة احملدث حممد زاهد الكوثري الذي أتألى فيأله زلعجألاب ص و أالألق عألن اإلمألام 

بألاب   و حماولألألة امسعلمألي رمحأله هللا يف الألألرد عليأله كسألم ضألألوء الشألمس  رن و أرهألف حجألألاب   ص هألذا ال
85 

 103و قوله : و ينال هذا كذل  يف رأي الشيخ يف امسناوي     
 108و قوله : لكنه ما لبأل أن اق مذهبه  ىل التعلق بنول مىت كان دليل   

فند مح ل    و الذي اعناه مألن  ل من أسند    و الصواب : 134و قوله : من أسندك فند محل    
 امسشايخ : من أسند ل  فند أحال  ص أي أحال  على السند لتنظر فيه   

و مل يألألألورد اجلألألواب   و امسعلألألألوم أن صألألألاحب "تنبيألألأله  138و قولألأله : فسألألألألناه عألألألن هألألألذه العالمألألة مألألألا هألألألي   
 يف امسضارع ر يف امساضي  الناري" جمهول عنده ص فكيف يسأله ص و الصواب أن ينول : فنسأله   

 159و قوله :     فهذا الذي يشهد له مصنفاته و حتنيناته     
 غمز  للشيخ عبد الرمحن املعلمي اليماين -28

انتنص من قيمة كتاب "التنكيل" ص و ليس مستغرز منه هذا ص فهو على سألنن شأليخه حممألود  85يف ص 
تعلينات امسعلمألي علألى الفوا ألد اجملموعألة للشألوكاين : اضا من شأن  "التعريف"سعيد ممدوح الذي قال يف 

اجلألألواهر امسرصألألوعة يف "و مألألن وقألألف علألألى كتألألاب "اجلألألواهر الغألألوايل يف ارسألألتدراك علألألى الألأل يل" ص و كتألألاب 
ترتيب أحاديأل ال لألي امسصألنوعة" لشأليخنا العالمألة احملألدث السأليد عبألد العزيألز بألن الصألديق رمحأله هللا تعألاىل 

 1/361علم كيف يكون ارطالع   
قلألألت : الرجألألل  يألألل علألألى اجملهألألول و مألألا لألأليس لألأله تعلألألق زلفألألن : فكتألألاب "اجلألألواهر الغألألوايل" ضألألا ع اسألألتعاره 
العالمة حممد بن الفاطمي ابن احلاج السلمي صاحب " سعاف الطالب الرااب  بثلألة مألن علمألاء امسغألرب 
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فبحألأل عنأله ألألال امسؤلألف  -أعأل  امسؤلألف و امسسألتعق–امسعاصرين" من امسؤلف فلم يألرده ص و تألويف الألرجالن 
فلم جيدوه ؛ بل سألوا عنه بعض أقرزء امسستعق فما ظفألروا بشأليء ص فمألن أيألن لأله زرطألالع عليأله ق   ص و 
أما كتاب "اجلواهر امسرصوعة" فمجرد أطراف مسا أودعه السيوطي يف كتابأله ا لألي مألن أحاديألأل ص و هألو ر 

وظ خبزانة شيخنا أيب أويس هدية من جامعه  ليأله   فلأليعلم يعجز عنه أحد ص فلم التنويه به ق  و أصله حمف
 و التنويه    التنوقهكذا يكون أ  

مث نلتفت إىل عدانن و نقول له : إذا كان املعلمي   يفع  شيئا يف "التنكي " ، فه  أنت مصدق ملاا 
ت : نعام ، ابان حجار ؟؟ فاإن قلا األعاالم أمماالأعاالم مان طعاون ساافلة دنيئاة يف  "التأنيب"جاء يف 

 نسأل هللا العفو و العافية . فاهلل املستعان على ما تصفون ، و
 حريز بن عممان و القول الراجح فيه -29

  امسعجمألألة آبخألألره و الألألزايص قألألال : و ذلكألألم جريألألر لكألألذا ص و الصألألواب "حريألألز" زحلألألاء امسهملألألة  87يف ص 
 أحد من قفز الننطر      بن عثمان الذي جهر بسب علي ص و كان يلعنه يف اليوم ما ة مر  صا

قلت : فالنول الراجى يف هذا األمر زلنسبة للرجل الألمك و الرجألوع عألن ذلأل  ص قألال أبألو حألامت : ر أعلألم 
زلشام أثبت منه ص و مل يصى عندي ما ينال عنه من النصب   قال ابن حجر : جاء عنه ذل  من األق 

  ليمان : كان حريز يتنألاول مألن رجألل مث تألرك وجه و جاء عنه خالف ذل    و قال البخاري : قال أبو ا
و انظألألألر هتألألألذيب الكمألألألال  369قألألألال ابألألألن حجألألألر : فهألألألذا أعألألألدل األقألألألوال ص فلعلألألأله اتب   هألألألدي السألألألاري 

5/577-578   
 تربلة ابن عبد ربه مما وسم به -30
ار" ص قألال الشيخ أمحد ابن الصديق الغماري يف كتألابأله "جؤنألة العطألار يف طرف الفوا ألد و نوادر األخبألقال 

  3" و هألألو يألرد علألى ابألن مطهألر احللألي2الذي سألمألاه "منهألاج السنألةقق  1: لذكر ابن تيمية يف كتألابأله ا بيأل
كالما قال فيه : لو لئن كان أهل السنة يربعون ا لفاء بعلي فإن مجاعألة مألن أهألل السألنة زألنألدلس كألانوا 

                                                
وصفه ز بأل ص بينما تني الدين السبكي و احلألافظ ابألن حجألر وصألفاه زجلألود  ص قألال احلألافظ أثنألاء ترمجألة ابألن مطهألر احللألي : لأله كتألاب يف  1

؛  ر أنأله حتامألل  وقاد أطناب فياه وأساهب وأجااد يف الاردعليه فيه ابن تيمية زلكتاب امسشهور ص امسسمى زلرد علألى الرافضألي ص اإلمامة ص رد 
 : ]البسيط[   وإاي  عىن الشيخ تقي الدين السبكي بقولهيف مواضع عديد  ص و رد أحألاديأل موجألود  ص و ن كانت ضعيفة ص  هنا  تلفة ص 

 داع إىل الرفض غال يف تعصبه    ---ر راللقه   و ابن املطهر   تطه
 أجاد يف الرد و استيفاء أضربه     ---و البن تيمياة رد علياه له   

   189-2/188الدرر الكامنة يف أعيان امسا ة الثامنة 
هبامشه كتاب "موافنة صحيى ااه الكامل : منهاج السنة النبوية يف ننض كالم الشيعة و الندرية ص مطبوع قدميا يصر يف جملدين و  2

 أجزاء عن مؤسسة قرطبة   10امسننول لصحيى امسعنول" ص مث طبع مر  أخرا بتحنيق : الدكتور حممد رشاد سامل يف 
هو : احلس  بن يوسف بن امسطهر احللي امسعتزيل مجال الدين الشيعى ص صنف يف فنه اإلمامية وكان قيما بذل  داعية  ليه ص تويف سنة  3

   189-2/188هأل   الدرر الكامنة  736و يف آخر سنة أ 725
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جب مألن نسألبته  ىل أهألل السألنة زألنألدلس ص و   ص فمنذ رأيت هذا الكالم ص و أان متع… 1يربعون يعاوية
ص حألىت وجألدت يف كتألاب "التكملألة لكتألاب ر الغريب الذي تفرد به ابن تيميةزحأل عن مصدر ذل  األم

قألول ابألن األزر مألا  3" ربن األزر يف ترمجة خلف بن فألتى بألن عبألد هللا بألن جبألق امسعألروف زجلبألقي2الصلة
عألن أبيأله ص عألن أيب عمألر النمألري  جألاز  ص قألال : أخألربين أبألو مألروان  نصه : لأنبأين أبألو بكألر بألن أيب مجألر  ص
عألن أيب عبيألد الناسألم بألن خلألف  -وكان من ثنألات النألاإ وعنال هألم-عبيد هللا بن حممد بن قاسم الكزين 

اجلبقي الطرطوشي قال : نزل الناضي منذر بن سعيد على أيب بطرطوشألة ص وهألو يومئألذ يتألوىل النضألاء يف 
قبألل أن يلألألي قضألألاء اجلماعألة بنرطبألألة ص فأنزلألأله يف بيتأله الألألذي كألألان يسألكنه ص فكألألان  ذا تفألألرغ  4الثغألور الشألألرقية

نظر يف كتب أيب ص فمر على يديه كتاب فيه : أرجوز  ابن عبألد ربأله يألذكر فيهألا : ا لفألاء ص وجيعألل معاويألة 
حممد ص فلما  بنرابعهم ص ومل يذكر عليا فيهم ص مث وصل ذل  بذكر ا لفاء من ب  مروان  ىل عبد الرمحن 

 سب  ابن عبد ربه وكتب يف حاشية الكتاب : ]الكامل[رأا ذل  منذر اضب و 
 عندكم إبمام -اي بن ا بيثة     ---ر برحت ملعنا   -أو ما علي 

 داين الورء منألدم اإلسالم    ---رب الكساء وخق آل حممد    
   …اعة قال أبو عبيد : واألبيات خبطه يف حاشية كتاب أيب  ىل الس

قألال ابألن الصألديق : فعلمألألت أن هألذا مصألدر مألا حكألألاه ابألن تيميألة ص فألازددت عجبألألا و ينينألا خببثأله و نصألألبه 
ص و األى فاعألل ذلأل  مألن  نسب ما قاله ابن عبد رباه إىل أها  األنادلسوكذبه ص فإنه دلس و لبس ص و 

يأله و آلأله و سأللم ص و مألا فنبحه هللا ما أشد عداوتأله  ل بيألت رسألول هللا صأللى هللا تعألاىل عل ققأهل السنة 
صألنع شأليئا  ر أنأله بألرهن علألى نفاقألأله ص فنألد قألال رسألول هللا صأللى هللا تعألألاىل عليأله و آلأله و سأللم لعلألي عليألأله 

                                                
وهذا كان من حجة من كان يربع بذكر معاوية رضي هللا عنه وال يذكر عليا رضاي عناه كماا   …ما هكذا وردت العبار  ص و  منا قال : ل 1

وال ن عليأله خبألالف علألي رضألي هللا عنأله ص ص قالوا : ألن معاوية رضي هللا عنه اتفق امسسأللمو  كان يفع  ذلك من كان يفعله ابألندلس وغريها
مألن ذلأل  كلأله ذكألر اإلثألىن عشألر يف  فقول الذين يذكرون علياا وحاد  أع ام رطاأ مان هامالء ، وأع ام ريب أن قول همالء وإن كان رطأ

أهنألألا مألألن أعظألألم خطبألأله أو اقهألألا أو ننشألألهم علألألى حألألا ط أو تلنيألألنهم مسيألألت ص فهألألذا هألألو البدعألألة امسنكألألر  الألأليت يعلألألم زرضألألطرار مألألن ديألألن اإلسألألالم 
  و قألألال يف موضألألع آخألألر مألألن نفألألس  4/162  منهألألاج السألألنة النبويألألة يف ننألألض كألألالم الشألأليعة و الندريألألة  …األمألألور امسبتدعألألة يف ديألألن اإلسألألالم 

يألذهبون  ىل هألذا النألول ويممحألون علألى علألي ويثنألون عليأله ؛ لكألن ينولألون مل  وكان ابألنادلس كماري مان باِن أمياة: ل 402-4/401الكتاب 
، وكان من همالء من يرباع مبعاوياة يف رطباة اجلمعاة فياذكر المالثاة ص و منا ا ليفة من اجتمع الناإ عليه ومل جيتمعوا على علي  يكن خليفة

ص و تجون  ن معاوية اجتمع عليه الناإ زمسبايعة يا زيعه احلسن خبالف علي فألإن امسسأللم  مل جيتمعألوا عليأله ص  ويربع مبعاوية وال يذكر عليا
   فتأمل   …ون هلذا ربعنا يعاوية ر ألنه أفضل من علي بل علي أفضل منه وينول

   985-2/984  و عنه ننل امسنري يف نفى الطيب  240-1/239التكملة لكتاب الصلة  2
 وكان من أهل العلم والنزاهة ص قاله ابن األزر   3
 مال هبا والنظر يف امسختلف  من بالد ارفرنج  ليها سنة ثالث  وثاليا ة  قال ابن األزر : وكانت ورية منذر للثغور مع اإلشراف على الع 4
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مث هألألو األألق مألألومن بألألنص كتألألاب هللا تعألألاىل :  …" 1: "ر  بألأل   ر مألألومن و ر يبغضألأل   ر منألألافق السألألالم
قد افألما هألذا اجملألرم الألدجال علألى أهألل و  … 2  يماليفتريلذيكآبلذيآينلاللي  إ  لبآياتلهللال

و إمنا قاله امبيث ابن عبد ربه وحد  ص و نسب  ليهم ما هم منه براء ص  3السنة ص و على أهل األندلس
…)4 

قلت : و ا رب الذي اعتمد عليه ابن الصديق عموده هو اإلمام منذر بن سعيد البلوطي الناضألي الثنألة ص 
هأل   ن مل ننألل معاصألرا لأله ص فنألد حألدد اترخيهألا 328ن زمن أيب عمر لت و اتريخ احلادثة مل يكن ببعيد ع

ابألألألن األزر حألألأل  عنألألألب بنولألألأله : لوكانألألألت وريألألألة منألألألذر للثغألألألور مألألألع اإلشألألألراف علألألألى العمألألألال هبألألألا والنظألألألر يف 
امسختلف  من بالد اإلفألرنج  ليهألا سألنة ثالثأل  وثاليا ألة    و اإلسألناد الألذي ننلألت بأله كألان مألن طريألق جلألة 

الألذين اتسألألموا زلعدالألة و األمانألألة   و ألجألألل ذلأل  قألألام البألاحثون يحاولألألة كشألف الغطألألاء عألألن مألن األعألألالم 
مضألألمون هألألذا ا ألألرب ص مألألن أجألألل دفألألع التهمألألة و ترب ألألة أيب عمألألر   و مألألن هألألؤرء البألألاحث  الألألذين قألألاموا هبألألذه 

 احملاولة لد :
ذا ا ألألرب عألألن شألألعر األألق الألألدكتور جربا يألألل جبألألور ينألألول : لو ر أدري كيألألف يسألألوغ لنألألا ارسألألتناد  ىل مثألألل هألأل

معروف نصه ص و هنمألل ا اثر الكثألق  الأليت بأل  أيألدينا يف عنألد ابألن عبألد ربأله نفسأله ص يف كألل هألذه امسواضألع 
اليت ذكران و يف اقها ؛ بل  ننا نرا يف العند نفسه أيضا كتاز خاصا يف أخبار ا لفاء و توارخيهم ؛ يبدأ 

أيك  ىل علألي فألال يهملأله ص بألل يطيألل و يشأليد بألذكر فضألا لهص  به زلنيب مث يذكر ا لفاء واحدا واحدا حألىت
ويسألألتنزل رضألألألى هللا عليألألأله حألألىت أنألألأله يألألألرحم مألألألن كألألان مألألألن شألألأليعته قألألألال : و قألألال السألألأليد احلمألألألقي رمحألألأله هللا : 

 ]البسيط[
 و شاركت كفه كفي بصف     --- ين أدين يا دان الوصي به    

علألي بألن أيب طالألب رضألي هللا عنأله" مث ينألول : "مسألا و يصدر ابن عبألد ربأله البألاب عألن علألي بعبألار  "خالفألة 
قتل عثمان بن عفان أقبل الناإ يهرعون  ىل علي بن أيب طالب ص فماكمت عليه اجلماعة يف البيعة فنال 
: لأليس ذلأل   لأليكم  منألا ذلأل  ألهألل بألدر ليبألايعوا ص فنألال : أيألن طلحألة و الألزبق و سألعد فألأقبلوا فبألايعواص مث 

نصألألار مث زيعألأله النألألاإ"   و يألألرا النألألارئ أن ر لألألبس يف هألألذا الكألألالم فألألابن عبألألد ربألأله زيعألأله امسهألألاجرون و األ
                                                

زب الألألألدليل علألألألى أن حألألألب األنصألألألار وعلألألألي رضألألألي هللا عنألألأله مألألألن اإلميألألألان ص وعالماتألألأله ص وبغضألألألهم مألألألن عالمألألألات  -رواه مسألألأللم يف الصألألألحيى  1
   74رقم :  -النفان

   105النحل :  2
لصق هبم من طألرف ابألن تيميألة حسألب زعمأله ص فهألو بعألد أسألطر معألدود  مألن نفألس الكتألاب يعمألم هتمألة  ذا كان هنا يربئ أهل األندلس مما أ 3

[ : ترجم أبو حيان النحوي لبعض شيوخه ممن ضل عأل  ااأله ا ن وأثألىن عليأله  2/10النصب على أهل األندلس كلهم ؛  ذ ينول ] اجلؤنة  
فاعجاب لنصاب أها    فجعألل هجألوه ليزيألد بألن معاويألة مألن اختالطأله ص "  …مث قألال : "واخألتلط آبخألر عمألره فجعألل يهجألو يزيألد بألن معاويألة 

 …األندلس و حمبتهم يف آل أمية قبحهم هللا 
   245  فا د  :  10-2/9جؤنة العطار يف طرف الفوا د و نوادر األخبار  4
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 سألألب عليألألا خليفألألة بعألألد عثمألألان ص و يألألذكر خألألرب البيعألألة لألأله مألألن أهألألل بألألدر و امسهألألاجرين و األنصألألار وعامألألة 
و مان اماري أن نالحااظ أن ابان عباد ربااه قاد أتباع عليااا يف بماه عان أربااار املفااء وتااوار هم النألاإ   

و ربألألن عبألألد ربألأله يف عنألألده فصألألل يف آخألألر كتألألاب اجملنبألألة الثانيألألة يف التوقيعألألات  … ه احلساان ال مبعاويااةاببناا
يذكر فيه توقيعات ا لفاء ص فيه زب يف توقيعات علي بن أيب طالب ص و يتبع اسم علي بعبألار  "كألرم هللا 

 -فيمألا نعلألم ق -اليت تفألرد  "   و كم نود لو كانت هذه األرجوز  امسفنود  امسنسوبة ربن عبد ربه و1وجهه
بذكرها امسنري موجود  ا ن ص عل نا نستطيع أن نكشف منها خألرب صألاحبها ص أمألا وهألي األق معروفألة لألدينا 

بعد ماا قادمنا مان حاب ابان –إمنا ال أر  مانعا َنعنا من ال ن فإان  ر نستطيع تعي  انظمها زلضبط ص 
ص أو ألحألد  2ص و لعلهألا ربألن أخيألهغاري صااحب العقاد أَّنا لرجا  من آل ابن عبااد رباه -عبد ربه لعلي

أحفاده ص اللألذين سألقد ذكرمهألا عنألد حبثنألا عمألا ينسألب لصألاحب العنألد يف الشألعر امسوشألى ؛ ر سأليما و أن 
ص مل يكألن يكتفألألي يف أكثألر امسواضألع بألذكر "ابألن عبألألد  3امسنألري سألواء أكألان يألتكلم بلسألألانه أم يألروي عألن األقه

ب "أمحألألد" و كلتألألا اللفظتألأل  األألق موجألألود  يف احب العنألألد" أو يسألألبنه ربألأله" فنألألط ؛ بألألل كألألان يتبعألأله ب "صألأل
   4النص الذي يدور على األرجوز  

مث الدكتور مجران ينول : لمث  ن األرجوز  اليت ينال :  ن الشاعر جعل معاوية رابع ا لفاء الراشدين فيهألا 
ه األرجألوز  مل تصألل  لينألا ص و ص و مل يذكر عليا ص و وصل ذل  بألذكر خلفألاء بأل  مألروان يف األنألدلس ص هألذ

يظن أن أمرها  منا هو حمض ادعاء ؛ ألهنا لو كانت موجود  حنا ص لكان الشاعر ذكرها مع أرجوزتأله الأليت 
ذكر فيها مغألازي الناصألر و حروبأله ص تلأل  الأليت أثبتهألا ابألن عبألد ربأله يف عنألده   و عألود  سألريعة  ىل أرجألوز  

 أبياهتألألا األوىل  منألألا هألألي قطعألألة مسألألتنلة ر أثألألر لشألأليء قبلهألألا   الشألألاعر يف الناصألألر ترينألألا أن هألألذه األرجألألوز  يف
 ينول الشاعر يف أوهلا :

 و مل تكن تدركه األبصار    ---سبحألان من مل حتوه أقطار    
 فمألا له نألد  و ر شبيه    ---و من عنت  لوجهه الوجوه    

 تبدأ مع ا لفاء الراشدين ص وتتجاوز  ن هذا األمر جيعلنا ندفع ما ننل عن خرب هذه األرجوز  امسطولة اليت
عليا لتجعل معاوية رابعهألم   و يظألن أن هألذا امسوقألف الألذي سألجله و أرخأله مؤرخألوان النألدامى  منألا هألو مألن 

  5قبيل دفع صفة التشيع عن الشاعر  

                                                
 هذه العبار  قد تكون من  دراجات النسا    و هللا أعلم   1
   180طبيب امسنجم ص و انظر ما قاله فيه عمه   شعر ابن عبد ربه للدكتور حممد أديب مجران سعيد بن عبد الرمحن ابن عبد ربه ال 2

 بل هو جمرد انقل من تكملة ابن األزر ص كما تندم   3
  و كألالم جبألور ركيأل  و مفكأل  ص و هألألذا مألن أبألرز امسالحظألات الأليت رحظهألا األسألتاذ سألعيد األفغألألاين يف  92-91ابألن عبألد ربأله و عنألده  4

   فليعلم   492-488  ص :  1937  سنة  15ه امسنشور يجلة اجملمع العلمي بدمشق   اجمللد منال
   32-31شعر ابن عبد ربه األندلسي  5
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 ذن كألل مألن جبألألور و مجألران شألألككا يف نسألبة األرجألألوز  أليب عمألر ص و أان مثلهمألألا يف هألذا األمألألرص 
ُلة املروية . للغموض الذي   يكتنف القيية ، و فقدان الدلي  القاطع على إثبات النا

و زايد  علألألى مألألا احتجألألألا بألأله لتعضيألألألد تشألألكيكهما ص أذكألألر قرينألألة أخألألرا اهتألألدا  ليهألألا نظألألري ص و 
ارتضألألاها فكألألألري و قألألألدري ص و هألألألي : جألألألاء يف العنألألألد أن احلجألألاج ألنألألى خطبألألة يألألوم مألألوت عبألألد امسلألأل  بألألن 

فمألات رسألول هللا صأللى هللا عليأله  …سألرد ا لفألاء وفألق المتيألب ا ك ص قألا ال : ل مروان ص و خالل خطابأله
وسألأللم ص ومألألات ا لفألألاء الراشألألألدون امسهتألألدون امسهألألديون ص مألألنهم : أبألألو بكألألر ص مث عمألألر ص مث عثمألألألان الشألألهيد 

 1  …امسظلوم ص مث تبعهم معاوية 
عادتأله ؛  ذ أنأله كثألقا مألا يألردف نأل ن ولأله و هذه ا طبة ذكرها أبو عمر و مل يردفها بشيء ص و ليس هألذا مألن 

حيألألأل نظمهألألا ص و  3يف كلمألألة احلسألألن البصألألري 2و اختياراتألأله يألألا لديألألأله مألألن  نتألألاج يناسألألب امسنألألام ص كمألألا فعألألل
 أظن لو كان له مثل هذه األرجوز  يف تربيع ا لفاء يعاوية ألردفها اق ممدد ص و هللا أعلم  

، مث باىن علياه  هكاالم ابان تيمياة و   بت باه علاى وجهاالشايخ أمحاد  حارف فان ر أيها القاار  كياف 
. شاتالمه مان بعاد ، و قاد اناتقال إىل رهبماا ، و عنااد هللا جتتماع امصاوم ، و ماا عليناا إال أراذ العااربة 

 وهللا املستعان .
 الفرق بني الصفحة و الصحيفة -31

ذ قألألألال : يف "نفألألألس الصألألألفحة" مة ؛  قألألألال : الرابألألألع : جهلألألأله بنواعألألألد اللغألألألة و التعألألألابق السألألأللي 123يف ص 
الصألألفحة ر نفألألس هلألألا حألألىت تكألألون هألألي مضألألافة ص و الصألألواب أن ينألألول يف الصألألحيفة نفسألألها لتعألألرب بألألدر و 

 منها  
لكن أثألر أساإ له ص نعم تنرر يف زب التوكيد أن التوكيد امسعنوي يتأخر عن امسؤكد ص  ر قلت : هذا كالم

: ذاتأله ص و : نفس الشيء 6/236يف لسان العرب العكس عن العرب الفصحاء ص فلم التهويل ق  جاء 
منه ما حكاه سيبويه من قوهلم : نزلت بنفس اجلبل ص و نفس اجلبل منابلي ص و نفألس الشأليء عينأله يؤكألد 

 به  
و أمألألا  عرابألأل  كلمألألة "نفسألألها" بألألدر ص فممألألا يسألألتح  مألألن ذكألألره ص ألن البألألدل  ذا حألألذف امسبألألدل منألأله ينألألوم 

أما هنا  ذا حذف صارت اجلملة هكذا : يف نفسها   و هذا ر معىن له البدل منامه و يؤدي معناه ص و 
 و الصواب  عراهبا توكيدا   فتنبه    

 مث قال :  ن "الصفحة" كلمة مصحفة حمرفة عن معناها ص و صوابه "الصحيفة"  

                                                
   4/132العند  1
 و كما يفعل يف معارضاته ألشعار من تندمه من امسشارقة يف  تلف الفنون   2
    3/206العند  3
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كات  من أين ل  هبذا العلم و هذا التصويب ص هل قال به أحد من اللغوي  ص أم هو من استدرا : أقول 
 اليت أهلمتها ق  أما ما قاله اللغويون فخالف ذل  و  لي  الدليل :

   وجهيهألألايف امسعجألم الوسألأليط مألاد  "صألألفى" : صألفحة الشألأليء وجهألأله و جانبأله   و صألألفحة الورقألة : أحألألد 
و يف ماد  "صحف" : الصحيفة : ما يكتب فيه من ورن و ىوه   و يطلق على امسكتوب فيها    516

   سام وفلذألويامل لحاوفل بارذهيملول)  لهآذليفا لذيصاالتنزيل العزيز :   لج  صحف   و يف 
  و الصحيفة :  ضمامة من الصفحات تصدر يوميا أو يف مواعيد منتظمألة  خبألار السياسألة و ارجتمألاع 

   508و ارقتصاد و الثنافة و ما يتصل بذل  لحمدثة    
 417حف : الورقة من الكتاب بوجهيهألا يف اللغة و األعالم : الصحيفة ج صحا ف و ص دو يف امسنج

    427  الصفحة من الكتاب : الوجه من الورن   
ص اسألتعقت مألن صألفحيت الوجأله و السأليف   تشهد هلا ص ألن "الصألفحة"يدلو حىت قواعد البالاة األثق  

   2/512ينال : صفحتا الوجه : خداه ص و صفحتا السيف : وجهاه   انظر لسان العرب 
 أييا معىن الواوري و الشك ، و تفيد يد التخ"أو" تفي -32

اثنيألألألألا : قولألألألأله "تصألألألألحيحه أو احتجاجألألألأله" اضألألألألطراب انتألألألألج عألألألألن قلألألألألة فهألألألألم و جهألألألألل قألألألألال :  129يف ص 
زصألألطالحات أهألألل احلألألديأل ص فلألألو قألألال "تصألألحيحه و احتجاجألأله" عطفألألا زلألألواو لسألأللم ص ألن العطألألف  و 

 يفيد التخيق    
   ارشماك و مطلق اجلمع لت : أنسيت أن "أو" تفيد معىن الواو :ق

 [ 231/ ص  2لج  -ربن عنيل  األلفيةشرح قال ابن مال  : ]
 وأهبمص * واشك ص و ضراب هبا أيضا منى - و  -خقص أبىص قسم 

 وريا عاقبت الواوص  ذا * مل يلف ذو النطق للبس منفذا
ملخألص نحألو الألوايف" فنألال : و بأله الفألذ "الو قد أوضى ضوابط امسعاقبة العالمة اللغوي عباإ حسن يف كتا

النألرا ن خضألوعا ياسية خاضألعة يف  دراكهألا للسأليان و ما سبق من معاين "أو" ص أن هذه امسعاين امستعدد  الن
اتما ؛ كي يتميز و يتحدد كل نوع منها ص و أن التخيق و اإلزحة ر يكوانن  ر بعألد أمألر ص و أن الشأل  

أمااا املعاااين األراار  الااا ختااالف مااا ساابق )كالتفصااي  ، و و اإلهبألألام ر يكألألوانن  ر بعألألد مجلألألة خربيألألة   
و األفضل يف اإلضراب  اإلضراب ، و معىن الواو ...( فتكون بعد اجلم  امربية ، و الطلبية ، و ...

 3/609أن يسبنه نفي أو هني     
" معىن الواو   و لة اليت أتى هبا صاحب "تنبيه الناري" مجلة خربية ص فال مانع  ذن أن تفيد هبا "أومو اجل

 هللا أعلم  
 حديث : "إذا رأيتم معاوية فوق منربي فاقتلو " صحيح على شرط البخاري !؟ -33
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أما حديأل " ذا رأيتم معاوية فاقتلوه" فلألم خيألف علألى الشأليخ رمحأله هللا درجتأله ص لكألن قال :  135يف ص 
لغريبة امسضحكة ص كمن قألال : ليب  ل  بعض أتويالت النواصب هلذا احلديأل اطريفة" ذكره حتت قوله "

معاويألة األألق ابألن أيب سألفيان ص يسألمى : معاويألة ابألن اتبألوه ص و مألألن لكألذا ص و الصألواب : كسألر اهلمألز   نأله أ
أهنا لكذا بفتى اهلمز  ق   حمرفة من "فاقبلوه" زلباء امسوحد  التحتانية ص و لو سألاقه حمتجألا بأله لنألال  قال :

   "فا د " كما هي طرينته يف "اجلؤنة"  
قلألألت : هألألذه الفلسألألفة ر معألألىن هلألألا و ر شألألاهد يعضألألدها ص و احلألألديأل صألألححه الشألأليخ أمحألألد علألألى شألألرط 

 حميال على جؤنة العطار   فتنبه   57البخاري يف اجلواب امسفيد 
 تفنيد تكذيب  -34

قال : و تضعيف الشيخ للحديأل يف جريد  األخبار مل نره و مل تسألق لنألا كالمأله ص و لألذل  ىألن نكألذب  
 143   فيه  

يثألق و  ك به ااك صأيعين  ص قال :     و ليس هذا  ول حديأل منكر  قلت :  لي  كالمه لتكتحل به
فكم تعب الناإ فيما انفرد به أيضا من حديأل األوعال ص و كثر على زبأله  به ما قدر به من اإلشكال ص

  الفألألت تنبعألألأل مألألن ضألألرب األبطألألال ص مألألن مثبألألت و انف و قابألألل و راد ص و منألألذ أربألألع سألألنوات كألألادت تلألأل
لف  رد الدارمي على بشر امسريسي ص و فيه ختريج حديأل األوعال ص فنام سمراقدها بسبب طبع بعض امست

ضجيج ب  شيو  األزهر و طا فة امستسلف  بسبب رواية الراوي امسذكور حىت سكن على يد أخي السأليد 
و ص كلفألة بألذل  امسو قألدمها للجنألة ص اك عبد هللا بتأليف رسالة أبطل فيها حديأل األوعال زلطعن يف األ

عليها ب  فصألل النألزاع ص فمنفألردات األاك ص ر ختلألو مألن طامألات و دواهألي يف الفألروع و األصألول ص كهألذا 
احلديأل الذي ليس إلشألكارته امستعألدد  و أدوا أله امسزمنألة عألالج انجألع سألوا رده يألرهم العلألل السألابنة ص و 

ن  1362قعألألألد   10بتألألألاريخ  185عألألألدد  1ار التطوانيألألألة سألألألنة يألألألد  األخبألألألجر  العلألألألم عنألألألد امسألألألوىل تعألألألاىل  
9/11/1943   

ص فلألألم هألألذا  135 و لإلشألألار  فألألإن صألألاحب "تنبيألأله النألألاري" قألألد وثألألق امسنألألال يف صألألفحة سألألابنة مألألن كتابألأله
 التهويل ص أهكذا يكون البحأل و النند ق 

سألول هللا صألأللى هللا و يف الصألفحة نفسألها ص قألال : و مألا ننألل عألن الشأليخ يف مسألألة قألول الصألحايب أمألران ر 
   اق موجود فيه ص فهو كاذب    214عليه و آله و سلم من امسثنوين لص

 ص لعله وقع الغلط يف ضبط الرقم فكان ماذا   198قلت : النص موجود يف الكتاب لكن يف صفحة 
كمثألل   مث قألال : و كألذل  ر وجألود مسألا ذكألره عألن الشأليخ أنأله أقسألم يف "امسطابنألة"  ن قولأله تعألاىل : لمألثلهم

 الذي استوقد انرا  يف الوطني  فهو كاذب مر  أخرا  
قلت : ر تكن حرفيا أخي ص و اعلم  ن الكتاب له ثالث طبعألات كألل واحألد  منهألا وقألع فيهألا الألننص و 

طبعألألألة دار الرشألألألاد احلديثألألألة : فهألألألؤرء األحألألألداث امسألألألذكورون هألألألم الشألألألباب التهألألألذيب ص و  ليألألأل  مألألألا جألألألاء يف 
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ارن من الدين الذين يتمشدقون زلوطنية و اجلهاد     و قد ذكألرهم هللا تعألاىل يف  الفاسد الكافر امسلحد امس
كتابه العزيز و أخألرب  هنألم كألافرون األق مألؤمن  كمألا أخألرب بألذل  النأليب صأللى هللا عليأله و آلأله و سأللم فنألال 

مِ  اِب َِّ  َآَمنَّااا يَاُقااولُ  َماان   النَّاااسِ  َوِماانَ لتعألألاىل :  َِراارِ  َواِبل يَاااو  ِمِننيَ  ُهاام   َوَمااا اْل   َوالَّااِذينَ  ا ََّ  ُ َاااِدُعونَ ( 8) مبُاام 
ااُعُرونَ  َوَماا أَنا ُفَسااُهم   ِإالَّ  ُعونَ دِ اَ اا َوَمااا َآَمنُاوا  َعااَذابٌ  َوََلُاام   َمَرًضااا ا َُّ  فَااَزاَدُهمُ  َمااَرضٌ  قُالُااوهِبِم   يف ( 9) َيش 
ِساُدوا اَل  ََلُام   ِقيا َ  َوِإَذا( 10) بُونَ ذِّ كَ يُ  َكانُوا  مبَا أَِليمٌ  َر ضِ  يف  تُاف  َاا قَااُلوا األ  اِلُحونَ  حَن انُ  ِإمنَّ  َأاَل ( 11) ُمص 
ُم   ِساُدونَ  ُهامُ  ِإَّنَّ اُعُرونَ  اَل  َوَلِكان   ال ُمف  ِمنُ  قَااُلوا النَّااسُ  َآَمانَ  َكَماا  َآِمنُاوا ََلُام   ِقيا َ  َوِإَذا( 12) َيش   َكَماا  أَنُاام 
ااَفَهاءُ  َآَماانَ  ُاام   َأاَل  السإ اا ُهاامُ  ِإَّنَّ  َوِإَذا َآَمنَّااا قَاااُلوا َآَمنُااوا الَّااِذينَ  َلُقااوا َوِإَذا( 13) يَاع َلُمااونَ  اَل  َوَلِكاان   َفَهاءُ السإ
ا َاا ُكامُ َمعَ  ِإانَّ  قَااُلوا َشاَياِطيِنِهم   ِإىَل  َرلَاو  زُِلونَ  حَن اانُ  ِإمنَّ اتَاه  ِز ُ  ا َُّ ( 14) ُمس  اتَاه  ُهم   هِبِام   َيس  ُادإ  طُغ يَاااَِّنِم   يف  َوََ
اارَتَُوا الَّااِذينَ  ُأوَلئِااكَ ( 15) ونَ يَاع َمُهاا ُااَد  اليَّاااَلَلةَ  اش  تَااِدينَ  َكااانُوا  َوَمااا جِتَاااَرهُتُم   َرِبَاات   َفَمااا اِبَل   (16) ُمه 
َقدَ  الَّااِذي َكَممَاا ِ   َماامَاُلُهم   ااتَاو  ااا اَنرًا اس  لَااهُ  َمااا َأَضاااَءت   فَاَلمَّ  اَل  ظُُلَماااتٍ  يف  َوتَااارََكُهم   بِنُااورِِهم   ا َُّ  َذَهاابَ  َحو 
اامٌ  ُصاام  ( 17) يُاب ِصااُرونَ  اايٌ  بُك  ااَماءِ  ِماانَ  َكَصاايِّبٍ   َأو  ( 18) يَار ِجُعااونَ  اَل  فَاُهاام   ُعم  اادٌ  ظُُلَماااتٌ  ِفيااهِ  السَّ  َورَع 
 ال ارَب قُ  ادُ َيكَ ( 19) اِبل َكاِفرِينَ  حمُِيطٌ  َوا َُّ  ال َمو تِ  َحَذرَ  الصََّواِعقِ  ِمنَ  َآَذاَِّنِم   يف  َأَصاِبَعُهم   َُي َعُلونَ  َوبَار قٌ 
ا ََلُاام   َأَضاااءَ  ُكلََّمااا  أَب َصااارَُهم   َ  طَاافُ  ِعِهم   لَااَذَهبَ  ا َُّ  َشاااءَ  َولَااو   قَاااُموا َعلَااي ِهم   َأظ لَاامَ  َوِإَذا ِفيااهِ  َمَشااو   ِبَساام 

ءٍ  ُك ِّ   َعَلى ا ََّ  ِإنَّ  َوأَب َصارِِهم    (20) َقِديرٌ  َشي 
زلألة يف امسنألافن  و لأليس كمألا زعمألوا ؛ بألل هألي انزلألة يف هألؤرء فهذه ا ايت يألزعم كثألق مألن امسفسألرين أهنألا ان

مألن وجألوه تزيألد ص كما بينته يف كتايب "بيان اربة الدين بواسألطة العصألري  امسفسألدين" ص  امسالحد  امسفسدين 
ص و أن امسنألافن   منألا أدخلهألم امستنألدمون فيهألا ألنأله مل  كلهاا قاطعاة يف حتقياق نزوَلاا فايهمص على العشألرين 

أمامهم اقهم     و امسنصود أن هذه ا ية مل تنزل  ر يف امسنافن  امسارق  امسالحألد  امستفألرل  الألذين يكن 
كذل  امسثل الذي ضربه و  ولدهم ارستعمار الكافر و أنتجتهم مدارسه اإلفرلية للنضاء على اإلسالم    

هألألؤرء امسألألارق  ؛ ألن امسنألألافق األصألأللي مألألا  و  منألألا يتنألألزل علألألىص هللا تعألألاىل هلألألم فإنألأله ر يتنألألزل علألألى امسنألألافن  
و ما دخل قلبه منه شيء ؛ بل هو مستمر على كفره و ظلمة قلبه به ص و  منا ص استضاء بنور اإلميان قط 

الذي استضاء أور بنألور اإلميألان و انتفألع بأله ص مث حرمأله هللا منأله و أذهألب نألوره مألن قلبأله هألم هألؤرء امسألارقون 
 74-66   الذين ولدوا يف اإلسالم  

هكذا اسمسل يف سرد در له و هي أوهى من نسج العنكبوت ص و يكفألي أن نشألق  ىل أمألر طريألف وهألو 
أنه يورد أدلة عامة و ينزهلا على أشألخاص  صوصأل  و ينألول  هنألا قاطعألة يف ارنطبألان علأليهم ص يف حأل  

 بكفره و خلألوده يف النألار ص قألال أنه مسا تطرن  ىل  ميان فرعون الذي نزلت األدلة الناطعة من النرآن الكرق
 هنا مسألة اجتهادية ر قطع فيها أصال ص و من قال  هنا قطعية ص فال يفهم معىن النطعي  انظر اجلواب 

   اللهم عفوك اي رب   97امسفيد 
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 ورود آية على غري وجهها دون انتبا  إليها -35
 قوله تعاىل هكذا : لمثل الذي استوقد انرا    143جاء يف 

   17و الصواب : لمثلهم كمثل الذي استوقد انرا      و ا ية من سور  البنر  : 
 رطأ يف ابب الصرف  -36

 148قال :    قضيتان ر تالزم بينهما ص أداي  ىل نتيجة فاسد      
 قلت : الصواب : أدات   ألن قضية مؤنأل   و الشواهد على ذل  يف اللغة كثق    فلماجع  

 نثالكتب مم  -37
 149:     على مثل ذل  الكتب قد أبرأ ذمته     قال 

اسألألم  شألألار  للمفألألرد  : و ذلألأل  مألألذكر مؤلألألف مألألنقلألألت : الصألألواب : تلألأل  الكتألألب ص ألن الكتألألب مؤنألألأل ص 
 امسذكر و رم البعد و كاف ا طاب  

 حلن جلي -38
 149قال :     و جعلته مفنود     

 قلت : الصواب : مفنوداً   ألنه مفعول به  
 158:     منابل تل  األربع  ومها و تناقضا امسكذوب  ص امستهم هبما الشيخ رمحه هللا      قال

 تنرر يف زب متييز العدد أن النعت جيوز فيه : أن يتبع العدد أو أن يتبع امسعدود   فننول :قلت : 
 لشيخ رمحه هللا    ص امستهم هبا ا امسكذوبةيف احلالة األوىل : منابل تل  األربع  ومها و تناقضا 

 امستهم هبا الشيخ رمحه هللا     ص مكذوزً و يف احلالة الثانية : منابل تل  األربع  ومها و تناقضا 
انفألألألراد يف احلألألارت اإلعرابيألألألة ص العطألألف و اإلضألألافة ص فهألألألو يتبعهمألألا علألألى  ألن النعألألت ر يثألألىن يف حألألألاليت :

هللا العطألف    و –النعألت  –لمتييألز العألدد  أبألواب : قعألده النحويألون يفيشملهما معا يف امسعىن   هذا ما و 
   أعلم
 مسند بقي بن خملد مفقود -39

 149قال : و مسند بني منه نسخة انقصة  مسانيا فاعرفه   
قلت : قد أثبت الألدكتور أكألرم ضألياء العمألري يف كتابأله عألن بنألي بألن  لألد  نأله طألرن الكثألق مألن امسكتبألات 

أل عن هذا الكتاب فلم يظفر بشيء   و أما أنت تنول بوجألوده يف أمسانيألا العامسية خصوصا يف أمسانيا للبح
ص ففي أي امسكتبات يوجد ص وثق كالمأل  هألداك هللا مسألا فيأله ا ألق ص و أخشألى أن يكألون مصألدرك "مسأليلة 

 اللعاب" على حد تعبق الشيخ محاد األنصاري رمحه هللا تعاىل  
 عالشة بنت أمحد القصبية  -40
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و سألألمها  ن امسصألألدر يف بيألألان تألألدليس الشألأليخ أمحألألد بألألن الصألألديق لالعويشألألة زوجتألألهعألأل 150سألألألت يف ص 
عن كتاب السألفينة حممد بو خبز  ص فأقول هو : شيخنا أبو أويس  حتت اسم : عا شة بنت أمحد النصبية

 امسشحونة لشيخنا أيب اليسر عبد العزيز بن الصديق  
ينة متألألداول و خألألال مألألن هألألذا الكألألالم ص ألن و أرجألألوك أن ر تسألألارع  ىل التكألألذيب بألألدعوا أن كتألألاب السألألف

هألذه األوىل ص و الثانيألة : ص امستداول من الكتاب جز ه األول و فيأله بألم و طمألس جملموعألة مألن الصألفحات 
 فأين اجلزء الثاين ق ص الكتاب  توي على جز   

ت أو بألألمت عنألألد ذلألأل  ننألألول :  تمألألل أن امسعلومألألة موجألألود  يف اجلألألزء الثألألاين ص أو يف اجلألألزء األول و طمسألأل
 فكان مصقها شبيها يصق كتاب "تنبيه امسسلم"   و هللا أعلم   أمحد ص صفحاهتا مسا تويف الشيخ

 توثيق فقط-41
كالمه أنه يتهم الشيخ أمحد و أزه موري حممد و أخاه سيدي عبألد هللا ز يانألة العظمألى قال : فخالصة  

اتريألألخ امسهألألدي لكألألذا و  ر قولألأله كتألألاب " و ر مرجألألع معتمألألد يف حكألألاايت مطولألألة ص و ر حجألألة يف ذلألأل 
و هو كذب . و أان أقسم أناه   يار الصواب : التهامي  الوزاين" و كتاب امسناومة حملمد بن عزوز حكيم 

 153 رآ  ...أحدا منهما و ال رأ  من 
قلألألألت : امسعلومألألألات امسألألألذكور  عألألألن الشألألأليخ حممألألألد بألألألن الصألألألديق موجألألألود  يف كتألألألاب "اتريألألألخ امسغألألألرب" للشألألأليخ 

  مطبعألة الريألف  1940-1359ص الطبعألة األوىل سألنة  155ي الألوزاين ص اجلألزء الثالألأل ص صألفحة التهألام
مث يف كتألألاب امسناومألألة امسسألأللحة و احلركألألة الوطنيألألة يف مشألألال امسغألألرب للشألأليخ التهألألامي  امسغألألرب   –تطألألوان  –

ل   مطبعة الساح 101-89-82الوزاين أيضا ص حتنيق و تعليق : حممد ابن عزوز حكيم ص الصفحات 
   1980سنة :  –الرزط  –

ن عألدانن ينكألر كألل  بيألان الفها هو ذا التوثيق و ليس بعده شيء ص ألن الغرض هألو تفنيألد التكألذيب ص و 
  العلمي ما ر يعرفه ص و ليس هذا من منهج البحأل و النند 

 "بعر النعجة يف أربار طنجة" و شرحها من أتليف الشيخ أمحد -42
سالت  للشيخ أمحد ص و تعلق يف  نكاره يا أثبت على طرهتما مألن اسألم  تلألق نسبة هات  الر  عداننأنكر 

 ا له ص و الدليل على ذل  :مأو مدلس   و الصواب أهن
تصر ه بذل  يف اجلواب امسفيد ص قال : و اتريخ طنجة هو كما رأيت يف جؤنة العطار ص و عندان "بعألر -

ص يف ىو كراست  أو ثالث فيها العجا ب و الغرا ب ص و   النعجة" قصيد  ات ية يف سسما ة و أربع  بيتا
كنت أول شيء عملته يف ارعتنال أين شرعت يف  مالء شرح هلا ايته "صدن اللهجة يف التحدث عألن 

 74-73" كتبت منه عد  كراريس    اتريخ طنجة
نألة العلألم علألي"  ثباهتما ضألمن ر حألة مؤلفاتأله آبخألر كتابأله "فألتى امسلأل  العلألي ص بصألحة حألديأل زب مدي-

م ص جألاء آبخألره :  جابألة لرابألة كثألق مألن أفاضألل العلمألاء زمسغألرب و  1969هألأل / 1389الطبعة الثانيألة : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 33 

  

مصر و اقها نثبت هنا أااء أالب مؤلفات امسؤلف مرتبة على حروف امسعجم لتستفاد ص و ذكألر منهألا : 
هنألا  ااهألا عر النعجة بال شأل  األق لو هي ب 119بذل امسهجة منظومة ات ية يف ستما ة بيت يف التاريخ 

   120ص و صدن اللهجة 
 الشيخ أمحد يكفر معاوية بن أيب سفيان -43

قال : فإن قيل : هذا رأيه ص فما النول يف لعنه و مل نسمع من سبق  ليه   قلت : ر تسليم  ن أحدا من 
 50 األسبن  مل  صل منه ذل  ص جلوازه وقوعه منهم و عدم ننله  لينا  
هألذا لسألب ؛ بألل وألاوزه  ىل التكفألق ص و قلت : الشيخ أمحد رمحه هللا و افر له مل ينف عند حد اللعن و ا

 مل ينل به أحد  ر ا وارج و الروافض  
قألال يف اجلألواب امسفيألد : و امسنصألود أن هألذه األحاديألأل الصألحيحة امستفألق عليهألا ق  مألع مألا تألواتر مألن لعألن 

ص يطلألع منأله  بغضألهص و حيا  دولته  ىل عمر بألن عبألد العزيألز و قتالأله و  معاوية لعلي على امسنرب طول حياته
 59أنه منافق كافر     

 ِمألألألنْ  َعِظيَمتألألْ ِ  ِفئألتألألْ ِ  بألألألْ َ  بألألهِ  ي ْصألألِلىَ  أَنْ  اَّللََّ  َوَلَعألأللَّ  َسألألأليِ د   َهألألَذا ابألألِ   ِ نَّ قلألألت : و مألألا ذا يفعألألل يف حألألألديأل "
َقالألْت أ مُّ  " صَأوَّل  َجْيشٍّ ِمْن أ مَّيِت يألْغز وَن اْلَبْحَر َقْد َأْوَجب واحرام ل"رواه البخاري ص و حديأل أم  "اْلم ْسِلِم َ 

ألألوَل اَّللَِّ : قأل ْلألألت  : َحألألرَامٍّ  َأوَّل  : مث َّ قألألاَل النَّألأليبُّ َصألأللَّى اَّللَّ  َعَلْيألألِه َوَسألأللََّم ص أَنألألِت فألأليِهْم  : قألألالَ ص أاََن فألأليِهْم ص اَي َرس 
  و احلألديأل َر  : قألالَ  ص أاََن فأليِهْم اَي َرس ألوَل اَّللَِّ : فألن ْلألت  ص  يألْغألز وَن َمِدينألَة قألْيَصألَر َمْغف ألور  هَل ألْم َجْيشٍّ ِمْن أ مَّيِت 

 يف صحيى البخاري أيضا  
و يف اجلملة فإن الشيخ أمحد أتثر زلنصألا ى الكافيألة ربألن عنيألل احلضألرمي ص و مألن أراد معرفألة احلنينألة يف 

ة" للشألألألأليخ مجألألألال الألألألألدين النألألألألااي ص كتألألألايب : "ننألألألألد النصألألألا ى الكافيألألألألة مسألألألن تألألألألوىل معاويألألأل  امسسألألألألة ص فليطألألألألالع
أليب معاذ حممود بن  مام بن منصألور ص و  " سكات الكالب العاوية بذكر فضا ل خال امسومن  معاوية"و

 و هللا أعلم   الثاين أجود على حلن فيه  
 تنكيت -44

سأل  هألذا احلألديأل عألن األلبألاين دون متحأليص النظألر فيأله ص قألال قال : و الغريب من الفألاري امستعألامل ننألل حت
امسال كة ن سب أصحايب ص فعليه لعنة هللا و حسن السناف يف "التناقضات" : قال األلباين عن حديأل "م

و الناإ أمجع " ما نصه : رواه الطرباين عن احلسألن بألن قزعألة ص عألن عبألد هللا بألن خألراش ص عألن العألوام بألن 
بن هذيل ص عن ابن عباإ مرفوعألا   قلألت : و هألذا  سألناد ضألعيف ص عبألد هللا بألن حوشب ص عن عبد هللا 

 خراش ص قال احلافظ : ضعيف ص و أطلق عليه ابن عمار الكذب اهأل كالم األلباين  
 األلباين يف هذه الفنر  عد  مماس  ر ميكنه اإلفالت منها نذكر بعضها فننول : على قال السناف :

و بألألذل  يألألألزداد  اسألألم شألأليخ الطألألرباين فلألألم يألألذكره ألنألأله جمهألألول فيعكألألر عليألأله قامسمسألأل  األول : أنألأله حألألذف 
 40احلديأل و هاء على وها ه ق      
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قلت : أكتفي هبذا و أقول  ن الشيخ األلباين وهل عن ذل  مسا رأا ابن خراش امسشهور بضألعف حديثأله 
ص بعضألألها يألألوحي  ص و هألألذا ينألألع مألألن كألألل أحألألد ص حألألىت مألألن السألألناف و لألأله مألألن ذلألأل  منألألاذج كثألألق  يف كتبألأله

 النذا يف ع  أخيه و يمك اجلذع يف عينه   يبصرزلكذب و التدليس ص لكنه 
 يف حديأل "أترعون بذكر الفاجر" : ما وقع للشيخ أمحد ذل  و من

حدثنا عبد هللا بن حممد بن أيب السري العسنالين ص حدث  :  - 599 - امسعجم الصغقيف قال الطرباين 
اب بألن مهألام ص أخألو عبألد الألرزان ص حألدثنا معمألر ص عألن هبألز بألن حكأليم ص عألن أبيأله ص أيب ص حدث  عبد الوه

 ترعألألونحألىت مألىت » عألن جألده رضألي هللا عنأله قألألال : خطألبهم رسألول هللا صأللى هللا عليأله وآلألأله وسأللم فنألال : 
   مل يروه عن معمر  ر عبد الوهاب« عن ذكر الفاجر ص اهتكوه حىت  ذره الناإ 

ثنه    بن مع  و ابن حبان ص و لذل  حكم احلافظ اهليثمألي يف الزوا ألد  ن قال الشيخ أمحد : و قد و 
   1/137هذا الطريق حسن   

قلألألت : و فيألأله حممألألد بألألن أيب السألألري العسألألنالين ص لينألأله أبألألو حألألامت ص و قألألال ابألألن عألألدي : كثألألق الغلألألط ص لألأله 
   أمع هذا  سن احلديأل ق  6/317أحاديأل تستنكر   امسيزان 

و  ذا كان هذا ضعيفا ص فمألا تنألول يف حألديأل أيب سألعيد ا ألدري رضألي هللا انن فأقول : مث ألتفت  ىل عد
ألألعنألأله : "ر تسألألبوا أحألألدا مألألن أصألألحايب ص فألألإن أحألألدكم لألألو أنفألألق مثألألل أ   أحألألدهم و ر ذهبألألا مألألا أدرك مألألد  دٍّ ح 

 نصيفه" رواه الشيخان ق 
 قد تستفاد الفييلة من السياق التار ي و لو   يقع التصريح -45

   الفضيلة أو امسننبة الوارد  يف الصحايب تؤخذ بتصريى النأليب صأللى هللا عليأله و آلأله و سأللم هبألا يف قال :  
  55حق من ذكرت فيه كما يعرفه من قرأ كتاب فضا ل الصحابة من صحيى البخاري     

  مألن يألتم التصألريى بألذلمل قلت : و قد تستفاد الفضيلة من السأليان التألارخيي امسألرتبط هبألا احلألديأل ص و  ن 
 النيب صلى هللا عليه و آله و سلم ص من أمثلة ذل  :

َها -ما جاء يف صحيى مسلم   : َزب ِمْن َفَضاِ ِل زَيألَنَب أ مِ  اْلم ْؤِمِنَ  َرِضَي اَّللَّ  َعنألْ
ألألْؤِمِنَ  َقالألألتْ  - 4490 ألألول  اَّللَِّ َصألأللَّى اَّللَّ  َعَلْيألألِه َوَسألأللَّ :  َعألألْن َعاِ َشألألَة أ مِ  اْلم  َأْسألألَرع ك نَّ حَلَاقألألا يب  : مَ قألألاَل َرس 

أَلا َكانألْت ص َفَكاَنْت أَْطَولََنا يألًدا زَيألنألب  : َقاَلْت ص َفك نَّ يألَتطَاَوْلَن أَيألَّتأل ه نَّ أَْطَول  يًَدا : َقاَلْت ص أَْطَول ك نَّ يًَدا  أِلَهنَّ
   تألْعَمل  بَِيِدَها َوَتَصدَّن  

ن  زينألألب رضألألي هللا عنهألألا ص راألألم اإلهبألألام الألألذي اكتنفألأله ص قلألألت :  و هألألذا حألألديأل تضألألمن فضألأليلة ألم امسألألؤم
ننبألة الوحيألد  الألوارد  امس صأللى هللا عليأله و آلأله و سأللم   و هأليحبيأل مل تعرف صاحبتها  ر بعألد وفألا  النأليب 

 بكتاب الفضا ل من صحيى مسلم  فيها 
ي وِشأل   : "َعألْن َأيب ه رَيألألرََ   - 2604 - َزب َما َجاَء يف َعاملِِ اْلَمِدينألةِ  -كتاب العلم  –الممذي و ما رواه 

د وَن َأَحًدا أَْعَلَم ِمْن َعاملِِ اْلَمِديَنةِ  ِبِل َيْطل ب وَن اْلِعْلَم َفاَل جيَِ  "أَْن َيْضِرَب النَّاإ  َأْكَباَد اإْلِ
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َنَة ص َقاَل أَب و ِعيَسى َهَذا َحِديأل  َحَسن   نألَة أَنَّأله  قألاَل يف َهألَذاْن اْبِن ع يألَ َوَقْد ر ِوَي عَ ص َوه َو َحِديأل  اْبِن ع يأليألْ : يألْ
      ِنَّه  َماِل   ْبن  أََنسٍّ : فألَناَل ص س ِئَل َمْن َعامل  اْلَمِديَنِة 

و قيل اقه ص لكألن اجلمهألور علألى تعيأل  اإلمألام مالأل  ص و خصوصألا امسالكيألة   و هألذا أيضألا حألديأل أهبألم 
 فيه صاحب الفضل  

 ذكران موجود  بكتب الفضا ل ص فليطلبها من شاء  و هكذا ص و األمثلة على ما 
 
 

 هبذا أختم وقفاك مع عدانن زهار هداه هللا للخق و أعانه عليه  
 
 

 و ر  إ أن أنشد لنفسي معرز عن نندي ص فأقول من اجملتأل :
 

 حنو اَلد  ما تعّد  –نقد نزيه تبّد  
 ال غري  رام بُّدا –للحق الح غيوراً 
 و للهو  بّث سّدا –ما يف طيه حو  ِعل  
 للخصم حّقا و رّدا –ابهلل أرجو سدادا 

ُا   لنا غدا مث سع دا –و حسن رتم و فو
 و احلمد هلل رب العامس       و كتب : بدر العمراين افر هللا له و لوالديه  
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 كشف املستور ، عما تيمنه هذا املنشور
ثالب مدعا  على الشيخ أمحد بن الصديق خبط الشاعر األديب أمحد خقي حوا م 1وقع بيدي منشور
ص و أيننألألت بطألألالن الألألدعاوا الألألوارد  فيألأله ص و مألألن ص فلمألألا طالعتألأله اسألألتهجنته و اسألألتنكرته رمحألأله هللا و افألألر لألأله 

 األسباب الدالة على ذل  :
 : العداء و احلقد -1

  بألب لأله ص و ر خيفألاك مألا وقألع بينأله و فأمحد خقي تلميألذ للشأليخ زاهألد الكألوثري اجلركسألي ص متعصأل
 ىل أن كتألألب فيأله الشأليخ أمحألد "بيألان تلبألأليس امسفألمي حممألد زاهألد الكألألوثري" ص و  الشأليخ أمحألد مألن شألحناء

ص و يكألألر  ىل الألألدفاع عنألأله و لألألو زلباطألأللبطبيعألألة احلألألال فالتلميألألذ امسخلألألص ر يصألألرب علألألى ننألألد شألأليخه ؛ بألألل 
و  يد مثالبألألهتصألألسألألكناته ص و جسألأله تتبألألع الشألأليخ أمحألألد يف حركاتألأله و هألألذا شألألأن أمحألألد خألألقي ص الألألذي كألألان ها

    و عوراته زرتهص و ترقب  عثراته
سألم هللا تعألاىل لألألور تعرضأله بلسألألانه حتألألت : "و كنألألت أود تركأله  حأل  قألال تصألر ه زلألألدافعو ممألا يؤكألد هألألذا 

نعألألاهلم ص فنألألد بلغألأل  مألألن ثنألألات أنألأله ينألألع يف  مامنألألا أيب  البألألذئ امسنألألذع لنألألوم ر يطمألألع أن يرقألألى  ىل مألألواطي
أنألألأله ذكألألألر يف آخألألألر مؤلفألألأله لتوجيألألأله األنظألألألار لتوحيألألألد امسسألألأللم  يف الصألألألوم و كمألألألا –حنيفألألألة رضألألألي هللا عنألألأله 

مألألألا نصألألأله : لبيألألألان تلبألألألأليس  30بألألألألرقم  117اإلفطألألألار  ثبألألألت مؤلفاتألألأله بألألألألل مفمايتألألأله و ترهاتألألأله فجألألألاء يف ص 
امسفألألمي حممألألد زاهألألد الكألألوثري متألألت مندمتألأله يف جملألألد  يعألألرض يألألوران الكألألوثري رضألألي هللا عنألأله امستألألو  يصألألر 

هأل   فرأيت بيان ما أعلمه من سوء حاله و قبيى  1371سع عشر ذي النعد  سنة بعد عصر األحد ات
 فعاله    

الشألألأليخ عبألألألألد هللا بألألألألن  لكتألألألألابالشألألألأليخ زاهألألألألد الكألألألوثري  تنألألألريظو ر خيفألألألاك أن احلنألألألألد أدا بألألأله  ىل حألألألألذف 
ت ر" مألألألألن كتألألألألاب "منألألألألايف آخألألألألر الزمألألألألان -عليألألألأله السألألألألالم-" قامألألألألة الربهألألألألان علألألألألى نألألألألزول عيسألألألألى الصألألألألديق 
   145 "سبيل التوفيق يف ترمجة عبد هللا بن الصديق"انظر   الكوثري" 

 هتمة اإلدمان : -2
ص و مألألألن امسعلألألألألوم  هقألألألد اهتألألألم أمحألألألد خألألألقي الشألألأليخ أمحألألألد زإلدمألألألان علألألألى امسوبنألألألات امسألألألذكور  يف منشألألألور 

زلضألرور  وفنألا للواقألألع امسشألاهد و الوقألا ع امستكألألرر  يف احليألا  اليوميألة أن امسألألدمن ر يسألتطيع سألم الشألألهوات 
 عتاد  ص فإذا اهتاجت شهوته ر يصرب عليها ص بل يفعلها اق مبال يا ينع  امس

و هذا منتف عن الشيخ أمحد ص ألنه لو كان مألدمنا لصألدر منأله ذلأل  يف طنجألة ص و لعلمأله خصألومه مألن 
أهل البلد ص خصوصا و أنه ألألب عليأله األعألداء مألن مجيألع ارواهألات : صألوفية ص فنهألاء ص سياسأليون     

لو علموا موبنة من هذه امسوبنات لكشفوها ص و ألقاموا الدنيا لإلعالن عنها بكل ما أوتوا  فهؤرء كلهم
 من قو   

                                                
 عة يكتبة اإلسكندرية ص و منه صور  يكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  هو حمفوظ خبزانة أمحد خقي امسود 1
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يف مصألألر ص و ر  -كمألألا يصألألورها أمحألألد خألألقي-و ر يعنألألل أن يكألألون مألألدمنا علألألى تلألأل  النبألألا ى بشألألراهة 
 السألالمة مألن هألذا ص و نسألأل هللاتؤثر عنه زمسغرب ص و هي مما تعم هبا البلألوا ؛ علألى حألد تعبألق الفنهألاء 

    البالء
 انفراد أمحد رريي ابلدعو  : -3

 ذ أمحد خقي انفرد يا أتى به من هتم يف منشوره  ص و ر يشفع له استشهاده بنشر  عز  العطألار ص 
ص فكيألف تألوزع ص و  "وزعألت"ريا اختلنها أيضا ص خصوصا و أنه ينألول و أهنا ر تعرف  ر من طرينه ص 

مكتبألألة أمحألألألد خألألقي ص و ر يعرفهألألألا الشألأليخ عبألألألد احلألألي الكتألألألاين امسألألردود عليألألأله برسألألألالة ر يعثألألر عليهألألألا  ر يف 
ؤال بلألألديي الشألأليخ ألو الألألذي تطلألألب مثالألألب أمحألألد بألن الصألألديق مألألن خألألالل سألألص "كشألف األسألألتار امسسألألبلة" 

ل طنجة فلم يظفر بشيء ص فلو وزع هذا امسنشور لظفر به عبد احلألي الكتألاين و لكفألاه معألر  ألأمحد من أه
البحألألأل ص و الألألدليل علألألى ذلألأل  أنألأله يف كتابألأله "سألألوط األقألألدار" مل يعألألرج علألألى الألألتهم امسألألذكور  يف   السألألؤال و

ص و يثبت له كتابة خقي   و أما حس  امسراكشي فمجهول الع   تاج  ىل من يرفع عنه وسم اجلهالة 
  نيشان التوثيق و العدالة  

 كذبه : -4
امسفمين على ابن الصديق أهنم مل يدعوا حفألظ جاء يف الصفحة األخق  من امسنشور قوله : "و عذر 

هأل و ابألن حألزم الظألاهري امستألو  سألنة  463احلديأل ص و لعله أراد التشبه ز طيب البغدادي امستو  سنة 
 هأل فند اشتهر كل منهما زلشذوذ اجلنسي أكثر من شهرته بعلم احلديأل"   456

 بنيألألألكألألوثري الألألذي أودع كتابألأله التقلألألت : و هألألذا كألألذب حمألألض ص و هألألو مألألن كألأليس شألأليخه حممألألد زاهألألد ا
و أما ابن  أنواعا من ارفماءات ص توىل تفنيدها الشيخ عبد الرمحن امسعلمي اليماين يف كتابه "التنكيل"   

سألراويلي علألى  تهللا مألا حللألكتابأله طألون احلمامألة حيألأل قألال : "و  حألزم فيكفألي قسألمه الألذي صألرح بأله يف
 حرام قط"   

بن الصديق ص و ألجل هذا كتبت على انيد التهم امسوجهة للشيخ أمحد فهذه أربعة أسباب كافية لتف 
 ظهر امسنشور خبطي منشدا لنفسي :

ُورسِ   ---  َغرورمنشور رزي   ناد إفك و 
 حوت مجيع الشرور  ---به األكاذيب ترت   
 أعما  حقد الشعور  ---راوي املمالب رصم  
 يف حق ك  غيور !؟  ---أىن يصادق رصم  

 و الير رلف الستور  ---جى لديه   ال رري ير 
  و نسأل هللا عز و جل اإلنصاف يف الرضا و الغضب   و احلمد هلل رب العامس   

 بدر العمراين
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