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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
وعلى  ،الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد طالب:

 آله وصحبه أجمعین. 
-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َ�اُب ِإْثِم َمْن َ�َذَب َعَلى النَِّبيِّ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 . 
َثَنا َعِليُّ ْبُن الَجْعِد، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة، َقاَل: َأْخَبَرِني َمْنُصوٌر، َقاَل: َسِمْعُت ِرْ�ِعيَّ ْبَن حِ  َراٍش َحدَّ

، َفِإنَّهُ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َ�ُقوُل: َسِمْعُت َعِلی�ا، َ�ُقوُل: َقاَل النَِّبيُّ  َمْن َ�َذَب  َال َتْكِذُبوا َعَليَّ
  .»َعَليَّ َفْلَیِلِج النَّارَ 

اٍد، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد للااَِّ ْبِن الزُّ  َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َجاِمِع ْبِن َشدَّ َثَنا َأُبو الَوِلیِد، َقاَل: َحدَّ َ�ْیِر، َحدَّ
 ".ُعكَ ْسمَ ْلُت ِللزَُّ�ْیِر: ِإنِّي ألَ ، َقاَل: قُ -َرِضَي ُهللا عنُهم-َعْن َأِبیِه 

 إني ال أسمعك.
ُث َعْن َرُسوِل للااَِّ  "إني ال أسمعك ُث ُفَالٌن َوُفَالٌن؟ َقاَل: َأَما  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ُتَحدِّ َ�َما ُ�َحدِّ

ي َلْم ُأَفاِرْقُه، َوَلِكنيإِ   ."َسِمْعُتهُ  نِّ
  ؟ولكنيأم عندك ولكن 

 .ولكن طالب:
 .شاء هللاستأتي إن  ،ولكني: عند أبي ذر

ي َلْم ُأَفاِرْقُه، َوَلِكْن َسِمْعُتُه َ�ُقوُل: " طالب:  .»َمْن َ�َذَب َعَليَّ َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ «َقاَل: َأَما ِإنِّ
َثَنا َعْبُد الَواِرِث، َعْن َعْبِد الَعِز�ِز، َقاَل َأَنٌس: ِإنَُّه َلَیْمَنُعِني َأنْ  َثَنا َأُبو َمْعَمٍر، َقاَل: َحدَّ َثُكْم َحدَّ  ُأَحدِّ

َتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن َمْن َتَعمََّد َعَليَّ َ�ِذً�ا، َفْلیَ «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َحِدیًثا َ�ِثیًرا َأنَّ النَِّبيَّ 
 .»النَّارِ 

َثَنا َیِز�ُد ْبُن َأِبي ُعَبْیٍد، َعْن َسَلَمَة، َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ   َثَنا َمكِّيُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم، َقاَل: َحدَّ َصلَّى - َحدَّ
 . »وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ َمْن َ�ُقْل َعَليَّ َما َلْم َأُقْل َفْلَیَتبَ «َ�ُقوُل:  -ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

َثَنا َأُبو َعَواَنَة، َعْن َأِبي َحِصیٍن، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة  َثَنا ُموَسى، َقاَل: َحدَّ َرِضَي -َحدَّ
َتْكَتُنوا ِ�ُكْنَیِتي، َوَمْن َوَال  ،َتَسمَّْوا ِ�اْسِمي«َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعِن النَِّبيِّ  -ُهللا عنهُ 

ًدا َفلْ  ْیَطاَن َال َیَتَمثَُّل ِفي ُصوَرِتي، َوَمْن َ�َذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ َیَتَبوَّْأ َرآِني ِفي الَمَناِم َفَقْد َرآِني، َفِإنَّ الشَّ
 ."»َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 

وعلى آله  ،نبینا محمد الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله
 �ه أجمعین. اصحأو 

َصلَّى ُهللا َعَلْیِه -َ�اُب ِإْثِم َمْن َ�َذَب َعَلى النَِّبيِّ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول المؤلف  ،أما �عد
والكذب على النبي  ،وسبق الكالم على الترجمة والحدیث األول من أحادیث هذا الباب، "-َوَسلَّمَ 
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لكنه ال  ،هفوة عظیمة وذلة �بیرة عند عامة أهل العلم ،من المو�قات -والسالمعلیه الصالة -
وزعم الجو�ني والد إمام الحرمین أنه �كفر إذا تعمد الكذب على  هو متوعد �النار،، �كفر بذلك

ونقل عن ابن الجوزي أنه إذا �ذب في حالل أو حرام �فر و�ال  ،-علیه الصالة والسالم-النبي 
 . فال

وهذه معصیة �بیرة  ،رون �الذنوب�ل حال الحق مذهب أهل السنة والجماعة أنهم ال �كفِّ وعلى 
علیه -والكذب على النبي  وعظیمة ومو�قة من المو�قات والنصوص فیها صر�حة صحیحة.

ألن �المه ؛ »علي لیس �كذب على غیري  اإن �ذ�ً «: لیس �الكذب على غیره -الصالة والسالم
فلیس  اوأما الكذب على غیره و�ن �ان محرمً  �له شرع، -َجلَّ وَعال-�الكذب على هللا  ،شرع

 كذلك.
َثَنا َأُبو الَوِلیدِ " :-رحمه هللا-قال ، انتهینا من الحدیث األول ،الحدیث الثاني هشام بن عبد  "َحدَّ

َثَنا ُشْعَبةُ "الملك الطیالسي،  ادٍ "وهو ابن الحجاج،  "َقاَل: َحدَّ : �قول ابن حجر، "َعْن َجاِمِع ْبِن َشدَّ
(وفي اإلسناد لطیفتان: إحداهما أنه من روا�ة تا�عي عن تا�عي : قال، (كوفي تا�عي صغیر)

واثنان من  ،تا�عي عن تا�عي اجتمع فیه اثنان من التا�عین یرو�ه صحابي عن صحابي)
 وهذا أقل، ،واجتمع أر�عة ،وهذا �ثیر ،واجتمع ثالثة من التا�عین في إسناد واحد الصحا�ة،

وأكثر ما جاء ستة من التا�عین یروي  ،واجتمع خمسة من التا�عین یروي �عضهم عن �عض
 ستة. �عضهم عن �عض في سند واحد،

 .......  طالب:
حدیث ستة من : اوأفرد فیه الخطیب البغدادي مصنفً  ،في النسائي في فضل سورة اإلخالص ال،

 ولم یرد أكثر من ذلك. ،نان وثالثةوالصحا�ة �جتمع اث التا�عین �عضهم عن �عض،
عن عامر بن عبد هللا بن الز�یر عن  نه من روا�ة األبناء عن اآل�اء)إ(: قال، اللطیفة الثانیة

: �عني عامر عن أبیه عن جده قلت للز�یر،: وعبد هللا بن الز�یر قال ،أبیه عبد هللا بن الز�یر
ُث َعْن َرُسوِل " ي َال َأْسَمُعَك ُتَحدِّ ُث ُفَالٌن َوُفَالٌن؟ -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -للااَِّ ِإنِّ ولعله ، "َ�َما ُ�َحدِّ

�عني المكثر�ن من الصحا�ة �أبي هر�رة وابن عباس وعائشة وجابر وعبد هللا بن عمرو بن 
و�ذا �ان الز�یر یتورع عن التحدیث خشیة أن �قع فیما تضمنه  العاص وغیرهم من المكثر�ن،

لوال آ�ة : �قول -َرِضَي ُهللا عنهُ -وأبو هر�رة  ث خشیة الكتمان،فغیره حدَّ  الوعید الشدید،الخبر من 
 .إلى آخره ]١٥٩[البقرة:  }...{ِإنَّ الَِّذیَن َ�ْكُتُموَن َما َأْنَزْلَنامن �تاب هللا ما حدثتك 

عامر ": �قولهنا  �خصوص روا�ة األب عن الجد)أنه من روا�ة األبناء عن اآل�اء : ثانیهما(
: �قول ،الراوي عامر الذي هو الحفید ؟من الراوي ، "قلت للز�یر ،بن عبد هللا بن الز�یر عن أبیه

  ؟من أبوه، "عن أبیه"
 .طالب: عبد هللا
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 ."قلت للز�یر": عبد هللا بن الز�یر �قول عبد هللا بن الز�یر.
 .......  طالب:

  ؟ماذا 
 .......  طالب:
نعم من روى عن  وقد أفردت �التصنیف) �خصوص روا�ة األب عن الجد(: وهنا �قول. نعمجده 

  . أبیه عن جده مصنف ومطبوع
قلت للز�یر أي ابن ( ،قلت ألبي ما قال: وهو أبوه، (قوله: قلت للز�یر أي ابن العوام): قال

قوله: �ما �حدث فالن  (حذف مفعولها لیشمل إني ال أسمعك تحدث . قوله: تحدث)العوام
  .منهما في روا�ة ابن ماجه عبد هللا بن مسعود) ىموفالن، س

 ....... طالب:
 ماذا؟

  ....... اسم األب طالب:
[مر�م:  {َ�ا َأَبِت}: وذ�ره �األب بوصف األب ،ما فیه شك أن انتسا�ه إلیه التصر�ح �اسم األب،

المُ -�ما قال إبراهیم  ]٤٢ �حتاج إلیه والتصر�ح قد  ،ال شك أن هذا هو المتوجه -علیِه السَّ
فعت الكلفة وزال ما في نفس األب وتعامل مع أبنائه برفع الكلفة ونجده إلى اآلن و�ذا رُ ، اأحیانً 

وما فیه شك أن األصل تعظیم األب واحترام  ،یتعامل األب مع ابنه �أنه زمیل والعكس موجود،
ن له لقب یلقبه من �اب فیسمیه أو �كنیه أو إن �ا ،تزول الكلفة بینهما الكن أحیانً  األب وتقدیره،

تبقى  األصل أن تبقى المها�ة، ،األصل العكس وهي قلیلة، ،مثل هذا في الحاالت رفع الكلفة،
 .المحبة والمودة مع المها�ة

 .......  طالب:
 قلت للز�یر. ،ال

 طالب: اآلن �ا شیخ جامع بن شداد رواه عن أبیه؟
 .جامع بن شداد رواه عن عامر ؟ینأ

: ثم قال إحداهما أنه من روا�ة تا�عي عن تا�عي، عامر ....... الشیخ �قول:طالب: ال غیر 
 .من روا�ة األبناء عن اآل�اء

 .نعم
  بـ....... لكنمخصوصة  طالب:

 .عامر عن أبیه عن جده الز�یر
 .......  طالب:

 ..داخل �اعتباره. حتى ما هو بداخل في اللطیفة، داخل في اللطیفة األولى، ما هو بداخل،
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 .عن تا�عي اتا�عی�  طالب:
 .اتا�عی� 

 �ما �حدث فالن وفالن،: تحدث حذف مفعولها لیشمل قوله قوله: قلت للز�یر أي ابن العوام.(
ا �المیم المخففة وهي من قوله: أمَ  سمى منهما في روا�ة ابن ماجه عبد هللا بن مسعود.

  .من حروف التنبیه مثل أَال  حروف التنبیه)
علیه الصالة -�عني الرسول  "لم أفارقه" ،�قوله الز�یر ،"لم أفارقه -الهمزة�كسر -أما إني "

 ،(زاد اإلسماعیلي: منذ أسلمت، والمراد في األغلب و�ال فقد هاجر الز�یر إلى الحبشة -والسالم
�عني في الغالب  في حال هجرته إلى المدینة) -صلى هللا علیه وسلم-و�ذا لم �كن مع النبي 

 ،السماع) ة(و�نما أورد هذا الكالم على سبیل التوجیه للسؤال؛ ألن الزم المالزم ،غالب األحوال
�قوله  أحادیث �ثیرة، -علیه الصالة والسالم-سمعت من النبي  �عني أنت عندك أحادیث �ثیرة،

قد یتوجه اللوم من  ،�عني إذا �ان للز�یر عذر في استدالله بهذا الحدیث ؟فما لك ال تحدث ،ألبیه
 .ولذلك قال له ابنه ما قال ،جهة الكتمان

 .......  طالب:
أو لم �علم أنه  إذا تفرد �ه،؟ امتى �كون عدم التحدیث �تمانً  الكتمان متى تكون؟هي مسألة  ،ال 
 .لغ من قبل غیرهبُ 

 .ئلأو سُ  طالب:
 جب.أو سئل عن حدیث ولم �ُ 

 .......  طالب:
 -علیه الصالة والسالم-م الصحا�ة الذین حضروا خطبة النبي نؤثِّ �عني هل  خالص انتهى،

خالص  ؟�لهم �تموا �لهم أثموا؟ ،وما نقله إال عمر »إنما األعمال �النیات«حینما خطب �حدیث 
 بلغ. وصل،

لكن منعه من ذلك ما خشیه من معنى  ،والزمه إعادة التحدیث ،ألن الزم المالزمة السماع(
(وقد أخرجه الز�یر بن �كار في �تاب  ،استدراك الحدیث الذي ذ�ره، ولهذا أتى �قوله: لكن)

 النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبیه عن عبد هللا بن الز�یر قال: عناني ذلك)
 ؟ضعف في الحفظ هل هناك ؟هل هناك علة ،�عني أهمه أن أ�اه ال �حدث مما حدث الناس

 .�سأل یبین
�عني قلة روا�ة الز�یر فسألته أي عن ذلك، فقال: �ا بني �ان بیني و�ینه عناني ذلك : قال( 

كان بیني ( ،-علیه الصالة والسالم-الز�یر ابن صفیة عمة النبي  من القرا�ة والرحم ما علمت)
 .-رضي هللا عن الجمیع-أخت عائشة  ،وهو أ�ًضا زوج أسماء )و�ینه من القرا�ة والرحم

  عدیل للرسول ....... طالب:
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 .عدیل
وجدتي هالة بنت وهیب ابني عبد  ،(وعمته أمي، وزوجته خد�جة عمتي، وأمه آمنة بنت وهب

من �ذب علي فلیتبوأ « مناف بن زهرة، وعندي أمك وأختها عائشة عنده، ولكني سمعته �قول)
لیس فیه متعمًدا، و�ذا أخرجه و كذا رواه البخاري  »من �ذب علي«(، »مقعده من النار

اإلسماعیلي من طر�ق غندر عن شعبة، و�ذا في روا�ة الز�یر بن �كار المذ�ورة، وأخرجه ابن 
لإلسماعیلي من طر�ق معاذ عن شعبة، واالختالف  ، و�ذا»متعمًدا«ماجه من طر�قه وزاد فیه: 

من حدث « :ى عن عبد هللا بن الز�یر بلفظفیه على شعبة، وقد أخرجه الدارمي من طر�ق أخر 
 ولم یذ�ر العمد.  »عني �ذً�ا

لألصح في أن  وفي تمسك الز�یر بهذا الحدیث على ما ذهب إلیه من اختیار قلة التحدیث دلیلٌ 
إذا أخطأ إذا  الكذب هو اإلخبار �الشيء على خالف ما هو علیه سواء �ان عمًدا أم خطًأ)

مما یدل على أن  ،وقیده �التعمد ،بدلیل أنه أطلق الكذب ،لم یتعمدخالف الواقع فقد �ذب ولو 
إطالق ، وهذه لغة قر�ش، »صدق هللا و�ذب �طن أخیك« فالخطأ �ذب: ،لیس �عمد اهناك �ذ�ً 

لكن الز�یر خشي من اإلكثار أن  ،(والمخطئ و�ن �ان غیر مأثوم �اإلجماع، الكذب على الخطأ
إذ اإلكثار مظنة  ،�قع في الخطأ وهو ال �شعر؛ ألنه و�ن لم �أثم �الخطأ لكن قد �أثم �اإلكثار

مل عنه وهو ال �شعر أنه خطأ ُ�عمل �ه على الدوام للوثوق الخطأ، والثقة إذا حدث �الخطأ فحُ 
رد �سببه ض نفسه للتضعیف الذي یُ مع أنه إذا �ثر الخطأ في حدیثه ولو لم یتعمد عرَّ  بنقله)
 . فیحرم الناس من حدیثه وهو في األصل ثقة حدیثه،

 ،مل عنه وهو ال �شعر أنه خطأ ُ�عمل �ه على الدوام للوثوق بنقله(والثقة إذا حدث �الخطأ فحُ 
دت أحادیثه و�ن و�المقابل إذا �ثر في حدیثه الخطأ رُ  فیكون سبًبا للعمل �ما لم �قله الشارع)

(فمن خشي من . امحفوظً  افیعرض نفسه لترك العمل �مرو�ه و�ن �ان صحیحً  كانت محفوظة،
اإلكثار الوقوع في الخطأ ال ُیؤمن علیه اإلثم إذا تعمد اإلكثار، فمن َثم توقف الز�یر وغیره من 
الصحا�ة عن اإلكثار من التحدیث، وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم �انوا واثقین من 

رضي -أو طالت أعمارهم فاحتیج إلى ما عندهم فسئلوا فلم �مكنهم الكتمان  ،�التثبت أنفسهم
 .-هللا عنهم

 »فلیتبوأ« أي فلیتخذ لنفسه منزًال، �قال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكًنا) »فلیتبوأ«قوله:  
[البقرة:  {َواْلُمَطلََّقاُت َیَتَر�َّْصَن}: وقد �أتي الخبر �معنى األمر عكس هذا ،(وهو أمر �معنى الخبر)

(أو  ،]٤٠[فصلت:  {اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم} أ�ًضا أو �معنى التهدید)وهو أمر �معنى الخبر (]، ٢٢٨
ْرُه ِ�َعَذاٍب َأِلیٍم} �معنى التهكم) أو دعاء على فاعل ذلك أي أو �معنى التهكم (] ٧[لقمان:  {َفَبشِّ
: الدعاء. و�كون حینئٍذ بلفظ الخبر بلفظ األمر أمر �معنى الخبر،: األولوهو  بوأه هللا ذلك)



 
 

 

 
 
 

٧  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٧ 

والدعاء قد �أتي بلفظ  هنا الالم الم األمر، )أه هللا ذلكأو دعاء على فاعل ذلك أي بوَّ ( »فلیتبوأ«
(وقال الكرماني: �حتمل أن �كون  وما أشبه ذلك. ولتغفر لي ذنو�ي، اللهم اغفر لي، األمر:

وأولها  :و�لزم علیه �ذا قال ،حقیقته، والمعنى: من �ذب فلیأمر نفسه �التبوءاألمر على 
بني «(فقد رواه أحمد �إسناد صحیح عن ابن عمر بلفظ:  �عني أنه أمر �معنى الخبر، أوالها)

(قال الطیبي: فیه إشارة إلى معنى . �عكس من یبنى له بیت في الجنة )»له بیت في النار
قصد في الكذب التعمد فلیقصد إذا (وجزائه، �ما أنه  »امتعمدً «وهي روا�ة  القصد في الذنب)

 .الجملة شرطیة �جزائه التبوء)
َثَنا َعْبُد الَواِرثِ " :-رحمه هللا-ثم قال  َثَنا َأُبو َمْعَمٍر، َقاَل: َحدَّ َعْن َعْبِد "وهو ابن سعید،  "َحدَّ
َثُكْم َحِدیًثا ": -َرِضَي ُهللا عنهُ -ابن مالك  "عن َأَنسٍ "ابن صهیب،  "الَعِز�زِ  ِإنَُّه َلَیْمَنُعِني َأْن ُأَحدِّ

، "»َمْن َتَعمََّد َعَليَّ َ�ِذً�ا، َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َكِثیًرا َأنَّ النَِّبيَّ 
 .قوهي حجة الز�یر في الحدیث الساب

(قوله: حدثنا أبو معمر هو البصري المقعد، وعبد الوارث هو ابن سعید، وعبد العز�ز هو ابن 
 صهیب، واإلسناد �له �صر�ون. قوله: حدیًثا المراد �ه جنس الحدیث ولهذا وصفه �الكثرة)

لكن االستدالل ، "ا�ثیرً  احدیثً "عن غیره  -علیه الصالة والسالم-�عني �شمل الحدیث عن النبي 
  .-علیه الصالة والسالم-حدث عن النبي الحدیث یدل على أنه ال �ُ �

 ألنه فاعل: �منعني) ؛، هو وما �عده في محل الرفع-صلى هللا علیه وسلم-(قوله: أن النبي 
 ،(و�نما خشي أنس مما خشي منه الز�یر �ذا، -صلى هللا علیه وسلم-أي �منعني قول النبي 

وما �عده (. والخطأ �ذٌب بلغة قر�ش مظنة وقوع الخطأ، ألنه مظنة) ؛ولهذا صرح بلفظ اإلكثار
ومن  ،ألنه مظنة ؛و�نما خشي أنس مما خشي منه الز�یر ،�منعني ألنه فاعل: ؛في محل الرفع

 .ن التقلیل منهم لالحتراز)أمن وقوعه فیه، فكأحام حول الحمى ال �
الحجة من عنده علم و�حتاجه الناس أن �قلل لكن هل بهذه  ال شك أن �ثرة الكالم مظنة للخطأ، 

ال شك أن  !؟ال �كثر الخطأ في �المي: هذه حجة �قول ؟من النفع بهذه الحجة من نفع الناس
بذل  سواء �ان بذل علم أو بذل غیره، ي عنده من البذل الشيء الكثیر ال بد أن �حفظ علیه،الذ

 ما �قال: أمور نسبیة ال شك، أو هذا، أخطاء �سیرة في هذا نفسه للشفاعات مثًال وحصل خطأ،
 و�ذا قیل: مع عنه وال علم فال �حفظ عنه خطأ،ألنه ما سُ  ؛فظ عنه وال مسألة شذ فیهافالن ما حُ 

فهل في هذا حجة أن �كف . لكن انظر إلى الصواب فالن حفظ عنه �ذا و�ذا وأفتى �كذا و�ذا،
لو قیل بهذا ما  لئال �حفظ علیه خطأ؟ ؛و�نشغل �خو�صة نفسه ،و�قتصر على نفسه ،اإلنسان

و�عض الناس عنده من  وال تصدى الناس لنفع غیرهم. ،وال نفع الناس ،مع العلم وال الخیرسُ 
وال �حصل  ز�ادة احتیاط وتحرٍّ  التحري ما �حمله على حرمان نفسه من �ثیر من أبواب الخیر،

 .»خیر الناس أنفعهم لعباده«.. كذا لئال �حصل �ذا لئال.
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 .......  طالب:
 .جد من �قوم �األمر غیره�عني إذا وُ 

 ....... طالب:
القدر الزائد  فإذا قام بها من �كفي �قي في حق على �ل حال هذه األمور من فروض الكفا�ات،

 سنة.
 .الدعوة للمنافسة.......  طالب:

 ].١٣٣[آل عمران:  {َوَساِرُعوا}
 .حصول األجر ،نعم طالب:

 ].٢١[الحدید:  {َساِ�ُقوا}
 .»بلغوا عني ولو آ�ة« طالب:

 .على �ل حال إذا لم �حصل التبلیغ أثم الجمیع
 .فیها خلل �ثیر.......  طالب:

  ؟في وقتنا
  سواء في العقائد ....... نعم طالب:

�ثیر من طالب العلم ما �جدون من  و�ثرة �اثرة في المتعلمین، ،هو عندك �ثرة في المعلمین
ال بد  في �عض البلدان ما فیها وال درس واحد! ما عندهم، والبلد مملوء من المؤهلین، �جلس لهم،

وفیها معهد علم فیه أكثر من عشرة من طالب العلم  ًیا،وتجد فیها قاض أن یهاجر طالب العلم،
 ؟وماذا وفیها،

یتأهل لكن  قد �كون القاضي في أول ما �قدم إلى البلد تأهیله غیر تام، ما هي �حجة هذه. 
 .ااإلنسان ال یولد متعلمً  ،ومع الوقت �عرف ما لم �كن �عرف ال �علم إال ما �عرف، �التعلیم،

تأخر �عد النبي  ألنه تأخرت وفاته) ؛ذلك فأنس من المكثر�نومع  فكأن التقلیل منهم لالحتراز،(
مائة وثالث وعمره  ،ألنه مات سنة ثالث وتسعین ؛وثمانین سنة اثالثً  -علیه الصالة والسالم-

تأخرت وفاتهم فاحتیج إلى  نیو�ذلك العبادلة الذ ،فاحتیج إلیه)تأخرت وفاته ( مر،عُ  ،سنین
  علمهم فاشتهروا.

جمع �أنه لو (و�ُ . أقرانه انتهوا یتعین علیه التبلیغ، �ما قدمناه ولم �مكنه الكتمان)فاحتیج إلیه (
(ووقع في روا�ة . القلة والكثرة نسبیةألن  ؛ث �جمیع ما عنده لكان أضعاف ما حدث �ه)حدَّ 
اب �مهملة ومثناة فوقانیة مولى هرمز: سمعت أنًسا �قول: لوال أني أخشى أن أخطئ عتَّ 

ماذا  ، الحدیث، أخرجه أحمد �إسناد)-صلى هللا علیه وسلم-لحدثتك �أشیاء قالها رسول هللا 
  ؟عبد هللا اعندك �ا أ�ماذا  ؟عند�م
 ....... طالب:
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 فقط؟
 ).فأشار إلى(طالب: ....... انتهت العبارة 

  ؟�إسناد �یف )أخرجه أحمد �إسناد الحدیث،(
 .......  طالب:

  ؟ي معكالطبعة الت ما
 .......  طالب:

 .أراها ينارفعها خل
 .......  طالب:

 .أنا أعرفها من نظري إلیها
 .......  طالب:

 .خالص خالص،
و�ترك ما �شك فیه، وحمله �عضهم على أنه �ان �حافظ (فأشار إلى أنه ال �حدث إال ما تحققه 

وفیه نظر، والمعروف عن أنس  ،على الروا�ة �اللفظ فأشار إلى ذلك �قوله: لوال أن أخطئ
 �عني الخطأ �ما أخرجه الخطیب عنه صر�ًحا، وقد ُوجد في روا�اته ذلك) ،جواز الروا�ة �المعنى

 ند الوضوء وفي قصة تكثیر الطعام. (كالحدیث في البسملة وفي قصة تكثیر الماء ع
نكرة  »امن تعمد علي �ذ�ً « فیعم جمیع أنواع الكذب) ،هو نكرة في سیاق الشرط »كذً�ا«قوله: 

�ذب  ،سواء �ذب في األحكام ،في جمیع أبواب الدینهو و  ،في سیاق الشرط فیعم أنواع الكذب
 نكرة. »اكذ�ً «ألن  في العقائد �ذب في الفضائل؛

َثَنا" َثَنا َیِز�ُد ْبُن َأِبي ُعَبْیٍد، َعْن َسَلَمةَ  َحدَّ َقاَل: "�عني ابن األكوع،  "َمكِّيُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم، َقاَل: َحدَّ
َمْن َ�ُقْل َعَليَّ َما َلْم َأُقْل َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن «َ�ُقوُل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َسِمْعُت النَِّبيَّ 

وهي أعلى  ،من الثالثیات اوعدتها اثنان وعشرون حدیثً  ،هذا هو أول ثالثیات البخاري ، "»النَّارِ 
 "حدثنا یز�د بن أبي عبید عن سلمة: قال ،مكي بن إبراهیم": و�هذا اإلسناد ما في الصحیح،
ما فیه  وأطول ما في البخاري أنزل. أكثر الثالثیات بهذا اإلسناد ،من الثالثیات اسبعة عشر حدیثً 

 وهنا ثالثة. تسعة، -علیه الصالة والسالم-�عني بین البخاري و�ین النبي  وفیه ثماني، ،التساعي
والنازل التساعي والثماني والسباعي �ثیر �عني أكثر من  ن،و ن والعشر اهذه عوالي البخاري االثن

 . إلى آخره والسداسي �ذلك أكثر، .......،
وهي  وسهل �عني، وهي مجموعة في رسائل، ،في البخاري المقصود أن هذا اإلسناد أعلى ما 

و�ل للعرب من شر « والتساعي حدیث ز�نب: مشروحة أ�ًضا مفردة ومشروحة ثالثیات البخاري.
 .ما فیه إال هذا الحدیث، »قد اقترب
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(قوله: حدثنا المكي هو اسم ولیس بنسب �ما تقدم، وهو من �بار شیوخ البخاري سمع من 
من التا�عین، منهم یز�د بن أبي عبید المذ�ور هنا، وهو مولى سلمة بن نفًسا  سبعة عشر

. وهذا الحدیث أول ثالثي وقع في البخاري، -صلى هللا علیه وسلم-األكوع صاحب النبي 
هي على التحر�ر  ولیس فیه أعلى من الثالثیات، وقد ُأفردت فبلغت أكثر من عشر�ن حدیًثا)

 . ااثنان وعشرون حدیثً 
أي شیًئا لم أقله فحذف  »ما لم أقل«أصله �قول و�نما ُجزم �الشرط. قوله:  »ن �قلم«(قوله: 

�عني من الفعل والتقر�ر  ألنه األكثر) ؛ر القولكَ (وذَ ، العائد على الموصول العائد وهو جائز)
الشتراكهما في علة االمتناع، وقد دخل  ؛(وحكم الفعل �ذلك، أكثر األحادیث قولیة ،والوصف

لتعبیرهما بلفظ الكذب، ومثلهما حدیث أبي هر�رة  ؛الفعل في عموم حدیث الز�یر وأنس السا�قین
صلى هللا علیه -قال رسول هللا  :الذي ذ�ره �عد حدیث سلمة، فال فرق في ذلك بین أن �قول

ك �ظاهر هذا اللفظ من منع الروا�ة �ذا وفعل �ذا إذا لم �كن قاله أو فعله، وقد تمس -وسلم
و�نما قال  ا من عندك،ذه ا الكالم،ذالذي منع الروا�ة �المعنى �قول ما قال الرسول ه �المعنى)

 كذا.
دخلت في  »إنما األعماَل �النیاتُ « إذا قلت: وأ�ًضا أدخل فیه �عضهم اللحن في الحدیث، 

الرسول ، »ما لم أقل فلیتبوأ مقعده من النار من �قل علي«: وقال ،ألن الرسول ما قاله ؛الحدیث
 .فأدخل فیه اللحن في الحدیث ،ما قال �ذا

، وأجاب المجیزون عنه �أن المراد وقد تمسك �ظاهر هذا اللفظ من منع الروا�ة �المعنى( 
�هللا  ،یوجب تغیر الحكم، مع أن اإلتیان �اللفظ ال شك في أولو�ته النهي عن اإلتیان بلفظٍ 

إذا تعذر  وال تجوز الروا�ة �المعنى إال إذا تعذر اللفظ، إذا أمكن الروا�ة �اللفظ تعینت، أعلم)
ما �ل الرواة یتمكنون من استحضار  ،لئال �فوت أكثر األحادیث ؛اللفظ جازت الروا�ة �المعنى

صة والقألن الحدیث الواحد  والواقع واقع �تب الحدیث أنها فیها الروا�ة �المعنى واضحة؛ اللفظ،
والروا�ة �اللفظ  تورد في مسلم �ألفاظ مختلفة، ي تتكرر تورد في البخاري �ألفاظ مختلفة،الواحدة الت

 . قد تكون متعذرة في �ثیر من األحوال
 .......  طالب:

 نعم.
 .......  طالب:

  ؟رد علیهیُ 
 .......  طالب:

 ال بد من ....... فالمحیل للمعنى أما اللحن  إذا �ان �عرف لتوقي هذا األمر العظیم یتأكد علیه،
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َثَنا ُموَسى" :-رحمه هللا-ثم قال  َثَنا َأُبو َعَواَنةَ "وهو ابن إسماعیل التبوذ�ي،  "َحدَّ  "َقاَل: َحدَّ
وهو �مهملتین مفتوح األول، وأبو صالح هو  "َعْن َأِبي َحِصینٍ "الوضاح بن عبد هللا الیشكري، 

َتَسمَّْوا «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعِن النَِّبيِّ  -َرِضَي ُهللا عنهُ -َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة " ،ذ�وان السمان
 .وله سبب، "»ِ�اْسِمي َوَال َتْكَتُنوا ِ�ُكْنَیِتي

و�أتي الكالم علیه  ،(وقد ذ�ر المؤلف هذا الحدیث بتمامه في �تاب األدب من هذا الوجه: قال
من �ذب علي « فیه إن شاء هللا تعالى، وقد اقتصر مسلم في روایته له على الجملة األخیرة)

ولم �ختصره  ،(وهي مقصود الباب، و�نما ساقه المؤلف بتمامه، »فلیتبوأ مقعده من النار امتعمدً 
 ه الیقظة والمنام)�ستوي فی -صلى هللا علیه وسلم-لینبه على أن الكذب على النبي  ؛كعادته

عموم  �ذب علیه. قد في المنام �كون  -علیه الصالة والسالم-إنه رأى النبي  :�عني من قال
. »لف أن �عقد بین شعیرتینومن أرى عینه ما لم تر �ُ « الكذب في الرؤ�ا علیه وعلى غیره:

 .أعلم -سبحانه وتعالى-(�هللا 
 الكذب من أجل اإلصالح جائز، فإن قیل: الكذب معصیة إال ما استثني في اإلصالح وغیره) 

و�نقله إلى  ،قاله فالن سمعه منه اینقل �المً  النمیمة صدق، ،والصدق من أجل اإلفساد حرام
إال ما ( .بل من الكبائر حرام علیه، وهو صادق في ذلك، ،الطرف اآلخر على جهة اإلفساد

والمعاصي قد ُتوعد علیها �النار، فما الذي امتاز �ه الكاذب على  ،اإلصالح وغیرهاستثني في 
من الوعید على من �ذب على غیره؟ فالجواب عنه من  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

وجهین: أحدهما أن الكذب علیه �كفر متعمده عند �عض أهل العلم، وهو الشیخ أبو محمد 
إلى اختیار  ام الحرمین ومن �عده، ومال ابن المنیر إلى اختیاره)الجو�ني، لكن ضعفه ابنه إم

 .یزعم لنفسه أنه �شرع شاء أو أبى األنه إذا تعمد صار مشرعً  أنه �كفر؛
وجهه �أن الكاذب علیه في تحلیل حرام مثًال ال ینفك عن و  مال ابن المنیر إلى اختیاره،(و  

واستحالل الحرام �فر، والحمل على الكفر �فر. استحالل ذلك الحرام أو الحمل على استحالله، 
وفیما قاله نظر ال �خفى، والجمهور على أنه ال �كفر إال إذا اعتقد ِحل ذلك. الجواب الثاني: أن 

والكذب على غیره صغیرة فافترقا، وال یلزم من استواء الوعید في حق من  ،الكذب علیه �بیرة
 .أو طول إقامتهما سواًء) ،واحًدا كذب علیه أو �ذب على غیره أن �كون مقرهما

 قد �أتي الحكم على أمر�ن متفاوتین في التحر�م �كتفى �من �قول حرام مثًال هذا حرام وهذا حرام، 
إن ما أسفل من «: اآلن إذا جاء في اإلسبال هذا أشد �كثیر. لكن بین الحرامین مفاوز ومراحل،

ال ینظر هللا إلیه «: صار أعظم وعلیه الوعید الشدیدو�ذا اقترن بذلك الخیالء ، »الكعبین ففي النار
 لكن بینهما مفازة، هذا حرام وهذا حرام، ،إلى آخر ما جاء في الحدیث »..وال یز�یه وله عذاب.

 ،و�ن �ان �له حرام ،ألن الحكم اختلف ؛ال �حمل المطلق على المقید: ولذلك قیل. بین هذا وذاك
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ألنه خال من ذلك  ؛وهذا أخف نه اقترن �ه ما �قتضي ذلك،أل ؛هذا شدید یلیق �ه لكن هذا أشد،
 الوصف الذي �قتضي التشدید.

إنما  من الجنة، ا�عني ما تبوأ مقعدً  )غیره ألنه لم �جعل له منزالً  ؛بل ظاهره أنه ال �خرج منها(
(إال أن األدلة القطعیة قامت على أن خلود التأبید مختص �الكافر�ن، وقد  من النار، اتبوأ مقعدً 

بین الكذب علیه و�ین الكذب على غیره �ما سیأتي في  -صلى هللا علیه وسلم-فرق النبي 
، وسنذ�ر مباحثه »إن �ذً�ا علي لیس �كذب على أحد«حدیث المغیرة حیث �قول:  منالجنائز 

 .فیه االختالف في تو�ة من تعمد الكذب علیه هل تقبل أو ال؟) هناك إن شاء هللا تعالى ونذ�ر
 ،فیه خالف ؟إذا توافرت شروطها -علیه الصالة والسالم-هل تقبل تو�ة من �ذب على النبي  

إن  :منهم من �قول ؟�عد التو�ة هل تقبل روایته أو ال تقبل والخالف في قبول روایته �عد ذلك،
فتو�ة الكاذب تهدم ما قبلها و�عود  ،والتو�ة من الشرك تجب ما قبلها ،التو�ة تهدم ما �ان قبلها

مرة  -علیه الصالة والسالم-ما دام تعمد الكذب على النبي  ،ال ومنهم من �قول: ،فتقبل روایته
  هذا محل الخالف الذي سیذ�ره المؤلف.، اسقط حدیثه أبدً 

 قبل أو ال؟ونذ�ر فیه االختالف في تو�ة من تعمد الكذب علیه هل ت(
وفیه مقصود الباب،  ،ألنه بدأ �حدیث علي ؛تنبیه: رتب المصنف أحادیث الباب ترتیًبا حسًنا 

ث �حدیث أنس وثنى �حدیث الز�یر الدال على توقي الصحا�ة وتحرزهم من الكذب علیه، وثلَّ 
ألن  الدال على أن امتناعهم إنما �ان من اإلكثار المفضي إلى الخطأ ال عن أصل التحدیث)

(ألنهم مأمورون �التبلیغ، وختم �حدیث أبي هر�رة الذي فیه اإلشارة إلى  ؛واقع أنس یرده
الكذب علیه سواء �انت دعوى السماع منه في الیقظة أو في المنام، وقد أخرج  استواء تحر�م

أ�ًضا من حدیث المغیرة وهو في الجنائز، ومن حدیث عبد هللا  »من �ذب علي«البخاري حدیث 
وهو في  ،وهو في أخبار بني إسرائیل، ومن حدیث واثلة بن األسقع ،رو بن العاصبن عم

 .مناقب قر�ش)
إنه ال یوجد مثال  :وقال �عضهم أوصل �عضهم الصحا�ة الذین رووا هذا الحدیث إلى ستین، 

 .كثیرفأما التواتر المعنوي  ،للمتواتر بلفظه ومعناه إال هذا الحدیث
 واحتسب اومن بنى هلل بیتً                مما تواتر حدیث من �ذب 
ومن حدیث واثلة بن  ومن حدیث عبد هللا بن عمرو بن العاص وهو في أخبار بني إسرائیل،(

 .)؟لیس هو بلفظ الوعیدأ، لكن األصقع وهو في مناقب قر�ش
 .......  طالب:

  ؟ماذا 
 .طالب: لیس هو

 .ألیس ألن عندي: ؛نعم
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�النار صر�ًحا، واتفق مسلم معه على تخر�ج حدیث علي وأنس  لكن لیس هو بلفظ الوعید(
وأبي هر�رة والمغیرة، وأخرجه مسلم من حدیث أبي سعید أ�ًضا، وصح أ�ًضا في غیر 
الصحیحین من حدیث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر وز�د بن 

یث طلحة بن عبید هللا وسعید بن ز�د (من حد�عني دون التي قبلها  أرقم، وورد �أسانید حسان)
وأبي عبیدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن 
حصین وابن عباس وسلمان الفارسي ومعاو�ة بن أبي سفیان ورافع بن خد�ج وطارق 

فقي وأبي موسى الغا ةاألشجعي والسائب بن یز�د وخالد بن عرفطة وأبي أمامة وأبي قرصاف
 .ةوعائش

وورد أ�ًضا عن نحو من خمسین غیرهم �أسانید  فهؤالء ثالثة وثالثون نفًسا من الصحا�ة. 
 ضعیفة، وعن نحو من عشر�ن آخر�ن �أسانید ساقطة. 

وقد اعتنى جماعة من الحفاظ �جمع طرقه، فأول من وقفت على �المه في ذلك علي بن 
الحدیث من عشر�ن وجًها عن الصحا�ة من المدیني، وتبعه �عقوب بن شیبة فقال: روي هذا 

الحجاز�ین وغیرهم، ثم إبراهیم الحر�ي وأبو �كر البزار فقال �ل منهما: إنه ورد من حدیث 
أر�عین من الصحا�ة، وجمع طرقه في ذلك العصر أبو محمد �حیى بن محمد بن صاعد فزاد 

فًسا من الصحا�ة، وجمع قلیًال، وقال أبو �كر الصیرفي شارح رسالة الشافعي: رواه ستون ن
طرقه الطبراني فزاد قلیًال، وقال أبو القاسم ابن منده: رواه أكثر من ثمانین نفًسا، وقد خرجها 

 .�عض النیسابور�ین فزادت قلیالً 
وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة �تاب الموضوعات فجاوز التسعین، و�ذلك جزم ابن  

نحو مائة من الصحا�ة، وقد جمعها �عده الحافظان دحیة، وقال أبو موسى المدیني: یرو�ه 
ابن  ؟غیرهأم یوسف بن خلیل الصفدي  یوسف بن خلیل وأبو علي البكري وهما متعاصران)

 ؟أیبك
 .......  طالب:

فوقع لكل منهما ما لیس عند اآلخر، وتحصل من مجموع  ،وأبو علي البكري وهما متعاصران( 
على ما فصلته من صحیح وحسن وضعیف وساقط، مع أن ذلك �له روا�ة مائة من الصحا�ة 

قل النووي أنه فیها ما هو في مطلق ذم الكذب علیه من غیر تقیید بهذا الوعید الخاص، ونَ 
جاء عن مائتین من الصحا�ة، وألجل �ثرة طرقه أطلق علیه جماعة أنه متواتر، ونازع �عض 

وما بینهما في الكثرة، ولیست موجودًة مشا�خنا في ذلك قال: ألن شرط التواتر استواء طرفیه 
في �ل طر�ق منها �مفردها، وأجیب �أن المراد �إطالق �ونه متواتًرا روا�ة المجموع عن 

في إفادة العلم، وأ�ًضا فطر�ق أنس  المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في �ل عصر، وهذا �افٍ 
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علي رواه عنه ستة من مشاهیر  وحدها قد رواها عنه العدد الكثیر وتواترت عنهم، نعم وحدیث
التا�عین وثقاتهم، و�ذا حدیث ابن مسعود وأبي هر�رة وعبد هللا بن عمرو، فلو قیل في �ل 
منها: إنه متواتر عن صحابیه لكان صحیًحا، فإن العدد المعین ال ُ�شترط في المتواتر بل ما 

ز�د علیه �ما قررته في نكت أفاد العلم �فى، والصفات العلیة في الرواة تقوم مقام العدد أو ت
 .(وفي شرح نخبة الفكر) النكت على ابن الصالح علوم الحدیث)

 للعلم تداول األئمة له، امن القرائن التي تجعل الخبر مفیدً  ألنهم قالوا: ؛نعم الصفات العلیة للرواة  
في هؤالء لوجود الصفات العلیة (. فال یزال یرو�ه إمام عن إمام عن إمام ولو لم تكثر الطرق 

المُ -وصف إبراهیم  -َجلَّ وَعال-�هللا ، )األئمة �عني �قوم  ؟أ�ش معنى أمة �أنه أمة، -علیِه السَّ
هذا  �عني الشخص الذي برز في وصف واحد وآخر في وصف، لما فیه من الصفات، ؛مقام أمة

وجاء شخص  ،في الكرم وهذا في الشجاعة وهذا في العلم وهذا في �ذا وهذا في �ذا وهذا في �ذا
ألنه عبارة  ؛ابن المبارك مثًال في علمه وزهده وورعه وجهاده و�ذله أمة وجمع هذه األمور �لها،

 .هذه الصفات العلیة تكسب اإلنسان قوة عن أشخاص اجتمعوا في شخص واحد،
�التعلیم و�دأه من  �عني من المعاصر�ن مثًال الشیخ علي الطنطاوي اشتغل �القضاء اشتغل أوالً  

وتخلل عمله في التعلیم  لیم االبتدائي إلى المراحل العلیا من أوله إلى آخره مسك الطر�ق،التع
واشتغل �العسكر�ة من جندي إلى ضا�ط  القضاء من مالزم قضائي إلى رئیس محكمة استئناف،

مر الشیخ إلى أن اجتمعت له هذه عُ  هذا لیس �شخص واحد، هذا ما هو �شخص واحد، كبیر،
وفیه من تجار�ه المفیدة النافعة ما �ستفید  وذ�ر�اته فیها فوائد علمیة ال توجد عند غیره، األمة،

 :قیل وأوقف في نصف عمره، ،والشیخ بدأها من المراحل المتقدمة من عمره منه الخاص والعام،
 .رحمة هللا علینا وعلیه ؟ین �كفیهفألو �مل  ،خالص ثمانیة مجلدات تكفي ،ال

على من ادعى أن مثال المتواتر ال یوجد إال في هذا الحدیث، و�ینت أن  (و�ینت هناك الرد
 ،ورفع الیدین والشفاعة ،والمسح على الخفین ،»من بنى هلل مسجًدا«أمثلته �ثیرة منها حدیث 

ألنه  ؛(ورؤ�ة هللا في اآلخرة واألئمة من قر�ش وغیر ذلك)، امعنو��  اهذه متواترة تواترً  والحوض)
في �تاب أسماه لذة العیش في طرق حدیث األئمة من  »األئمة من قر�ش«جمع طرق حدیث 

 . قر�ش
�هللا (: �قول -رحمه هللا-المؤلف  (�هللا المستعان. وأما ما نقله البیهقي عن الحاكم)

 . �هللا المستعان(: ولذا قال ،واألئمة في عصره ممالیك ،تحدث عن األئمة من قر�ش )المستعان
ووافقه أنه جاء من روا�ة العشرة المشهورة قال: ولیس في  البیهقي عن الحاكموأما ما نقله 

لكن الطرق عنهم موجودة  ،الدنیا حدیث أجمع العشرة على روایته غیره، فقد تعقبه غیر واحد
والز�یر،  فیما جمعه ابن الجوزي ومن �عده، والثابت منها ما قدمت ذ�ره، فمن الصحاح علي



 
 

 

 
 
 

١
٥ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٥ 

وسعید وأبو عبیدة، ومن الضعیف المتماسك طر�ق عثمان، و�قیتها  ومن الحسان طلحة وسعد
 أبو �كر وعمر .......؟ �م �قي من .......؟ ضعیف وساقط)

 .......  طالب:
 .)ومن الضعیف المتماسك طر�ق عثمان(: هو قال هنا .عبد الرحمن بن عوف

 .هللا المستعان تعرفون أن هذا آخر الدروس في هذا الفصل،
 ... .... طالب:
  ؟كیف

 .......  طالب:
، اهذا �اذب قطعً  في الیقظة، -علیه الصالة والسالم-�عض الناس یدعي أنه رأى الرسول  ال،

 .یزعمون أنهم یرونه في الیقظة
 .......  طالب:

�صحح لهم  ،و�سألونه عن أحادیث مستقرة، او�غیر لهم أحكامً  ،و�سألونه عن أحكام ،نعم موجود
 موجود هذا! لوال عجائب صنع هللا ما نبتت تلك الفضائل في لحم وال ....... ،أحادیث ضعیفة

 .هللا المستعان ألنه أضافه إلى صنع هللا، ؛اوما فیه ....... أبدً 
 .اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

 


