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َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

َ َ
َ ْ ُ َ
َ َ
ابيح
ات املص ِ
ِرسالة يف موضوع ِ

لرساج الدين عمر بن عيل القزويني (ت  )750:رمحه اهلل تعاىل
حتقيق ودراسة :

د/مصعب بن خادل بن عبد اهلل املرزويق
أستاذ مساعد بقسم علوم احلديث الرشيف والدراسات اإلسالمية
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

mkm800@hotmail.com
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رسا َلة يف َم ُ
َ

موضوع البحث :

حتقيق رسالة القزويني :رسالة يف موضوعات (مصابيح السنة للبغوي).

هدف البحث :

إخــراج املخطــوط الــذي نقــل عنــه كثــر ممــن صنــف يف املوضوعــات وأيضــ ًا مــن اعتنــى

بكتــاب مصابيــح الســنة .

مشكلة البحث :

1 .1وجــود نقــول عــن القزوينــي بحكمــه عــى أحاديــث يف كتــاب مصابيــح الســنة بالوضــع،
وليســت موجــودة يف رد احلافظــن العالئــي وابــن حجــر الذيــن وصلتهــا أحــكام القزوينــي

وتعقبــاه .

2 .2عناية كثري من املسلمني بكتاب مصابيح السنة وانتشاره يف أيدهيم .

نتائج البحث :

1 .1تضمنــت الرســال ُة املحققــة األحاديـ َ
ـث التــي أجــاب عنهــا احلافظــن العالئــي وابــن حجــر،

وزادت عليهــا بأحاديــث ،وهــي ثابتــة يف املخطــوط ويف نقــول العلــاء عــن القزوينــي مــن
ـف يف املوضوعــات بعــده .
َأ َّلـ َ

2 .إبراز مكانة احلافظ القزويني يف علم احلديث وعناية العلامء بام نقل عنه.

الكلامت الدالة (املفتاحية) :

مصابيح  -السنة  -القزويني  -املوضوعات.
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وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

F
إن احلمــد هلل ،نســتعينه ونســتغفره ،ونعــوذ بــه مــن رشور أنفســنا ،مــن هيــده اهلل فــا مضــل لــه،

ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أال إلــه إال اهلل ،وأشــهد أن حممــد ًا عبــده ورســوله ،صلــوات ريب
عليــه ،وعــى آلــه وأصحابــه ومــن اهتــدى هبــداه ،أمــا بعــد ..

والذب عنها وتقريبها إىل املسلمني .
فقد اجتهد علامء احلديث يف حفظ سنة النبي 
ّ

ومــن مفاخــر أهــل احلديــث وتراثهــم املجيــد  :كتــاب (مصابيــح الســنة) لإلمــام البغــوي

 ،)1(الــذي مجــع فيــه أحاديــث النبــي  ،بعــد حــذف أســانيدها ،قصــد بذلــك تقريبهــا
ملتلقيهــا ،ووضــع لــه منهج ـ ًا يف التصحيــح والتحســن والتضعيــف ،أبــان عنــه يف مقدمــة كتابــه(. )2

أمهية املوضوع :
وقــد تلقــى أهــل العلــم كتابــه بقبــول حســن ،واعتنــوا بــه عنايــة فائقــة ،وال أدل عــى ذلــك مــن

نســخه اخلطيــة التــي بلغــت  523نســخة ،وزادت رشوحــه عــى  40رشحـ ًا(. )3

وممــن اعتنــى بالكتــاب اخلطيــب التربيــزي  ،)4( فقــد أ ّلــف كتابــه (مشــكاة املصابيــح)،

وقــال يف مقدمتــه ( :كتــاب «املصابيــح» الــذي صنفــه اإلمــام حميــي الســنة قامــع البدعــة أبــو حممــد
احلســن بــن مســعود الفــراء البغــوي رفــع اهلل درجتــه ،أمجــع كتــاب صنــف يف بابــه ،وأضبــط لشــوارد
األحاديــث وأوابدهــا)(. )5

(( (1هو احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي ،أبو حممد ،الشافعي ،اإلمام املفرس ،صاحب التصانيف ،تويف سنة ست عرشة ومخس
مائة ،وقد عاش بضع ًا وسبعني سنة (سري أعالم النبالء للذهبي . )442-439/19
(((2مصابيح السنة للبغوي (. )109/1
((ُ (3ينظر  :الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط «احلديث النبوي وعلومه ورجاله»( ،)1507 1490/3ومقدمة حتقيق
مصابيح السنة (. )51/1
(( (4هو حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري ،أبو عبد اهلل التربيزي ،عامل باحلديث ،تويف سنة إحدى وأربعني وسبعامئة
(األعالم للزركيل . )234/6
(( (5مقدمة مشكاة املصابيح (. )3/1
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ومــن أوجــه عنايــة العلــاء باألحاديــث التــي أوردهــا البغــوي يف كتابــه  :مــا أ ّلفــه اإلمــام رساج

الديــن عمــر بــن عــي القزوينــي  الــذي ذكــر األحاديــث التــي يراهــا موضوعــة يف مصابيــح

الســنة .

وقــد اعتنــى بعــض أهــل العلــم بــا أورده احلافــظ القزوينــي؛ ملكانتــه العلميــة ،وناقشــوا

أحكامــه ،وكل الــذي بــن أيدينــا هــو مــا نقــل عنــه يف إجاباهتــم ومناقشــاهتم .

أهداف املوضوع :
الذب عن سنة النبي . 
-1
ّ
 -2إظهار عناية العلامء بسنة النبي . 
-3التأكيد عىل أمهية كتاب مصابيح السنة للبغوي ،وعناية العلامء به .
-4إبراز مكانة احلافظ القزويني عند العلامء ،وعنايتهم بام نُقل عنه وأحكامه .
 -5التأكيــد عــى إثبــات أحــكام القزوينــي التــي نُقلــت عنــه ،وأن املخطــوط فيــه زيــادة عــى

مــا نُقــل عنــه .

أسباب اختيار املوضوع :
بعــد أن وفــق اهلل لالهتــداء إىل خمطــوط يف رســالة القزوينــي يف أحاديــث املصابيــح املوضوعــة،

اســتعنت بــاهلل لتحقيقهــا وإخراجهــا لطــاب العلــم وأهــل التخصــص؛ ملــا يــي :
1.1مل أقف عىل من حققها وأخرجها أو درسها .
2.2وجدت فيها زيادة عىل ما نُقل عنه –كام سيأيت يف دراسة الكتاب. -

3.3مكانــة احلافــظ القزوينــي العلميــة ،والــذي يــدل عليــه تلقــي العلــاء لرســالته ودراســتها
10

ومناقشــتها .

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

4.4خدمــة الكتــاب األصــل (مصابيــح الســنة) الــذي لــه مكانــة عظيمــة عنــد العلــاء
واملســلمني ،وشــهرته واالنتفــاع بــه أمــر ظاهــر .

الذب عن سنة النبي  ونفي الكذب عن نقلتها .
ّ 5.5
سائ ً
ال اهلل أن يرحم اإلمام القزويني وأن جيعلها رفعة لنا وله يف اجلنة .

املنهج العلمي (خطة البحث):
وقد اشتمل البحث عىل :
1.1مقدمة :وفيها  :بيان ملوضوع البحث وأمهيته ،وأسباب اختياره ،وخطة البحث .
ثم قسمته إىل فصلني :
2.2الفصل األول  :التعريف باحلافظ القزويني  ورسالته ،وفيه مبحثان :
املبحث األول  /التعريف باحلافظ القزويني  ، وفيه مطالب :
	-املطلب األول  :اسمه ونسبه .
	-املطلب الثاين  :مولده ووفاته .
	-املطلب الثالث  :شيوخه .
	-املطلب الرابع  :تالميذه .
	-املطلب اخلامس  :نشأته .
	-املطلب السادس  :مكانته العلمية .
	-املطلب السابع  :مؤلفاته .
11

املبحث الثاين  /التعريف برسالة القزويني يف موضوعات مصابيح السنة ،وفيه مطالب :
	-املطلب األول  :اسم الرسالة .
	-املطلب الثاين  :توثيق نسبتها إىل احلافظ القزويني .

	-املطلب الثالث  :مصادره .
	-املطلب الرابع  :منهجه وعدد األحاديث .
	-املطلب اخلامس  :نامذج من عناية العلامء هبذه الرسالة .
	-املطلب السادس  :وصف املخطوط وصورته .
3.3الفصل الثاين  :النص املحقق .

4 .4اخلامتة :وهبا أهم النتائج والتوصيات .

5 .5املصادر واملراجع .

6.فهرس األحاديث  ،فهرس الغريب  ،فهرس األعالم.

املنهج يف حتقيق املخطوط :
	-نسخت املخطوط وفق القواعد العلمية لذلك .
	-أحلت عىل موضع كل حديث يف كتاب (مصابيح السنة) .
	-اعتمدت لفظ احلديث وخمرجه الذي أورده يف (مصابيح السنة) ،يف العزو والتخريج ،وال أتعدى
لغريها من غري حاجة (.)1
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(( (1وذلك أن رسالة القزويني يف أحاديث (املصابيح) .

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

	-إذا كان احلديــث مــن األحاديــث التــي خـ ّـرج وأجــاب احلافظــان العالئــي وابــن حجــر رمحهــا
اهلل أو أحدمهــا عــى حكــم املصنــف  عليــه ،ذكر ُتــه وأحلــت إليــه ،واكتفيــت بذلــك(. )1

خرجتــه وتتبعــت طــرق حديثــه وكالم
	-وإذا كان احلديــث ممــا مل يــرد يف جــواب احلافظــنّ ،

العلــاء عليــه ،واجتهــدت يف مناقشــة حكــم املصنــف  ،وذكــرت مــن وقفــت عليــه

ممــن وافــق حكمــه املصنــف يف احلكــم عــى احلديــث بالوضــع ممــن تقــدم ،وكذلــك مــن نقــل
حكمــه بعــده .

(( (1وذلك ألن احلافظني رمحهام اهلل قد أجابا وحققا ذلك ،وال معنى للزيادة عىل عملهام بام ال خيرج عن النتيجة التي توصال إليها .
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الفصل األول :
التعريف باحلافظ القزويني  ورسالته.
وفيه مبحثان :
املبحث األول :التعريف باحلافظ القزويني .
املبحث الثاين :التعريف برسالة القزويني يف موضوعات مصابيح السنة.
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وضو َع ِ
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رسا َلة يف َم ُ
َ

املبحث األول:
التعريف باحلافظ القزويني .
وفيه مطالب :

املطلب األول  :اسمه ونسبه
هــو رساج الديــن عمــر بــن عــي بــن عمــر القزوينــي ،الواســطي ،أبــو حفــص البغــدادي،

الشــافعي(. )1

املطلب الثاين  :مولده ووفاته
ولد سنة ثالث وثامنني وستامئة ،كام ذكر عن نفسه يف مشيخته(. )2
وتويف سنة مخسني وسبعامئة(  ،)3ورفع درجاته .

املطلب الثالث  :شيوخه
تلقى عن كثري من أهل العلم يف فنون وعلوم شتى( ،)4من أبرزهم :
املحدث املقرئ أمحد بن غزال البغدادي(.)5
واملقرئ إسامعيل بن عيل ،أبو الربكات وأبو الفضل ابن الطبال احلنبيل(.)6
واحلافظ املصنف عيل بن إبراهيم ،ابن الع ّطار الشافعي(. )7
((ُ (1ينظر  :غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري ( ،)594/1ذيل التقييد للفايس ( ،)248/2الدرر الكامنة البن حجر (،)211/4
األعالم للزركيل (. )57/5
(( (2مشيخة القزويني (ص. )546
(( (3ذيل التقييد ( ،)248/2الدرر الكامنة (. )211/4
(( (4املصادر السابقة .
(( (5ولد سنة سبع وعرشين وستامئة ،وتويف سنة سبع وسبعامئة ،وقد سمع منه القزويني ،ووصفه بـ (الشيخ العالمة املقرئ)ُ ،  ،ينظر
(مشيخة القزويني ص ،164ذيل التقييد  ، 137/2الدرر الكامنة )138/1
(( (6تويف سنة ثامن وسبعامئة ،وصفه القزويني بـ (مسند العراق الشيخ) ،ينظر (مشيخة القزويني ص ،311ذيل التقييد . )286/2
(( (7ولد سنة أربع ومخسني وستامئة ،وتويف أربع وعرشين وسبعامئة ،يروي عنه القزويني مصنفات اإلمام النووي كام قيده يف مشيخته ،وعدّ ه
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املطلب الرابع  :تالميذه
أخذ عنه كثري من طالب العلم ،واستفادوا ،منهم :
اإلمام احلافظ أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب البغدادي الدمشقي احلنبيل(.)1
والفقيه حسام بن أمحد بن عمر النعامين احلنفي(.)2
والشيخ حممد بن عبد الرمحن بن عبد املحمود البغدادي ،وابنه أمحد(. )3
واللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي الشافعي(. )4

املطلب اخلامس  :نشأته
قــد نشــأ رساج الديــن القزوينــي يف بغــداد التــي كانــت مــن حواضــن العلــم ،فاســتفاد مــن

مشــيختها ،وتفنــن ،واعتنــى بمختلــف العلــوم ،وكان شــافعي املذهــب ،أخــذ القــراءات ،واحلديــث

بأســانيد عاليــة ،واعتنــى بالســاع ،ومشــيخته شــاهدة عــى ذلــك .
وقد توىل التدريس والوعظ ببغداد ،وخترج به مجاعة(. )5
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الذهبي يف معجمه الكبري من شيوخه ،وينظر (معجم الشيوخ الكبري للذهبي  ،7/2ذيل التقييد . )132/3
(( (1اإلمام احلافظ املعروف ،صاحب املصنفات والتحقيقات النافعة ،ولد سنة ست وسبعامئة ،وتويف سنة مخس وتسعني وسبعامئة ،ينظر :
(الدرر الكامنة  ،)108/3وقد قرأ عىل القزويني وأخذ عنه (ذيل طبقات احلنابلة . )345 ، 151/1
(( (2ولد سنة إحدى ومخسني وسبعامئة ،ومات سنة ثامن وثامنني وسبعامئة ،سمع من القزويني ببغداد ،ينظر (الدرر الكامنة . )107/2
((ُ (3ذكرا أهنام ممن أخذ عن القزويني ،ينظر (الضوء الالمع للسخاوي . )222/4 ، 119/2
(( (4اإلمام املعروف ،صاحب القاموس ،ولد سنة تسع وعرشين وسبعامئة ،وتويف سنة سبعة عرش وثامنامئة ،وهو ممن أخذ عن القزويني،
ينظر (الضوء الالمع  ، 79/10الدرر الكامنة . )211/4
(( (5ينظر  :كتاب مشيخة القزويني .

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

املطلب السادس  :مكانته العلمية
كان للحافــظ رساج الديــن القزوينــي مكانــة علميــة مرموقــة لــدى علامء عــره؛ لعلو أســانيده،

وغــزارة مروياتــه ،ومــا ثبــت عنــه واشــتهر مــن حفــظ وســعة االطــاع؛ فحــرص عــى األخــذ عنــه

علــاء عــره ،منهــم احلافــظ ابــن رجــب احلنبــي والفريوزآبــادي ،وغريمهــا مــن كبــار أهــل العلــم .
كام وصفه ابن اجلزري بقوله ( :املحدث شيخ بغداد) .
ووصفه باحلفظ أيض ًا احلافظ ابن حجر فقال ( :احلافظ الكبري حمدث العراق) .
وهذا يدل عىل أنه كان من أكثر علامء بغداد شهرة بعلم احلديث يف عرصه .
وملا سبق اعتنى العلامء بمصنفاته وآرائه؛ وخاصة احلديثية منها ،من ذلك :
أن احلافظ العالئي (وهو معارص له) ر ّد عىل رسالته التي بني أيدينا(.)1
وكذلك احلافظ ابن حجر تعقبه ووصفه بـ (احلافظ)(. )2

والفتنــي يف كتابــه (تذكــرة املوضوعــات) اعتمــد أحــكام القزوينــي ونقــل كثــر ًا منهــا ،ونقــل

بعضهــا الشــوكاين يف (الفوائــد املجموعــة) .

ومــن ذلــك  :مــا بلغــه مــن رتبــة عاليــة يف علــو اإلســناد ومــا كان لديــه مــن إجــازات يف علــوم

وفنــون مجعهــا مــن علــاء املــرق واملغــرب ،وقــد ذكــر عــن نفســه أنــه كان حيفــظ هــذه اإلجــازات
ويمليهــا مــن حفظــه ،ممــا دعــا أهــل العلــم اســتجازته ،وقــد ذكــر ذلــك يف مقدمــة مشــيخته(. )3

(( (1واسم رسالته ( :النقد الصحيح ملا اعرتض من أحاديث املصابيح) .
(( (2وقد ُطبعت باسم ( :أجوبة احلافظ ابن حجر العسقالين عن أحاديث املصابيح) ،وينظر كالمه عن القزويني يف مقدمة رسالته امللحقة
بمصابيح السنة ص. )1775
(( (3مشيخته (ص. )81 80
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املطلب السابع  :مؤلفاته
ذكــر القزوينــي يف مقدمــة مشــيخته أنــه أ ّلــف يف خمتلــف العلــوم ،قــال  ملــن طلــب منــه

ـوف،
إجــازة فأجــازه( :ومجيــع مــا ألفتــه ومجعتــه مــن علــم القــرآن واحلديــث والفقــه والتاريــخ والتصـ ّ
ومــا ســؤأ ّلفه وأرويــه  ، )1()..ومــن الكتــب التــي وقفــت عليهــا أو عــى ذكرهــا :
1 .1رسالة يف موضوعات املصابيح (.)2
2 .2مشيخته (.)3
3 .3جزء من حديث نجم الدين الربعي عن بعض البغداديني(. )4
4 .4أربعون حديث ًا(. )5
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(( (1مشيخته (ص. )81
(( (2وهي رسالتنا هذه .
(( (3مطبوع ،بتحقيق د عامر صربي ،قدّ م بمقدمة يف االصطالح ،ثم قال (ص( :)116وآن وقت الرشوع يف أسانيد الكتب املقروءة
واملسموعة عىل مشاخيي ،واملستجازة يل بطرق خرجتها إليهم بعد السعي البليغ واالجتهاد التام بأعىل ما يمكنني يف الوقت من الطرق
العالية اإلسناد .)..
وقد ذكر حاجي خليفة يف كشف الظنون ( )1697/2كتاب ًا له بعنوان (املشيخة الرساجية) ،ونقل عنه أنه قال( :ال أذكر فيها طريق ًا إال
بعد علم أنه أعىل طرق اإلسناد يف زماين).
وليس ثمة ما يدل عىل أهنام كتاب واحد أو كتابني ،والنفس متيل إىل أهنام واحد؛ لتقارب اهلدف من الكتاب فيام ذكره يف مقدمة (املشيخة)
املطبوعة ،مع التي نقلها حاجي خليفة يف كشافه ،واهلل أعلم .
(( (4ذكره السالمي صاحب منتخب املختار (ص. )87
(( (5خمطوط يف دار الكتاب املرصية برقم ( ،)403نقله حمقق املشيخة (ص. )20

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

املبحث الثاين :

التعريف برسالة القزويني يف موضوعات مصابيح السنة
وفيه مطالب :

املطلب األول  :اسم الرسالة .
( رسالة يف موضوعات املصابيح )  ،هكذا يف املخطوط .
املطلب الثاين  :توثيق نسبتها إىل احلافظ القزويني .
يف مطلــع املخطــوط عــزو الــكالم إىل القزوينــي وأنــه مــن قولــه ،وتظهــر عالمــة املقابلــة ،وليــس

فيهــا اســم ناســخه .

والــذي يظهــر أن نســبة مــا يف هــذه الرســالة صحيــح إىل احلافــظ القزوينــي رمحــه اهلل؛ بداللــة

مــا يــي :

رصح احلافظ ابن حجر يف ر ّده باسم القزويني ،كام تقدم ذكره يف وصفه له باحلافظ .
ّ 1.1
2.2كل األحاديــث التــي أجــاب عنهــا احلافظــان العالئــي وابــن حجــر رمحهــا اهلل قــد وردت
فيهــا ،وعددهــا عنــد العالئــي ( )19وابــن حجــر (. )18

3.3وهــي متقاربــة يف الرتتيــب مــع مــا أورد ابــن حجــر ،وبعــض االختــاف عــن ترتيــب
العالئــي .

 4.هــذه الرســالة زادت بثالثــة أحاديــث مل تــرد يف مناقشــة العالئــي ،وبأربعــة مل تــرد يف
رســالة ابــن حجــر ،وهــي ثابتــة بنقــل َمــن بعــد القزوينــي عنــه ،وممــن نقــل ذلــك  :الفتنــي
والشــوكاين ،وقــد تــم عــزو ذلــك يف حاشــية كل حديــث مــن األحاديــث األربعــة .
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املطلب الثالث  :مصادره .
يظهــر أن القزوينــي  اعتمــد كثــر ًا عــى كتــاب ابــن اجلــوزي  يف املوضوعــات

والعلــل املتناهيــة (فقــد وافــق حكمــه يف  17حديث ـ ًا) ،ومــن الظاهــر اســتفادة ابــن اجلــوزي يف كتبــه
مــن ابــن حبــان والنقــل عنــه .

وقد ذكر العالئي يف مقدمة ر ّده استفادة القزويني من ابن اجلوزي(. )1
واســتفاد مــن العلــاء قبلــه وربــا عــزى إليهــم وســاهم ،كاإلمــام أمحــد (احلديــث  ،)4واحلاكــم

(احلديــث  )20وابــن اجلــوزي (احلديــث . )20

املطلب الرابع  :منهجه ،وعدد األحاديث .
1.1االختصار ،وذلك برسد األحاديث والتعليق اليسري يف مواضع .
2.2يــورد القزوينــي األحاديــث مــع ذكــر باهبــا ،موافقـ ًا يف ذلــك ورودهــا يف األصــل (مصابيــح
الســنة) .

3.3الرســالة يف األحاديــث املوضوعــة ،ومــع ذلــك فقــد يــرح باحلكــم يف مواضــع ،ويبــن مــا
القــدر الــذي يــراه منــه موضوعـ ًا إذا كانــت بعــض ألفــاظ احلديــث قــد صحــت مــن طــرق
وأوجــه أخــرى .

4.4وقد استفاد من كتب ابن اجلوزي يف املوضوعات كام تقدم .
5.5عدد األحاديث يف هذه الرسالة  22حديث ًا ،أورد العالئي منها  19وابن حجر . 18

20

(( (1مقدمة رد العالئي( ،ص. )21
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ويف اجلدول التايل بيان ليشء من ذلك :
رقم احلديث
عند القزويني

1

2

3
4

5
6

7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ترتيبه يف
رد العالئي
1

2

ترتيبه يف
رسالة ابن حجر
1

2

مل يرد
3
4

مل يرد
3
4

مل يرد
10

مل يرد
مل يرد

مل يرد

5
6

7
8
9

مل يرد

5
6

7
8
9

14
11

10
11

12

13

15

13

16

17

18

19

12

14

15

16

17

18

ذكره عند
ابن اجلوزي


مل أقف عليه




مل أقف عليه


مل أقف عليه

مل أقف عليه



مل أقف عليه
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املطلب اخلامس  :نامذج من عناية العلامء هبذه الرسالة .
ظهرت عناية العلامء بأحكام القزويني يف جوانب عدة ،من أمهها :
1.1تعقــب العالئــي أحكامــه التــي وردت يف هــذه الرســالة ،والعالئــي كــا تقــدم يف ترمجتــه
معــارص لــه .

2.2تعقبــات احلافــظ ابــن حجــر ،وقــد ســئل عــن أحــكام القزوينــي عــى بعــض أحاديــث
استشــهاد الفتنــي يف كتابــه تذكــرة املوضوعــات بأحــكام القزوينــي ،وســرد يف حتقيــق الرســالة

بعــض ذلــك .

3.3كذلــك استشــهاد الشــوكاين يف كتابــه الفوائــد املجموعــة بــا يــرد عــن القزوينــي ،وســيأيت
إحالــة لبعضهــا يف حتقيــق الرســالة .

املطلب السادس  :وصف املخطوط وصورته .
تقــع هــذه الرســالة ضمــن جممــوع خمطوطــات مكتبــة املحموديــة (رقــم حفظهــا  ، )2621ورقم

اللوحــة التــي فيهــا الرســالة (/92ب) ،وهــي ليســت مســتقلة بلوحــة ،بــل كُتــب قبلهــا وبعدهــا ويف

حواشــيها نقــول يف أبــواب خمتلفــة مــن أبــواب العقيــدة .

عدد أسطرها  23 :سطر ًا ،ومتوسط عدد الكلامت يف السطر الواحد  13 :كلمة .
كتبــت بخــط واضــح ،ويوجــد مــا يــدل عــى املقابلــة بعــد الكتابــة ،وليــس فيهــا مــا يــدل عــى

كاتبهــا .
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( صورة املخطوط )

23

الفصل الثاين:
( النص املحقق )
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هذه رسالة يف موضوعات املصابيح

وبه نستعني
احلمــد هلل والصــاة عــى رســول اهلل حممــد بــن عبــد اهلل،قــال الشــيخ اإلمــام العــامل قــدوة أئمــة

املســلمني رساج امللــة والديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن عمــر القزوينــي  حــن قــرأ

الطــاب كتــاب املصابيــح :

قد وقع يف هذا الكتاب-يعني كتاب املصابيح -أحاديث موضوعة ،منها:

يف باب اإليامن بالقدر:
« -1صنفان من أمتي ليس هلام يف اإلسالم نصيب :املرجئة والقدرية»(.)1
« -2القدرية جموس هذه األمة؛ إن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم»(.)2
(( (1ذكره البغوي (ح )83من حديث ابن عباس . 
ِ
واحلديث أخرجه الرتمذي يف جامعه ( 454 /4ح ،)2149وابن ماجه يف سننه ( 53 /1ح : )73من طريق نزار بن حيان ،عن عكرمة،
عن ابن عباس  ،وعند ابن ماجه (وجابر  ،)وكذلك أخرجه غريمها.
املصنف يف توهيته  :اب ُن اجلوزي (العلل املتناهية .)152 151 /1
وقد سبق
َ
العالئي يف رسالته التي استدرك هبا عىل القزويني (ص 27ح )1واب ُن حجر يف أجوبته عن تلك األحاديث التي سئل
احلكم بالوضع:
ورد
ُّ
َ
عنها (خامتة مشكاة املصابيح ص 1776ح ،)1ورجحا حكم الرتمذي عليه باحلسن ،فهو حسن لغريه لشواهده ،واهلل أعلم.
(( (2ذكره البغوي (ح )85من حديث ابن عمر . 
وقد أخرجه أبو داود ( 77 /7ح : )4691من طريق عبد العزيز بن أيب حازم ،عن أبيه ،عن ابن عمر  ،بمثل اللفظ الذي ذكره املصنف.

وأخرجه أمحد يف املسند ( 415 /9ح :)5584من طريق أنس بن عياض ،عن عمر بن عبد اهلل موىل غفرة ،عن ابن عمر ،
ولفظه« :لكل أمة جموس ،وجموس أمتي الذين يقولون (ال قدر) ،إن مرضوا فال تعودوهم ،وإن ماتوا فال تشهدوهم».
وأخرجه أيض ًا ( 252 /10ح : )6077من طريق عبد الرمحن بن صالح ،عن عمر بن عبد اهلل موىل غفرة ،عن نافع ،عن ابن عمر
 ،ولفظه« :إن لكل أمة جموس ًا ،وإن جموس أمتي املكذبون بالقدر .» ..
املصنف يف توهيته  :اب ُن اجلوزي (العلل املتناهية .)144 /1
وقد سبق
َ
وصححه .واهلل أعلم.
وبي أن احلديث له أصل ،وابن حجر (ص 1777ح)2
ّ
وتعقب ذلك  :العالئي (ص 27حّ ،)2
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يف باب األذان:
« -3واجعــل بــن أذانــك وإقامتــك قــدر مــا يفــرغ اآلكل مــن أكلــه والشــارب مــن رشبــه
واملعتــر إذا دخــل لقضــاء حاجــة ،وال تقومــوا حتــى تــروين» ،وأمــا صــدر هــذا احلديــث

فرتســل ،وإذا أقمــت فاحــدر » فليــس
وهــو قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم« :إذا أ ّذنــت ّ
بموضــوع

(.)1

(( (1ذكره البغوي (ح )449من حديث جابر ريض اهلل عنه ،وضعفه .
وهذا احلديث مل يرد يف تعقب احلافظني العالئي وابن حجر ،ومما يعضد صحة ما يف املخطوط وأن عدم نقل احلافظني له ال يعني خطأه
 :نقل الفتني حكم القزويني عىل احلديث (تذكرة املوضوعات ص ،)34حيث قال( :وقال القزويني :موضوع عندي ،وصدر احلديث
ليس بموضوع وهو «إذا أذنت فرتسل  ،.» ..وكذا الشوكاين (الفوائد املجموعة ص ،)20وقال( :وقال القزويني :هو موضوع ،وصدره
ليس بموضوع) .
واحلديث أخرجه الرتمذي يف جامعه ( 273/1ح :)195من طريق املعىل بن أسد .
وعبد بن محيد (كام يف منتخبه ص– )310وعنه الرتمذي (ح ، )196والعقييل (الضعفاء الكبري  :)11/3من طريق يونس بن حممد .
كالمها ،عن عبد املنعم صاحب السقاء ،قال :حدثنا حييى بن مسلم ،عن احلسن وعطاء ،عن جابر ريض اهلل عنه :أن رسول اهلل
فرتسل يف أذانك ،وإذا أقمت فاحدر ،واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من
 قال لبالل« :يا بالل! إذا أ ّذنت ّ
أكله ،والشارب من رشبه ،واملعترص إذا دخل لقضاء حاجته ،وال تقوموا حتى تروين».
وأخرجه ابن عدي يف الكامل (– )13/9ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى  : )628/1من طريق معىل بن مهدي ،عن عبد املنعم،
به ،مثله .
وأخرجه احلاكم يف مستدركه ( :)320/1من طريق عيل بن محاد بن أيب طالب ،عن عبد املنعم ،عن عمرو بن فائد ،عن حييى بن مسلم،
به ،مثله دون قوله «وال تقوموا حتى تروين».
واحلديث مداره عىل عبد املنعم ،وهو ابن نعيم ،وقد اختلف عليه ،فمرة عنه عن حييى بن مسلم ،ومرة عنه عن عمرو بن فائد عن حييى،
والذي يظهر أنه (أي عبد املنعم) هو آفة اخلرب ،فقد تكلم العلامء فيه ،وهو عندهم ضعيف جد ًا :
قال البخاري (التاريخ الكبري ( :)317/6منكر احلديث) ،وكذا قال أبو حاتم (اجلرح والتعديل  )67/6والعقييل (الضعفاء الكبري . )111/3
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وقال ابن حبان (املجروحني ( :)158/2منكر احلديث ال جيوز االحتجاج به إذا وافق الثقات ،فكيف إذا انفرد بأوابد) .
وقال الدار قطني (سؤاالت الربقاين ص( :)46مرتوك) .
وقد أورد حديثه هذا ابن عدي والعقييل يف ترمجته ،كام تقدم .
لكن مل أقف عىل من اهتمه بوضع احلديث .
فاحلديث ضعيف جد ًا ،وليس بموضوع ،وقد ضعفه ابن حجر يف هداية الرواة ( )311/1والفتح ( ،)106/2واهلل أعلم .
فرتسل يف أذانك ،وإذا أقمت فاحدر».فقد ورد بمعناه من حديث أيب هريرة وأيب بن كعب وعيل : 
وأما صدر احلديث «إذا أ ّذنت ّ
	-أما حديث أيب هريرة :
قال البيهقي بعد أن أخرج حديث جابر  السابق (( : )629 /1وقد روي بإسناد آخر عن احلسن وعطاء ،عن أيب هريرة وليس
باملعروف) ،ثم أسنده وقال( :اإلسناد األول أشهر من هذا) .
وهاه ابن حجر (الفتح .)106/2
وقد ّ
	-وأما حديث أيب :

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

ويف باب التطوع:
 -4صالة التسابيح(.)1
فقد أخرجه عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف زوائده عىل مسنده أبيه ( : )207 /35عن زكريا بن حييى بن عبد اهلل بن أيب سعيد ،عن سلم بن
قتيبة ،عن مالك بن مغول ،عن أيب الفضل ،عن أيب اجلوزاء ،عن أيب بن كعب ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل « :يا بالل!
اجعل بني أذانك وإقامتك نفس ًا يفرغ اآلكل من طعامه يف مهل ،ويقيض املتوضئ حاجته يف مهل».
وأبو اجلوزاء جمهول (تعجيل املنفعة . )430/2
	-وأما حديث عيل :
فقد أخرجه الطرباين يف األوسط (: )188 /5من طريق أيب معاوية ،عن عمر بن بشري ،عن عمران بن مسلم ،عن سعيد بن علقمة ،عن
عيل قال :كان رسول اهلل  يأمر بالالً أن يرتل يف األذان ،وحيدر يف اإلقامة .
وأخرجه الدار قطني يف سننه ( : )445/1من طريق القاسم بن احلكم  ,عن عمرو بن شمر  ,عن عمران بن مسلم  ,عن سويد بن غفلة ,
عن عيل بن أيب طالب  قال  :كان رسول اهلل  يأمرنا أن نرتل األذان ونحذف اإلقامة .
وقد وقع يف مطبوع الطرباين (عمرو بن بشري عن عمران بن مسلم عن سعيد بن علقمة) ،ويف مطبوع الدار قطني (عمرو بن شمر عن عمران بن

مسلم عن سويد بن غفلة) ،وال أدري إن كان هذا من باب التصحيف واخلطأ خاصة وأن الرسم متقارب ،أو أنه من باب الرواية .
ولو افرتض أن مدار احلديث عمران ،وعنه من طريقني ،فيقال :
يف الطريق األول عمر بن بشري ،وهو ضعيف (اجلرح والتعديل . )100/6
ويف الطريق الثاين عمرو بن ِشمر ،قال يف البخاري (التاريخ الكبري ( : )344/6منكر احلديث) ،وقد ُاتم (الكامل . )226/6
فأحاديث هذه اللفظة التي ذكرها املصنف وما يف معناها ضعيفة أو ضعيفة جد ًا.
قال ابن حجر (الفتح  )106/2عند تبويب البخاري يف صحيحه (باب كم بني األذان واإلقامة) ،قال ( :لعله أشار بذلك إىل ما روي
عن جابر ريض اهلل عنه :أن النبي  قال لبالل« :اجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من أكله والشارب من رشبه
واملعترص إذا دخل لقضاء حاجته» .أخرجه الرتمذي واحلاكم ،لكن إسناده ضعيف ،وله شاهد من حديث أيب هريرة  ومن
حديث سلامن  ،أخرجهام أبو الشيخ ،ومن حديث أيب بن كعب  ،أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف زيادات املسند ،وكلها
واهية؛ فكأنه أشار إىل أن التقدير بذلك مل يثبت) .
ومل أقف عىل حديث سلامن .واهلل أعلم .
(( (1ذكره البغوي (ح )938من حديث ابن عباس . 
وقد أخرجه أبو داود يف سننه ( 467/2ح )1297وابن ماجه يف سننه ( 397/2ح )1387وابن خزيمة يف صحيحه (:)223/2
مجيعهم ،عن عبد الرمحن بن برش بن احلكم النيسابوري ،حدثنا موسى ابن عبد العزيز ،حدثنا احلكم بن أبان ،عن عكرمة عن ابن عباس
 :أن رسول اهلل  قال للعباس بن عبد املطلب« :يا عباس! يا عامه! أال أعطيك؟ أال أمنحك؟ أال أحبوك؟ أال أفعل بك؟
رسه وعالنيته ،عرش
عرش خصال إذا أنت
َ
فعلت ذلك غفر اهلل لك ذنبك أوله وآخره ،قديمه وحديثه ،خطأه وعمده ،صغريه وكبريهّ ،
خصال  :أن تصيل أربع ركعات ،تقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وسورة ،فإذا فرغت من القراءة يف أول ركعة وأنت قائم قلت( :سبحان
اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب) ،مخس عرش مرة ،ثم تركع ،فتقوهلا وأنت راكع عرش ًا ،ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوهلا عرش ًا،
ثم هتوي ساجد ًا فتقوهلا وأنت ساجد عرش ًا ،ثم ترفع رأسك من السجود فتقوهلا عرش ًا ،ثم تسجد فتقوهلا عرش ًا ،ثم ترفع رأسك فتقوهلا
عرش ًا ،فذلك مخس وسبعون يف كل ركعة ،تفعل ذلك يف أربع ركعات ،إن استطعت أن تصليها يف كل يوم مرة فافعل ،فإن مل تفعل ففي
كل مجعة مرة ،فإن مل تفعل ففي كل شهر مرة ،فإن مل تفعل ففي كل سنة مرة ،فإن مل تفعل ففي عمرك مرة».
ويف الباب عن عبد اهلل بن عمرو والفضل بن عباس وأيب رافع وابن عمر وغريهم. ،
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موضوع ،نقله الشيخ رساج الدين عن اإلمام أمحد بن حنبل وكثري من األئمة(.)1
ويف باب البكاء عىل امليت:
« -5من عزّى مصاب ًا فله أجره»(.)2

(( (1أي أن القزويني صاحب هذه الرسالة هو من نقل ذلك ،وقد ورد عن اإلمام أمحد تضعيف احلديث :
قال عبد اهلل ابن اإلمام أمحد (مسائل اإلمام بروايته ص : )89سمعت أيب يقول( :مل تثبت عندي صالة التسبيح ،وقد اختلفوا يف إسناده،
مل يثبت عندي) ،وكأنه ضعف عمرو بن مالك النكري.
وقال (مسائل الكوسج  )3353وسئل عنها ما ترى فيها؟ ( :ما أدري ،ليس فيها حديث يثبت).
ِ
وقال (املغني ( :)98/2ما ُت ْعج ُبنِي) ،قيل له :مل؟ ،قال( :ليس فيها يشء يصح) ،ونفض يده كاملنكر.
َ
املروي فيها).
احلديث
قال ابن قدامة (السابق)( :مل ُيثبت أمحدُ
ّ
وجاء عن غريه من األئمة تضعيف احلديث ،من ذلك :
قال الرتمذي بعد أن أخرجه ( 348 /2ح( :)481قد روي عن النبي  غري حديث يف صالة التسبيح ،وال يصح منه كبري يشء).

وقال ابن خزيمة –وقد بوب له وأخرجه (صحيحه ( :)223 /2إن صح اخلرب ّ
فإن يف القلب من هذا اإلسناد شيئ ًا).
وقال العقييل (الضعفاء ( :)124 /1ليس يف صالة التسابيح حديث يثبت).
وقال ابن اجلوزي (املوضوعات ( :)145 /2هذه الطرق كلها ال تثبت).
العالئي (ص 3ح ،)3وحكم عليه بأنه (حسن صحيح) .
خرجه ور ّد احلكم بالوضع :
ُّ
وقدّ ّ
فتوسع يف ذكر أحاديث الباب وشواهده ومراسيله ،وقال بعد أن أنكر تصحيح احلاكم وحكم ابن اجلوزي بالوضع
وأما ابن حجر ّ
(ص 1777ح( : )3واحلق أنه يف درجة احلسن؛ لكثرة طرقه التي يقوى هبا الطريق األوىل ،واهلل أعلم).
إال أنه يف آخر رده (ص )1785قال وهو يرسد أسامء خمرجي األحاديث التي أوردها القزويني ( :الرابع :الرتمذي ،وهو ضعيف).
ويف التلخيص احلبري ( )18/2أورد أحكام مجاعة من أهل العلم يف احلكم عىل احلديث ،وقال عن حكم ابن اجلوزي بالوضع ( :بالغ
ابن اجلوزي فذكره يف املوضوعات) ،ثم قال( :واحلق أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من رشط احلسن ،إال أنه
شاذ؛ لشدة الفردية فيه ،وعدم املتابع والشاهد من وجه معترب ،وخمالفة هيئتها هليئة باقي الصلوات ،وموسى بن عبد العزيز راوي حديث
ابن عباس وإن كان صادق ًا صاحل ًا فال ُيتمل منه هذا التفرد).
فالذي يظهر أنه يراه ضعيف ًا ،قد يقبل التحسني ،بداللة حكمه بالتضعيف والتحسني يف رده ،فض ً
ال عن حكمه عليه يف التلخيص احلبري،
ويف كل حال هو يرد احلكم عىل احلديث بالوضع ،وأنكره عىل ابن اجلوزي والقزويني .واهلل أعلم .
(( (2ذكره البغوي (ح . )1236
وقد أخرجه الرتمذي يف جامعه ( 38377ح ،)1073وابن ماجه يف سننه ( 533/2ح :)1602من طريق عيل بن عاصم ،قال :حدثنا
واهلل حممد بن سوقة ،عن إبراهيم ،عن األسود ،عن عبد اهلل  ،عن النبي .
ويف الباب عن جابر .
وقد أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ( ،)223/3والصغاين يف املوضوعات (ح .)66
وحسنه ،وابن حجر (ص 1780ح )4وعدّ ه من الضعيف الذي يتقوى .واهلل أعلم.
وقد رد ذلك العالئي (ص 33ح)4
ّ
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وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

ويف باب فضائل القرآن:
حديثان موضعان ،أحدمها:
« -6من شغله القرآن عن ذكري»(.)1

(( (1ذكره البغوي (ح . )1536
وهذا احلديث مل يرد يف تعقب احلافظني العالئي وابن حجر ،ومما يعضد صحة ما يف املخطوط وأن عدم نقل احلافظني له ال يعني خطأه
 :نقل الفتني حكم القزويني عىل احلديث بالوضع (تذكرة املوضوعات ص. )76
واحلديث أخرجه الرتمذي يف جامعه ( 45/5ح ،)2926والدارمي يف مسنده ( ،)2112/4وعبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف السنة
(– )149/1وعنه الطرباين يف الدعاء ص ، )519واملروزي يف قيام الليل (خمترصه ص ،)172والعقييل يف الضعفاء الكبري (،)49/4
وابن حبان يف املجروحني ( ،)277/2والبيهقي يف األسامء والصفات ( :)581/1من حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهلمداين ،عن عمرو
بن قيس ،عن عطية ،عن أيب سعيد ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل « :يقول الرب عز وجل :من شغله القرآن عن ذكري
ومسألتي أعطيتُه أفضل ما أعطي السائلني ،وفضل كالم اهلل عىل سائر الكالم كفضل اهلل عىل خلقه».
واحلديث مداره عىل حممد بن احلسن اهلمداين ،وقد ضعفه مجاعة من العلامء :
وقال ابن معني (الكامل ( :)374/7قد سمعنا منه ،ومل يكن ثقة) ،وقال (تارخيه – رواية الدوري ( :)372/3يكذب).
وقال اإلمام أمحد (العلل ومعرفة الرجال ( :)399/3 ، 161/3ضعيف احلديث ،ما أراه يسوى شيئ ًا).
وقال أبو حاتم (اجلرح والتعديل ( :)225/7ليس بالقوي).
وقال النسائي (الضعفاء واملرتوكون ص( :)93مرتوك احلديث).
وقال ابن حبان (املجروحني ( :)276/2منكر احلديث ،يروي عن الثقات املعضالت) ،وذكر تضعيف العلامء له ،وعدّ من منكراته
حديث الباب.
وقال ابن عدي (الكامل ( :)375/7مع ضعفه يكتب حديثه).
وقال ابن حجر (التقريب ت( :)5820ضعيف) .
فظاهر من حاله الضعف الذي يمكن وصفه بأنه شديد ،لكن وصفه بالكذب مل أقف عليه إال عن ابن معني ،ومعلوم أن ابن معني من
املتشددين يف اجلرح والتعديل (ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ص.)172
وحال التسليم بجرب روايته فإن الراوي عن أيب سعيد ريض اهلل عنه :عطية ،وهو العويف ،وقد ضعفه مجاعة من العلامء ،ومن املدلسني
( ُينظر هتذيب الكامل  ، 145/20طبقات املدلسني ص.)51
(حسنه الرتمذي فلم
فاحلديث ضعيف ،وقد قال الرتمذي بعد أن أخرجه (حسن غريب) ،فتعقبه الذهبي بقوله (امليزان ّ :)515/3
ُيسن).
وقال ابن حجر (هداية الرواة ( : )383/2غريب) .
وقد حكم عليه بالوضع ابن حبان (املجروحني  ،)277/2 ، 376/1ونقله ابن اجلوزي (املوضوعات . )165/3
ولعل مستند القزويني يف احلكم بالوضع هو كالم ابن معني وحكم ابن حبان وابن اجلوزي ،والراجح واهلل أعلم أنه ال يصل إىل الوضع
واهلل أعلم.
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والثاين:
« -7أال إهنا ستكون فتنة»(.)1

(( (1ذكره البغوي (ح.)1538
وهذا احلديث مل يرد يف تعقب احلافظني العالئي وابن حجر ،ومما يعضد صحة ما يف املخطوط وأن عدم نقل احلافظني له ال يعني خطأه
 :نقل الفتني حكم القزويني عىل احلديث (تذكرة املوضوعات ص )76بالوضع .
وقد أخرجه الرتمذي يف جامعه ( 29/5ح ،)2906وابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،)125/6والدرامي يف سننه ( ،)2098/4والبزار يف
مررت يف املسجد
مسنده ( :)71/3من طريق محزة الزيات ،عن أيب املختار الطائي ،عن ابن أخي احلارث األعور ،عن احلارث ،قال:
ُ
فإذا الناس خيوضون يف األحاديث فدخلت عىل عيل ريض اهلل عنه ،فقلت :يا أمري املؤمنني ،أال ترى أن الناس قد خاضوا يف األحاديث،
قال :وقد فعلوها؟ قلت :نعم .قال :أما إين قد سمعت رسول اهلل  يقول« :أال إهنا ستكون فتنة» .فقلت :ما املخرج منها يا
رسول اهلل؟ ،قال« :كتاب اهلل ،فيه نبأ ما قبلكم ،وخرب ما بعدكم ،وحكم ما بينكم ،وهو الفصل ليس باهلزل ،من تركه من جبار قصمه
اهلل ،ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل ،وهو حبل اهلل املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو الرصاط املستقيم ،هو الذي ال تزيغ به األهواء،
وال تلتبس به األلسنة ،وال يشبع منه العلامء ،وال خيلق عىل كثرة الرد ،وال تنقيض عجائبه ،هو الذي مل تنته اجلن إذ سمعته حتى قالوا« :إنا
سمعنا قرآن ًا عجب ًا هيدي إىل الرشد» .من قال به صدق ،ومن عمل به أجر ،ومن حكم به عدل ،ومن دعا إليه هدى إىل رصاط مستقيم».
خذها إليك يا أعور.
واللفظ للرتمذي ،والبقية بنحوه .
وأخرجه أمحد يف مسنده ( 111/2ح ،)704وأبو يعىل يف مسنده ( :)302/1من طريق يعقوب بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن إسحاق
قلت :آلتني أمري املؤمنني فألسألنه عام سمعتُ العشية ،فجئته
قال :وذكر حممد بن كعب القرظي ،عن احلارث بن عبد اهلل األعور ،قالُ :
بعد العشاء فدخلت عليه ،فذكر احلديث ،قال :ثم قال :سمعت رسول اهلل  يقول « :أتاين جربيل ،فقال :يا حممد ،إن أمتك
خمتلفة بعدك .قال :فقلت له :فأين املخرج يا جربيل؟ قال :فقال :كتاب اهلل تعاىل ،به يقصم اهلل كل جبار ،من اعتصم به نجا » ..احلديث .
واحلديث كام يظهر مداره عىل احلارث األعور ،وعنه من طريقني  :ابن أخيه ،وحممد بن كعب .
أما الوجه األول  :ففيه ابن أخي احلارث والراوي عنه أبو املختار الطائي ،ومها جمهوالن (التقريب ت .)8348 ، 8492
وأما الوجه الثاين  :ففيه حممد بن إسحاق ،وهو صدوق يدلس (التقريب ت  ،)5725وهنا مل يسند عن حممد بن كعب ،فراويته عنه منقطعة .
وأما مداره احلارث األعور فقد كذبه الشعبي (التاريخ الكبري  ،)273/2وأبو إسحاق وأبو خيثمة (اجلرح والتعديل ،)79 78/3
وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة ،وذكرا بأنه ال حيتج بحديثه .
فاحلديث هبذه احلال ضعيف جد ًا ،وقد قال الرتمذي بعد أن أخرجه ( :هذا حديث غريب ،ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وإسناده جمهول،
ويف احلارث مقال).
وقال ابن حجر (هداية الرواة ( :)374/2إسناده جمهول) .
ولعل مستند القزويني يف احلكم بوضعه هو تكذيب احلارث األعور .واهلل أعلم .

30

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

ويف باب اإلجارة:
« -8أعطوا السائل وإن جاء عىل فرس».
ـر أجـ َـره قبــل
وأمــا صــدر احلديــث وهــو قولــه صــى اهلل تعــاىل عليــه وآلــه وســلم «أعطــوا األجـ َ

أن جيـ ّ
ـف عر ُقــه» .ليس بموضــوع(.)1

ويف كتاب احلدود:
« -9أقيلوا ذوي اهليآت عثراهتم إال احلدود»(.)2

الت ّجل(:)3
ويف باب َ
« -١0يكون قوم يف آخر الزمان خيضبون هذا السواد ،ال جيدون رائحة اجلنة»(.)4
(( (1ذكر البغوي األول (ح )2202والثاين قبله (ح. )2201
وقد أخرج األول «أعطوا السائل  :.» ..فقد أخرجه أبو داود يف سننه ( 98 /3ح )1665وأمحد يف مسنده ( 254/3ح :)1730من
طريق مصعب بن حممد بن رشحبيل ،عن يعىل بن أيب حييى ،عن فاطمة بنت حسني ،عن حسني بن عيل  ،قال :قال رسول اهلل
« :للسائل حق وإن جاء عىل فرس».
وقد ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات ( ،)236/2وأورده الفتني يف تذكرته (ص )61وعزاه للقزويني .
وحسن اإلسناد ،ومل يرد ذكر احلديث يف رسالة ابن حجر ،واهلل أعلم.
العالئي (ص 40ح،)10
وتعقبه
ّ
ُّ
وأما الثاين «أعطوا األجري  : » ..فقد أخرجه ابن ماجه يف سننه ( 510/3ح :)2443عن العباس بن الوليد ،عن وهب بن سعيد ،عن
عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،عن أبيه ،عن ابن عمر  ،عن رسول اهلل  ،بمثله.
ومل حيكم عليه القزويني بالوضع كام هو ظاهر يف لفظه .واهلل أعلم .
(( (2ذكره البغوي (ح )2693من حديث عائشة ريض اهلل عنه.
وقد أخرجه أبو داود يف سننه ( 428/6ح )4375وأمحد يف مسنده ( 300 /42ح :)25474من طريق عبد امللك بن زيد ،عن حممد
بن أيب بكر ،عن عمرة ،عن عائشة ،عن النبي  ،مثله.
وحسنه ،وهو فيام يظهر
وقد ر ّد حكم القزويني
وحسنه حمتج ًا بتخريج النسائي له ،واب ُن حجر (ص 1779حّ )5
العالئي (ص 34حّ )5
ُّ
أنه عنده من احلسن لذاته .واهلل أعلم .
(( (3الرتجيل :ترسيح الشعر وتنظيفه وحتسينه واإلكثار من اإلدهان واالمتشاط (غريب احلديث البن اجلوزي  ،383/1النهاية .)203 /2
(( (4ذكره البغوي (ح )3444من حديث ابن عباس .
وقد أخرجه أبو داود ( 272/6ح )4212والنسائي ( 138/8ح )5075وأمحد ( 276/4ح : )2470من طريق ابن جبري ،عن ابن
عباس  ،عن النبي  أنه قال « :يكون قوم خيضبون يف آخر الزمان بالسواد كحواصل احلامم ،ال يرحيون رائحة اجلنة».
وقد أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات (.)55/3
وقد ر ّد ذلك العالئي (ص 35ح )6وابن حجر (ص 1780ح ،)6وحكام بصحة احلديث .واهلل أعلم.
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ويف باب التصاوير:
 -11رأى رج ً
ال يتبع محامة ،فقال« :شيطان يتبع شيطان ًا»(.)1

ويف كتاب اآلداب:
رتبه()2؛ فإنه أنجح للحاجة»(.)3
« -12إذا كتب أحدكم كتاب ًا َف ْل ُي ّ

ويف باب حفظ اللسان والغيبة:

« -13ال تظهر الشامتة بأخيك فريمحه اهلل ويبتليك»(.)4

ويف باب املفاخرة والعصبية:
ويصم»(.)5
« -14ح ُّبك اليشء ُيعمي
ّ
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(( (1ذكره البغوي (ح )3485من حديث أيب هريرة .
واحلديث أخرجه أبو داود ( 296/7ح )4940وابن ماجه ( 692/4ح )3765وأمحد (221/14ح : )8543من طريق حممد بن
عمرو ،عن أيب سلمة ،عن أيب هريرة  ،أن رسول اهلل  : رأى رج ً
ال يتبع محامة ،فقال« :شيطان يتبع شيطانة».
وقويا طرق احلديث .واهلل أعلم.
وتعقب ذلك العالئي (ص ح )7وابن حجر (ص 1780ح)7
وحسنهّ ،
ّ
ذر الرتاب عىل املكتوب ،أو ليخاطب
(( (2أتربت اليشء  :إذا جعلت عليه الرتاب؛ اعتامد ًا عىل احلق تعاىل يف إيصاله إىل املقصد ،أو أراد ّ
الكاتب خطاب ًا عىل غاية التواضع ( ُينظر  :النهاية  ، 185 /1جممع بحار األنوار .)257/1
(( (3ذكره البغوي (ح )3606من حديث جابر ريض اهلل عنه.
أخرجه الرتمذي يف جامعه ( 66 /5ح :)2713من طريق محزة ،عن أيب أمحد ،عن أيب الزبري ،عن جابر  ،أن رسول اهلل
رتبه؛ فإنه أنجح للحاجة».
 قال« :إذا كتب أحدكم كتاب ًا فل ُي ّ
«تربوا صحفكم أنجح هلا؛ إن الرتاب مبارك» ،وقد
وأخرجه ابن ماجه ( 696/4ح :)3774من طريق بقية ،عن أيب أمحد ،به ،ولفظهّ :
أورده ابن اجلوزي يف العلل املتناهية (.)86 82/1
وض ّعف احلديث العالئي (ص 38ح )8وابن حجر (ص 1782ح ،)8لكنهام ردا احلكم عليه بالوضع .واهلل أعلم.
(( (4ذكره البغوي (ح ،)3784وأخرجه الرتمذي يف جامعه ( 662/4ح :)2506من طريق حفص بن غياث ،عن برد بن سنان ،عن
مكحول ،عن واثلة بن األسقع ،عن رسول اهلل  ،بمثله ،وقال( :حسن غريب).
وقد أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ( )224/3واستشهد بقول ابن حبان (هذا ال أصل له من كالم رسول اهلل ،)
وكالمه يف املجروحني (.)214 213/2
وحسنه ابن حجر (ص 1782ح، 9
وقد ر ّد احلكم بالوضع  :العالئي (ص 39ح( :)9هو حسن كام قال الرتمذي ،لكنه غريب)،
ّ
ص )1786وقال مب ّين ًا مراد الرتمذي بقوله «حسن غريب»( :الغرابة لتفرد بعض رواة كل منهام عن شيخه ،فهي غرابة نسبية ،وأما
احلسن فالعتضاد كل منهام باآلخر) .واهلل أعلم .
(( (5ذكره البغوي (ح )3816من حديث أيب الدرداء .

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

ويف باب احلب يف اهلل ومن اهلل:

« -15املرء عىل دين خليله؛ فلينظر أحدُ كم من ُيالِلـْـ ُه»(.)1

والتأن يف األمور:
ويف باب احلذر
ّ
« -16ال حليم إال ذو عثرة ،وال حكيم إال ذو جتربة»(.)2

وحسن اخللق:
الرفق واحلياء ُ
ويف باب ّ

ِ
ب( )4لئيم»(.)5
« -17املؤمن غ ٌّر( )3كريم ،والفاجر َخ ٌّ

وقد أخرجه أبو داود ( 448/7ح – 5130باب يف اهلوى) ،وأمحد من طريقني ( 24/36ح 533/45 ، 21694ح : )27548من
طريق أيب بكر الغساين ،عن خالد بن حممد الثقفي ،عن بالل بن أيب الدرداء ،عن أيب الدرداء  ،عن النبي . 
وأورده العالئي (ص 45ح )14وابن حجر (ص 1782ح ،)10ورجحا وقفه عىل أيب الدرداء ،وضعفا املرفوع ،لكن مل يعداه من
املوضوع .واهلل أعلم.
(( (1ذكره البغوي (ح )3903من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
وقد أخرجه أبو داود ( 204/7ح ،)4833والرتمذي ( 167/4ح ،)2378وأمحد من طريقني ( 398/13ح142/14 ، 8028
ح : )8417من طريق زهري بن حممد ،عن موسى بن وردان ،عن أيب هريرة  ،عن النبي . 
املصنف يف توهيته  :اب ُن اجلوزي ،فأورده يف العلل املتناهية (.)236/2
وقد سبق
َ
وحسن ابن حجر (ص 1783ح )11وحكى
وتعقب ذلك العالئي (ص 42ح ،)11وقال مرجح ًا حلكم الرتمذي( :حسن غريب)،
ّ
تصحيح احلاكم ،فلم ينزال باحلديث إىل درجة الضعيف فض ً
ال عن املوضوع .واهلل أعلم.
(( (2ذكره البغوي (ح )3932من حديث أيب سعيد .
وأخرجه الرتمذي ( 447/3ح ،)2033وأمحد من طريقني ( 110/17ح 201/18 ، 11056ح : )11661من طريق ابن وهب ،عن
دراج ،عن أيب اهليثم ،عن أيب سعيد  ،عن النبي . 
عمرو بن احلارث ،عن ّ
املصنف يف توهيته  :اب ُن اجلوزي ،فأورده يف العلل املتناهية (.)42/1
وقد سبق
َ
وحسنه
ورد ذلك العالئي (ص 46ح )15وجعله من أنزل مراتب احلسن أو من الضعيف املحتمل ،وابن حجر (ص 1783ح،)12
ّ
وذكر تصحيح بعض أهل العلم إلسناد احلديث .واهلل أعلم.
(( (3أي ليس بذي نُكر ،فهو ينخدع النقياده ولينه ،وهو ضد َ
ب ،يريد أن املؤمن املحمود من طبعه ال َغرارة ،وقلة الفطنة للرش ،وترك
اخل ّ
البحث عنه ،وليس ذلك منه جهالً ،ولكنه كرم وحسن خلق ( ُينظر  :غريب احلديث  ، 150/2النهاية . )354/3
((َ (4
ب –بالفتح وقد تُكرس  :اخلدّاع ،وهو الذي يسعى بني الناس بالفساد ( ُينظر  :غريب احلديث  ، 260/1النهاية . )4/2
اخل ّ
(( (5ذكره البغوي (ح )3958من حديث أيب هريرة .
وقد أخرجه أبو داود ( 167/7ح ،)4790وأمحد ( 59/15ح : )9118من طريق احلجاج بن فرافصة ،عن رجل ،عن أيب سلمة ،عن أيب
هريرة عن  ،عن النبي .
وأبو داود ،والرتمذي ( 409/3ح : )1964من طريق برش بن رافع ،عن حييى ابن أيب كثري ،عن أيب سلمة ،به.
املصنف يف توهيته  :اب ُن اجلوزي ،فأورده يف العلل املتناهية (.)109/2
وقد سبق
َ
وحسنه لغريه فيام يفهم من سياقه .واهلل أعلم.
وحسنه ،وابن حجر (ص 1783ح)13
وتعقب ذلك  :العالئي (ص 43ح)12
ّ
ّ
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ويف باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صىل اهلل تعاىل عليه وآله وسلم:

« -18اللهم أحيني مسكين ًا وأمتني مسكين ًا واحرشين يف زمرة املساكني»(.)1

ويف باب املالحم:

ـررت
ـرون أمصــار ًا ،وإن ِمــر ًا منهــا يقــال هلــا البــرة ،فــإن أنــت مـ َ
« -19إن النــاس ُيمـ ّ
هبــا ودخلتَهــا فإيــاك ِ
وســباخها( )2وكألهــا( )3ونخيلهــا وســوقها وبــاب أمرائهــا ،وعليــك
()4
خســف وقــذف ورجــف ،وقــوم يبيتــون يصبحــون قــردة
بضواحيهــا ؛ فإنــه يكــون ْ
وخنازيــر»(.)5

ويف باب مناقب عيل ريض اهلل تعاىل عنه:

عيل ،فأكل معه(.)6
« -20اللهم ائتني
ّ
بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري» .فجاء ّ
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(( (1ذكره البغوي (ح )4055من حديث أنس .
أخرجه الرتمذي ( 155/4ح : )2352من طريق ثابت بن حممد ،عن احلارث بن النعامن  ،عن أنس  ،عن رسول اهلل 
أنه قال« :اللهم أحيني مسكين ًا وأمتني مسكين ًا واحرشين يف زمرة املساكني يوم القيامة» .فقالت عائشة  :مل يا رسول اهلل؟ قال:
«إهنم يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم بأربعني خريف ًا ،يا عائشة! ال تردي املسكني ولو بشق مترة ،يا عائشة! أحبي املساكني وقربيهم؛ فإن اهلل
قربك يوم القيامة».ويف الباب عن أيب سعيد  ،بذكر الدعاء دون بقية القصة ،أخرجه ابن ماجه ( 241/5ح ، )4126وقد أورد
ُي ّ
ابن اجلوزي كال احلديثني يف املوضوعات (. )142 141/3
وض ّعف العالئي حديث أيب سعيد ( ص 45ح ،)13وأبى احلكم عليه بالوضع ،وأورد ابن حجر كال احلديثني (ص1784
ح ،)14وض ّعف احلديث ،لكنه تعقب احلكم بالوضع ،مستأنس ًا بكالم الرتمذي عىل حديث أنس  ،وتصحيح احلاكم حلديث
أيب سعيد .واهلل أعلم.
(( (2هي األرض التي تعلوها امللوحة ،وال تكاد تنبت إال بعض الشجر ( ُينظر  :النهاية  ، 333/2املصباح املنري .)263/1
(( (3أي العشب والنبات ،رطب ًا كان أو يابس ًا ( ُينظر  :النهاية  ، 194/4املصباح املنري . )540/2
(( (4أي البادية منها والبعيدة ( ُينظر  :الدالئل يف غريب احلديث  ، 715/2النهاية . )78/3
(( (5ذكره البغوي (ح )4192من حديث أنس .
أخرجه أبو داود ( 346/6ح : )4307من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد ،عن موسى احلناط ،ال أعلمه إال ذكره عن موسى بن أنس،
عن أنس  ،عن رسول اهلل  ، وقد أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات (. )60/2
وحسن احلديث .واهلل أعلم .
ورد ذلك العالئي (ص 48ح )16ووثق رجاله ،وابن حجر (ص 1784ح)15
ّ
(( (6ذكره البغوي (ح )4770من حديث أنس .
أخرجه الرتمذي يف جامعه ( 84/6ح :)3721من طريق عيسى بن عمر ،عن السدي ،عن أنس  ،قال :كان عند النبي
طري ،فقال  ، ..احلديث  ،وأخرجه احلاكم يف املستدرك ( :)141/3من طريق حممد بن أمحد بن عياض بن أيب طيبة ،عن
ٌ 
أبيه ،عن حييى بن حسان ،عن سليامن بن بالل ،عن حييى بن سعيد ،عن أنس  ،وفيه قصة .
وأخرجه أيض ًا ( : )142/3من طريق إبراهيم بن ثابت ،عن ثابت البناين ،عن أنس  ،وفيها قصة .
وقد أورد طرقه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية ( )234 225/1وضعفها .

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

قــال ابــن اجلــوزي( :هــذا حديــث موضــوع)( ،)1وقــال احلاكــم أبــو عبــد اهلل( :إنــه ليــس

بموضــوع)(.)2

وعيل باهبا»(.)3
« -21أنا دار احلكمة
ّ

عيل! ال ّ
حيل ألحد ُينِب يف هذا املسجد غريي وغريك»(.)4
« -22يا ّ
واهلل أعلم.

تم بحمد اهلل وتوفيقه(.)5

ورده العالئي (ص 49ح )17وحكم عليه بأنه من الضعيف الذي ينجرب إن مل يكن حسن ًا ،وأورد ابن حجر (ص 1784ح )16طريق
وحسنه ،وأورد كذلك احلديث عند احلاكم وكالمه ،ثم ذكر بأن للحديث شاهدين عن سفينة وابن عباس  ،وقال:
الرتمذي
ّ
(سند كل منهام متقارب) ،واهلل أعلم .
(( (1أورده كام تقدم يف العلل املتناهية ( )234 225/1وض ّعف كل طرقه ،ونقل حكم ابن طاهر عليه بالوضع .
(( (2فقد خرجه يف املستدرك عىل الصحيحني كام تقدم ،وقال( :حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل خيرجاه) .
(( (3ذكره البغوي (ح )4772من حديث عيل .
وأخرجه الرتمذي ( 85 /6ح :)3723من طريق رشيك ،عن سلمة بن كهيل ،عن سويد بن غفلة ،عن الصنابحي ،عن عيل .
قال الرتمذي بعد أن أخرجه ( :هذا حديث غريب منكر ،وروى بعضهم هذا احلديث عن رشيك ،ومل يذكروا فيه عن الصنابحي ،وال
نعرف هذا احلديث عن أحد من الثقات غري رشيك ،ويف الباب عن ابن عباس . )
وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ( ،)349/1وقال ابن حبان (املجروحني ( :)94/2هذا خرب ال أصل له . )..
وقد رد ذلك العالئي (ص 52ح)18
وقوى حديث ابن عباس  ،وابن حجر (ص 1785ح )17وقال( :ضعيف،
وحسنه ّ
ّ
وقوى الشاهد عن ابن عباس . 
وجيوز أن ُي ّسن)ّ ،
وحكم كل من العالئي وابن حجر ال يناقض قول الرتمذي (غريب منكر)؛ وذلك ألن العالئي وابن حجر نقال حكم الرتمذي وعبارته
دون حكمه بالنكارة ،وبالتايل مل يناقشا ذلك ومل يتعرضا له ،ومن املعلوم أن النكارة تطلق عىل الضعيف الذي خيالف أو الذي ال حيتمل
تفرده ،وبالتايل قد تتعذر تقويته ،وقد ذهب د حممد الرتكي أن النكارة عند الرتمذي مما ال ينجرب ( ُينظر  :احلديث املنكر وداللته عند اإلمام
الرتمذي ص ،)67وعىل كل حال  :حكم الرتمذي عىل احلديث بالنكارة ال يعارض حكم العالئي وابن حجر ،فلكل إمام اجتهاده .
والذي يظهر أن احلديث يف أشد حاالته ضعف ًا ال ينزل إىل الوضع ،واهلل أعلم .
(( (4ذكره البغوي (ح )4774من حديث أيب سعيد .
وقد أخرجه الرتمذي ( 88 /6ح :)3727من طريق سامل بن أيب حفصة ،عن عطية ،عن أيب سعيد  ..احلديث  .قال عيل بن
املنذرُ :قلت ِ
لضار بن ُصد :ما معنى هذا احلديث؟  .قال  :ال حيلّ ألحد يستطرقه ُجنُب ًا غريي وغريك  .ثم قال الرتمذي ( :هذا حديث
حسن غريب ،ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وقد سمع مني حممد بن إسامعيل هذا احلديث واستغربه).
وأسنده ابن اجلوزي (املوضوعات  ،)368/1وقال ( :هذا حديث ال صحة له . )..
وتعقب ذلك  :العالئي (ص 55ح ،)19وض ّعفه لكنه رد احلكم عليه بالوضع ،وابن حجر ( 1786ح ،)18وقال( :ضعيف ،وقد
ُي ّسن) .واهلل أعلم .
(( (5هذا آخر الرسالة ،واحلمد هلل رب العاملني. .
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A
أهم نتائج البحث :
فهذه أبرز نتائج البحث :
 1.ظهور مكانة احلافظ القزويني يف علم احلديث وعناية العلامء بام نُقل عنه .
 2.بيــان مكانــة كتابــة مصابيــح الســنة للبغــوي عنــد العلــاء؛ فإنــه قــد تبـ ّـن أن األحاديــث التــي
قيــل إهنــا موضوعــة مل تكــن كذلــك ،ممــا يـ ّ
ـدل عــى حســن انتقــاء اإلمــام البغــوي وإمامتــه يف
علــم احلديــث .

 3.تضمنــت الرســال ُة املحققــة األحاديـ َ
ـث التــي أجــاب عنهــا احلافظــن العالئــي وابــن حجــر،
وزادت عليهــا بأحاديــث ،وهــي ثابتــة يف املخطــوط ويف نقــول العلــاء عــن القزوينــي مــن ألــف

يف املوضوعــات بعــده .

 4.ظهــور اســتفادة العلــاء الذيــن ّألفــوا يف املوضوعــات مــن بعضهــم ،ويف كثــر مــن األحيــان
تُنقــل األحــكام دون تعقــب أو بيــان .

التوصيات العلمية :

وبعــد الدراســة والعمــل عــى رســالة احلافــظ القزوينــي ،فهــذه أبــرز التوصيــات العلميــة،

فــأويص بــا يــي :

 1.العنايــة بــراث احلافــظ القزوينــي العلمــي ودراســة مــا جــاء عنــه ومجــع أحكامــه املبثوثــة يف
كتــب احلديــث .

 2.حترير ضوابط احلكم بالوضع عند احلافظ القزويني .
 3.النظــر يف ضوابــط احلكــم بالوضــع عنــد العلــاء الذيــن ألفــوا املوضوعــات وخصوص ـ ًا التــي
يغلــب عليهــا النقــل عمــن تقــدم دون تعقــب أو بيــان وجــه احلكــم .
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وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

الفهارس

فهرس األحاديث
طرف احلديث

أتاين جربيل ،فقال :يا حممد ،إن أمتك خمتلفة بعدك
فرتسل ،وإذا أقمت فاحدر
إذا أ ّذنت ّ
رتبه
إذا كتب أحدكم كتاب ًا َف ْل ُي ّ
أعطوا السائل وإن جاء عىل فرس
أقيلوا ذوي اهليآت عثراهتم إال احلدود
أال إهنا ستكون فتنة
مصون أمصار ًا ،وإن ِمرص ًا منها يقال
إن الناس ُي ّ
إن لكل أمة جموس ًا ،وإن جموس أمتي املكذبون بالقدر
وعيل باهبا
أنا دار احلكمة
ّ
ّتربوا صحفكم أنجح هلا
ويصم
ح ُّبك اليشء ُيعمي
ّ
رأى رج ً
ال يتبع محامة ،فقال :شيطان يتبع شيطان ًا
صنفان من أمتي ليس هلام يف اإلسالم نصيب :املرجئة والقدرية

القدرية جموس هذه األمة؛ إن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم

سمعت العشية
قلت :آلتني أمري املؤمنني فألسألنه عام
ُ
ُ
كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يأمر بالالً أن يرتل يف األذان
كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يأمرنا أن نرتل األذان
طري
كان عند النبي صىل اهلل عليه وسلم ٌ
ال تظهر الشامتة بأخيك فريمحه اهلل ويبتليك
ال حليم إال ذو عثرة ،وال حكيم إال ذو جتربة
لكل أمة جموس ،وجموس أمتي الذين يقولون (ال قدر) ،إن مرضوا ..
للسائل حق وإن جاء عىل فرس
اللهم أحيني مسكين ًا وأمتني مسكين ًا واحرشين يف زمرة املساكني
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري

الصفحة
٣٤٧
٣٤٣
٣٤٩
٣٤٨
٣٤٨
٣٤٧
٣٥١
٣٤٢
٣٥٢
٣٤٩
٣٤٩
٣٤٩
٣٤٢
٣٤٢
٣٤٧
٣٤٤
٣٤٤
٣٥١
٣٤٩
٣٥٠
٣٤٢
٣٤٨
٣٥١
٣٥١
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طرف احلديث
املرء عىل دين خليله؛ فلينظر أحدُ كم من ُيالِلـْـ ُه
مررت يف املسجد فإذا الناس خيوضون يف األحاديث فدخلت عىل عيل
ُ
من شغله القرآن عن ذكري
عزى مصاب ًا فله أجره
من ّ
ِ
ب لئيم
املؤمن غ ٌّر كريم ،والفاجر َخ ٌّ
واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من أكله ..
يا بالل! اجعل بني أذانك وإقامتك نفس ًا
فرتسل يف أذانك
يا بالل! إذا أ ّذنت ّ
يا عباس! يا عامه! أال أعطيك؟ أال أمنحك؟
عيل! ال ّ
حيل ألحد ُينِب يف هذا املسجد غريي وغريك
يا ّ
يقول الرب عز وجل :من شغله القرآن عن ذكري
يكون قوم يف آخر الزمان خيضبون هذا السواد

الصفحة
٣٥٠
٣٤٧
٣٤٦
٣٤٥
٣٥٠
٣٤٣
٤٤٣
٣٤٣
٣٤٤
٣٥٢
٣٤٦
٣٤٨

فهرس الغريب
الكلمة

رتبه)
ترب ( :ي ّ
خبب َ :
ب)
(خ ٌّ

(الرتجل)
رجل :
ّ
سبخ ِ :
(سباخها)

ضحا ( :ضواحيها)
غرر ِ :
(غ ٌّر)
كأل ( :كألها)
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الصفحة
٣٤٩
٣٥٠

٣٤٨
٣٥١
٣٥١

٣٥٠
٣٥١

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

املبي حاهلم
املعرف هبم أو الرواة ّ
فهرس األعالم ّ

األسمــــــــــــــــــــــــــــاء

أمحد بن غزال البغدادي
أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد املحمود البغدادي
إسامعيل بن عيل ،أبو الربكات وأبو الفضل ابن الطبال احلنبيل
احلارث األعور
حسام بن أمحد بن عمر النعامين احلنفي
احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي
عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب البغدادي الدمشقي احلنبيل
عبد املنعم بن نعيم صاحب السقاء
عطية العويف
عيل بن إبراهيم ،ابن الع ّطار الشافعي
عمر بن بشري
عمر بن عيل بن عمر القزويني
عمرو بن ِشمر
حممد بن إسحاق
حممد بن احلسن اهلمداين
حممد بن عبد الرمحن بن عبد املحمود البغدادي
حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري ،أبو عبد اهلل التربيزي

٣٣٢
٣٣٣
٣٣٢
٣٤٧
٣٣٣
٣٢٦
٣٣٣
٣٤٣
٣٤٦
٣٣٢
٣٤٤
٣٣٢
٣٤٤
٣٤٧
٣٤٦
٣٣٣
٣٢٦

الكنى

ال َع َلم أو الراوي

الصفحة

أبو اجلوزاء
أبو املختار الطائي
ابن أخي احلارث األعور

٣٤٤

حممد بن يعقوب الفريوزآبادي الشافعي

٣٣٣

٣٤٧
٣٤٧
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1 .1أجوبــة احلافــظ ابــن حجــر عــن أحاديــث املصابيــح أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجر العســقالين
(ت( )852يف آخــر كتــاب مصابيــح الســنة أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن الفــراء البغــوي
الشــافعي (ت ،))516حتقيــق د يوســف املرعشــي ،حممــد ســليم ،مجــال الذهبــي (بــروت :دار
املعرفــة ،ط. )1407 ،1

2 .2األســاء والصفــات ألمحــد بــن احلســن بــن عــي البيهقــي (ت ،)458حتقيــق عبــد اهلل احلاشــدي
(جــدة :مكتبــة الســوادي ،ط. )1413 ،1 .

3 .3األعــام خلــر الديــن حممــد بــن حممــد الــزركيل الدمشــقي (ت( ،)1396بــروت :دار العلــم
للماليــن ،ط. )2002 ،15 .

4 .4تاريــخ ابــن معــن روايــة الــدوري أليب زكريــا حييــى بــن معــن بــن عــون املــري البغــدادي
(ت ،)233حتقيــق أمحــد حممــد نــور ســيف (مكتبــة :مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث
اإلســامي ،ط. )1399 ،1 .

5 .5التاريــخ الكبــر أليب عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل البخــاري (ت ،)256عنايــة حممــد عــب املعيــد
(اهلنــد :جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة. )1377 ،

6 .6تاريــخ علــاء بغــداد املســمى منتخــب املختــار أليب املعــايل حممــد بــن رافــع الســامي (ت،)774
تصحيــح وتعليــق عبــاس العــزاوي (بــروت :الــدار العربيــة للموســوعات ،ط. )1420 ،2 .

7 .7تذكــرة املوضوعــات ملحمــد طاهــر ال َفتنــي اهلنــدي (ت( )986بــروت :دار إحيــاء الــراث
العــريب ،ط. )1399 ،2 .

8 .8تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر العســقالين
(ت ،)852حتقيــق إكــرام اهلل إمــداد احلــق (بــروت :دار البشــائر ،ط. )1416 ،1 .
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(حلــب :دار الرشــيد ،ط. )1406 ،1 .
1010التلخيــص احلبــر يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر
العســقالين (ت( )852بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1419 ،1 .

1111هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال أليب احلجــاج يوســف بــن عبــد الرمحــن القضاعــي الكلبــي
املــزي ت ،)740حتقيــق بشــار عــواد معــروف (بــروت :مؤسســة الرســالة ،ط. )1400 ،1 .

ــورة الرتمــذي (ت ،)279حتقيــق بشــار
1212اجلامــع الكبــر أليب عيســى حممــد بــن عيســى بــن َس ْ
عــواد معــروف (بــروت :دار الغــرب اإلســامي ،ط. )1996 ،1 .

1313اجلــرح والتعديــل أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد التميمــي احلنظــي ،ابــن أيب حاتــم الــرازي
(ت ،)327عنايــة حممــد عــب املعيــد (اهلنــد :جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة بــروت :دار إحيــاء

الــراث العــريب ،ط. )1371 ،1 .

1414احلديــث املنكــر وداللتــه عنــد اإلمــام الرتمــذي ملحمــد بــن تركــي الرتكــي (الريــاض :دار
العاصمــة ،ط. )1430 ،1 .

1515الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر العســقالين (ت،)852
عنايــة حممــد عــب املعيــد (اهلنــد :جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة ،ط. )1392 ،2 .

1616الدعــاء أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب اللخمــي الشــامي الطــراين (ت ،)360حتقيــق
مصطفــى عبــد القــادر عطــا (بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1413 ،1 .

1717الدالئــل يف غريــب احلديــث لقاســم بــن ثــاب الرسقســطي (ت ،)302حتقيــق حممــد القنــاص
(الريــاض :مكتبــة العبيــكان ،ط. )1422 ،1 .

1818ذكــر مــن يعتمــد قولــه يف اجلــرح والتعديــل أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت،)748
حتقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة (بــروت :دار البشــائر ،ط. )1410 ،4 .

1919ذيــل التقييــد يف رواة الســنن واألســانيد  ،ملحمــد بــن أمحــد الفــايس (ت ،)832حتقيــق كــال
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احلــوت (بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1410 ،1 .
2020ذيــل طبقــات احلنابلــة لزيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب الســامي البغــدادي
الدمشــقي احلنبــي (ت ،)795حتقيــق د عبــد الرمحــن العثيمــن (الريــاض :العبيــكان ،ط،1 .

. )1425

2121الســنة لعبــد اهلل بــن اإلمــام أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين (ت ،)290حتقيــق حممــد
القحطــاين (الدمــام :دار ابــن القيــم ،ط. )1406 ،1 .

2222الســنن أليب احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحــد البغــدادي الــدار قطنــي (ت ،)385حتقيــق شــعيب
األرنــاؤوط ومجاعــة (بــروت :مؤسســة الرســالة ،ط. )1425 ،1 .

2323الســنن الكبــر ألمحــد بــن احلســن بــن عــي البيهقــي (ت ،)458حتقيــق حممــد عبــد القــادر عطــا
(بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1424 ،3 .

2424ســنن النســائي (املجتبــى مــن الســنن)  ،أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــي اخلراســاين

النســائي (ت ،)303حتقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة (حلــب :مكتــب املطبوعــات اإلســامية ،ط.

. )1406 ،2

2525الســنن أليب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي (ت ،)273حتقيــق شــعيب األرنــاؤوط وعــادل
مرشــد وحممــد كامــل وعبــد اللطيــف حــرز اهلل (بــروت :الرســالة العامليــة ،ط. )1430 ،1 .

2626ســؤاالت الربقــاين للــدار قطنــي روايــة الكرجــي عنــه أليب بكــر أمحــد بــن حممــد بــن غالــب
الربقــاين (ت ،)425حتقيــق عبــد الرحيــم بــن حممــد القشــقري (باكســتان :كتــب خانــه مجيــي،

ط. )1404 ،1 .

2727ســر أعــام النبــاء أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت ،)748حتقيــق شــعيب األرناؤوط
(بريوت :مؤسســة الرســالة ،ط. )1405 ،3 .

2828صحيــح ابــن خزيمــة أليب بكــر حممد بــن إســحاق بــن خزيمــة الســلمي النيســابوري (ت،)311
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حتقيــق حممــد األعظمي (بــروت :املكتــب اإلســامي. )1400 ،
2929الضعفــاء الكبــر أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو العقيــي املكــي (ت ،)322حتقيــق عبــد املعطــي
قلعجــي (بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1404 ،1 .

3030الضعفــاء واملرتوكــون أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــي اخلراســاين النســائي
(ت ،)303حتقيــق حممــود إبراهيــم زايــد حلــب :دار الوعــي ،ط. )1396 ،1 .

3131الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع لشــمس الديــن حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد
الســخاوي (ت( )902بــروت :دار اجليــل. )1412 ،

3232طبقــات املدلســن (تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب املوصوفــن بالتدليــس) أليب الفضــل أمحــد
بــن ابــن حجــر العســقالين (ت ،)852حتقيــق عاصــم القريــويت (عــان :مكتبــة املنــار ،ط،1 .

. )1403

3333العلــل املتناهيــة يف األحاديــث الواهيــة أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي اجلــوزي (ت،)597
حتقيــق إرشــاد احلــق األثــري (فيصــل آبــاد :إدارة العلــوم األثريــة ،ط. )1401 ،1 .

3434العلــل ومعرفــة الرجــال بروايــة عبــد اهلل أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين
(ت ،)241حتقيــق ويص اهلل عبــاس (الريــاض :دار اخلــاين ،ط. )1422 ،2 .

3535غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء أليب اخلــر حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري (ت ،)833اعتنــى بــه
برجســرارس (القاهــرة :مكتبــة ابــن تيميــة ،ط. )1351 ،1 .

3636غريــب احلديــث أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي اجلــوزي (ت ،)597حتقيــق عبــد املعطــي
قلعجــي (بــروت :دار الكتــب العلميــة ،ط. )1405 ،1 .

3737فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر العســقالين (ت،)852
رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه حممــد فــؤاد عبــد الباقــي وأخرجــه حمــب الديــن اخلطيــب (بريوت:
دار املعرفــة. )1379 ،
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3838الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط ملؤسسة آل البيت.)1987( ،
3939الفوائــد املجموعــة يف األحاديــث املوضوعــة ملحمــد بــن عــي الشــوكاين (ت ،)1250حتقيــق
عبــد الرمحــن بــن حييــى املعلمــي (بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1416 ،1 .

4040الكامــل يف ضعفــاء الرجــال أليب أمحــد ابــن عــدي اجلرجــاين (ت ،)360حتقيــق عــادل عبــد
املوجــود وعــي عــوض (بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1418 ،1 .

4141الكتــاب املصنــف يف األحاديــث واآلثــار أليب بكــر عبــد اهلل بــن حممــد بــن إبراهيــم العبــي ،ابــن
أيب شــيبة ت ،)235حتقيــق كــال احلــوت (الريــاض :مكتبــة الرشــد ،ط. )1409 ،1 .

4242املجروحــن مــن املحدثــن والضعفــاء واملرتوكــن أليب حاتــم حممــد بــن حبــان التميمــي ال ُبســتي
(ت ،)354حتقيــق حممــود إبراهيــم (حلــب :دار الوعــي ،ط. )1396 ،3 .

4343جممــع بحــار األنــوار يف غرائــب التنزيــل ولطائــف األخبــار املوضوعــات ملحمــد طاهــر ال َفتنــي
اهلنــدي (ت( )986اهلنــد :جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة ،ط. )1387 ،3 .

4444خمتــر قيــام الليــل أليب عبــد اهلل حممــد بــن نــر املــروزي (ت ،)294اختــره أمحــد بــن عــي
املقريــزي (ت( )845فيصــل آبــاد :حديــث أكادمــي ،ط. )1408 ، .

4545مســائل اإلمــام أمحــد بروايــة ابنــه عبــد اهلل أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين
(ت ،)241حتقيــق زهــر الشــاويش (بــروت :املكتــب اإلســامي ،ط. )1401 ،1 .

4646مســائل اإلمــام أمحــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه بروايــة إســحاق بــن منصــور الكوســج
املــروزي (ت ،)251حتقيــق جمموعــة مــن الباحثــن (املدينــة :اجلامعــة اإلســامية. )1425 ،

4747املســتدرك عــى الصحيحــن لأيب عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل النيســابوري الــذي يعــرف بــان الب ّيــع

احلاكــم (ت ،)405حتقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1411 ،1 .

4848مســند أيب يعــى أليب يعــى أمحــد بــن عــي بــن املثنــى التميمــي املوصــي (ت ،)307حتقيــق حســن
ســليم أســد (دمشــق :دار املأمــون للــراث ،ط. )1404 ،1 .
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4949املســند أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين (ت ،)241حتقيــق شــعيب األرنــاؤوط
وعــادل مرشــد وآخــرون بــإرشاف د عبــد اهلل الرتكــي (بــروت :الرســالة ،ط. )1421 ،1 .

5050مســند البــزار (البحــر الزخــار) أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو العتكــي املعــروف بالبــزار (ت،)292
حتقيــق حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل ومجاعــة (املدينــة :العلــوم واحلكــم ،ط. )1429-1418 ،1 .

5151مســند الدارمــي (الــذي يعــرف بســنن الدارمــي) أليب حممــد عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن بــن
الفضــل الدرامــي التميمــي الســمرقندي (ت ،)255حتقيــق حســن ســليم أســد (الســعودية :دار
املغنــي ،ط. )1412 ،1 .

5252مشــكاة املصابيــح لــويل الديــن حممــد بــن عبــد اهلل اخلطيــب العمــري التربيــزي (ت ،)741حتقيق
الشــيخ حممــد األلباين (بــروت :املكتــب اإلســامي ،ط. )1985 ،3 .

5353مشــيخة رساج الديــن عمــر بــن عــي القزوينــي (ت ،)750حتقيــق د عامــر صــري (بــروت :دار
البشــائر ،ط. )1426 ،1 .

5454مصابيــح الســنة أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن الفــراء البغــوي الشــافعي (ت ،)516حتقيــق
د يوســف املرعشــي ،حممــد ســليم ،مجــال الذهبــي (بــروت :دار املعرفــة ،ط. )1407 ،1

5555املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر ألمحــد بــن حممــد الفيومــي احلمــوي (ت ،)770حتقيــق
عبــد العظيــم الشــناوي (القاهــرة :دار املعــارف ،ط. )2 .

5656املعجــم األوســط أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب اللخمــي الشــامي الطــراين
(ت،)360حتقيــقطــارقعــوضاهللوعبــداملحســناحلســيني(القاهــرة:داراحلرمــن.)1415،

5757معجــم الشــيوخ الكبــر أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت ،)748حتقيــق د حممــد احلبيب
اهليلــة (الطائف :مكتبــة الصديــق ،ط. )1408 ،1 .

5858املغنــي أليب حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد ابــن قدامــة اجلامعيــي املقــديس ثــم الدمشــقي
احلنبــي ،ابــن قدامــة املقــديس (ت( )620القاهــرة :مكتبــة القاهــرة. )1388 ،

45

5959املوضوعــات جلــال الديــن عبــد الرمحــن بــن عــي ابــن اجلــوزي (ت ،)597حتقيــق عبــد الرمحــن
حممــد عثــان (املدينــة :املكتبــة الســلفية ،ط. )1386 ،1 .

6060املوضوعــات لــريض الديــن احلســن بــن حممــد بــن احلســن العــدوي العمــري القــريش الصغــاين
(ت ،)620حتقيــق نجــم عبــد الرمحــن خلــف (دمشــق :دار املأمــون للــراث ،ط. )1405 ،2 .

6161ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت ،)748حتقيــق عــي
البجــاوي بــروت :دار املعرفــة ،ط. )1382 ،1 .

6262النقــد الصحيــح ملــا اعــرض مــن أحاديــث املصابيــح لصــاح الديــن خليــل بــن كيكلــدي
الدمشــقي العالئــي (ت ،)761حتقيــق د عبــد الرحيــم القشــقري (املدينــة :املؤلــف ،ط،1 .

. )1405

6363النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ملجــد الديــن أيب الســادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد
الشــيباين اجلــزري ،ابــن األثــر (ت ،)606حتقيــق طاهــر الــزاوي وحممــود الطناحــي (بــروت:
املكتبــة العلميــة. )1399 ،

6464هدايــة الــرواة إىل ختريــج أحاديــث املصابيــح واملشــكاة أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر
العســقالين (ت ،)852ختريــج حممــد نــارص الديــن األلبــاين ،حتقيــق عــي حســن عبــد احلميــد
(القاهــرة :دار ابــن عفــان ،الدمــام :دار ابــن القيــم ،ط. )1422 ،1 .
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