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ائفؤلففقذقة

الىحميرالىحنبسحرإلنل

انفؤنففقذفة

الأمين.الصادقرسوبهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربلئهالحمد

بعد:أما

كقدمةفيكتبتهاالتيالكلماتتلكإلاائمرادعنتعئزمختصرةكلماتأجدلا

هذهأجزاءمنجزءكلمقدمةفيإثباتهاالأفضلأنرأيتلذلك،الأولالجزء

:الأولالكتابمقذمةفيجاءماوإليكم،السلسلة

نأغيفت-عاقاع!ضرينمنأكثرمنذالفقهأصولجمفمدراسةفيبدأتحين

إليهميئقلبأن!؟الثهرسولعنوضخثتتماإلابينهمفيتقتلونلاالمسلمين

كحاطبكانواص!الابه،موثوقغئرأومجهولمصدرمنلابه،موثوقطريقمن

التيوالعقاربالأفاعييرىلاوهو،الليلظلامفيالغابةمنالخطستليجمعخزبخ

تلدغه.أنفتوشك؟فيه

عن"الكبرىالسننإلى"المدخلفيبإسنادهالبيهقيبكرأبوالإمامروىوقد

يحملليلحاطبكمثل،حخةبلاالعلميطلبالذي)مثل:قالأنهالشافعيالإمام

انتهى()1(0يدريلاوهوتلدغهأفعىوفيه،حطبحزمة

محمدد.:تحقيق،الكويت-الخلفاءدارالناشر:21(،ا)صالكبرىالننإلىالمدخل(1)

هـ.ا404:الطبعة،ضياه



ائفؤلففقذقة

فيالطعنمنوأمثالهبطرسزكرياالخسيسالقسيسبهيقوممانعلموكلنا

.الإسلامعنالناسيضذمنهميائسةمحاولةفي!؟الثهرسولوفيالكريمالقرآن

فذهبوا،هدفهميخدمالإسلامعنصحيحبشيءالإتيانعنعجزوالكنهم

المكذوبةالحكاياتيجمعونفأخذوا،الشطانمنقئ!بهكالذيتتخئطون

تلكفيالتزويرإلىولجأوابللها،أصلولا،لهاإسنادلاالتيالباطلةوالروايات

لتشويه؟المشاهدينأمامالشاشةعليعرضونهاثم؟هدفهملخدمة؟الروايات

!ل!سلامالحقيقيةالصورة

وتزويرهم،كذبهميتفضحكيب؟-الآنيديكبينالذي-الكتابوهذا

تعالى.اللهبإذن،الناسأمامالقبيحؤخقهموليكشف

الكاذبة؟الاكرا،اتخفلةلقيادةالخيمبيسالقممئشىهذاثمتذكلاولماذا

م!نها:،لذلكتؤهلهصفاتعدةفيهاجتمعتالخسيسالقسيسهذا

ي!قيهأنينبغيكانوالدهأنرأيناآناحتى،عادتهأضلفيكذابأنه-ا

ذلك.علىكثيرةأمثلةفيهالسابعوالباب"،بطرس"زكرياوليس"؟بطرسكذابئة9

فيقولهمنها،كثيرةأمثلةذلكوعلى،الجهلمعالغباءفيهاجتمعأنه-2

ثابتلابن"النقلفيائمزجللوصلإالفصلفي)جاء8(:الدقيقة:701)الحلقة

كلامهانتهى.(البغدادي

ائمذزجيفؤضل!القضل:اسمهالكتابلأن؟والجهلالغباءغايةوهذا:قلت

كلامفي-الخطأبطريق-وإدخالهإدراجهتمالرواةلأحدكلامفهناك!،النقلفي

عنبقضلهالبغداديالخطيبقامانفذزجالكلامهذا!ز،الرسولعنمنقول



اثمؤلفمقذقة

كتابه:اسمفكان!فه،الرسولبعدعمنالمنقولأو!زالرسولعنالمنقولالكلام

".النقلفيائمذزجيفؤضل"القضل

لاقهو،العلمأهلكتبفيماتفتىلاالخسيسالقسيسهذاأنيؤكدوهذا

أنه-هذهحلقاتهفيهوذكركما-الواقعوإن!ا،يقرؤهماتفقمولايقرأ،كيفتغرف

يبحثإنماأنهلناظهرثم،الإسلاميالزاثمكتبةبرنامجفيبالكمبيوتريبحث

التاريخمدارعلىالحديثعلماءمنهاخذرناالتيالباطلةالرواياتعلىليعثر

فإنههدفهيخدممافيهايجدلمفإن،الإسلامصورةتشويهفيليستخدمها؟الإسلامي

هوكما،الإسلامصورةلتشويهوتزويرها؟تحريفهايميهنهنصوصعنيبحث

.الآنتذئكبينالذيهذاكتابنامنالسابعالبابفيائمضؤرةبالوثائقمؤضح

والزنى،الأطفالباغتصابمتقمجنسئا،وشاذأخلاقئامنحرفأنه-3

وسائلمنوغيره-الإنترنتعلىوانتشرتعنه،ذلكاشتهروقد،بالفتيات

منها:،مثمهورةضحفعدةفيذلكون!ثر،ذلكتثبتالتيالوثائقضؤر-الإعلام

."الفجر!وجريدة،"لأسبوعا"وجريدة،"الطريق"وجريدة،"المصريون"جريدة

.(188صفحة)انظرالرابعالبابفيالصحفهذهضوروتجدون



ائفؤلففقذقة

-..-دفهفه

:الأولالتنبيه

تصريحاتهم؟تقلمنبمثرفإنناالرواةأحدمنالحديثأئمةتحذيراتنقلعند

قزعلىرواياتهمنوحذروا،الحديثأئمةمنكبيرخمعفيهطعنقدأنهلكمليتأكد

زقيه.فيكانواالذينالحديثأئمةمنبداية،الإسلاميالتاريخوطوالالعصور

قراءتها:بعدالقارئيقولطأن-أيضا-ذلكمنوهدفنا

القسيسأخفاها-المراجعهذهكلفيالأئمةهؤلاءلكلالتصريحاتهذه"كل

!".وتضليلهوتزويرهوكذبهخئثهأشدما!؟المشاهدينعنائمرؤرالخبيثالكذاب

الثافه:القنبيه

أخطاءهبتصحيحخفتململذلكبالعامئة،كثيزايتكلمالخسيسالقسيس

قوله:مثلقراءتها،لتسهل،كلماتهمنقليلتعديلحاولناوإنما،الئخوية

!(.أويغريبةحاجة؟المحفوظاللوحفيدهولأ؟!القرآنبتألفالليانت)هو

حاجة؟المحفوظاللوحفيهذاأئم؟!القرآنتؤلفأنت)هلهكذا:فكتبناها

إ(.جذاغريبة

الثالث:القنبيه

تتعلقلاالتيالعباراتاختصارمنلابدكان،المنقولةالنصوصكثرةإلىنظزا

شرطين:ذلكفيوشزطنا(،..)هكذافقطنقطتينمكانهاووضعناالمراد،بالمعنى

المعنى.فيكؤئرةالمحذوفةالعباراتتكونألأ:الأولالشرط

التالي:بالمثالكما،بحروفهالأئمةكلامتضقننقلأن:الثانيالثرط

الحايأ،الإقالم،التغيرئالزخمننكئدبننقييعبن)آحما:الذهبيالإمامقال



ائفؤلففقذقة

ؤضتفت،ؤخمغ،زخلالزود.قزؤمنؤأضله.قيالتغذابثئم،التغوىتجغقيرآع!لو،التقة

بنيؤقزؤانعتيتة،بننؤشفتانالغؤايم،بننؤغئابهشييم،غن:خذت"اث!تذ".

تغذهم.قمنالطتقيما،ؤهد؟،اثتارفيبننالتيماؤغئد،يمخافيأبيبننالغنرينرؤغئد،شخاع

القاليميمآعوبوؤفيهم!ياؤليبظه"بؤاجممطة،البخارئليهنال!تة،غئا:خذث

جمحؤاهم.ؤخفق،جميلبنفإشخاقضاجمد،بنؤتختى،تاجتةبنالثيماؤغئد،التغوقي

انتهى.!ؤمائةلينتينشتةفيقؤياةؤكان.ؤغئنة،تجرزةضايحىؤثقا

كلامفسننقلثقة،وأنه،الإمامهذامولدتاريخبياننريدأننالنفترض:قلت

ؤكان.وغئرة،تجرزةضايحؤثقا:..،الئقة..قييعبن)أخما:هكذاالذهبيالإمام

انتهىؤمائإ(.ليمتينشتيما!قؤيدة

بحروفه.الذهبيالإمامكلامتمت!بتفلالتزمناأنناتزؤنوكما

الرابع:التنبيه

يلي:كماوهي،أبوابأربعةعلىالكتابهذايش!تمل

الحديث.فضطقحجمفممنمقذمات:الأولباب

رسولعلىالكاذبةالجنسيةالخسيسالقسيسافتراءاتكشف:ابب!اق

.(ائمضؤزة)بائؤئائقالمؤمنينفهاتوأ!الله

وجمزضالثهرسولت!بحولالخسش!القسيسأكاذيبكشف:كاقابب

(.ائفضؤزة)بائؤثائق!لدأفه

العالمين.ربلثهالحمدأندعواناوآخر



ال!!!فيو8

الحديقفمنطنحجمن!مقفقذماق



الحديثمضطقحجمفممنمقذقات

السلسلة:هذهمنالأولالكتابفيبكرهاسبقالبابهذامباحثبعض

(.الكريمالقرآنحولوأمثالهبطرسزكرياالقسيسأكاذيب)كشف

.الكتابهذابموضوعوارتباطهالأهميتهاهنا؟دكرهاوأعيد

مت!ترةمعلوماتبدكر-الكتأبهذافي-الحديثيةائمقذماتفيوسأكتفي

مضالقحجمفمكتبإلىقفيزجعوالتدقيقالتفصيلأرادوقنائمراد،بهايتحقق

الحديث.

مقذمات:خمسالبابهذاويتضمن

قبولفيوالئتئت،العالمينربشريعةفيالإسنادأهمية:الأولىا!ضمة

الأخبار.

انفذتس.روابةخكم:الثانيةانفقذمة

انمزشل.:الثالثةانفقذمة

نأ-ضغفهأوحديثبصحةانخكمعند-ئشزطهل:ا!اقيا!ص!

السابقين؟الحديثعلماءعليهتكلمقديكون

ذلك:تفصيلوإليكم



الأولالباب

الأولىالفقذمة

الأخبارقبولفيوالثتنتالعالمينربشريعةفيالإسنادأهمية

مطالب:أربعةالمبحثهذايتضمن

العالمين.ربشريعةفيالإسنادأهمية:الأولاعلطلب

رواياتعلى-وغيرها-الحديثكئببعضاشملتلماذا:اتئيا!

الصحيحة؟علىتقتصروتثم،ضعيفة

زواتها؟فييثقلاالتيالأحاديثيهتاتةالعا!يتجئبتئملماذا:كاتا!لطلب

المسلمين.بهااللهاختفقالتيالدنياعجائبمنالحديثجمفم:ا!ابعا!

ذلك:تفصيلوإليكم

العالمين:ربيث!ربعةفيالإسنادأهمية:الأولالمطلب

أسانيدينقلفوجدتهكئير،ابنايإمامتفسيرفي-صغيزاكنتحين-قرأت

.!..فلانعنفلانعنفلان"حدثنا:هكذاالأحاديث

قولؤيذكرالإسناد،هذايحذفبأنيختصر؟لالماذا:السؤالهذاذهنيفيفدار

؟!مباشرة!دالثهرسول

أهميةقغيفثعاقا،عشرينمنأكثرمنذالفقهأصولجمنمدراسةفيبدأثثم

العالمين.ربشريعةفيالإسنادهذا



الحدثح!فضطقحجمفممنفقذقات
11

ؤأنالذينن،منالإشتادآ!تتاني:)تاب:صحيحهمقدمةفيم!لمالإمامقال

ؤأتاؤاج،بلتجائز؟!يهثمهؤبماالرؤا؟تجزخؤأن،التقالبغنإلأتكونلاالزؤاتة

..المكزقةالتيريغةغنالذصتمنتل؟المخزقةائجيتةمنلئحق

تأخذونغفنقائنهروابين؟ائجفتمقذا"إنقاذ:يحييىين،ئنن.لمخفدغن

بينكئم"()1(.

ألفيةشرحالمغيث"فتحكتابهفيالسخاويالدينشمسالحافظوقال

قاشاءقنتقاذالإشتا؟ؤتؤ،الذينن،من"الإشتاد:المباركابن)قال":الحديث

يرتقيالذيكمثلإسنادبلابينهأفريطلبالذي"ضثلعنه:روايةوفيلث!اء((،

معهيكنلمفإذا،المؤمنسلاح"الإسناد:قال،الثوريوعن..سلم"بلاالسطح

انتهى"()2(0إ؟يقايلشيءفبأي،سلاح

،!الثهرسولأصحابجيل؟الأولالجيلمنبالإشادالاهتمامبدأوقد:قلت

رسولأصحابأحدأنبلغه-!اللهرسولصاحب!ه-اللهعبدبنجابرهوفها

رسولمنالحديثهذايسمعلمجابروكانخب!،الثهرسولعنبحديثخذث!الله

هذاعنليسأله؟الصحابيهذاتقدإلى-شفرضييرة-الرحيلفقزر!،الثه

الحديث!

الثهغثدثنتجابر)ؤزخل":البخاري"صحيحكتابهفيالبخاريالإمامقال

فؤاد.محمد:تحقيق،بيروت-العربيالتراثإحياءدار:الناشر(،1/41)مسلمصحبح1()

،السخاويالرحمنعبدب!محمدالدينض:تأليف)413(،الحديثألفيةضرحالمعيثفتح)2(

حى.3041-الأولى:الطبعة،بروت-العلصيةالكتبدار:الناشر



12

انتهىؤاجلإ()1(0خلإيب!إأنثسبىئننالثهغئل!إلمماشهيرضيميرة

الأولالباب

غئدئنتجابزعنالمفرد")2("الأدبكتابهفيالقصةهذهالبخاريالإماموروى

عنه:اللهرضيجابرقال!،الئبيأضخابمنزجلغنخديثاتققهاتهلمالثه

لمآنيسبى،ئناللهغئدقإدا،ال!ئماتمقدفتخئىشفزا،زجليإثيهقشذذتتجيرا،)قائتغت

قخزقيتغئم.:ققفت؟،الثهغئدئنتجابرققالق:..بائتابتجابزاأنإتيهقتغتت

قاغتتقيي.

خموت.أؤأموتأنخيميتأشقغا،لمه،بتغييخديثا:قفت

الحديث."()3(0..ائجتادالله"تخشر:تقولىص!الئبىشم!تقاذ:

الإمامقالهماالتوضيحغايةذلكويوضحذلك،علىالأفةحالواستمر

،8791هـ-7041-بيروت-اليمامةكثير،ابندارالنايثر:(،1114)الجاريصحيح(1)

البغا.ديبمصطفىد.:تحقيئ،الثالة:الطبهعة

الثائردارالناشر:،البخاريإسماعيلبنمحمدالإمام:تأليف337(،)صالمفردالأدب)2(

.م9891هـ-ا904/الثالثة:الطبعة،الاقيعبدفؤادمحمد:تحقيق،بيروت-الإسلامية

لرحالباري"فتحكتابهفيهـ(852)773-القنمقلانيخخرابنالدينشهابالحافظقال)3(

فيؤثمام،الثاميينم!تدلىالطبراي!أخزتجقااخزىطيريق)تا:":1/174،البخاريصحيح

(.ضايحؤإبناده..قؤائده

،البخاريل!مامالمفردالأدب!صحيحكتابهفيالألبانيالدينناصرالثخوقال

(.)خن:64،7:رقمحديث1،37ص

(.ختن)إسناده:قالثم"،016:رقم،الصحيحةايأحاديث"سلسلةفيالألبانيوذكره



13الحديثمضطقحجمفممنمقذقات

المحدثينمن"المجروحينكتابهمقدمةفيهـ(354)المتوفىحبانابنالحافظ

:قال"،والمزوكينوالضعفاء

الإسناديكنلوولو..النقلجهةمنيصحلابخبرنحتجأننستجيز)ت!تا

..الأممسائرفيظهرماالذينتبديلمنالأفةهذهفيتظقر،لهالطائفة"هذهوطلب

يتهيألاكما"واو"،ولا"ألف"ص!اللهرسولسننمنشتةفييزادأنيتهيألاحتى

عنايتهموكثرت،المسلمينغلىال!تنالطائفةهذهفحفظت،القرآنفيمتلهزيادة

..شاءب!اشاءقنلقالولولاهم،الذينبأمر

الصراطإلىوهدوهم،الدينالمسلمينعلىحفظواالذينالعلمهذافزسان

طلبفيوالأوطانالديارفيالتنعمعلىوالقفارالمفاوزقطعآثرواالذين،المستقيم

الحديثفيليرحلأحدهمإنحتىالأقطار،جمغفيوالدوران..الأمصارفيال!تن

فيكضليذيخليئلأ؟الكثيرةالأيامالواحدةالكلمةوفى،البعيدةالفراسخالواحد

،الكذبذلكصب!الثهرسولعنالذائونقفمقغلوإنبه،ئضلشيتاال!تن

..الدينبنصرةوالقائمون

!..الشأنهذاعنوالبحثالتفتيشمنوإن

إلىمعينبنيحيى"جاء:يقولالملطيشيخأبىبنإبراهيمبنمحمدسمعت..

..قال:أحد؟منسمعتهاماله:فقال،سلمةبنحمادكتبمنهلت!مع؟عفان

حذثتك.لاوالثه:فقال.سلمةبنحمادعنتف!اعشرسبعةحدثني

شأنك.:فقال.التبوذكيمنواسمعالبصرةإلىوأنحدردرهمهوإنما:فقال

هذهتسمعلم:موسىلهفقال،إسماعيلبنموسىإلىوجاء،البصرةإلىفانحدر
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عشر.الثامنوأنتتف!ا،عشرسبعةمنالوخهعلىسمعتها:قال؟أحدعنالكتب

أقتزأنفأردتيخطئئكانسلمةابنحمادإن:فقال؟بهذاتصنعوماذا:فقال

منالخطأأنغيفتشيء،علىاجتمعواقدأصحابهرأيتفإذا،غيرهخطأمنخطأه

نأغيفت،بخلافهممنهمواحدوقالعنه،شيءعلىاجتمعواوإذاتفسه،حماد

ه!،

..غليهاخطئماوبينبنفسههوأخطأمابينفاقيزحماد،منلامنهالخطأ

رسولعنالكذبودب،المسلمينعلال!تنبحفظالطائفةهذهعنايةفهذه

أحدتعرفيكنلمحتىسننهاعنالأحكامتتغئزتولولاهم،العالمينرب

الثقاتعنهروىمما-عليهوالموضوع!بالنبيوائملزقسقيمها،منصحيحها

.حبانابنالإمامكلامانتهى(.الدينفيوالأئمة

رواياقعلى-وغيرها-العديقكتببعضاشتملقلماذا:الثانىالمطلب

!؟الصعيعةعلىتقتصرونؤ،ضيفة

صحتهاثبتتالتيالأحاديثكتابهفييضعأناشزطقنالمسلمينعلماءمن

كلبجمعاهتمامهكانمنالمسلمينعلماءومن"،البخاري"صحيح!فقط؟

جمثمنالرواياتهذهعلىالحكميتبقىئموتدوينها،إليهوصلتالتيالروايات

والحكمالرواياتهذهفحصقبلالإمامهذايموتوقد،والضعفالصحة

بفحصقامواحيثالعلماء؟منغيرهعلىالوقتمنالكثيروقرقدلكنهعليها؟

عدمه.أوالثبوتجهةمنعليهاوخكموا،الرواياتهذهمنالكثير

العراتيالدينزينالحافظالإمامهوفها،الحديثأئمةبذلكصرحوقد
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دا

)1(:النبويةال!يزةفيألفئتهفييقولهـ(85)725-6

أئكزاقذوماصخماتخقعال!يزاأنالطال!وليعليم

يغتبزلمة3إسناوإنبهالسحتزأهلأتىماذكروالقصد

واستطزمناصخقدماذكرتذيهزماغيرصخقذيكنفإن

التيالمنكرةوالرواياتالصجيحةالرواياتتجمعال!يرةكتبأنيعني

يغتتر،لاإسنادهكانصهانحتى،ال!يزأهلرواهمابكرفقضدهم،الحفاظأنكرهها

به.موثوقطريقمنيأتلملأنهيصح؟لمالإسناديعني

فيهـ!31)224-.الطبريجريرابنالإمامذكرهماالمثالسبيلعلىولنقرأ

."والملوكالرسل"تاريخالتاريخيةموسوعتهمقدمة

شيخهوالطبريالإمامبأنبطرسزكرياالخسيسالقسيسصرحوقد

":الإيمانعن"أسئلةبرنامجمن"12الدق!يقة:52"الحلقةفيقالحيث،المفسرين

انتهى(.المفسرينشيخهو)الطبري

"تاريخالتاريخيةموسوعتهمقدمةفيالطبريجريربنمحمدالإماميقول

ذكرهأحضرتماكلفياعتماديأنهذاكتابنافيالناظر)وئتغقم":والملوكالرسل

فيه،ذاكرهاأناالتيالأخبارمنرويتماعلىهوإنمافيهراسمهأنيشرطتممافيه

عنذكرناهخبرمنهذاكتابيفيتكنفما..فيهرواتهاإلىم!يدهاأناالتيوالآثار

ؤخقالهتغرفلمأنهأخلمن؟سامعهيستشنعهأوقارئهت!تئكرهمماالماضينبعض

الاشر:،العراقيالحينبنالرحيمعدالدينزينفظالحط:تاليف92(،)صالنبويةالسرةألفية)1(

.علوىبنمحمدالد:تحقيقالجهاج،دار
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مناييئوإنما!تينا؟منذلكفيئؤتلمأنهقفتغقم-الحقيقةفيمعنىولاالصحةقي

انتهىإتينا()1(0ا؟قيماتخوعلىذلكاذيناإنما7ناوإلينا،نايييهبعض!تل

شزدفيهذاكتابهفياعتمدهالذيالمنهجيوضحالطبريفالإمامقلت:

بأنوذلكرواتها؟إلىوالأخبارالرواياتئ!يدالطبريفالإماموالأخبار،الروايات

لنا:يقولأنيريدالطبريوالإمامإ،فلانحدثنا،فلانأخبرنا،فلان!روى:يقول

بل؟بسببيليسفهذاواستث!نعه،واستنكرههذاكتابيفيخبزاشخصقرأإذا

،خبرهقبلثقة،كانفإن،الراويفيالقارئفلينظرالخبر،هذاإلينانقلممنالسبب

الخبر.هذارفض،ثقةتكنلموإن

وأصحتسواء،ورواياتأخبارمنتتغهماويروييحكيإنماالطبريفالإمام

الأحيانبعضفيولكنأخبار،منإليهؤضلماوئذؤنمجمعإنماهناهو.تصحلم

ذلك،لهتت!رإذاالضعفأوبالصحةالأخباربعضعلىيحكمالطبريالإمامكان

هذا:كتابهتفسفييقولنجدهفمثلا

انتهى()2(0الأعلىعبدبنيونسبهحدثنيبماص!الثهرسولعنالخبر)ضخ

صحيح.حديثبأنهعليهقخكم

يحكموقد،عليهاوانخكمالرواياتهذهفحصقبلالعالمهذايموتوقد

تجميععلىيقتصروقد،الإكمالقبلويموت،الرواياتبعضعلىالعالمهذا

الحكمبسهولةيمكنهالقارئأنعلىاعتماذا؟بذلكويك!تفيوتدوينهافقطالروايات

هـ.ا70/4ب!وت-العليةالكبداراباسر:(،1/13)الطرىتاريخ(1)

.(18/2)الطبرىتاريخ(2)
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التيوالتعديلائخزحكئبفيالرواةأحوالمراجعةطريقعنمحذدةروايةعلى

ذلك؟غئرآئم؟الحفظسيئأئم؟ثقةالراويهل:ببيانتهتم

ولادتهمتواريخوكذلك،بذلكمخثضةكئبفيمم!خلةالرواةفأحوال

وغيرلها،تغزضواالتيوالحوادثوتلاميذهموشيوخهمورحلاتهمووفياتهم

ذلك.

نقدفيالاعتدال!ميزانكتاب:المثالسبيلعلىالكتبهذهمنونذكر

وقغيرقةإالجقلوكتابهـ(،748-)673الذهبيالدينشمسل!مام،الرجال

أبيل!مام"الئقات"قغيرقةكتابهـ(،124-164)حنبلبنأحمدللإمام"الزجال

والضعفاءائفخذثينمنانضخزوجين9وكتابهـ(،26-ا)181العجليالحسن

العلماءمولد"تاريخوكتابهـ(،354)المتوفىحبانابنالحافظللإمام"والمتروكين

زئير"."ائنبالمشهورهـ(-2937)89الزتجيئالثيماغئدبنلخفدل!مام"ووفياتهم

الأخبار؟نقلواالذينالرواةأحواللكيكشفكشاف!المتخصصةالمراجعفهذه

؟،آئمبهم؟يوثقممنالمهل:يتغيرف

ذلك:يوضحافتراضتامثالاتكموأذكر

كتابين:أعطاناالسابقينالحديثعلماءأحدأنلتقترض

انسبنمالكسمعأنهأخبرهإبراهيمأنتخرأبو)حذثنا:فيهالأولالكتاب

.(..:يقول!دالثهرسولسمعت:يقول

الإماموقال"،كذاببحر)أبو:حنبلبناحمدالإمام)قال:فيهالثافيالكتاب

6(.بثقةليىبحر)أبو:البخاري
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نقلواالذينالرواةأحواللكيكشفالذيالكشافهوالثانيفالكتاب

وأنهصحيخاليسالحديثهذاأنيتضحوبه،الأولالكتابفيالموجودالحديث

.كذابرجلإلأإليناتئقلهتئملأنه؟قالهع!ابتهرسولطأنتثبتتئم

؟الرواياتأسانيدحذفمنالسيوطيالدينجلالالإمامحذرفقدولذلك

بالضعيفةالصحيحةالرواياتاختلاطإلىيؤديالروايةإسنادبكرغذملأنوذلك

بينها.التمييزوعدم

التفسيرفي)أل!":القرآنعلومفي"الإتقانكتابهفيالسيوطييقولذلكوفي

والتتش،الدخيلهنامنقذخلتزا؟الأقوالوتقلواالأسانيد،فاختصرواخلآئق،

انتهىأضلأ()1(0لهأنظائا؟تغدهيجيءقنغئهذلكتئقلثم..بالعليلالصحيح

؟الإسلامأعداءتفعلهالذيما

،الأولالكتابقراءةعلىويقتصرون"الكمئساف"،الثانيالكتابيتجاهلون

فييطعنوهذاوكذا،كذافيهالرسولعنحديثكتبكمفيوجدنالقدلنا:فيقولون

!لإسلاما

خمفرهموراءالكشافتاركين!الأول"الكتابفطيممكانفيدخلوالقد

آئمحقا؟ذلكقال!دداللهرسولهلليعرفوا؟لهمسيضيءكانالذيأالئانيالكتابلم

ينقله؟بمايوثقلاكذابرجلزعمهإنما

الطبة:،المندوبسيد:تحقيق،لنان-الفكردار:الناشر(،005بر2)القرآنعلومفيالإتقان(1)

.م6991هـ-ا614/الأولى
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الأخبارفيهكتابمغا:الكتابينقذئنبمثلالإسلامدينخفظقدتعالىاللهإن

الثابتويضتز،والضعيفالصحيحلنايكشف"كشاف"وكتابخ!،الثهرسولعن

حي.اللهرسولعنالثابتضرمن

ن!اتها؟فييثقلاالتيالأحاديتبتابةالعابويتجئبنؤلماذا:الثالثالمطلب

وعنوانه:،السلسلةهذهمنالأولالكتابفيذكرناها،كثيرةفوائدلهذا

23(.ص،الكريمالقرآنحولوأمثالهبطرسزكرياالقسيسأكاذيب)كشف

المسلمين:بهااللهاخثضالتيالدنياعجائبمقالعديتجمن!:الرابعالمطلب

عليهاوائحكم،والحكاياتالمروياتتقدقواعديتضمنالحديثجمئمإن

تثبت.لئموما!م!النبيعنثتتمابينوالتمييزوتضعيقا،تصحيخا

المسلمينعندإلأيوجدلافإنهالدنيا؟عجائبمنالقواعدوهذهالعلمهذاإن

".لإسلام"االحقدينهبهاللهحفظوقد،فقط

العالمين.ربلتهالحمدأندعواناوآخر
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الثانيةالفقذمة

انفذنسروايةخك!

مطلبين:المبحثهذايتضمن

."لتدليسا"معنىلتقريب؟افزاضيل!مثابكر:الأولا!

ائفذئس.روايةخكم:الثانىالمطلب

ذلك:تفصيلوإليكم

:"التدليس"معنىلتقريب؟اقترافهيمثالذكر:الأولالمطلب

المثالمنوالغرضافتزأضيب!مثالدكرهوالتدليسمعنىلبيالتطريقأقرب

تخدثكيفالقارئيتصورأنمنهالغرضوإنما،للتدليسدقيقتعريفغزضليس

سفلأ.وأنواعه""التدليسمعنىقفميجعلوذلك،التدليس

واحد:بلدوفيواحدغضرفييعيشونأشخاصثلاثةعندناأنلنف!رض

المثمهوروفوزي،حاتموالشيخ،الصادقواللسانالقويةالذاكرةذوسعدالطالب

الحفظ.بسوء

ماومعارفهلأقاربهويحكي،حاتمللشيخدروسعدةحضرسعدالطالب

حاتمالشيخحدثني..كذاقالحاتم!سمعت:لهمفيقول،حاتمشيخهمنيسمعه

..بكذا
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..كذاقالحاتماسمعتلسعد:فوزيقالمرةذات
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وبذلكبه،أخبرهفوزيلكن،حاتمال!يخمنبنفسهذلكيسمعتئمسعد

سعد.إلىحاتمالشيخمنالكلامهذانقلتالتيالواسطةهوفوزييكون

؟يقولأنعليهيجبفماذا،ومعارفهلأقاربهالكلامهذايحكيأنسعدأراد

..كذايقولحاتماسمعأنهفوزيأخبرني:لهميقولأنتقتضيالدقة

قائله.إلىالكلامبإسنادقامسعد:يعني"الإسناد"؟:اسمههذا

ذلك.يفعللمسعدلكن

..كذاقالحاتمالشيخ:لهمسعدقال!

..كذاقالأنهحاتمالشيخعنلكمأنقل:لهمقالأو

آخر.سببلأيأوالاختصار،بابمنإما؟فوزياسميذكرتئمسعد

؟مباشرةحاتمالشيخمنبنفسهالكلامهذاسمعأنهسيتوهمونسعدأقارب

حذفلقدالإسناد،منفوزياسمحذفأنههوالؤفمهذافيوقوعهموسبب

حاتم.الشيخوبينبينهالتيالواسطة

ت!قىحكاهاالتيالروايةوهذه"تذليس"،ي!فىسعدقغلهالذيهذا

"مذل!ة".

.تذكرهولمفوزياسمآخقىقدوسعدالإخفاء؟منفالتدليس

الشيخعنالكلامهذاإليهنقلالذيهوفوزيبأنلأقاربهسعدضزخلو

الحفظ،سيئفوزيأنتغلمونلأنهم؟بالتصديقالخ!برهذاتتققوالنفإنهم،حاتم
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فيمايحكيه.ويغلط

حاتمالشيخمنبنفسهسمعهأنهتؤهموالأنهم؟بثقةسعدخبرأخذوالكنهم

.مباشرة

كلامسعدإلىنقلالذيهوفوزيأنذلكبعداكتشفواأقاربهأنافزضناإذا

ذلك؟بعدسعدمنقؤلمحفهمسيكونفماذا،حاتمالشيخ

عنالكلامهذالكنقلالذيهوفوزيبأنلناتقئزحلملماذاله:سيقولون

فأخذنا؟حاتمالشيخمنبنفسكسمعتهأنكتتؤفمجعلتنالقد؟حاتمالشيخ

إذاإلانصدقهولنإليناتنقلهخبرأيفيذلكبعدنثقلنإننا،وتصديقبثقةالكلام

الشيخ.منبنفسكسمعتهأنكلناضزخت

كالتالي:وأقاربهسعدبينالحالفصار

كلامهتقبلونفإنهمحاتمأ"،و"سمعت"حاتمالشيخ"حدثنيسعد:لهمقالإذا

بثقة.

قالأنهحاتمالشيخعنلكم"سأنقلأو:"حاتمالشيخ"قالسعد:قالإذاأما

به.يثقونولاكلامهتقبلونلافإنهمكذا"،

انفذئس:روايةخكو:الثانىالمطلب

"جامعكتابهفيالعلائيالدينصلاحالإمامغزفهالإسنادفيالتدليس!

منهيسمعهلمحديثاشيخهعنالراوي)يروي:فقال"،المراسيلأحكابمفيالتحصيل

بيصرحولا،الاتصاليوهممماذلكونحو!ذكر!أو"قال"أوإعن"بلفظ



الحديثفضطقحجمفممنمقذقات

انتهى0(1()"سمعت"لاو"خبرناأ"لاو"ثناحد"
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فلانا"،"سمعتولا"فلان"حدثناولا"فلان"أخبرنا:يقوللافالمدلس:قلت

منهيسمعهلمويكون"فلان"ذكرأو"،فلانأو"عن"،فلان"قالمثلا:يقولهـانما

بنمسه.

وإنما،والتلبيسالتغطيةأضحله)التدليسأيضا:العلائيالدينصلاحوقال

يسمعهلموهوللاتصالكوهمبلفظشيخهعنالراويأطلقهفيماذلكيجيء

انتهىمنه()2(0

ائمذل!؟روايةحكمفما

إلاروايتهتقبللاالمدلسالثقةالراويأنالحديثمصطلحعلمفيالمقزرمن

.فلاتا""سمعتأو"فلان"حدثنا:يقولكأن،بالسماعصرحإذا

ضعيفا؟إسنادهاويكون،هذهروايتهتقبللافحينئذ"،فلان"عن:قالإذاأما

الرواية.عنهنقلقنوبينبينهضعيقاراوياأخفىأنهلمجتمللأنه

)المدلس":مسلمصحيح"صيانةكتابهفيالصلاحابنالحافظيقولذلكوفي

()3(.لسماعهالمتتتةالألفاظمنغيرهأو"حدثنا":فيهقالبماإلاحديثهمنلمجتجلا

عالمنثر:،السلفيالمجيدعبدحمدي:تحقيئ79(،)صالمراشل،أحكامفيالتحصيلجامع)1(

.م8691،الثانية.ط،بيروت،الكتب

89(.)ص،المراشلأحكامفيالتحصيلجامع)2(

الإسلامي-الغربدارنثر:،اللهعبدموفقد.:تحقيق224(،)صملمصحيحصيانة)3(

هـ.8041،بيروت
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الحديث:علومفي"الصلاحابنكتابعلى"النكتفيحجرابنالحافظوقال

انتهىائخبز()1(0فيجمفةائمذلمس)غئغتة

فيالموسوعيكتابهفيهـ(293)ولدالبغداديالخطيببكرأبوالإماموقال

الحديث:دلسغقن"الروايةعلمفي"الكفايةالحديثعلم

مذتقتضيأحوالطثلاثةعلىيشتملوالتدليسدل!ه،قندفوا..)العلماء

انتهىمنه()2(0يسمعلمممنالسماعإيهامهمنذكرناهمافأحدها:.وتوهينهالمدلس

روايةبتضعيفالحديثعلماءكبارمنخمعتصريحاتاشتهرتفقدقلت:

ابنالإمامدفعقدالاشتهارهذاأنويبدوبها،الاسشدلالوفسادورفضهاالمدلس

المعانيمنالموطأفيلما"التمهيدالموسوعيكتابهمقدمةفيقالطأنإلىالبرعبد

:"والأسانيد

قنكتبفيونظرت،الحديثأهلأئمةأقاويلتأملتأني-اللهوفقك-)اغقم

الإسنادقبولعلىأجمعوافوجدتهم،يشترطهلموقنمنهمالنقلفيالصحيحاشترط

فيالمخذثينعدالةوهي:ثلاثةشروطاجمعإذاذلكفيبينهمخلافلاالمعنعن،

التدليس.منبرآءيكونواوأن،ومشاهدةمجالسةبعضابعضهمولقاء،أحوالهم

..فلانعنفلانعنفلانعنفلان:المغئقنوالإسناد

الثالئة-:الطبعة،الرياض-الرايةدارالناضر:4(،70)1/الصلاحابنكتابعلىالنكت()1

اهـ.415

.حمديإبراهيم:تحقيق،المدينة-العلميةالمكة:الاشر357(،)صالروايةعلمفيالكفاية2()
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الصحيحتصنيفهمفيوالمشترطينالحديثأئمةمنالمتأخرينأنأغقالتكوقد

نأإلا؟لفهوالحمدالعلمأهلوعامةمالكقولوهو،لكذكرتماعلأجمعواقد

"،"سمعتأو"حدثنا":يقولحتىحديثهيقتلفلابالتدليسمعروفاالرجليكون

البر.عبدابنالإمامكلامانتهىخلاقا()1(0أيضافيهأعلم"لامافهذا

الحديث.علومكتبفييئالرالإجماعهذاحولالكلامتفصيل:قلت

المدلس؟الشخص!معالتعاملعندالعقليقررهالذيما:الآنوالسؤال

ثمما،بخبرأخبرهفلاتاأنيوهمناأنهحالهمنغيضتاالذيالشخص:الجواب

مجهولاشخضابينهماهناكوأنالخبر،هذابنفسهمنهيسمعلمأنهذلكبعدنكتشف

يقزرفالعقل،المجهولالشخصهذاأخقىقدوالمدلس،الكلامإليهنقلالذيهو

الذيالشيخمنالخبربنفسهسمعبأنهصرحإذاإلاالمدلسهذاخبرقبولعدمهنا

.بالسماعفيهيقزخفيماآصصلاثقةالمدلسهذاكانإذاهذا،عنهينقل

السليم.العقليقزرهالذيهوفهذا

بناللهعبدبنيوسفعمرأبي:تأليف(،13)1/والأسانيدالمعانبمنالموطأفيلماالتمهيد()1

تحقي!ق:هـ،ا387-المغرب-الإيعلاميةوالثونالأوقافعموموزارةالناشر:البر،عبد

البهري.محمد،العلويمصطفى
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الثالثةائمقذمة

الأولالباب

ائفزستل

مطلبين:فيهناوالكلام

."شلئمزا"يفتعر:لأولاا!

انفزشل.خكم:الثانىالمطلب

ذلك:تفصيلوإليكم

4""انئزلمنلتعربف:الأولالمطلب

":الروايةجمفمفي"الكفايةكتابهفيهـ(463-)293البغداديالخطيبقال

الجرحوأقسامالإخبارضفةفيالعباراتمنالحديثأصحابيستعملهما)قعرفة

بينمتصلإسنادهأنيريدون"م!تد"بأنهللحديثؤضفهممختصزا:والتعديل

شمعهرواتهمنواحدكلتكونأنفيهالإسنادواتصال..عنهأشتدقنوبينراويه

..آخرهإلىذلكينتهيحتى،قؤقهممن

ممنت!معهتئمقنرواتهفيتكونبألن،إسنادهانقطعمافهوائمزشل:وأما

عنالتابعيرواهماالاستعمالحيثمنبالإرساليوصفماأكثرأنإلا،فوقه

انتهى!()1(0ال!نبي

.المنورةالمدينة-العلميةالمكتة:الناشرالمدنما،)براهيم:تحقيق2()صاالروايةجمفمفيالكفاية(1)
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"جامعكتابهفقدمةفيهـ(761-)496العلائيالدينصلاحالحافظوقال

متصل:غئروتقيئإسنادهقطعالذيللحديث)فقيل":المراسيلأحكامفيالتحصيل

..تجقتهاولاالأخرىتفقتئممنهمطائفةكل:أفي""مزشل

..ال!ئرصيعة:أفي"مرسال"ناقة:قؤلهممن(("ائمزشلتكونأنأيضاويجوز

()1(.إسنادهتغضقخذفعجلآ،فيهأشزعللحديثانمزليملفكأن

قهتاائمق!يرينمنكثير)دكز:قال،تفسيرهفيكثيرابنالإمامذكرهمامثاله

..ضجيحؤخهجمنم!تذةأزقاؤلمه،كزشقةقاطرقمنؤتيهتقا..ائغزاييقلمحضة

انتهى"()2(0..الئخمبقكة!الثهزشولقزأقاذ:جتئر،ئنشييدغن

فسعيدح!،اللهرسولأصحابمنليسفهو،التابعينمنجتئرئنشجيد:قلت

هناكفليسعافا،ثلاثينمنبأكثرحب!اللهرسولوفاةبعديعنيهـ)3(،46عامولد

بينهما.انقطاعهناكبل،منهت!معلكيع!والرسولسعيدبيناتصال

أخبرالذيقمن!،والرسولسعيدبينانقطاعهناككانإذا:الآنوالسؤال

؟!القصةبهذهجبيربنسعيد

اسمخذففسعيد،القصةبهذهأخبرهالذيالراوياسمتذكرتئمسعيد

الناشر:،السلفيالمجيدعدحمدي:تحقيق23-24()صالمراسيلأحكامفيالخصيلجامع1()

.م8691-الثانية:الطبعة،بيروت،الكتبعالم

-بيروت-الفكردارالنايثر:كير،بنعمربنإسماعيل:تأليف23(،0)3/كثرابننفسر)2(

اهـ.451

.م8491،بيروتالفكر،دارالناشر:(،411/)النهذيبكذيب)3(
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الحفظسيئيكونوقدكذائا،يكونقدائقخذوفالراويوهذا،تذكرهولمالراوي

يسمعه.مايضبطلا؟النسيانكئير

ائقضذر،مخهولةبذلكفتكون،انقطاعفيهإشادها؟كزشقةروايةهذه:فنقول

مخهول.تققهاالذيأو،تخهولقضذرهاأنأكما

انفزسنل:خف!:الثانىالمطلب

قؤيتاأضل!-الزؤاتا!بمن-)ائمزشل":مسلمإصحيحمقدمةفيجاء

1(.بحخيما()ليحقلأختارباائيئيمأفلؤقؤلي

خكمأن)اغقم:الحديثعلومفيمقدمتهفيالصلاحابنالحافظالإماموقال

بائمزشلالاحتجاجسقوطمنذكرناهوما..الضعيفالحديثحكمائفزشل

ونفالالحديثحقاظجماهيرآراءعليهاستقرالذيالمذهبهوبضغفهوالحكم

تصانيفهم.فيتداولوهوقدالأثر،

بالأختايىانجفيمأفلؤقؤليقؤيتاأضلفي"ائفزشل:"مسلمصحيح"ضذروفي

بخخيما!.ثيسق

أصحابجماعةعنذلكخكىممن-ائقغيربحافظ-البرعبدوابن

()2(.الحديث

صلم)1/03(.)1(صحيح

الرحمنعبدبنكمانعمروأب:تأليف53-54(،)صالحديثعلومفيالصلاحابنمقدمة)2(

نور:تحميئام،779هـ-ا793:الطبعة،بيروت-المعاصرالفكردارالاضر:،الصلاحابن

عز.الدين
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"جامعكتابهمقدمةفيهـ(761-)496العلائيالدينصلاحالحافظوقال

السقيهم،منالصحيحعيرفالإسناد)قباتصال":المراسيلأحكامفيالتحصيل

جمئةالحديثفيالإرسالكانفلذلك،أثيمأفاككلقؤلعنالشريعةهذهالثهوصان

الغزر()1(.منعنهائضزويإئهامفييما؟بسببهبهالاحتجاجعنويتؤقفبها"يئزك

البشيرسننلمعرفةوالتيسير"التقريبكتابهفيالنوويالدينمحيالإماموقال

()2(.ائمخائينجماهير!عندضعيفحديث)ائمزشل:الحديثأصولفيالنذير"

22(.)صالمراسيلأحكامفيالخصيلجامع(1)

محمد:تحقيق،العربيالكتابدارالاشر:3(،هالنذير)صالثيرشنلمعرفةوال!يرالتقربب)2(

.م5891هـ-ا504/لأولىا:الطبة،عثمان



الأولالباب

الرابعةالففذمة

قديكونأن-فنغفهأوحديتبصعةانخف!عند-يمتنتزمأهل

السابقين؟العديت،علماعليهتكل!

علماءعليهتكلمقديكونأنيثزطلاضغفهأوحديثبصحةائحكمعند

الحديث:أئمةكبارمنخمعتصريحاتبعضبدكرونكتفي،السابقينالحديث

)وكذلك":الحديثعلوم"اختصاركتابهفيقالكثير:ابنالحافظالإمام-ا

ذلكوغيروالبزار،يعلىأبيومسندي،والأوسطالكبيرالطبرانيمعجميفييوجد

منالشأنهذافيالمتبخريتمكنما-والأجزاءوالفوائدوالمعاجمالمسانيدمن

ويجوزالمف!ي!د،التعليلمنوسلامته،رجالهحالفيالنظربعدمنهكثيربصحةالحكم

انتهىقئله()1(0حايأصحتهعلىتئصتنموإن،ذلكعلىالإقدامله

يجوزأنهالعراقيالدينزينالحافظقزر:العراقيالدينزينالحافظ-2

كتابهفيوقالائمتقذين،الحديثعلماءئضخحهتئمحديثايضخحأنللمتقكن

الحديث؟أفلغملعليهالذي)هو":الصلاحابنمقدمةشرحوالإيضاحأالتقييد

تصحيخا()2(.فيهاتقذقهملمننجدتنمأحاديثالمتأخرينمنجماعةضححفقد

الأولى.:طشاكر،أحمد:تحقيئ،العلميةالكتبدار:الناشر(،2ه)صالحديثعلوماختصار(1)

دار،العراقيالحينبنالرحيمعبدالدينزينالحافظ:تأليف23(،)صوالإيفاحالتق!د)2(

.عثمانالرحمنعبد:تحقيق،م0791هـ-ا938ايأولى/:الطبعة،بيروت-الفكردارالثر:
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فيقالهـ(:852هـ-)773الق!قلانيخخرابنالدينشهابالحافظ-3

!..المشهور)الكتاب:الحديثعلومفي"الصلاحابنكتابعل"النكتكتابه

ولم،الصحةلضروطإسنادهوجمع،ئعقلهولمحديئازؤىفإذا..متلأ"النسائي"شتن

علىتنصلمولوبصحتهائحكممنالمانعما،جمقةغلىفيهائمطيعائمخذثتطيع

رواةرواتهماالقبيلهذامنيوجدماوأكثرسيماولاالمتقذمين؟!منأحدصحته

الصحيح.

انتهىالقن()9(0هذافيذوقلهمنفيهيناخلاهذا

فيالوسعوبذلالجهدالمتأقلالحافظتقغ)إذاأيضا:حجرابنالحافظوقال

فما،الضعيفةالطريقتلكمنإلايجذهققئمقالانه،منالقتنذلكعلالتفتيش

خمثه؟!غقتةعلبتاغبالضغفائحكمجمنلهالمانع

وغرف،بهتقزدفلاتابأنتجرمقدالحديثأئمةمنإمامكلاموجدإذاوكذلك

ائحكممنيمنعهالذيفماقابح،بتضعيفضقفقدالمذكورفلآتاأنالمتأخر

انتهى؟إإ)2(0بالضغف

"تذريمثكتابهفيقالهـ(:119-)984السيوطيالدينجلالالإمام-4

منوزدةالمتقدمينمنالتصحيح)قبولالئواوي":تفريبلثزحفيالراوي

حديثمنقكم؟بصحيحليسماوقبول،صحيحهومازذت!تفنرمقد-المتأخرين

الحكمجمنتمنعقابخة،جمفةغلىفيهالمتأخراطلعمتقذم،إمالمبصختهخكتم

272(.271-/1)الصلاحابنكتابعلىال!نكت(1)

887(.)2/الصلاحابنكتابعلىالنكت)2(
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انتهىبضخته()1(0

تيسيرإلىالنقاد"إرشادكتابهفيقالهـ(:ا-01182)99الصنعانيالأمير-5

إذاالأعصار:هذهفيوتضعيفهالحديثتصحيحجوازفي)فصل:الاجتهاد":

عليهيسبقلمحديثاالأعصارهذهفيؤجدلمنمانعلاأنهفاعلم،قررناهماعرفت

رواته،أحوالفيالرجالأئمةكلامفتتبعغيرهولابتصحيحالأئمةمنإمامكلام

جزمكماالحديثعلبأيهمافجزمعدمها،أوروايتهثقةكلامهممنلهحصلحتى

ذلكفيومستنده،وغيرهالبخاريمثلمنوالتضعيفالتصحيحأئمةمنقبلهمن

فيمامجتهدافيكونوحينئذذلك،فيكالقدماءهوبل..أوضحناهكماقئلهقنمستند

الأولينالأئمةتصجحبأنالقولعنمحضلاأنهكمافإنهمثلا،بصحتهحكم

التصحيح،عليهففرعوا،الرواةأحوالمنإليهمبلغماعلىبنوهإنمافإنهاجتهاد؟

صححهمابأنالقولعنمحيصلاكذلك،وضبطهمالرواةثقةعنعبارةوجعلوه

منالأولونقالهماحكمحكمه-حسنوهأوضعفوهأو-هذايومناإلىبعدهممن

الرواةأحوالعنشقفقنإخبارقبولوهوواحد؟الكلفيالأصلإذ؟الأئمة

انتهى()2(0وصفاتهم

علىيحكمقدكؤنهعنالألبانيالشيخشئل:الألبانيالدينناصرالشيخ-6

يأأحد؟إليهات!بقهقئبأحكام-والضعفالصحةحيثمن-الأحاديثبعض

الوهابعبد:تحقيئاليوطي،بكرأبيبنالرحمنعبد:تألف(،147)1/الزاويتذري!()1

.الرياض-الحدثةالرياضمكتبة:الناشر،اللطيفعبد

الدارالثر:دار،الصنعانبإسماعيلبنمحمد:تأليف(58)صالاجتهادتيسيرإلىالنقادإرشاد2()

أحمد.مقبولالدينصلاح:تحقيق،الأولى:الطبعةهـ،ا504-الكريت-اللميما
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عنالألبانيالشيخفأجاب،السابقينالحديثعلماءبهايضزختئمأحكامهبعضأن

")1(:ب:رقمصفحة،الصحيحةالأحاديث"سلسلةكتابهمقدمةفيفقال،ذلك

أساسيين:أمرينإلىيعودفالسبب:المتقدمينللحفاظبالنسبة)أما

المتقدمينبينذلكفيفرقلا،والنسيانالخطأطبعهمنالإنسانأن:الأول

تزككئمقالوا:وقديماالمتأخر،عليهقتشدركويسهو،المتقدمينسىفقد،والمتأخرين

للآيخر.الأول

اتبع.-كانأيهماققغ،والبرهانللدليلحينئذفالحكم

منالالرقتتئعفييتوسعقدالفنبهذاالعارفالمتأخرأن:وهوالأهموالآخر

بشواهدهلمعرفتهالحديثتقويةعلىذلكفيساعدهما،لحديثال!ئةدواوين

عنلهكشفللالرقتتتعهلأن؟الصحةظاهرهإسنادتضعيفوعلى..ومتابعاته

لهيتطقركانماوغيرهما-التدليسأوالانقطاعأوكالإرسال-!يهتابحةجمتة

انتهى(.الحديثمصطلحجمفمفيمذكورأفروهذا،للالرقتتئعهتؤ،ذلك

.م1هـ-599ا514:الطبة،الرياض-المعارفمكبةالناشر:(1)



!!قإلا!

الجفسيةالخممبيمىالقممتيسافتراءاقكشف

ف!االلهلوله!علىالكاذبة



35الله!رسولعلىالكاذبةالجنسيةالخسيسالقسيسافزاءاتكشف

الخسيسالقسيسهذامثلعادةهوالكذبأنجيذاتغقمونائم!يمون

يرىكأنه،وضروريمطلوب-الموضوعاتهذهفي-عندهالكذبلأن؟وأمثاله

فيجاءماقفمفيالخاصةطريقتهعلىمنهاعتماذالمخرقا؟ليسذلكفيالكذبأن

فيه:جاءحيث"،المقدس"الكتاببوائم!فى،بهيتعبدالذيكتابه

؟()1(.كخاطئتغدآناأدانفلماذا،لمخدهبكذببازدادقدالثهضذقكانإن)فإنه

خاطئايكونولا،إدانةعليهتكونلاوبذلكزته!مجدليزيد؟يكذبفهو

هذا!بكذبه

كانوإنما،الإسلامأعداءيزؤجهاالتيالأكاذيبتلكبمثلينخدعلاوالم!يم

المسلمين-منجذاصغيرةولطائفيما،بينهأبناءمنبأكاذيبهللمخدوعينالردهذا

العفم.وضعف،العقلوضعف،النفسضعف:أوصافثلاثةفيهااجتمعت

ارتكبها.التيوالتحريفالتزويروجرائمأكاذيبهنفضحيليوفيما

كتابهممنجزءالرسالةوهذه7(،:الفقرة3،)الإصحاح:روميةأهلإلىبولسرسالة)1(

".المقدس!الكتاببالمسمى
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الأودالكذبة

الثانيالباب

"28"(:الدقيقة7"،ه"الحلقة"،الحق"حوار)برنامجفيالخ!يميسالق!ي!سقال

الكتب:منواضحهوكمامحمدأخلاقفيحقيقةالمخجلةالجوانب)من

المخازيهذهلكشف؟المسلمينأحبائيلمشاعرتأسفيأبديوإني،الجنسيشذوذه

كلهاوليستالشذوذمنالأموربعضوسأذكر،الإسلاميةالزاثكتبواقعمن

محمد(.مارسهالذيالشذوذ..

ائقؤتميحذثهؤفبينما،مراحلمحي!كانالأنصارمنرجلآأنداود"أبي"سننفي

:أيمحمد،ياأضبريب:الرجلققاذبعصا،خاضزييما!ص!محمدطغتاويضجكهئم

تريد.كماافتض:أي"اض!ز"،ققاذ:،منكلأقتص،تفسكمنقكني

(.عريانكانالرجلقميم!،غتنؤليشقميضاغتئكإنقاذ:

قائلآ:وجههعلىالحزنويظهركف،علكقايخبطالخسيسالقسيسبدأثم

غقىتجر،الكلامهذاأقولأنغقيئتجر،الكلامهذاأقولأنيجماعةياآسف)أنا

ئقئلؤتجغلقاختضتة،،قميصه!الثهرسولفزقغ:الكلامهذاأقولأنجذا

كشخة.

إ!كشحه؟إ

.قويإسناده،صحيححديثهذا:الذهبيوقال

.الزاثكتبمنمرجعوعشرينأربعةفيالواقعةهذهوجاءت

،.)كشحهمعنىالقواميسفينرىتعالوا
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الإبط.إلىالحجبةبينماهوالكشح:يقول"العرب"لسانفي
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!!!؟الحجبة

العانة،فوقيعني،الوركرأسهيالحجبة:لكيقولالحجبة،وراءتجزئت

هذاتصوروا،عانتهمنعريانوهويقبلهطال،فماعانتهمنالنبييقئلأخذفالرجل

الأزهر(.شيخمعيحصلالمظهر

!(.فخنري)شيء:الكذابالمذيعلهفقال

رخلويأتيهكذا،ملابسهيرفعالأزهر)شيخقائلآ:الكذابالقسيسوجمكمل

صعب!كلام!؟الإبطإلىعانتهمنئقتله

!!!؟الكلامهذاويقتل،اللهعندمنرسولأونبيبأخلاقيليقهذافهل

الخبيث.الكذابكلامانتهىإ(.!هذا!عظيمخلق

والبشاعة:القبحمنتهىفيكذبتينالخبيثهذاكدبلقد:قفت

القصة:هذهدنىاياودالكذبة

تضللكياالعرب!لسانفيبحثأنهفزعملأالكشحأمعنىفسرعندما

فوجدالحجبةدا،9معنىعنفبحث)الحجبة!،بتفسيرهإلايجدققم،للمعنى

فوقص!الرسولقئل!هالصحابيأنكذبةوافترىفوقها،وماالعانةمنطقةمعناها:

الجن!ي.الشذوذمنهذاوأن،عريانوهوالعانة

:الآنوالسؤال

"؟العرب!لسانفيواضخا!)الكشحمعنىيغلآيجدلمالكذابالخبيثهل
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المشاهدين:عنالكذابأخفاهماإليكم

...الجلفالضقغإلىالخاصرةبينماالكشخ:)كشحا:العربلسانةفيجاء

المتقفد(.منالسيفمويعوهوكشحالقهما:الأزهريقال

،الإنسانجنب:معناه)الكشح(ف،والشمالاليمينفي:كشحانعندنايعني

السيف.عندهيوضعالذيالموجمعوهو

ولش؟الجنبفيوهو؟السيفموضعيظهروفيها،ذلكتوضحصورةل!اليكم

.الكذابالخبيثزعمك!االعانةمنطقةعند

تجثبه.فيص!الرسولقتلإنا!هفالصحابي
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وهو،المشاهدينأمامالشاشةعلىالكذابيعرضهالذيالكتابغلافوهذا

:العربلغةمراجعوأضخمأشهر



":العرب"لسانمنمصورةالصفحةهـاليكم

.هه3

ثىل!ك!له!-لؤ+شاتشيملا،.لاذبا-لاثم.،يئبرثا:،ضضه

ضلىكذ&زثر.لكرتاغلةباتف!ثرلبمتقض!ؤلآ.؟كأبك6

يرمز،.نكأ!ؤكأرؤلماادن!.ؤ!نن

ةظ!لأصابىاث:ضقؤفير

لأضمأنملت:ئقت..مملى-صيمراكرةنننمي!.!فزد

كبكارتمىهـ..كثزتةةص

ةاقث!ن!!-كأافضكأز.ث.!ةص!ت.كدا.

لأك1بثفي.!فتتمأ؟.تكنيانم!لرأة

زية.ا.ولح!3خي:اشي:*ظ.كثوأة.اكىنض

صكتلكشجاءننتن.فإلاالئغ!ت"ات.فيتانجش

ضت!،ةشنمئة-تلنىدمزحانأالنئبم،تلات

!نات.شزرتتجل.ركت.!ن!،طبن

!نلة!لضشنلىأفي:ط!تةئ

ط!ة:كأ.لنهخاتر!اتلأة..الكى

،زأ!ترت.الكنرت.كلت.نيرك!دننىزتمأت.ائكىء:ص

نحنع!تمحت،و!.ةةكئرش.!لخيميلثلار3،ك5!

أنضءثر.لأإكل!لأ.ن!لاالأنيثةة-ق،أنمثةالمظلآكأث

دؤت%!ؤكأالقق!!زش!تجقئك!،غتأكأ-!كل.أكة.كمه

لا!-:.كل"برثاجصا.بؤ-زاىورسث

؟قى!ضؤتثامكرتلآصرب،ةكن!نملىال!ذ،رىةممش

فيفي&تجبرتنىتمكأ،ثنر.زتى،ن!زتمبئ.نيكراء،رلأبمة

كل.ات!لافىزلهي.كل!ششتلض:،قينذفي

ؤزذ،لاللئرنخرتثرئقزألأرفيكآلتلأ.ج.ة

صة،-."ةلالأ،جنم:ماقلآ.

ةتر،افذلترع،اجمىلأفيفييفى"،ناثتماثل!ثمز،ذر6

فى،ط.افيلأفيفئ؟ث1ارضئرثمبم:

وخما.ةصلد+حم!لا،.شنو.أئدلا،كأأث،نت،كهات3ةغى

نفئئا35،ثزقزن!1طلسئثئإلحامز:ه،يختشنج!ص

ي!؟في.لملة،ل.-8نحة.يذ:تشدت.زنكرب!دكى

كزلهشل!ةت،كنر!ةتبشزبنةمز:تمه

تنث.بئك!؟!ي!تنخثثة

ثلىتكلأا.!كألحكغ..ممع،ئحىث،ببجئهلىيخز:ةاقىم

إلىالز!ئنيكأزتر،ثضمىالفلىكىةلذكت

ة2س.الئزيتهأروضض.صبغفتهكو

بلىقىنجثةجمثزلزاثكاكأص:شذ-ةننتبب5

ئهل!نزشلريشيأس-.ل!ر!-لءطميهـ.+ص

صئي،كم.تلىظ.فهـد"ول!د،صر..مملىصه.!!ا،-ست

ة!ة!هضيزنلى.لثتكأالت-!..!؟ص

دتنأت1لكتبملأ-فدانتك!

ثذج!اكأظذالت!في

ذ،في.كأ!كأثط-لألنطد

الكنغ!.ص\ك!لتففبافىز"ا

قياظط"*!فامنى!كأ

ةإاكغ..لتاثر:نتىأالز

لأنحنحاد.تتا،كلخا!رنجىعان!

مذ.لرزببلبكبمالبم.إتالص

غ!.إ69!كركغ"بككأ:ةت

مزب!.ةذثي

!تميخت.كافي

101صطفيا:كل!نجلرن.

.الم!:يطصالن.نيمن.

!!تض!:كتةئ

انخغنجضمااةاعتئ

نر.تئنرفىكظؤخ!

ق6!ازجرافيغتات!قىبئت

ةالفاطخيككتفمكل

%-ور%ا3قيبئ

!--ل،لمشىات14طإفازكبك

دمث.4!ت!أضرةبز.بوانقكت

خل!فنىنم!ثءىأ!ت

شخنخرةذ؟تطقرنلا

ولنمكتال!ذ:،لهـمض

شنكةلات*تلمى:تجاذة

(لأن!:قيذةبالأة"طهـا

بتقواثتفيلىزكذ

ط!!كادلملأئةنخإ:"!ل!!!.كل

!صةةتزتأءفيصأذكت

تأصص3كتنمنتك!.ةكات

!

نحدطتلرى.ءس!ل5ا؟.
اغا.وا.كىة.ترسىتطكع.ي!-

-كه.،-حلألر!مدطر+ر؟؟صد

.تبفرتلرصاد،ميحنه!!ه

خا-ء،9"خها.،ت.دنمبى.لمخ!ا

الثانيالباب
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:مكبرةصورةصهاليكم
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بدؤلمبفن.

،:المبرح!نعقة

خنا،كقنهل

ا!ه،كحاأ:

الأصاذ11

إنىالحأعئماتن:الكحغه.ممثح

.إتىالرهتذلؤينؤهو،الخففي"لغعقع،

:قرثناذأالتنز

بطاتة/كئخىلإئنقأؤالب!ث

د!النزتييريزيتضحب

ناذالأرنرىهـ:"ئماكخالؤ،ؤهؤمزيئي

نإ:تمدخدك!ثؤفىأالمنمفدينالفر

ؤعنرث.أضتركةإذا

داأبرسبدنال)1(

،؟منء،ظحالكخ:اكل!

ذريفيقلجفرنودعياضهافى

)امذافىارنفعنرقدضهالظبا.

وكات:ظلثماالودععلين

اهـ.أببضود!

الخسيس.القسيسهذاوتزويركذببشاعةلكميتضحوبذلك

"المعجمالعربيةاللغةفيمعاصرمرجعأشهرفيأيضاموجودالمعنىوهذا

فيه:جاء"،الوسيط

الكشحيصيبداء:والكشاحالكشح00،والضلوعالخاصرةبينما:)الكشح

الخئب()1(.ذاتهوأو

إ:المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحمرقاة9فيجذاواضخاأيضاجاءالمعىوهذا

الخاصرةبينماهو:الملكابنوتبعهالشارحقال.جنبه:أي":كشحهيقمل)"وجعل

العربية-اللغةقخقعإصدار:من،الدوليةالروقدارالناشر:788(،)صالوسيطالمعجم()1

ممر.
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()1(.الجنبأضلاعمنالأقصرالضلعإلى

الثانبالباب

القممة:هذهدنىالثانيةالكذبةأما

عريائا.أصبحالقميصرفعتما!رالرسولأنزعمحينفذلك

ورداء،إزار،:لباسهمكانالعربأنتغقمأنبدلاهذهالخبيثةكذبتهولتوضيح

وقمص.

الجسم،منالأعلىالجزءيستروالرداء،الجسممنالأسفلالجزءيسترالإزار

والرداء.الإزارفوقئلبسوالقميص

هـ(:953)المتوفىالسمرقنديالدينلعلاءالفقهاء""تحفةكتابفيجاء

ورداء()2(.وإزار،،قميص:أثوابثلاثةفييصليفأنالمستحب)أما

علاءللإمامال!ثرائع"ترتيبفيالصنائع"بدائعالفقهيةالموسوعةفيوجاء

الكاساني:الدين

ؤرداء()3(.ؤإزار؟،قميميى:أثؤابثلآثيمافييضئنأنقفؤائم!تتخث)أقا

تختختايهخاليفي)الإزار:أيضا"الشرائعترتيبفيالصنائع"بدائعفيوجاء

تحقيئ:،بيروت-العلميةالكتبدارالامثر:(،8205/،المصابيحدضكاةشرحالمفاتحمرقاة(1)

.م1502هـ-ا224/الأولى:الطجة،عانيجمال

.(1/461)الفقهاءتحفة)2(

2(.1/91)الرائعتريبفيالفاثعبدائع)3(
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القمبصيى()1(.

أزضهئمالحخافي)ؤأفل":الفتاوى"مجموعفيتيميةابنالدينتقيالإماموقال

توائتايىد؟،ائبلآبأفلبجلآفي..تيماؤالأزبالأبييىلئشتغتا؟ونقكائوا؟تاردةتي!ت

انتهى()2(0القميصيىإلىتختاخونتل؟دلكتكفهئمتئمؤالأزبتيماالاببريىغلىاقتضزوا

تحتالإزاريلبسكانوإنماعرياتا،تكنلمالقميصرفعحينص!الرسولأنأي

الفميص.

وأيخزا:

تكن!فلم،أصحابهمعص!تواضعهشدةعلىواضحةدلالةتدلالواقعةهذه

متواضغا.كانوإنمامتكبرا،جبازا

قظاؤتؤكنتقفتمينتآلئ!ينزختؤقيتا):قالحيثتعالىاللهوصدق

.،951:عمرانآلأخؤلك!يقلأنقصواآلققبغيط

3(.80)1/الثراثعترتيبفيالصناثعبدائع()1

2(.1/220)القاوىجمموع)2(
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الثانيةالكذبة

الثانيالباب

9013(الدقيقة"78"،الحلقة!،الحق"حوار)برنامجفيالخسيسالقشسقال

الخيميس:تعليقاتمنفهوأ(القوسينبينوما

قزارة.منفتاة"،القراريةالفتاة9اسمها:،عزيزيياغريبةقصةلهاواحدة)تأتي

..ملمةالصحابيمنمحمدأخذهاإنقصتها:

خرجناهذا:سلمةقالكثير،لابن22!صا4/جوالهاية،البداية9كتابفي

ومعها،فزارةمنامرأةوفيهم،فزارةبنيفغرؤناعينا،الثهرسولوأفرهبكر،أبيمع

الضيدهذاعللكهدية:ليقالابنتها.بكرأبوفؤقتني،العربأحسنمنلهاابنة

المدينة.قدفتحتىثوتالهاكشفتفما:يقول؟(يقولماذاانظرأ.هذهخذ

)يالي:فقال(بالفتاةسمعالثهأرسولالسوقفيالثهرسوللقينيالغدوفي

ثوتا.لهاكشفتوما،أعجبتنيلقدالثهرسولياوالثه:فقفت".المرأةليقب،سلمة

حتى،وتركني،الثهرسولفسكتمنها(،يقتربولمبتعريتهاتقملمآدبهمنالرجلأ

(.السوقفياللهرسوللقتنيالغد،منكانإذا

لا)أناقائلآ:وجههعلىوالدهةالتعجبملامحيمظهرالخسيسالقسيس

إ(.أفهملاأنا!؟يعملماذا!السوقإلىيذهبالثهرسوللماذاأغيرف

التهديد:تنزةفيصوتهبأعلىيصرخوهوقائلآالخسي!القسيىيمكملثم

نأإتا:يعنيأقذده،".أبوكدثه،المرأةليقب،سلمة)يا(:اللهأرسول)فقال

أيضا؟أنتسأقتلكيخهابا،لكسأقله؟الثهدفةفيأباكتغتبرأنهـاقاالمرأةتعطيني
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هيوهاثوتا،لهاكشفتوما،أعجبتنيلقدوالله،اللهرسوليا:فقفت:قاللذلك

الله.رسوليالك

ابخيث.الكذابكلامانتهىمحمد(.أخذهاالتيالجواريهيهذه

فيقاتلهذهب)تما"(:!48الدقيقة08"،")الحلقةفيالخسيسالقسيسوقال

؟".الفتاةحال"كيف:لهقال،السوق

ثوتا.لهاكشفتمااللهرسولياوالله:لهقال

.(!معهاينامويأخذها،لهتقثهاأنإلىالموضوعتكزرو."ائغثها":لهقال

الخسيس.الكذابكلامانتهى

ذلك:تفصيلوإليكموالتزوير،بالكذبكلامهامتلأالخبيثهذا:قلت

الخسيس:القسيسارتكبهاالتىالأولىوالتزويرالكذبجريمة

4/ج،والنهايةالبداية9كتابفيجاءقدأنهائمرؤرالكذابهذازعملقد

!البدايةفيجاءماوإليكممعها،ونامالمرأةأخذ!الرسولأن221"صفحة

22":1:صفحة،الرابعالجزء:،والنهاية

ليقب،سلمة"يا:فقال،السوقفيص!الثهرسوللقينيالغد،منكانإذا)حتى

رسوليالكوهيثوتا،لهاكشفتماوالثهالثه،رسوليا:قلت".أبوكدثه،المرأة

المسلمين،منأسارىأيديهموفيمكة،أهلإلىص!الثهرسولبهابعث:قال،الله

انتهى.(مسلمرواهوقد.المرأةتلكص!اللهرسولففداهنم

؟!الخسيسالقسيسارتكبهاالتيالتزويرجريمةالآنعرفتمهل:قلت
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منأسارىأيديهموفيمكة،أهلإلى!الثهرسولبها)بعث:عبارةحذفلقد

إ.المرأةبتلكح!الثهرسولففداهم،المسلمين

معهاإ.يناموأخذها9:عبارةعندهمنووضع

منأصىبهاليفاديطلبهاوإنما،لشهواتهالمرأةيأخذلم!الثهرسولإن

بمكة.آئئزهمتمكانواالمسلمين

بتسليمسلمةيأمرلم-الأعلىالقائدوهو-أنهص!النبيأخلاقخ!نومن

له!يهبهاأنعلىيحثهأيامعدة!ظلوإنماقفزا،المرأة

!:والنهاية"البدايةكتابمنمصورةالصفحةيليوفيما

221

اهـ.(اقا

لائمفت

!فلوق

نكتلما

صلىنب

بهافيا

الى%ةظ
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كاملة:الصفحةصورةيليهثم،الكتابغلافوإليكم
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لمف!ابراا

ا!ثنفظائ

!حلزرخ!دة

ا!بنآ!بنقرا!آ!زا

:ثأيخمايبن

ثى!8هـيهصتكلل!ء-!مم!
!نىحرلىتطلمح!ه

ص!!ممارف

01761011ع!ت
كبررت

اليمارف!بما

يخةانابنة

ص!رءل!هصعا

معى

المحا996الالبأ-

؟كير!ت-بئد

الثانيالباب
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288ححححححح!جمححح!لى

مى،لقرصلفيهـكللمألا!لنضا"تنمتالمهستشاؤلاكنتفا"

لانمنترطأمنق!ا!"صل،لملهـضن،الرأةلىبات"لتدلرلى!

تل!رقاذأ،--رصلىبقندسبناناص.موفىكئالهرطن!كل.!ة

!نكلانالارط"نتأجملىكهلا!""-لتلتكل،الر+دبلالا.

بات"شلىلرفقاساثرصلبيفسفيلماصىوش؟شس!ادرصر

كت؟كلارو"صرث!كلةالاكتماد"للالىطفدكل،أصكليلىأةل

.أةالمنجك/!رطإفهتمامالملبنشلىاطمبمبمأوذ.*أملالاساترصل

..م!!محرت:-كأ،يق3رد""ت

لول!ا!ولتد،!لاءرا.اد!ي"سرص+

لمفرنسى!يمربت،ساتلمصلأننجصاطدا!ى-فىءسيهل،دأرنم

الىايا،ث!لر،!طر!ابلب!هنا،،ام!كأفيهـبلهـ-،ابهاحمدلصهلة

لىصلىث!كمو،ضمخلدتملىلىقي.لل!قيالىلماج!عرولمشم!،ا*ر،الى

:"عم.لميثرتقي*إصك1،ا!

"ئو.ىالمرلىدكي!رراتد4عهص*

لىت.رصفيطرسمررةفيلأصابكهلتئابرلبمجد"سأرثرنم

ررأتساتب-مصرا+صفهرلمة،ىولبكث!&سدصلأد2صىمن

بم،بزو.فمرجمع4أ،!اترحلبم)محر.6شحقب!مىرل!ر!بكلال

ءرنلاسذنجحمص،بركرانلمضيرررلبنك،أ"سرصلبك؟رطاتدا"كل،

ببملبأ.بلىتملنجبرشهـسبلأ/كلةبلزا./ثتاشردبشملمبلكل-

نم.كوشصرر"اتسادب4دننر.4،اتمم!ا!سهبالهسصأمرىرزلما!

كأ!زاش-!؟بو!،6تتىربهنر-بىشاض!صئمرمجموؤاتغ

كلاللبنص،كل!،انكأ10ع01صىتهدات!لىلرب-؟فمر-ضرط

دلىلمصتسقو.-أالنبكأببهـان!أبرمفيشولهرحلفوتهبر

.شتلمتا1كغلمر،ات!ررب!ذ!ة!

-،ك!وصعليىث

!اكال!فيذ-فىفي+بثاصلقأذرطبند"هىفىءسلطلى

!!
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روىقدمسلمالإمامبأنصرحقدكثيرابنالإمامأنالصورةفيظاهرهووكما

الحديث.هذا

وفداءالتنفل)باب::عنوانتحتجاء،مسلمصحيح9فيالحديثوهذا

(.بالأسارىالمسلمين
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قكة،أفلإلى!اللهزشوليها)قتغث:هكذا"مسلمصحيح"فيالحديثوتفظ

(.بقكةأيرواكانواالصئحيمينمنتاشايهاققذى

توضحالتيالنصوصهذهويحذفوجمخزف،وجمرؤرالكذابهذايأتيثم

بأن-وتزويزاكذئا-الصورةيشوهثم،هدفهوسموخب!،النبيأخلاقسمو

ائمتقفدالتشويهوهذا،لشهواتهغضتا؟أصحابهمنالنساءيأخذكان!بلهالرسول

علىالحاقدينمنوأمثالهالكذابهذاقلببهامتلأالذيالحقدقذىلنايوضح

!ده.الثهرسولالخلقأشرف

بل،البشعالقبيحالتزويربهذايكتفلمالكذابهذاإنبل!،!الش!

يلي.فيماذلكوتفصيل"،أبوك"دتهمعنى-أيضا-خرف

الخسيس:القسيسارتكبهاالتيالثانيةالكذبجريمة

وهذا،بالقتلتهديد:معناه"أبوك"دئهص!:النبيقولأنالخبيثزعمحينوذلك

أمامالشاشةعلىغلافهويعرض"العرب"لسانكتابكثيزايستخدمالخبيث

في"أبوك"دثهمعنىتعلمفهو،البابهذافي"الأولى"الكذبةفيرأيناكماالمشاهدين

.العربلغة

:المفاجأةوإليكم

ماالؤتدمنوجذفإذا..آعربوك""لته:الحديث)وفي":العربأألسانفيجاء

لئهابوك:أي.والئعجباتذحقغرضفيآعربوك!،الثهقيل:وئحقد،قؤيعهتخ!ن

انتهىبمثيك(.وأتىبكأنخبحيثخالصآ؟

والتعجب.المدخبابمنئقالعبارهفهذه:قلث
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العبارةهذهأنالعلماءعندمشهوربلفقط؟"العرب"لسانفيهذاولي!

.للمدحتذكربأنهاالعربكلامفيمشهورة

لا:مسلم،صحيحدشرحهفيالنوويالدينمحعيالإمامقؤلذلكومن

ائقطيمإلىالإضاقةق!نيها؟الثتاءائقزبتغتادقذحكلضةآعربوك""دثه)ؤقؤله:

اصبوفيلثيما:تةييللمجضد،قاائؤتدمنوجذقإداالئخيرير:ضاجبقاذ..ت!ثيريف

انتهى(.بمثيكقئلىخنث

المث!اهدينليخدعالخبيثالكذابهذايأتيالتصريحاتتلككلبعدقلت:

التهديد:تئزةفيصوتهبأعلىيصرخوهوويقول

نأإقا:يعني،أهذذه".أبوكدثه،المرأةليقب،سلمة!يا(:الثهأرسول)فقال

أنتسأقتلكفيهابمالك،سأقتلهالثه؟دقةفيأباكتغتبرأنوإفاالمرأةتعطيني

الخبيث.الكذابكلامانتهىأيضا(.

عجائبمنآيةالخبيثالكذابهذافيليريناأنوتعالىسبحانهالثهندعو:قلت

.!اللهلرسولنصرة؟وتعالىسبحانهقدرته

ئخفسؤتاأقؤيهتممقآتتغضآتذتقذقال:)حيثتعالىاللهوصدق

.(811:عمرانآلأ!تغقفونكنغ)نآلآتحققكئمتئئاقذأف!؟ضذوزئثم
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التالثةالكذبة

الئانيالباب

!(:42!الدقيقة"78"،الحلقة!،الحق"حوار)برنامجفيالخسيسالقسيسقال

اشمتعوا"اللهرسولمعاستمتع!ناإنا2449:ص9/جحبانابنصحيح)في

مستمر.الاستمتاع،ماشيةيعني!ماتحتىعنهئهناتئم"ثم،تغييبالنسوان

فيالحسينبنالدينلزينالمسانيد!وترتيبالأسانيد"تقريبكتابوفي

"(.معهفتمتعناصب!اللهرسول"تمتع:قال،عمرانحديث

.الكذابالخسيسالقسي!سكلامانتهى

جريمتين:أيضاهناارتكبالكذابالخبيث:قلت

وتحريف.تزويرجريمة:الأولىالجريمة

.كذبجريمة:الثانيةوالجريمة

ذلك:تفصيلوإليكم

والتعريف:التروير:الخسيسالقسيىارتكبهاالتيالأودالجريمة

فإذا244"،ص9/ج،حبانابنإصحيحهوالكذاباستخدمهمرجعأول

استخدمهاالتيالصفحةنفسوهي2!44ص9/،جحبانابنصحيح9الآنفتحنا

هوص!!اللهرسولمعاستمتعناإنا9حديثروىالذيالراويأنسنجد،الكذاب

ذزيك.بنخالد

ونشاهد-ص)245(-مباشرةالصفحةهذهبعدالتيالصفحةنفتحثم
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:ةجألمفاا
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الخبر".هذافيدريكبنخالدذكرهالذيالاستمتاعوضف"دكر:العنوان

الحديث،هذافيالمذكورالاستمتاعمعنىيشرححديثايذكرحبانابنالإمام

:فيقول

جمنه(.تئهولم،والعمرةالحجبينجمع!الثهرسول)إن

تمتغاولي!؟تعالىدئهعبادةيعني،والعمرةالحجبينالجمع:الاستمتاعفمعنى

!الكذابالخبيثزعمكمابالنساء

:المفاجأةونشاهد238(ص)يعنيصفحاتسترجعنافإذا

".مكةدخولعندالحجإلىبالعمرةالمتمتعيعملماؤضف"بكر:البابعنوان

المشاهدين،عنأخفاهالكنه،الخبيثالكذابالقسيسقرأهاالحقائقهذهكل

.والكذبوالتحريفالتزويرمارسثم

!وتزويرهكذبهبشاعةبأعينكملزوا؟فضؤرةالصفحاتهذهالآنونشاهد



الثانيالباب54

.هوجين

"ةو!ئاقأص..ص

تايبائة

ا!أ*!أ!

تلبص

بكي!!جمكاررفىااالأيرعلأ

ة".طز3ت

الضافيالخف

يخ!-لمغتفلحةدإتتت"!حت!

ا-إ.صالأاص.ت

سنو.ءكسيى

1لللطلمةليلةص

ح!ييمنح!ب-ث

هـ.قيةش،بتبتأصهـسحديااممىعن.ماللننع!.صهـر

اشيربننزقي

510111الخبئ)1،0اقئ،!الل!زحوذان،علأئةعن

يلثىقيعدألرممثالتخيبهز

بهرظصالللىالأؤلنرللنبرسطلأك

صتا.فك.ض!سحصدش9ئذاثابرظ+93-

ش.انواحدبدبنئنزحدئا؟ت!،(صاممشالرحننبث

ظذ!فى-حمئي:ن!ببمرحنى3ئذحدش!د:.،،وز.ص

ئزتي

ئئئ!بي:لهش!،ضىبزبنزلقعارئطرنأ&

تضثولر84ئنئثنلاه،جيبقبرلثنرحدئأه

-!اللهرصل.نغاضتئاجماةلككداإث:لحئت،ئاني

ا.-191)،،0ذأكهزنجلزالى.،صكحىتناثلمئغ

هـ.سسمر،05،.-هلىرمي.نحذ%هسسعيمبف)؟،

جمد،س
لافي+!د:مثكىط-)09،5،لبلر-س!ثءبن

.إ"."9صلي.6ب
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11-.ط!ثتر.+،،-ىب

نزنجلثبنعالذدكر.النيالاضتاعرصفجمر-
فيفدا!

بنمرصحد!ا:اثا.الئى؟-عليبناصذاخرنا3893-

أخبرظ:لا!.كر)8،بئ!حىضا1اسحدتة.ف!1ث،بنسعد

:فالاللهعدبننتبمحر.ملالبنكببعن،نبة

نااللهنظ!حدبئأأخذنكالا:!صبنبقعئراقلىقال

يخثةولموإلففسةاليساقيتنجمبئ!اللهرصاتإق:دهنجفنك-

نلض،عثيئتئئموكان.يحرمهوئثم.يخهليختنوا-أ،ت

!اا010)2(إبيزنجه!.جة.فذا6عي3زاو.ذفبافنقث

55

هـ،لاأ،51"ا.لرتالكابم.ش؟ال!-صرا!.:إسا،صلسنعر!!11

رس+شءجنأ-!كا&-زد!لىس!-سس!سححاعمش8ز

-،ممالبريلرب!ثمر:كنر!بحى.ئنصءارجاس!نا-ب&

!ابصر!

واعتماره!افيحجفيجاءماباب-91؟الحج-كلثاب13

ذزنلثبنخالذذكرهالذيالاستمئاعوصف!نجكز-

الخبره!افي

5،2

تم

بقموسىحدثنا:فال،المئنىبنعليبنأحمذاخبرنا3893-

أخبرنا:قال،كثبربن11(يحىكسال!ابوحدثنا:قال،خئانبننمحمد

:ئالالذعبدبننمطزفعن،هلألبرخمبدعن،شعبة

نأالفهلغلحديثأاخذثكألا:خصينبنجمفراقليقاللم

يئهولموالففرهالخخحبثنتجقخالفيما!وسوذإق:بهينفغك

ة،"ا،عل"لضلث،كاتا،مةل!ىتض5،فبهذتئفىلم،عئه
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الخسيس:القسيسارتكبهاالتىالثانيةوالتعريفالتزويرجريمة

الثاني:المرجعفيالكذابالقسيسارتكبهاالتيالتزويرجريمةالآنوسنرى

انفضؤرةالصفحاتفيكماالمسانيد"وترتيبالأسانيد"تقريبكتابنفتح

.عمرانحديث؟الكذابالخبيثذكرهالذيالحديثهوهذا:التالية

بين"جمع-:لعمرانرواية-لهروايةوفي:المفاجأغونشاهدواحذاسطزاننزل

".وعمرةحج

الجمعوهو:إ،"التمتعمعنىتفسيرفيهاللحديثأخرىروايةلهعمرانيعني

.والعمرةالحجبين

:عباسابنحديثوهي،أخرىمفاجأةونشاهد،فقطسطرينلأعلىونصعد

الخبيثزعمكمابالنسوانوليس"؟!العمرةبكانفالتمتعبها(.استمتعناعمرة)هذه

!الكذاب

الثالثة:المفاجا؟ونشاهدواحذاسطزالأعلىنصعدثم

".الحجإلىبالعمرةص!الثهرسول)تمتع

الرابعة:المفاجأةهيوهذه،البابعنواننقرأوأخيزا:

بالنساء.علاقةلهليسالموضوعيعني"(،والتمتعالحجأإفراد:)باب

القسيسهذاجرائمباعينكملزواانمضؤرة؟الصفحاتهذهل!اليكم

الخسي!:
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الا،د!ط

م9هه4-5،5،؟

في-جملأت

الثانيالباب

!وفا!ودجمغ

!رت-!طبالكبلللر

بئن-ييرو!-!لمبةالكبدا،:منلطب

584258-56508!ا-2+851:هانحا

*!يي"!4)م!رط:للكى-11-4249عيب

والةرانوأيمعا!جافرادباب-

اقهرصرلأت):عائشةعن،4أدعن،اقاصمابنالرحمنعبدعن

(.بالحج،)أقل:لهماروايةرئا.مسلملفظ.(الحبئأثرد-!!

رابعةصبح!انبياةدم):عباسوابر!ةجابرحديثمنوللبخارى

(عرةفجعلناهااءرذاتدمضاةلمماشيءيخاطهلابالحجمهلينالحجةذيمن

.مفردمجج!طاقهرعولمع!لينأقبانا:جابرحدبثنيمسلموقال

بق-لىيثمن3وهـا.(الحجأةرد):ا(صحيحب!صنادماجةابنوتال

عمر:ئن-خديثمنالصإحينوفي.مفردأ(باقي)أقلت:عمر

منولها.(الحج)اثابا)*ءرةالوداعحبةن!علظاللهرسولائمغ-أ

حديثمنولمسلم.:اا(استمتعئا"عمرة)هذه:عباصابن-حابث

روايةني!4خمراقرصلمعتخص-ا):حصبزبنوعمران،علي

روابةونيم!"(..قتنا!!اقهرسولانمغ):عصانحدبثفي-له

ولملم.(رن):للدا!قطنيروايةون!.(،سرةحجب!تجمع):له

والنساثيداودبيوا3.(والعمرةالحجببنببنهحاجمع):أن!حديثمن
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كاملة:الصفحةصورةوإل!يكم

9ء

ةإ):،بخار!.(الميقاثرقكلههك)وت:باء!ابنحديتمن

أنر:حديتء!،ل!لبراني.(مرقذاتدصدحدالحراقامل

.(عرقذاتبمرةر،هلالمقبئا!اننا،هل)،لت

وال!رانرمعايغافرادباب-

!ارصلألت):عاننةعي.(ب.كلط.3ايظبنلرحىتبدص

؟طبم،)انا:دار،ابئرفي.علملفظ.(اطبئافرذل!

رابعةبح!ننش!):عباصوابن!جابرحلبثمنولبظرى

(عرةلابناماامرناملتةلا.صينجل!دلابالحجطبناقينكعن

.مفردجمج!ساترص!مععلبنأتجثا:جابرحمبثفيسدرلال

في!بنمندلملم.(الج)الرد:ثمبحلحا،ماجهابرتونالى

سر:4حديثسالمببترق.صفرثا(4لخغ)أقل!:عر

،لها!.(الحجإلىةبالصصالرداثحبهز!2!افهرصقنمغ)

حد:ص،لملمبها(-اضنض!ائمرة)ت.:بماسابنحبث-

روابةرز.(كل!اترصلمعتمهث):صصبنبنرءصرا،.على

روابةوذ.(محهقت:،ط!ايررصلف):اذعمرحدثفنله

ولمد.(نرن):طقالطرروايئوق.(وعرة-تبتبح،:لى

تيواتداودوا؟بي+،رالصرةالحبمبيزينهمابم):انرحلبهثش

ت!ث!قولكصالي.(وقرنتالد!ضت)ني):ا+البرحدبثمن

!وط.،الودابخحجةقفرن):صاتحدبثمذحمد9و.شطعل

حدبتمنولدارةطي.(ةوا)بالحجبهجحه-):طدتأبيح!بث

منه.(،فىأبيبرتحد:%ولدساد.شلهتادةوأبي،جدأفي

مص!انهلرصءخربخا):نالت،عائ!كلت.عر،ةوعن

ط!:اقهرصلفقالالهدلىضتأكنوابمرةفاطتالوراغحبة

مفصابكلحقيككلائمعمرتهمعبالحج"ليهاافصمعهكا،"من

)نياللهرصولياةلمتعرنةبلةدخلتفل!اقحفت:نالت.جبعأ،

تقتغقضن!الو691(::)آيةالبقرةسورةفي،الكريمالقرآنفيمذكوروهذا

.(691:لبقرةاأ!آلحخعلىإتغنزةيآ

ققناينغق!ذآ):أؤقؤله:الكريمةالآيةلهذهتفسيرهفيكثيرابنالإمامقال
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ائمتاليسك،أداءمنتمكئئئمق!دا:أفي!قذيآشتيستزينآقتاآلحتيلىإيآتغتزةتتئغ

آخزتمأؤبهما،أخزتمقنتشقل:ؤفؤالخبئ؟إلىبائففز؟فتقئغاجمئكئمكانققن

فيائمغزوفؤفؤ،انخاصقالقئعفؤؤقذا،بالخبئاخزتمجمئقاقزغتقمااؤلابائففز؟

إ.الضخاحالأخابيثغقييمادلتكماالق!ق!تشقلانغاتمؤالئضئعائفققاء،كلآم

بربهضزخوقد،المسلمينفقهاءعندللتمتعالمعروفالمعنىهوفهذا:قلت

الكريم.كتابهفيالعالمين

قائلآ:-بجاحةبكل-يرورالكذابالقسيسيأتيالحقائقهذهكلوبعد

(.يعنيبالنسواناستمتعوا؟الثهرسولمعاستمتعنا)إنا

:قالعندماالقبيحجهلهوكشفوتعالىسبحانهالثهفضحهوقد

مات(.حتىعنهئنهنالم)ثم

والهاء.الياءبفتحتنقنا!لم"ثم:الصحيحالنطق:الجاهللهذاونقول

!تأفر".عكس،الفعلعنالنهيومعناها:

إنجاز:يعني،النهايةإلىوصلفمعناها:الهاء،وكسرالياءبضم)ينهي(أما

نهايته.إلىوصليعني،منهوالانتهاءالفعل

":العرب"لسانالعربيةاللغةفيمرجعأشهرفيالكلامهذاونقرأ

(.فائتهىتهتاتئهاهنهاه،لأمرأاةيخلآف،التفيئة:)نهي

في!وقهاإبلهتفبضالذي)الزعاءأ:العرب!لسانفيآخرموضعفيوجاء

شاء(.حيثئتهيهاحتىؤيطزدها
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المراد.الموضحإلىبهاينتهيحتىالإبليسوقالراعي:يعني

!!؟الخسيسالقسيسهذاعننقولماذانعرفلا

وجاهل!ومزؤركذاب

الرجيم.الشيطانمنبالتهنعوذ

61
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الرابلةالكذبة

الثانيالباب

"26"(:الدقيقة"78"،الحلقة"،الحق"حوار)برنامجفيالخسيسالقسيسقال

:يقول،النيسابوريللحاكم"4صا4/ج،الصحيحينعلى"المستدرك)في

غقيقاقؤقغقا،غتمائنؤقغقااللهزشوليإلىقايىتة"أفدي!ت:قاتت،عائشةغن

خاتجييمامن:ؤالروليالإفلثأفلققاذغضقا،ائننجمئذقغر!اخاملآ،قاشتقزت،ؤقغة

غئر(((.ؤتذاذغىائؤتيإذ

ياذلكقبلسمعتموهده)الكلامقائلآةكفعلىكفايخبطالخسيسالقسيس

(.للتاريخيغتنمرةلأولدهالكلامجاعة؟

ذلكتقولعائشة-اللبنقليلةأم!)وكانتقائلآ:الخسيسالقسيسيكملثم

لخما(.غقييمافخ!نبلتيقا،يغذىفكان،لبودبضائتةله"فائتاغت-

نأإثبات:الآتيالكلام)انظرقائلآ:يصرخوهوكفعلىكقايخبطالقسيس

أكثر،يثبتالذيوالكلام،الناسوكلامذلكانظر،حاملماريةبأنفوجئمحمد

إ.تقولهالتيعائشة

كي!ة:ققاؤ،تؤيمداتصب!التبيئغقىبيمافدخل:تقول)عائشةقائلأ:يكملثم

لخما(.تخ!نالضأفيبقخيمغذقيقن:ققفتتزيته؟"

رسول)فقال:الآتيالسؤالانظرقائلآ:بعينهللمذيعيغمزالخسيسالقسيس

.("؟شتههعنوماذا":الله

جذا،عالتاصراخاالكاميراأمامصوتهبأعلىالخسيسالقسيسيصرخثم
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قائلآ:

63

ئشبهك.أنهأرىما-:والطامةالمصيبةوهذه-عائثة)قالت

"خذ:لجليققاذ.غيرهولداذغىأنهالناسيقولهماالثهرسولتقغقدوكان

ؤتجذتا(.خيثقايىتةغئمائننعنققاضيرفيقائاليق،ال!ي!،قذا

هذا"المستدرك"،كتابفيالك!م)هذاقائلآ:جسمهيهزالخسيسالقسيس

تغيرف(.أحدولايقرأ،أحدلالكن،تأليفيمنليسالكلام

أحبائي،أحبائييامعلش)مشكلة.قائلآ:الخسيسالقسيسيصرخثم

،التليفزيونأمامتغليجالسةناسهناكإنعارفأناتتضايقوا،لا،المشاهدين

الكلامهذا،الكلامهذاأتكلمأنيبسبب؟رقبتيويقطعوابييمسكواأنيتمنون

(.عندكمالتيالسيرةكتب،الكتبفيقراءةمجردهذا،آدجميلاأنا،عنديمنليس

.الكذابالخبيثكلامانتهى

وبطولةوإخراجتأليفمنكانتالتيالتمثيليةهذهمشاهدةبعدقلت:

.وتزويرهكذبهلفضحلأواناآن(بطرس)كذابتةبطرسزكرياالكذاب

والتزويرالكذبجهةمنجرائمثلاثهناارتكبالخبيثالكذاب

ذلك:توضيحيليوفيما،والتحريف

والتحريف:التزويرجريمة:الأودالجريمة

:الكذابقالحينوذلك

(.يشبهك

أنهأرىما-:والطامةالمص!يبةوهذه)قالت-
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!14ص4/،جالصحيحينعلى"المستدركهوالكذاباستخدمهالذيالمرجع

تعالوا(،14)وليست)93(صفحةفيموجودةالروايةوهذه،النيسابوريللحاكم

القسيسعندوالتحريفالتزويرفنونشاهد،الرابعالجزء"المستدرك"نفتح

الخسيس.

:الكذابالخبيثأخفاهاالتيالعبارةهيهذه

الطالغ!قمنالئ!اءتخيئقا)قخققييعنها-:الثهرضيعائشةيعني-قالت

شتقا(.أزىقا:قفت

الغيرةبدافعكانإنماعنها-الثهرضي-عائشةكلامأنتوضحوالعبارة

الخبيثزعمماكمازناجريمةوقوعفيتشكأنهاوليسالنساء؟طبيعةفيالموجودة

المزور!الكذاب

فالمرأةلا،والثانية،بالحملرزقتواحدة،امرأتينمتزوجرجل-قثلآ-يعني

انجبتالتيبالمرأةأقوىارتباطهسيكونالزوجأنترىلأنها؟بالغيرةتشعرالثانية

الولد.

تزويرنوضحوإناأصلآ؟تصحولمتثبتلمالقصةهذهأنجيذاتذكروا

.الكذابالقسيس

"المستدرككتابمنالرابعالجزءمنلصفحةلهذهتصويرهاتمصورةيليوفيما

الخسيس.القسيسهذاوتزويركذبقبحشدةبأعينكملتروا"؟الصحيحينعلى
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تح!!لقخخيق

لبر!يل!!ابهايخا.ليتجمايئإم"اء،بخلل

يلهؤبذ

ميئلذيظاللخالظجيصلىا

إفهزجضت

بزءيرلومحازكن!رنجةصبئبنة

لزك!ألمرمجبئعديزلمحص.د

بعالرالمجزءا

فةفىار!فو

باق.نجينيت

الثافيالباب
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،،ا)بم،بةم!إله!معرأكماب(193،عاتل!صكراإتدأ

فيسبدبحبىحدثغسمادد،مادبئافىنثناالاإلىبئفىاحمدئالالعدذ!صاإنفى(حدثق!

قياهدنمها!مالترفىافهنمانئة،ة!يالىصدمنعن!ارىلأاأالاربى-لإتماذبراثالأمو،ساا-

،أ-فنرلىط*،صنرتعا!اونآأكفوغلىا3فياومعهاو،لهلىآ9فيا!!اأذ-ولرالىماردة

الن،بخممت!ننيثهمةاوعتهاولدادىولدباالىحاقين4ر!ب!،اؤالاا"قاطننالت.."لنأنمد

لهواعلبه)تمهكللالنبرطىبهءفدكلغهاافهاىر!اشةدت.لىتابفنيفذى.اب!!ذبملمفلبوئةشا

الناهما!ملطملقكظافيلىلال.لىبحننالفأبلممنغزك!لينؤقا-/3بف.رأة:قو-اأزا.ت

هذاخذلعلقألالاسص!لممايتولو!وآعلبها!ةصكاذ-وا"ر!،)تإزىضهالاتاتاثلغ!ءنا

ا3قفينرعل!كلاثططهرفبفا)ثأنثللقفاذا"جدو*شبةمار!مفياقكلبفر،ن!لق،البف

عمافيو-للهوأبخدقالله5،زاا!لرثة،!ثاءتاةلىعداصنددهالسبفيوهعهلماأظرالطأ)!ال-بىالم

مهـ-ولح،سنيرهاللا

ييةفيفيكلىسسئقءد!رممدفيئابئالؤخ!ا،ثاقألجهم!افا!ئاالا!ماالمةعدشأ(ثنأط)

فيي!.بظقطبها!9افهم!ارممرر!ىنمفيلمحقبةلىماظ!بقرقكأ"انرف!باكرإراناق؟!،ا.!!:ن!!أبما!فيا

الأرقمبنسليمانطريقمنجاءتالحكايةهذهأنالصورةفيواضحهووكما

ذلك.فيماتوضيحوسيأتيمعاذإ،)أبي

الخسيس:القسيسارتكبهاالتيالثانيةوالترويرالكذبجريهة

بالفعل،واقعيةأحداثوكأنهاالمشاهدينأمامالحكايةهذهحكىالخبيثهذا

يلي.فيماذلكوبيان،تث!تولم،تصحتئمالحكايةهذهأنالحقيقةلكن

هذاالروايةمنحذفالكذابالخبيثأننلاحظ:الصورةفيواضحهوكما
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جمليإلىتالزقفمارطتا،تختيرف!تخقةغلىخاي!!هؤقإدا،قائالقق:)قاتث:الكلام

يلزتجالي؟قاتاالثهتخلتيلمههؤقإدا،الجزقةق!قالبرغذي!،اشتقتقتاالتيف،ؤقغا

شيئب!تم!و!(.

القطعةسقطت،السيفومعهغليإلىنظرفلما،نخلةعلىكانعمهاابن:يعني

الذكورةعضولهيخلقلم-وتعالىسبحانه-اللهأنفظهر،عورتهجهايسزكانالتي

النساء.إتيانعنعاجزفهو،ممسوحشيءمجرد،التناسليالجهازفي

حدوثللمشاهدينيؤكدلكي؟العبارةهذهحذفالخسيسالقسيسلكن

عمها!وابنصب!الرسولزوجةبينالزنىجريمة

بيانه.سيأتيكما؟تثئتولمأضلا،تصحلمالقصةهذهأنتذكروا

:الكذابالخبيقارتكبهاالتىالثالثةالتز!لرجريمة

هكذا:الحكايةهذهإسنادأنالأخيرةالصورةفيواضحهوكما

خمادننالح!نحدثتاالا!ناز،جمليئنأخماحدثتاائغذذ،خمشابئنغلي)خذثيي

الأزقيم(.ئنشقيمانفقادآ"بوحدثتا،الأقوئشجيدئنتختىخذثيي،شخادة

خمشاب(.نجنجملي)خذثيي:الحاكمقال

الحكاية؟بهذهخم!ثابئنغليأخبرالذيقن

بهذهغليئناخمدأخبرالذيومن(.جمليننآحما)حدثتا:خمثابنجنغليقال

الحكاية؟

سعيد.بنيحىإنه؟الحسنأخبرالذيوقن(.انح!ن)حدثتاآخما:قال



ح!الثهرسولعلىالكاذبةالجنسيةالخسيسالقسيسافزاءاتكشف

الأرقم.بنسليمانمعاذأبوإنه؟العبارةبهذهيحيىأخبرالذيومن

6!

الحكاية.هذهمصدرهوهذاالأرقمبنسليمان

ومنهذا،سليمانمن-الإسلاميالتاريخمدارعل-الحديثأئمةخذروقد

بعضهـاليكم،لهالمعاصرينالحديثأئمةمنهحذرلقدبل،ائمئكرةالباطلةرواياته

بذلك:تصريحاتهم

بنسليمانمنحذرهـ(:-215ا)18الاتضارفياللهغئل!بنلمخقهالإمام-ا

عظيما()1(.آمزامنهودكز،مجالستهعننئقى-شبابونحن-)كنا:فقال،أرقم

اثثتىبنالثهغئدبن)لمخفاالنبلاء":أعلام"سيرفيالذهبيالإمامقال

وت!جينشئغاغاش..التفز؟قاعي،التئقة،اثخذلث،الغلأقة،الإقالمالاتضايىفي

رؤاتة،أغللآؤجمئا،آكترأخدالبخايىئشيوفي!ؤقا..زقايهأفلأستذؤكان،شتة

4()2(.نالزاالبخارئجمتذتهلم،تلى

معاذأبوأرقمبن)سليمان:قالهـ(:-1233)58)3(معينبنيحمىالإمام-2

بمثيئء()4(.وليشفل!ا،يسوىليس

328(./1)المجروحين(،4/501)والتعديلالجرخ(1)

.(-533537)9/النبلاءأعلامسير)2(

مهور،حافظثقة..معينبن)يحص795":ص،التهذيب)تقريبفيحجرابنالحافظقال)3(

والنعدبل(.الجرض!إمام

.(4001/)والعديلالجرخ(4)
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بن)سليمان:قالهـ(:016بعد)ؤلدالقلأسر)1(جميئبنعفروالإمام-3

إ)2(.كئكرةأحاديثروى؟بثقةليس..أرقم

بن)سليمان:قال:السنةآهلإمامهـ(24-اا)64حنبلبنأحمدالإمام-4

()3(.الحديثعنهيزؤىلاب!ثيئء،لئ!قأرقم

الصغير":"الضعفاءكتابهفيقالهـ(:ا-256)49البخاريالإمام-5

()4(.تركوه..أرقمبن)سليمان

أحوال9كتابهفيقالهـ(:925)المتوفىالجوزتجانيإسحاقأبوالإمام-6

إ)5(.ساقطأرقمبن)سليمان":الرجال

"المجروحين!:كتابهفيقالهـ(:354)المتوفىحبانابنالحافظالإمام-7

()6(.الموضوعاتالثقاتعنوترويالأخبار،تقيبممنكان..أرقمبن)سليمان

الحايأ،..جمبنبنغفزو)القلأش471،:1/1النبلاء،أعلامسير5فيالذهبيالإمامقال)1(

ؤماثتين(.ؤأزتيينينيشتة..تات..ؤمائيماؤيئين"ني!شتةؤلذ..التايذ3،ائخؤ،الإتائم

الدارقطني:قال..:عليبن)عمرو71":8/،التهذيبأتهذيبفيحجرابنالحافظوقال

(.ئتمنإماموهو"،واالتاريخاوأالعلل"المد"صنفوقد..الحفاظمنكان

.(4/001)يللتعدوالجرض!ا(2)

2(.02)3/الرجالضعفاءفيالكامل(،4001/)والتعديلالجرح)3(

.(25)صالصغيرالضفاء(4)

.(401)صالرجالأحوال)5(

.3(1/82)المجروحين(6)
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كدتا،ؤضغهاتمتغني،انمختققةالمكذوبةالحكاياتبهايقصد!"الموضوعات:قلت

الحديث.علمفيمشهورمصطلح""الموضوعومصطلح

الحديث:علومفيألفيتهفيهـ(608-72)5العراقيالدينزينالحافظقال

اتضئوعالمختققالكدبشرالضجي!الجبزالموضوغ

الأحاديث"سلسلةكتابهفياهـ(42-.)1332الألبافيالشيخقال-8

الأحاديث:أحدفي3"910رقم،الأمةفيالسمئوأثرهاوالموضوعةالضعيفة

(.متروكأرقمبنسليمانجذا؟ضعيفإسناد)هذا

(.الحديثمتروكأرقمبن)سليمانلما:93683رقمالحديثفيأيضاوقال

الخلاصة:

!!المشاهدينعنالكذابالقسيسأخفاهاالحقائقهذهكل

!!والتدلي!؟والتزويرالكذبإلىالقسيسيلجأفلماذا

"97"،)الحلقةفيفقال،الكذابذكرهآخرمرجعفيذكرتالحكايةهذه

قالتللأصبهاني،32"48ص6/ج،الصحابة"معرفةكتاب)وفي"36"(:الدقيقة

..(.:عائشة

وهي3248"ص،السادسالجزء،الصحابة"معرفةكتابفتحنافإذا:قلت

عنأخفىنجده،،بطرس"كذابئةالكذابالخبيثذ!هاالتيالصفحةنفس

يلي:كما،مجهولزجلهوإنماالحكايةهذهروىالذيأنالم!ث!اهدين
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عن،الزهريعنسعد،بنالليثعن،شتماهرجلعنمحمد،بنيعقوب)حدثنا

.(..:عائثةعن،عروة

الحكاية؟بهذهمحمدبنيعقوبأخبرالذيالرخلهوفمن

هو؟قنولا،اسمهيعرفأحدلا

.مجهوليرويهاروايةشيتا،عنهنعرفلا؟كاذبإنسان؟صادقإنسانهوهل

الخسيسالقسيسفيهبرعالذيوالتزويرالتحريففنتكميتضحوبذلك

كف:علىكقايخبطوهوقالحين"بطرس"كذابثة

ئغقنمرةلأولالكلامهذا؟جماعةياذلكقبلسمعتموهالكلام)هذا

للتاردخ(.

الثابتالصحيحإلابينهمفيتقتلونلاالمسلمينأنجتذاتغقمالكذابوهذا

والتعديل،والجرحالحديثجمئمدزسأنهالكذابهذازغمفقدص!،الثهرسولعن

":الحق"حواربرنامجهمن58(:الدقيقة75:)الحلقةفيقالحيث

قدوأنا!،مسلمو!صحيح"البخاري"صحيحالصحاحبكئبنأتي)نحن

الأمرهذابخصوصشيءكلودزشت،والتعديلوالجرحالحديثجمفمدزشت

(.عندكممصداقيتهاولها،الكتببأمهاتوآليثقذزذث،لأتكلمأبدأأنقئل

الكذابالخبيثكلامانتهى

الصفحةوهيإ،الصحابةأمعرفةكتابمنمصورةالصفحةهذهوإليكم

:الكذابذكرهاالتينفسها
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الصحايةمعرفة3248

عن،الزهريعن،سعدبنالليثعن،سماهرجلعنامحمدبنيعفوبثا،الباملي

جاربةالمقوقى:لهيقالالرومبطارقةمنملكاهدى:قالت،عائةعن،عروة

فدخل،شائالهاعمابنمعهاإليهوأهدى،ماريةتسمىالملوكنجاتمن()1(القبطيةأ

فلما:عالةقالت،بإبرايمفحملتفاصابهاخلوةمدخليومذاتمنهاك!اللةرسول

ضائنةلهفاشترىلبنلأمهيكنولمءس!البيفكت،ذلكمنجزعثحملهااستان

يومذاتبهفجاء،لونهوصفا،لونهوححن،جسمهعليهفملحالصبىله)2(فغدىئالبإ

أرىما:نجرىوأنافقلت؟هالثهترينكيف،عائثةإيا:فقال،عنقهعلىيحمله

.؟لحمهليحسنالضأنبألبانيغذىفمنلعمري:فقلت؟،اللحمولا):فقال،شبفا

بنمحمدثنا،الخلالعمروبنأحمدثنا،احمد()3(أبنسليمانحدثا0-974

بنالليثعن،عمروبنمجاشعثنا،الزهريمحمدبنبعقوبثنا،الجوانمنصور

المقوقى،يهدهولمماريةمعخرجالقبهطيصالخاانأن!حدثني،الزثريعن،سعد

.الأنصاريأيوبابيمنزلأنزلهاكانق!ءاللةرسولوأنقربتهامناتبعهاكانلىانما

ثنا،أبىثنا،خالدإ)1(بنعمروبنمحمدثنا3(أحمد،زأبنصيدمانحدئنا19-74

ماريةولدتلما:قالأن!عن،الزهريعن،:عقيل،حبيبأبيبنيزيدعن،لهيعةابن

اللام؟فقاليريلعليهنزلحتى،شيءمنهض!النينفسفييقعانكادإبراهيم

إبراهيم.اباباعلبك

جعفرأبوثا،الحرانيشعيبأبوثنا،الحنبنأحمدبنمحمدحدثا29-74

تريظةظ!اللةرصولفتحلما:قال)صحاقبنمحمدعن،سلمةبنمحمدثا،النفيلي

بنيناء)حدى،)5"خناقةبنعمروبنتريحانةنائهمنلنفهاصطفى1(21/333/

ملكه،فيوهيعنهاتوفيحتىطلاص!اللةرسولعندوكانت،تريظة()3(ابنأعمرو

تبطة".)ب(:8)1(في

نها،.)ب(:5)2(في
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يلائتطعةا

س08991ص46*د

،يزاشفود7نجةاالخض.اليهدمقكللرلرفلئمائى!

ا93داتأثي!فيلدي.+-:قرمف-9565*4ةفاصمقء:2،.3987تامف
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الخامسةالكذبة

75

"(:ا"هالدقيقة"72"،الحلقة!،الحق"حوار)برنامجفيالخس!شىالقسيسقال

المرأةكانتأ:1172/هج،القرطبي"تفسيرفيجاءكماعزفهمفي"المرأة)فكانت

هناكآعرف،لاأناالتعبير-الشديدوللأسف-والناقةوالبقرةوالشاةكالنعجة

أنا؟!أقولماذا،النبيكلامهذالكن،التليفزيونحولقاعدينناس

اه!اااايا،الناقةمثلالشاةمثلالمرأة.مركوبالكللأن:يقول

الخسيس.الكذابكلامانتهى!(.!!الثقافةهذهمعقولغير

آن،الخسيسالقسيسبتأليفهاقامالتيالمسرحيةهذهشاهدتمأنبعدقلت:

:وتزويرهكذبه،وكشفلقضحهالأوان

النبيكلاممنليساالقرطبي!تفسيرمنالكذابنقلهالذيالكلامهذاإن

فيهونقل،الإسلامقبلالجاهليةفيالعربعنيتكلمالقرطبيالإمامكانوإنماص!،

.!النبيولادةقبلالجاهيةفيعاشالذيشدادبنلعنترةشمغزا

:وتزويرهبتحريفهالكذابقامالذيالقرطبيالإمامكلام!اليكم

غنيمئي)ائقزب":القرآنلأحكامالجامع9تفسيرهفيالقرطبيالإمامقال

المحايب.ؤضغف..ال!كونجمنغقييماهيئلما؟ؤالشاةبالئغخيماانمزاة

..قزكوبالكللأن؟ؤالئاقةؤالحخزةبائتقز؟غئقائكئىؤقذ

غئزة:قاذ
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تةخفتتمنقتصقاشاةتا

اذقبيثا:قففتتجارتييقتغثت

يخرةلأغابياجمنزأئت:قاتت

جذاييمابجيدائتقتتقكآنما

الثافيالباب

تخريملمؤتيتقاغتنخرقت

واغلميليأخ!ارهافتح!يي

مزتيمهؤلمنمميهنةؤالشاة

أزثيمحرائجر،لقمنزش!

نفسومنها،القرطبيالإمامتفسيرمنمصورةصفحاتيليوفيماقلت:

هذاوتزويركذببشاعةبأعينكملتزوا؟الكذابالخبيثذكرهاالتيالصفحة

الخسيس!القسيس
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ت!قىطيشنرثندمىفي.-272-
فص-ف،أشنانمهمأنجدأولكنالضصوماتفحفر!االآحر.الفركقمنواحدعكل

راليالأخر.للخمرطتصنتمزضزلكوأفنى.الفمةانكاحبذكلررار،

إلىطوتراصوحعهطأفيإذاالجزحبفىيفاثالراج!عنوا!خروجا!عذيا

الفاحثة.افت)تاالمراةبغتومنهبنحن!ا

قالهئخزألاايئطط"زلأبانخقياإذخكنم:تلىقوله-الابعة

ئبمحدبثوفي.خرتايراضططتمبهضططتعيد:ابر!حكى.الذي

اياخنق:.تبللا:فادةا!وقا.الحقمنيعدئ-!اي،ئثاليانث5:يمغالدالم

الدازخطتشالبعديخهرالأعل.مكاربوال!نى.تزطلا:.وفي.تثلا

ياالتصةليوأش!.بمدتوضطيئشطأرسطلطالدازضطط؟سدتاي

(بوتاثامعنرا.أيطلينيواضالراأب!د،الىوأخط(لؤمفيواش!حارة

لائلهاعهرالها:الحدبتوفي.ثيهكلنيالتدرصجاوزةالظطع!رو:

ضططآ،اذآفثاأنقذالزبل:وقيز؟دةرلانغصانلاايشطذهرلاؤنمق

إلىأرشدناايالضزاط"ضزاشائىأ؟أندشاالحز.عنر!مدأالنولشتجوكأ(كط

الل.فصد

النلكنارايضخا،زيخفونجمغتةاخيقذالان!شمالىقود-انفة

علبه.المذكىإسواكار،دبنيعلىأي،أنجيتتا"ن(ورباعننكمالذقي

ؤشنئرنةفغ:اشحنوفرأضخة،ؤتجئوذيغإتة.عاجىالىأخي:كفي

ناداالحنمن/قرا.ةالحجحةوهى!ضافىةلنةوميفبهماائتاءبقحئفغة،

الكرنمنعلبههيل!او*لا،1بالنحبةالمراةعنتئوالعرب-الخاص.

الكلل،ناراناتلىالجخرةبابترةكهايكنىنل؟.البانبوضمفوال!عبزة

صوث:أبنقالمركوب

ئةضقرأاليتنيرابعةئةنلا:ابرهنانا

كذببهص!نتىألآخمآئزفببثرنحبني

يخهةركثاكزفيفبريلنجطيربجتانحرعفيالنهافئ

الثانيالباب

:المرادللجزءمكبرةصورةوهذه

تالهالحمن؟قراءةمنالصحيحةوهي،شاذةلفةوهيفيهماالاءبفغتفخة"

الكونمنعل!يههيلماوالثاة؟بالنعجةالمراةعنتكنيوالعرب.النحاص

الكللأنوالنانة؟والجخرةبالبقرةعنهابكنىوند.الجانبوضعفوالمعجزة

:عونابننالمركوب
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-2102الألأة"3--ر؟صق.

97

!يا-

نزةرتال

شنزيملمولتاعليئخزتلأخلتبمنتنىتاضاةكا

وأكتيم(جازهاضقخيى(زقيلهافنلثجا!شقبننث

ئزئممرل!تننبهة:وافيخز،مادي11يضرأث!اقى

أزث!خزلافيالبهينزتجداقيبجدالكتنكات

:(1آخر)رنال

وضتائفاتنبهاخةنأعثصانيكنكةتق!تزضث

هنا:الففلبنالحنناله.انا+عنبالناجكنيحبتانعر!راحنمنرهذا

ملىنعاخولالحربكاذوماعمرأ.زبدفربكنرلهموتبهتحرصيالملكينمن

تيل-اوأحن.اخحاصاجعنرابرتاد.عانهذ.خصا.نحنئادكأنه.اتحنبن

كماالحألةأجهةعلىب!ضعلىبعضنابغىخممان!رل!ال!عقاذمذأفى

عيه؟.يحبطكذا.لاص(نهينرلرجل:نترل

ابنحد-في!!نول،الآيئعذالنا!حيك!ابفئلب9تأؤلرند:نلت

قالهلاانبعلىزفنةهبرعذبالثمر5رعر.:االصوطأ،خرجهالذيضه!

منأجب!انجيبكلونأن-اعب-را!كديالحد:هذابخعل:المزني

انهلا،زفىرصاحبنراضعاحبادعىإزابكرنعذااةبالحكمفاعلمهمالمالة

راحدكل،دزنى)3(،رلفإنهأبهنر(!زنتعلىرلاصداانجهنرلتجةعلىفي

رقديخر..علىأصدإقرإدينللااتال!لمونأجت!وفعر..عذاخبرنهما

ضمم،فف!لمعبدخلواإذ؟والملانكلةددا؟نمةفيدلتمئلكابهفيجحانهاللهدشر

نحبة،وت!وننعشهملواحدكانولا،خصبنبكونواولمخصحانتخفلاتالوا

افي!يكون(ريخخسل.تحريخهأرادواطجهاليمتالحالةعلىكلو.رلكلنيم

ا،ني-)1(مر

طتاولدالوطا،في!سبتراحع.رلاعىا!بنصدبنسل)ولىزكأ.ولدإنه0:لرله)2(

الحيط.بهنالئث



الئانيالباب

السادسةالكذبة

الدقيقة:97،:الحلقة،الحقحوار:)برنامجفيالخسيسللقسيسالمذيعقال

الرخليذيخلكانمحمدأنعنلناذكرتهاالتيالنقطةعنتكلمناممكنالو92(:

(.خففهمنقميصهوبينبينه

يبيا!المصيبةدي)ياقائلآ:ويسازايميتارأسهيلويالخسيسالقسيس

الكبير""المعجممنها:،ترائيمرجع27فيذلكجاء!المصيبةبييا!المصيبة

نأ!النبىرجلاسحأذن:لمول،داود"أب!و"سنن60،2ص24/للطبرافماج

يا،خلفهمنقميصهوبينمحمدبينالرجلفدخل،لهقأبن،قميصهوبينبينهيدخل

أشؤد!نهار

النبي.خمفرفيضذرهويمسح،ويلتزميقئلقخغل

الله!تغقممصائبهذه!سيأتيماجماعةياذلكمنالأذقىأشؤد!خبريا

قئعه؟تجللاالذيماالثه،رسوليا:الرجلفقال

ما:يسألالنبيبظهرهولازق،الخلفمنويقحلالعمليةهذهفيوهوالرجل

قئفه؟(.نستطيعلاالذي

تبحثوالكمأتركهاأئمأفول؟أفولقائلآ:كفعلىكقايخبطالخسيسالقسيس

(.الآنت!معللذيجذاآسف،آسفأناعنها؟تبحثواأئم؟أقولعنها؟

يمكنلاالذي:الرسولله)فقالقائلآ:ورأسهرقبتهتفويالخسي!القسيس

الماء(.:مثعه
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هذامعنىماأذريوت!تمتسائلأ:متعجئالأعلىيديهتزفعالخسيسالقسيس

ويقئلخمفرهمنالرسولمنمتمكن،الوضحهذافيرخل،أبعادهوماالكلام

الماء.:الرسوللهفقال؟نمنعهأنتقدرلاالذيما:لهويقول،ملتصقوملازم

؟!الحنفيةماءهذا؟!ماءأي

الخبيث.الكذابكلامانتهىجذا(.مخجقةحاجة،الحادثةهذهتفسيرأرجو

،الذكورةعضومنيخرجالذي"المنوي:"السائلبهئفضدهناالماءأنإلىأشاروقد

!شاذةجنسيةعمليةإلاهوماالموقفهذاوأن

القسيسبأدائهايقومالتيالسخيفةالمشاهدمنآخرتمئيليمشهدهذا:ونقول

الخسيس!

الخبيث:هذاارتكبهاالتيوالتزويرالكذبجرائمكشففيالآنونبدأ

الذيالنبيلالمعنىيوضحماالحديثمنالكذابحذفالأود:ا!لمجة

.!الرسولأراده

نببنالتيالرواباتالمشاهدينعنانمذلسالكذابأخقى:اتقيا!يهة

شافتا.بياتاالروايةهذه

تئمفهي،مجهولالروايةهذهقضذرأنالخسبسأخفىاق!:ا!جم!

تئئت.وتنمتصح

ذلكةتفصيللراليكم
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الخسيس:القسيسارتكبهاالتىالأولىالجريمة

الثانيالباب

:!الرسولأرادهالذيالنبيلالمعنىيوضحماالحديثمنالكذابحذف

أئمةتصريحاتالمشاهدينعنأخقىالخسيسالقسيسأنمنالرغمعلى

الخبيثأنإلأ-مجهولمضذزهالأنثبوتها؟وعدمالروايةهذهبضغفالإسلام

المعنىلإخفاءوتزوير؟تحريفبعملياتقامبل،بذلكتكت!تئمالكذاب

قبيح!جن!حيمعنىفيولمطهرها،الروايةعليهتدلالذيالنبيلالأخلاقي

إلىنبيلأخلاقيمعنىمنالروايةمحتوىبتحويلائمرؤرالكذابقاموبذلك

قبيح!جنسيمعنى

داود"أبي"سننفيفيهذيهزتالذيالباببدايةمعكاملةالروايةلكموسأنقل

هذهفيالخسيسذكرهمااللذينالكتابينتفسوهماللطبراني،الكبير"و"المعجم

الخسيس.القسيسهذاجرائمبشاعةبأعينكملتروا؟الحلقة

انماءأ:"قتعيبتاب:)داود"أبي"سننفيجاء

ائكلألم.بيماييفتغائماءقضليفتع"،ص!:الثهزشولقاذقاذ:،هزيزةأبيغن..

ائقتاقه:تؤتمالثهيكلمهئملا"ثلآثةص!:الثهزشولىقاذقاذ:،هزئزةأبيغن..

تغيي:-ائغضيرتغذيمفغيماغلخق!ؤزخلجمئذة،قاءقفلال!بيلائنقتغزجل

.تا!تيلمئغطيمالمؤإنته"،ؤفئأغالاةقإن،قاقاإتاتغؤزخل-كابتا

ثا:يقالىافزأ؟غنابييما،غن-قرازةتييمنزجل-قئظويىئننشئارغن..

يقئلقخغلقميضيما،ؤتينتئتاقذخل!،التبىأبياشتأدن:قالتأبيقا،غنتهي!ة،
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قئعا؟تحل،اللإيال!ثيئءقا،اللهتبىتا:قاذثئم،ؤتفتنرلم
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.4""انماقاذ:

قئعا؟تحل،الدي4المثيئما،الثهتبىتاقاذ:

."ائمئح":قاذ

قتعا؟تحل،الدي4ال!ثيئقا،اللهتبيئتا:قاذ

"(.لكخئرائخئزتفغل"أنقاذ:

قاتب:تهي!ة،ثا:يقالىمئهئمافزآه)غني:للطبرإنيالكبير""المعجمفيوجاء

قميضيماؤتئنتئتاقذخلته"،بنقا2قميضيما،ؤتئنتئتاتذخلأنرضب!،الثبىأبياشتأدن

قا،اللهزشوذتاققاذ:!،الئبيبطفيرضذزةؤتف!ح،تفتنرمهقخقل،خففهمن

قئعه؟يحللااللإي

"."انمفحقاذ:قتعا؟تحللاالديقا،الثهزشوذأفيقاذ:4"."انماقاذ:

..لك"خئرالحيزتفغل"إنقاذ:قئعا؟تحللااللإيقا،اللهزشوذتاقاذ:

قل(.ؤإبئانماءمنشنئاتفتعلاالزجلدلكقكان:قاتت

يحتاجعمنالماءمنعيجوزلاأنهعنتكلمإنماحب!النبيأنيتضحوبذلك:قلت

الماءيمنعفلم،خيالثهرسولبكلامتأثرالرجلوأن،وغ!يرهمالسبيلأبناءمنإليه

قليلآ.كانوإنأحدعن

الذكورةعضومنيخرجالذي"المنوي"السائلالماءعنيتكلمتكنلم!فالنبي

،الإنسانيشربهالذيالماءعن!تكلموإنما،الكذابالخسيسالقسيسزعمكما
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إليه.ائمختاجينعنمنعهجوازعدمص!قبين

الثانيالباب

وأيمفا:

فيذكروقد،الطبرانيالإماممعاجمحلقاتهفييستخدمالكذابالقسيسهذا

جذامقضلةروايةالمشاهدينعنوأخفىللطبراني،الكبير""المعجمالحلقةهذه

الرواية:هذههـاليكم،للطبراني"الأوسط"المعجمفيجاءت

قا،اللهزشوذتا:قاتتأئها،غايشة)غن:للطبراني"لأوسطا"المعجمفيجاء

ضئعة؟تحللاالدي4ال!ثيئ

ؤالتاز".ؤائمنخ4"ائماقاؤ:

ؤالتار؟انمفحتاذقما،غزقتاةقذ4انماقذا:قاتت

اغالىؤقن،ائمفحىدلكطئتقابخميعتضذقماقكأتماجمفخاأغطى"قنققاذ:

-قاءجمنشزتةم!ينشقىؤقنالئاز،يفكأئضخثقابخميعتضذققكآنماتازا

لاخيث-قاءمنلضزتةم!ينشقىؤقنزقتة،آعتققكآنما-4ائمايوتجاخيث

"(.أختاةقكآنما-4انمايوتجا

قالقال:،مالكبنأنس)عنللطبراني:"الأوسط"المعجمفيأيضاوجاء

"إ.الملحإدامكم"سيد!:الثهرسول

الماء،وكذلك،إنسانعنهيستغنيلا،للطعامجذاضروريفالملحقلت:

إنسانعنالأشياءهذهمنعيحللاأنه!الثهرسولأعلنلذلكالنار؟وكذلك

إليها.يحتاج
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القبيحة؟الجنسيةالمعانيمنأئم؟الكريمةالنبيلةالأخلاقيةالمعانيمنهذافهل

لتروا؟الكذابالخب!يثذكرهمااللذينالكتابينمنفضؤرةصفحاتوإليكم

الخسيس.القسيسارتكبهاالتيوالتحريفالتزويرجرائمبشاعةبأعينكم
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الجلأسثنفرنيباب61-

خزببمبننعنهغغبنئتانأيخر!ىربفئ"ففرلمديرربنشتبلاحنتاملطوع()حن-71،3

خرفي.لىببمارنجرلبارفييراؤضلى-تضدمبرظكل!غرا5:ا!نا!طاةعن

فىسبدبننكىعنالغغبنفتلث)تجز!وبينكطدذبنشتبلنحذتاملطوع(-)حن2!،3

الئنيش.شةئوملك:بص:فالثتبررليئئتئونايتيخمايختص!:لال

الاءشعفيبابه62-

!قنجذ:ئثأىعنصلحليعناياسننعننجورساضة)يب!ئنئرحذصا()حجح-4،-

"اق(ملاا.ئبنمالئا:لقلشمغ.لا:!ات6طرص

رصذنك!ظةئررر)!ىعنمالىلىعنا،ع!ىناكهغناضضليلىبكيرابو)عحح(حت!ا571،-

لن!مب!ذبنم!طيخلأت!رخلهندساهختلئل!بنصنمرجلمية؟روئمادبكن!ف!لال!.!ي!

.اق،.(،8دابتغكطلمهـإذ8لهاعطلأوفئي!ايأ.بلابغورضل-كلايا-كئ

رلئنمنجهم3ءرلأت!!وضتذ،ش!برهالأفننعن.تجرشناضحةا!بنعتذ،حئتا)صبى3475-

ب،.طثكل8واخئما!".)قا،خرنننفركناكلابااعرلئدبا*:ئلتهفيونلافي،!ذث

!لفئالمةقىبغينرخل-ضئررفيصارص.ففتنلأ،لينا.!بربنئهذي)عب،خنآ3171-

فه:ئنم.ونلزلمثبننغتلئيجإ.هـشلةفذخل!هفىاىلانن:ناتيطعنصفةلهاشث!ل!ر!عن

االى،نلا:.شت!ملألنيالي:طادنجئ؟ناد:.+!.ا:ذرشفاني،ثذفيتي:طاتصيكا

(لم.)9166ألزكاآخراضى.لفخ!لشتنز5!:فكتبحللاث!كيانى.طل!ني!اأ-ل!

رظ!عن،!ئزفىنه!ننج!عىهتنانبنخررونا.للاكلئتجن!كأطغ(!إشا)-*ا3-

بنرخلمنعلن!!طومكيخ!ليل!ناتنذ،نزخوننا.*شنبنيىظضئ!،و!ئتا.حتزنيث

لتدفي:*شفيضكاامئي!رد5:بخرزاضتئة!،!افينغقرزث:نال!ابيأنحلببنالئهاجرس

.7"6/)"لأ-وا.طا.هرليبردالكلا

الا.ضل-فيبب63-

لىمن؟حرفيفنرومى!تطئرببا!صغبن؟وذنا.يثبلئننغئببنبئاثشنا)سبع3-لأا8

.)2136"ط-هلهن051ك.،فضل!بعهن!ىايدرصتانا:بببننر،يعنالبغلي

لررنمنفيبإ،6-

ظ:ل!نغمفيوئلغبرش4ندفىبنلزيغوناال!جر؟ح-.ئرضىسيرليئمحذتا()صيم917،-

الثانيالباب

)1(

)2(

.ت،.)ت(.لى

ى.ت،:شلشط،.)تا.

.نعنه.)-(مى

625

وتغدهاداود!،أبي"سننمنالمرادالجزءمنممكئرةصورةيليوفيما

للطبراني:الكبير""المعجممنصمؤر
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الاءمغفيباب62-

!نتاذ:ئربرةا!عنصالياليعنالأعميىعنخربزناشهابيبنكنمانحذتا!)!ح3473-

أقلم.!لا،بهبئغءالم!نفلشغالا:فيءانرصذ

رسوؤا!تا:نالةة2ئرأبيعنصالىألىعنالأعمثقناؤكغناشببةالىبنبمير(س)!حغ(!ثنا3474-

الئف!يرب!ذيف!ةعلىخفتورخل،كدهما؟تضلالئلابنمنمرجل:النانيبرآاللهبكفمفملانلائة5!:-لن!

.اق(.له)؟(،ببتمئغ!لم"ن،لهرئىاعطاةفك،)مامأباغورخل-كايبأ-بني

ولفنمكيم3أولأ!نالومقا:إصا!هالأغمئيعننجرلز،نا.شةأك!بنغتان(حذثا)!ح3175-

.(تجلهماانظرهاقوأخنما)2(0الآخرنضذنهوكناكفابهاأعطىلقدباذ:الئلغةفيوقالفي(عذابئ

ايهعنتزارةبيبنزنجل-قالوليبنص!ليمن،كفئننا،الينامعاز،بناللهغيذإفبف(حذتا76،3-

نال:تئم،وبالزئمبئبننختل،ئيبمبوبنبنةنذخل!،النئاك!اشأتن:نالتاب!بهاعننفن!ةلهابقاذامرا؟عن

المدحاا:ناد.نئةبجل!الذيالئىةمااللهنئبا:ناد.اداءا:اطنانئغه؟ئجللاائذياليةمااقنئبا

)9166(".الزكا.تس)مض.لك،نجزالخ!اا!لقفل:نالفعهلحل!الذك!النرءمااللهنىدا.-دال

الكبير":"المعجممنصوروإليكم

نيا%ل!لمحهنلىصتطئ!الظترتي

+36ء-0036ء

اهاديثهوعرجضقه

لتييفئ!

والعث!رونالرابعالجزء

نر
!شابن!ين

ول83.،.-ي!فى
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ويضمهفبهبوريمانمنتحوسلمعبالكصصلنبيكالىقالت

لالوا.؟حالنهاين.:لضدنلابب!نلمنطىنتا!.سورءتحت

ضانلالى.العنةارضمنصطت!تالتي!ةامخادمبرةلهربته

.8بطراترشاخظرتللد.وصلمعليهاللهسدى

-"جمة-....

ماللىنبن!فررتاالسلارج!ربنادهـص!فنا528،آ....*

للايتلامنهمامر،!نابيهعننطوربنصيارعنالحئبنصستا

يةي!ضلانرسدبمعيهالكصانبيابه!اصنافن:تالتبيية

يتزمهلضل.ظلهمئقمبصه،ينبينهبملتهفأ!ته،ت!يصهوبين

،للهرسرليال!لا.و-!دبهاللهصدنالنبيبخصضنر.ري!مح

يللأالهىمااللهرصرلاي:نال.اثا.5:تلا؟نحهيكللاالنيما

لالة2منصيعللاالن!مااللهلاصليا:فال.المدح+:قلا؟صننه

فىلكنكان:لالت،والمل!الما.الىة؟لهواتص.لكخرشما-الغبرذ،

لل.رانالماءمنضناينعلا-الرط!

التا.بب

كل!لل!-هـ..

الثانيالباب

بنيوصفئاالعنرميمبطلدبنمحد-تا.526(00000

والناكللحاودوابومووروا..11/91(امنيلىكل3المورروا.-38.

بهبسة.اكل-بتمن

م!يئابندعهوتالصباحبنائيوب)3/8،2،الهبمرناد-،52

.-بمةوضنمهروابةز

--؟6:2-

المراد:للجزءمكبرةصورةوهذه

يحللأالذ!مااللهرصولا!:تال،الماه5:تال؟منعهيحللاالذمم!ما

:قال؟منعهيحللأالنيمااللةرسوليا:قال"الملح.قا؟منت

ذلكنكان:نالت،والملحالماهالييهوواننى"لكضرتمعا!الضران05

تل.وانالماهفيضئابشعلاالرجا!-
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،الرواياتهذهضعفأوصحةعننتكلملاهناأنناإلىالكريمالقارئونتته

جتذاتعلمفهووقرأها،الرواياتهذهعلىقرقدالخبيثهذاأنبياننريدهـانما

جنسيمعنىفيلإظهارهاوالتزوير؟التحريفلجألكنه؟عليهتدلالذيالمعنىسمو

قبيح!

الخسيس:القسيسارتكبهاالتىالثانيةالجريهة

بياتاالروايةهذهتسينالتيالرواياتالمئاهدينعنائمذلسالكذابأخقى

سؤالعنتجيبالتيئالرواياتالمثاهدينعنالخسيسالقسيسأخفىفقدشافتا،

المستمع:ذهنعلىتيردقد

ذلك؟الرجلفعللماذا:هوالسؤال

:التساؤلاتلهذهالشافيالبيانفيهاالتيالرواياتوإليكم

ؤأ-أبيقاغنتهشة،غنقئالويى،ئنشئازحدثنا)..":الروياني"مسندفيجاء

قؤصعأف!حقخغفتقميضيما،ؤبينتيتةقذخفث!،الثهزشوذقئليثقاذ:-غفقا

قئعا؟تحللاالديقما،الثهزشوذتا:قفت..الحاتيم

"(.)ائمفخقاذ:قئعا؟تحللاائلإيقا،الثهزشوذتا:قنت4"،"انماقاذ:

بذلك.تتركا؟النبوةخاتملفسيريدكانالرخلأنبذلكقالقر:قلت

ذشجق،ئنناللهغئد)غن:للطبراني303"1/،الأوسط"المعجمفيوجاء

فقفت:الحاتيم،قؤصغمئاققئفتؤجئد؟،قميضيماتققذخفت!بله،الئبيئقئليتقاذ:

ؤالتاز"(."ائماةتاذ:قادا؟ئتم:قفتإ،انمنح9تاذ:؟قتغةتحللاائديتا
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)دقتت:قالتنريذ،ئنال!ائبعن81"1/،البخاري"صحيحفيثتتوقد

زأيي،قق!خ.ؤجعأخييائنإن،اللهزشوؤتا:ققاتت!،الئبيئإلىخاتييبي

إثماقتالزثخمفير؟،خف!ففثئتمؤضوبيما،منقشيرئثتؤضأ،ئتمبالبزكيما،ليؤدغا

الحخقيماإ.رزمثلكيقييماتينالئبؤ؟خاتيم

":الروياني"مسندمنمضؤزةالصفحةوإليكم
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عى!4!!!لر!إني
ص

19

الاقكةابكرصشالمتدركوبذيله

فىتىهـيارلمتقاقؤ%صىتءتجمأخاابدضاما

س.-!إخؤر-

عل!رخانج!.

اقيلربنهـيرجماأئلىبهأ

نيثاالجزءا

بهكلئنالمحلإص.

ضأت.ثز.ش!صع

الأرلىالطبة

9951هـ-فى14لأ6

بخ!لمجم!!ل!

ستنر.ثز.كذبح

494

:ثالعحها()أ"و)أ!هاعن،بهتعن،نظرراين

موضع(هحفجحلت،ثيصهولنت)3"فجعلت!اللهرصولايت
.-الخلأ!

.هنعهيحللاالذىفما،اللىيارسرل:قلت:تال

.،الماء5:تال

.؟منمهيعا!لاالذىماالله!ارصرل:تلت

."الملح!:نال
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كاملة:الصفحةوهذه

الثانيالباب

494

:نالصها()1،ر)أصامن،معةعن،نضررا!

موضعلحن!!،تمعهو!تف!لت)2(!ا!رصلفت
.روم

.أنحهحا!لا"تىنصا،يم!1رصلى:للت:قال

.،الماءا؟لال

.؟تسكلالذلىططهكارصل:ت

المل!05دا
.ا-ت.-

النضالرقمر-لألفكنطتفم،عصها(و)افغر!نيكن6دهلىرطيم+

.ا،-مذاصملطبدفى،كلنوصا

.(شإحماتمحن):لنا!لااهـت،ممى-منسامةررا،ولد

.رري.ا!نرلىو-ؤ،ضما-فىأنفر:-

ء-؟(.)89الى،مرا-نىفىخد!!رص!ي،3(3811)1بحتنى!.نالى!أص

ض!ل-*انفر

سطزر!ذس15(.لم):اطبهرئش؟نىل!تى!لر+رص(اآ6)9داردأكرراض-

.ا!فء!

-ضلرر!-ز!ضنلإ،ص!:لال،كخادلاا،كحص+/،18(أح!درلمخر-

.(أضرافا!فىانرلى:ررفصقلى:رها-.فىممرررمر

.181(0،،09)3/لحكد-م!رز!.نر!حزفىسدورد

.ه؟!دقيتلاتلبةعنا:فالافهالأ،،"!لهرعنكلا!

ادلى.1طتلروريلماعمأس!قش!لحفت!الهللمملاومل

س012(4لم)2يورةصرفةنى7:*طر*.ش31(3لم)،2الكرشالمبرأص4،!ر

كىكفىن!-صراقكأ،ول.تجار،ذسرفيول.ئالهلر--تصداى

!فاا"صننةراحه!(9)

حل!إىص!-ندقيرةومىاأنههاد*تبا.حمردمرلالخعلرشفي،م!ث)2(

ست(فحمك)كدن!حفلمىقيرةمردكا("-)كفضحنتلأط.تفى

أمض-:انة(فتت)

الخسيس:القسيساوتكبهاالتىالثالثةالجريمة

تثئت.وتنمتصحتنمفهي،مجهولالروايةهذهقضذرأنالخسيسأخفى

هكذا:-داود!أبيو!سننالكبير!!المعجمفيكما-الحكايةهذهفإسناد

تهتةقا:يقالىافزأ؟غن،أبيهغن-قرازةتييمنزجل-قئنهويىئننشتار)غن
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!مجهولالحكايةققضذر،مجهولهذاقئظويىئننوشئار
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ضعيفة،روايةفهيبه،موثوقطريقمنتأتلمالحكايةهذهأنبذلكفاتضح

فيالروايةهذههـ()2!76-826العراقيززغةأبوالدينوليالحافظدكروقد

قئنهويىئننشئاررؤاتيمامنداوداصبو)زؤى:فقال"،التقريبشرحفيالتثريب"طرح

قاتت:أبيقا،غنتهئ!ة،قا:يقالىافزأ؟غنابييما،غن-قرازةتييمنزجل-

4"."انما:قالىمئعا؟لمحللاالدي4ال!ثيئقا،اللهتبىياققاذ:ع!،الئبىأبياشتأدن

"."انمفحىقاذ:قتعا؟محل،الدي4الثئقا،اللهتبىتا:قالى

العراقي.الحافظكلامانتهىتجقاتةم)1(0الإشتابقذاؤفي

كتابهفيالروايةهذههـ(84)762-.البوصيريالدينشهابدكروكذلك

أبييما،غنقزازة،تييمن)زجل:فقال"،العشرةالمسانيدبزوائدالمهرةالخيرة!إتحاف

منقميضيماؤتئنبئتاقذخل!،التبىغلىأبي!اشتأدنقاؤ:أبيقا،غنثهئ!ة،غن

ائماصمنشيئاتالتغ،تغذالزخلدلكقكانقاذ:،ؤائمفحائماءإلىقائتقى..خففيما

قل".قإن

.البوصيريكلامانتهىرؤاييما()2(0تغفيىلجقاتيماضجيف!؟إشتا؟قذا

.م0002/الأولى:الطبة،بيروت-العلميةالكبدار:الناشر(،951)6/التثريبطرح(1)

.(552)5/المهرةالخيرةإتحاف)2(
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موسوعتهفيهذاتهئسةحديثهـ()384-456حزمابنالإمامذكروكذلك

()1(.مجهولةعنمجهولعنمجهولتهيسة)حديث:قالثم"،"المخلىالفقهية

الضعيفةالأحاديث"سلسلةكتابهفيالألبانيالدينناصرالشيخقالوكذلك

من..داودأبو)أخرجه؟فقال6492":رقم،الأمةفيالسيئوأثرهاوالموضوعة

بهيسة،لها:يقالامرأةعن،أبيهعن-فزارةبنيمنرجل-منظوربنشارطريق

إسنادوهذا..".قميصهوبينبينهفدخل،ع!النبيأبي"استأذن:قالتأبيها،عن

انتهى؟وخها(.ققنبهيسة؟بالمجهولينمسلسل؟ضيف

:فقال"،ا552:رقم،الغليل"إرواءكتابهفيالألبانيالشيخذكرهوكذلك

بنسيار؟ضعيفسندوهذا...."الملح:قال؟منعهيحللاالذيال!ثيء)"ما

انتهى(.يغزفانلا،مجهولانوبهيسةمنظور

الخلاصة:

الماء!،9بكرفيهافوجدتصح،لمالتيالحكايةهذهعلىالخسيسالقسيسعثر

البركة؟لطلب!النبيظهرفيالموجودالنبوةخاتمملامسةعلىالرجلوجزص

وإضافةحذفعملياتبإجراءالحكايةهذهوتحريفتزويريمكنهأنهالخبيثفرأى

قب!يح!جن!سيمعنىفي-المونتاجبعد-تظهربحيثعليها

غؤزته.وكشف-وجلعز-الثهفضخهقدهووها

العالمين.ربلئهالحمدأندعواناوآخر

55(.)9/المحلى()1
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السابعةالكذبة
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31"(:"الدقيقة"76"،الحلقة"،الحق"حوار)برنامجفيالخسيسالقسيسقال

..(.الوحيأنهذامنالأعجبالكن

قائلآ:ويكملكف،علىكقاويخبطصوتهبأعلىالخسيسالقسيسيصرخثم

يلبسبتاعهالنبيإنعلىموافقربنايعني.امرأةثيابفيوهويأتيهكان)الوحي

(.تراثيمرجععشرينفيذلكدجمر!!!غريبشيء.امرأةئياب

،البخاري"صحيح)منهاقائلآ:صوتهبأعلىالخسيسالقسيسيصرخئم

ثوبفيوأناإلاامرأةثوبفيوأنايأتنيلمالوحي"إنمحمد:قال19":اص2/ج

عائشة.ثوبلاب!اكانافتخار!"،عائشة

أساشاالنساءثيابيلبسأنمعتاذاكانأنههذامنئفهمهل!!!أبيضخبريا

!!؟عائشةثيابلابسوهولاإالوحييأتهلمولكن

معتادكانإذاعائشة!.ثوبفيإلاامرأةثوبفيوأنايأتني"لم:لكيقولهو

زوجاته!ثيابيلبس

به.أفكرعلشانبصراحةعقلكمأعطونيجماعةيا

!!هذا؟!يفعلقنتسميةيمكنماذا

!النسوانهاوميلبس

.الكذابالخبيثكلامانتهى!(.!!؟تتبعهالذيالنبيهوأهذا
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الإمامرواهالحديثهذاأنالمثاهدينعنأخفىالخبيثالكذابهذا:قلت

ائؤخيغتنترذقاؤاللهقإتا،غائشة!يييتؤبلا،شققةأتم)تا:بلفظمسندهفيأحمد

غائشة()1(.غئري!اييمنافزآةتئيا!ؤآنا

بيت.معناها:""ثوب:البخاريروايةفي!فقوله

اهـوكان64ولدأحمدوايإمام،عائشةبيتفيعليهينزلكانالوحيأنأي

له.وأستاذا،البخاريللإمامشيخا

فيحبانابنالحافظالإمامرواهالحديثهذاأنالمشاهدينعنأخقىوكذلك

:عنوانتحت"،43ص/16،جحبانابن"صحيحكتابه

منواحدةبيتفيوهوجمم!المصطفىعلىينزلتكنتئمالوحيبأنالبيان)بكر

عائ!ة(.خلآنسائه

اللفظ:بهذاالحديثذكرثمظاهر،البابفعنوان

تيمب!ؤآناغتنائؤخيترذقاؤالثهقإلقغايشة،وتؤبيييلاشقضة،أثم)تا

(.غائشةغئزي!ائيمنافزأ؟

"حبانابن"صحيحمن43()رقمالصفحةلهذهتصويرهاتمصورةيليوفيما

4(.4)رقمتليهاالتيالصفحةفيالحديثوبقية
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ر!ختااقأأصيم !اجمص

نجترتين

فأ!!فث
ء++حص+7/.

يىحمياث!تجا+ئذ:الأيرك!*.1ا

ء9-"صيه.الزا

غمتهت!؟لاألمجلدا

عئيتعلث4:-إأصاوخزخحت!ته

001.إلأ-"رص-.

8!"ثد!ثي!عيبما

1لمللمالمةموث!سآ

+!ئةمحصآاث!فه--ء
-!-ص!.

أتاصةلطبقةا

!1ا"بم-ثأ؟اث

لجة.تفي%"؟ط؟و..-.ى:ات،-ةرتأ،ءةضةلتمتهال!ل!

ء--ت-؟:ب-لا،011.ء-.سكلا10-18ءا"..6..ا

79
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إلمحابةناتبعن!)نجارهكاب-61

الثانيالباب

43

يق!الفصطفىعلىينبزذنجكنلمالوحنيبانالبيانفيكر-

عاثثةخلاناثهمنواحدهيتفيوهو

حدثنا،كريبأبوحدثنا،خزيمةبينإسحاقبنمحمذأخبرنا-9071

أئمزئيثةعن،الالفيلبنالحارثبننعوفيعنعرو،بنهائمحدثنا،أصامةأبو

عتبنيأبيببنمحمدبنناللهعبد

رسوذأكفنمانصواحبى)1(كقفنيي:قانتسلمةأتمعزا

يتخرؤنالئاصقفإن،كانحيثلةفئفذوا)2(،الناصقيافرأنجم!روالله

تحرفوقد...يتاذنجاءعباصابنانعائثةمولىالمدنيذكوانعن

ء..افهعد55،خث!،ال!5:إلى1/934،احمدمد!.فى،71..خثيم)

جانابىصحغشريبفيالإصانده

فسكتهعالةئجثكماالخيرئجثهـائا،عاثةيوتمبهدايافغ

لمأنةفأنجرتفن،صواحبيفجاتني8ئراجغنيوقئ،جم!هاللهر!وذ

المقالةثبنفكئضئته)1(:قالت،تذخهلاوالئه:ففتن،ئكئحي

قاذ:هياثغ!،الله.رسوذيئكثذلككلثلاثأ،اوضرتينالأولى

فيوأناعليئالوحيئنزذماوإلئهفإئي،عاصةفي،لاشتؤذييسلمةآئم

آشوتكانبالئهاعوذ:فقلث:قالت"،غالةكيريساثييناصرأة-بيت

3:8،لأ)2(.عالةني

.3041/،التقاجم"ستوالتصوب،خصأوهو5قا&5:الأصلفي(الأ

وأصحابالشارىلهرهـى:الطيلبىالحارثبنعوت.صحيمحديث2(صي
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الحديث.هذاصححقدالأرنؤوطشعيبالشيخأنالصورةمنويتضح

99

الحسان"التعليقاتكتابهفيالحديثهذا-أيضا-الألبانيالشيخصححوقد

لا.ا169/.،خ!حبانابنصجيحعلى

للحديث:تصحيحهوفيهاالألبانيالشيخكتابصفحةمنصورةوإليكم

قخلنق!!ط

صص!3!--!6
ءلمى

جمض"أ!بئ!أ!!ئخا

يصتحنوظ!وشأدةنخ!-،وتميتر!صقكو

شالت
6قل*تبتلريط!ث،ير

بمافيالىعإفيثع!!ا

ت!يخه.،ص1؟،.)شهن!

لتزنيث

ئةيريخمايهيزحينشنجارامئرتمالما

مفيهة*صا.شنقا.نت

الححث

ل!حؤت!شبىكزلئ!كأ

كتخز!حوقو!رممفقثز

الاؤهـالظمقة

؟مص..3هـ-ء3ءا

لشثس4

!ارؤأنؤزف

ؤي!ول!.
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،603حدكت

صواحي،فجاءبي"برا-كىراث.،!يمالذذربمكت،ىاثةئحث

المفالةصا!نكئضت:قالتانذكهلا؟لذ.دنهثن،ب!آشعمأنة-فيتغنن

نائة:ئغ.تهائذرصوذنجكثتبككا!،.ثلا-أأ،ترنبى--الى؟،لى

عليالرحبئنزذسا-وانذ-لىإش؟عانهئ!د!ئؤشلم*ا!حةآئم،جما

فيإسوةكا!بالذأعو!:فالثت8كاسئةكبز؟بافيص:اص(ةي!في،أجا-

عانة!

-)9071(31:")

333(!ره)2581ح:صحيح-
نذخللاكالى*-اللامعبه-جبرقيبانالانفيكز

ثيانجهاعاشثةؤضغتاذانجيةيالممطفىفنى

:التطازدلهعدسمحمذ-تتا:ئراضع%!مرصص-عحرانأضرنا6607-

!3محعذ-تآده.كثر--لئهعذ:-..!.خريعا-تأحرط::الر:عذحرنا

يترلبتسىب

بلى،:قنا!؟!النبئرعحتخني(،؟-حدئكم:تاتصاسةسث

هرداة:وؤصغ.رجيهعننغفبف!قي،بههانجهانقلث؟لبلقكانلما:تاشت

ثئم،زقذثقدانيظنرتناإلايفبثنق!،فداخهعلىا-ار؟ضرت،تجط

.رويدأ،اجاثفخرخاالبالتفتغث"8زؤيمأ.رثاهو(ف،ر،يدأاتعل

شأحئى،إثبرفيألصققثفا"بإزارىتفغثتئم.،أيمفييرمجيفجعنث

قثخ"فامخرفتاخرتئئم"النياثملأطات،باتتلالثبدبهنهققي،بقبئ

إلافليى؟فدخذم!ة6فأحصرثفأحضئر.ففرثمثذتروذ،فأسرعت

-69؟-

:نالآوالسؤال

عنكمالخبيثأخفىفلماذاإ،حبانابن"صححكثيزايس!تخدمالكذابهذا

"؟حبانابنصحيح9فيجاءالذيالصحيحالمعنى

الخبيثأخفىفلماذاأحمدأ،الإمام"ف!تدكثيزايستخدمالخبيثهذاأنكما
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أحمد"؟الإمام"مسندفيجاءالذيالصحيحالمعنىعنكم

"،"الثوبب""البيتعنيعبرونالعربيةلغتهمفيالعربأنتغرفأنويكفينا

العربلغةفيمشهورأسلوبفهذا

:العربلغةفيقزجعأشقروهو")1(العرب"لسانفيجاء

الخقق.الملبوسبالثؤبالتشبيهعلىلبيمم!:)دار

الشاعر(:اقال

أنيس!أهلهامنبهاليسلبيس!خققلقيلىدار

مشهورعربيأسلوبفهذا،الملبوسبالثوبالداريث!تهالغزبيفالشاعر:قلت

وسلم،عليهاللهصلىالنبيبهاكلمهمالتياللغةهيفهذه،العربالشعراءعند

:الفرقانسورةفيقالحينالكريمالقرآنفيتعالىالقهبهاكلمهمالتياللغةوهي

.(74آية:الفرقانأ!هوشايتاآثيلتكمتجغلآلذىؤهؤ!ال!

قكئمتجغل!الو:ثتاؤةتجلقاذ)ؤإت!ا:تفسيرهفيالطبريجريرابنالإمامقال

ت!تترونليزالهئمقضاز؟ؤت!كنون!يقا،تختنونجئةلخفقيماتجغقاإنايتاشا!آليل

يلبسونها()2(.الييبالئتابت!تترونكما،بيما

،الإنسانيلبسهالذيالثوبوهولباشا،الليلجعل-وجلعز-الثه:قلت

.العربلغةفيمشهورأسلوبهو""الثوببوالليلالبيتعنفالتعبير

2(.20)6/العربلسان(1)

2(.1/0)9الطبريتفسير)2(
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قالحيث،المفسرينشيخهوالطبريالإمامبأنالخبيثالقسيسهذاأقزوقد

"،:الإيمانعن"أسئلةبرنامجمن(12الدقيقة25،)الحلقةفيالخبيثهذا

انتهى(.المفسرينشيخهو)الطبري

:الآنوالسؤال

"؟"الثوبب""البيتعنيغتزونالعربأنفيالسرما

:العربئغةفيالأسلوبلهذاليزانيوجد

:"الثوب"ب"البيت"عقللتعبيرالأولالسر

رضيللإمامالزاخر""العبابالعربلغةمراجعوأهمأشهرأحدفينجده

الصاغاني.الدين

إالضاغاي!؟النبلاء":أعلام"سيرموسوعةفيالذهبيالدينشمسالإمامقال

إقالماثخدلث،الغلأقة،،الإقامال!ئميخ،الخ!ني؟بننلمخفدبنالخ!نالققايلبو

..الذيننزجمئئالفغيما،

فياثثئقىإتئيماؤكان..مائيماؤخم!يؤشئيينشئعشتةضقير،!بلقوز،ولذ

ؤجمتال!تجقذا،غشزاثتاالفغة؟يالتخزئنن!"مختيجمتابته"؟العربيالقتتانقغيرقيما

لمخفذا()1(.جمشرؤن؟الفغةفيالراخير")العتاب

علماءكبارمنفهو،العربلسانمعرفةفيالمنتهىإليهكانالصاغانيفالإمام

283(.4/2)النبلاءأعلامسير(1)
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.العربلغةفيعصره

؟العربلغةفيالمنتقىإليهكانالذيالإمامهذاقالماذا:والآن

تكئمتجغل):تعالى)وقوله:العربلغةفيالزاخر""العبابموسوعتهفيقال

1(.()يباسفهو4لثيئشتزةلتيئءوكل،بظلمتهالناسيستر:أييتاصسا!آلتل

يباس".فهوشيئءشزةلثيئء"كل:العربلغةفيالقاعدةهيفهذه:قلت

.ملبوسثوبلهمفهولذلك؟فيهيسكنونالذينيسزفالبيت

يتحدثوهو،قتيبةابنللإمام"القرآنمشكل"تأويلكتابفيأيضاوجاء

:العربلغةعن

واقيانوالثوباللباسلأن؟ووقىسترعماوالئوبباللباسيكنون)وقد

الشاعر:وقال.ساتران

السبيلاالسالكينعلىق!ذبهوقاهمييضابنكثوب

يقيكماوقتالأنهما؟بالثوب..الإتاوةعنأو..البعيرعنالشاعرفكنى..

انتهى()2(0الثوب

ت!ز.ماكلعنكناية"و"اللباس""الثوببيغتزونالعرب:قلت

:تفسيرانلهابيضابنوقصة

لب!"."مادةالزاخرالعباب(1)

.(41-ه441)صالقرآنمشكلتأويل)2(
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الطريق.بهق!ذبعيرا؟ذبحأنه:الأولالتفسير

فتتتعهبيض،ابنفهرب،بإتاوةبيضابنيطالبكانرجلآأن:الثانيوالتفسير

فأخذها،الطريقفيالإتاوةتركإلىبيضابنفاضطر،الإتاوةصاحبوطارده

مطاردته.عنوتوقفصاحبها،

الطريق.فيالإتاوةلهتركبأنالمطاردةطريقعليهسدبيضابنكأن

.الإتاوةعنأوالحيرعنكناية""الثوببغرالقزبيفالشاعر

:قالحينالصاغانيالدينرضيالإمامقالهالذيالمعنىهووهذا

(.يباسفهو!شيئشزةلثيئء)كل

قالحين-بالثوبالببعنللتعبيرالعربلغةفيالأولالسرأنفالخلاصة

".القرآنمشكلو"تأويلالزاخر""العبابفيجاءماهوالسر-"لبيسالشاعر"دار

:"الثوب"ب""البيقعقللتعبيرالثانىالسر

!:الثوب9ب""البيتعنللتعبيرالعربلغةفيالثانيالسرإلىنأتيوالآن

:سنرىكماالعربلغةفيواحدأصلإلىيرجعانوالئوبفالبيت

والتاءوالياءالباء:)بيت:"اللغةمقاييس!9كتابهفيفارسابناللغةإمامقالفقد

()1(.وأبياتوبيولتبيت:يقال.الشفلومخغوالمآبالمأؤىوهوواحد،أصل

هوخفالمرالماب

)1/324(.مقايي!اللغة)1(
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()1(.ائمزجع:)المآب:"اللغة"مقاييسفيوجاء

الإنسانلأن"ائمزجع"؟أو""المآبإلىالعربلغةفيترجع"بيت"فكلمة

وهكذا.،أخرىمرةإليهيرجعثم،منهويخرج،إليهيرجعثمبيتهمنيخرج

ابناللغةإمامقالفقد"،اللغة"مقاييسالمرجعهذانفسفي""ثوبكلمةوأما

":اللغة"مقاييسفيفارس

والزجوع.3الغؤوهوواحد،أصلمنصحيحقياسىوالباءوالواوالثاء:)ثوب

تعالى:الثهقال.التاسإليهتثوبالمكانو"اتثابة((:.زتجعإذا":يثوب"ثاب:يقال

مثابة:التفسير:أهلقاللما.ا25"البقرةؤامنا!للنايرتئاتةآتبتثتتجغقتا)قراذ

ثميفتسلا!له؟القياسهذامنيكونأنمحتملالملبوسوالثوب..إليهيثوبون

انتهى()2(0إليهويثاب،يلتس

.الرجوعوهو:،العربلغةفيواحدأضلمنوالثوبفالبيت

،أخرىمرةإليهيعودثمويخلعه،أخرىمرةإليهيعودثمثوبهيخلعفالإنسان

وهكذا.

يتكلم.أنقبلالعربلغةأؤلايتعلمأن"بطرس"كذابئةعلىواجتاكانلقد

وهو"!الإيمانعن"أسئلةبرنامجمن31)الحلقةفيالخسيسالقسيمسقالفقد

:المقدسكتابهفي"حزقيال"ليمفرفيوالزنىوالدعارةالفحشألفاظعنيدافع

.(1/135)اللغةمقاييس(1)

393(./1)اللغةمقاييى2()



الثانيالباب601

الوحي؟فيالألفاظهذهمثلتذكرأنيجوزهل:يقول)الاعتراض

ملابساتهندرسلمإننصأيعلىنحكمأننستطيعلاذلك:علىول!جابة

وعاداتوتقاليد،زمانهفيالمستعملةواللغة،التنزيلأسبابوهي:؟وظروفه

.الكذابالخبيثكلامانتهى(.الحينذاكفيالشعوب

لغةفيذكرناهاالتيالحقائقهذهعلى"بطرس"كذابئةنحاسبلنونحن

التخصصذاتالمراجعهذهفتحيستطيعفلنيضقينوائشقائقققيولأنه،العرب

بينالفرقيعرفلاالذيالجاهلذلكذلك،يستطيعأنمنأغخزوهو،العالي

فيالمفتوحةواللام"سفمةلمافيالسكنةاللامبينالفرقيعرفولاو"ئنهي!،!)تنقى

".سققة9

سؤالين:نسألهأنعلىسنقتصرلذلك

:الأولالسؤال

بلفظ:أحمد،الإمامإمسندفيجاءالحديثأنالمثاهدينعنأخفيتلماذا

(؟!غائشةكيني!اييمنافزأ؟تيمبفيؤآناانؤخيئغينترذقاؤالله)قإتة

الثاني:السؤال

جمفم-تعلموأنتبالنساء،يتشبه!النبيأنزعصتالخبيثالكذابأيهالماذا

للعربأعلنهاقد!النبيلأنذلك؟منهتضدرأنيستحيل!دالنبيأن-اليقين

أ:البخاري)صحيحفيثتتكماصراحة
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1(.بالنساء()الرجالمنالمتشبهين!اللهرسولالعن

701

قدالحديثهذانفسأنالمشاهدينعن-أيضا-الخسيسالقسيسأخفىلقد

اللفظ:بهذا"البخاري"صحيحصحيحهمنآخرموضعفيالبخاريالإمامرواه

فيؤقئلاائؤخيغتنترذقا-ؤالله-قإتا؟غائشة!يييتؤبلا،شققةأتم)تا

غيرقا()2(.جمئكنافزأ؟لجافي

الأصل.فييشزكان،و"بيت""لحافكلمتيأنالعربلغةفينجد:قلت

اشتماليعلىيدذأصلوالفاءوالحاءاللام")"لحف:"اللغة"مقاييسفيجاءفقد

()3(.وملازمة

والمآبالمأؤىوهوواحد،أصلوالتاءوالياءالباء)"بيت"أيضا:فيهوجاء

الشفل()4(.ومخقع

اشتمالي.علىيدذ"و"اللحافالشفل"،)(مخضعهوفالبيت:قلت

العالمين.ربلثهالحمدأندعواناوآخر

.(4655:رقمحديث،57022/)البخاريصحميح(1)

3564(.:رقمحديث،1376)3/البخاريصحيح)2(

.(5/238)اللغةمقايي!)3(

32(.1/4)اللغةمقاييى(4)
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فأعجبته"،امرأة"رأكا:ح!اللهرسولعقن!يماماعدورصعةبيان

مه!:تنبيه

نأالكريمالقارئتغلمأنينبغيذلكفيالواردةالرواياتصحةعدمبيانقئل

؟!فعلفماذا،فأعجبتهامرأةرأى!بدأنهفيهاإنماالرواياتهذهكل

غفمثم،حلالبطريقشهوتهوأطفأ،حاجتهفقضى،زوجتهإلىح!ذهب

امرأةرأواإذاحلالبطريقشهوتهميطفئون:يعني؟كذلكيفعلواأنأصحابه

فأعجبتهم.

:الآنوالسؤال

ص!؟!النبييعيبشيءذلكفيهل

الكتاب9بالمسمىكتابهمنجد-بذلك!اللهرسولعلىيشتعونالذينهؤلاء

داودالثهنبيأنفيهجاءقد-تعالىالثهعندمنوحيأنهيزعمونوالذي-!المقدس

زتاثمإليهافأرسل،فأعجبتهمنزلها،سطحفوقجارهزوجةرأى-السلامعليه-

وأنجبالمرأةأخذثم،الخطةونجحتزوجها،لقتلخطط،الحفلظهرفلمابها،

!السلامعليهسليمانمنها

الله!عندمننبيئداودبأنيؤمنونإنهمثم

وغقم،زوجتهمعشهوتهوقضىالزنا،مننفسهحفظقنعلىيشئعونبالهمف!ا

؟!ذلكأصحابه
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العظيم!العليبالثهإلاقوةولاحوللا

901

ياله:فقالواغيئا،ائؤزدفييجدوا)تئم:القائلالمصريبالمثليذكرناهذاإن

!(ينائخذحمرأ

صموئيلي!فر:-المقدس"الكتابكتابهممنمقحؤرةصفحاتصوروإليكم

:السلامعليهداودالثهعن!نبيبهيؤمنونمالكمتوضح"11:الإصحاح-الثاني

درثشبعداوفى

!فيألئتيمات-تقامجمئد!ؤك!إت11

ذاوذأذةآئمفرفيخز:صهوفت

:ا:.ائ!اص،صخحتشعةؤكستدآتتشا511
---!؟كا-هـ!-:-هـ.!!

تا"قاةذاودء؟تا2-!101ءص:!يرص.ان!دذ

5هـ.حاعز.هـ1بب!وعسوثببى.ص

ة-ء"ص..3

ذاؤداذالاشطتتاء،كأقتلى،%ثإا-آ.فىا،سءث

ألتلك*تثتستطحغلىولعتثتزد!ضش؟2قأة صس.-+ير-!ا

وبهاتحت.نسئنجخ3شآهآآ(حتتف!غفىب!ق!بماف

ؤس!ا--داراهسن!3-فئ3-جداآصحتنئشنج!مينةسضهأ:آ

!!

لئتبثثشنكلكذهاشئصنىاا.قىاجد.فئفات،أةأ!صص

نطص

اهـساتأ.*.نجاجضااويئط3آصشاأيخيصاة

س!

خذ!ا.ة4
اخ!ححخ!فأآصب.إفذخقث

ثلمزبر.شأذ

ؤهيئضغ!ا
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تذكرأنفيمكنناتثئت،ولمتصحلمالتيالضعيفةبالرواياتالاستدلالأزذناولو

للوصل"الفصلكتابهفيالبغداديالخطيبذكرهاالتيالضعيفةالروايةتلك

وقدالطريقعلىقاعدةامرأةف!ذايوم،ذات!النبي)خرج":النقلفيائمذزج

ص!اللهرسولفقضى..زمعةبنتسودةإلىفرجعيتزوجها،أنترجو؟لهتشؤقت

منكمرأىفمن..:لأصحابهقالثمماء،يقطربرأسهثرجثم،أهلهمنحاجته

معها()1(.الذفيمثلأهلهمعفإن؟أهلهإلىفليرجع،تعجبهامرأة

جمالهاتعرضالطريقعلىوقعدتتزينتامرأة،ترثتت:يعني""تشؤقت:قلت

؟!فعلفماذاح!،الثهرسولعلى

.حلالبطريقحاجتهفقضى،زوجتهإلىذهب

؟!العقولأصحابياعيبذلكفيفهل

رواةطريقمنتأتلملأنها؟تثبتولمتصحلمالرواياتتلككلفإنذلكومع

بهم.موثوق

ذلك.تفصيليليوفيما

.(139)2/النقلفيانمذزجللوصلالفصل(1)
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الأولىالرواية

الثانيالباب

حدثتاالذقشقيئ،ززغةآعىبو)خذثتا":الشاميين"مسندفيالطبرانيالإمامرواها

إلىتطز!الثهزشوذأن،آذميغن،قتادةغنت!ثير،ئنشجياحدثتاتكايى،ئنلمخفا

"إداققاؤ:،خزقيثتمخاتجتا،ققضىتجخشي،بئتزئتبازؤتجتافاتىقآعختتا،افزا؟

."()1(.خاتجتا.قفتقفيى،أفقهقفيتألبافزأ؟،إلمماالزجلتطز

تكفيمنهاواحدةكلجمقل،ثلاثونذكرتصح،لامئكرة؟روايةهذهقلت:

بها:الاستدلالوإفساد،الروايةهذهلرفض

:الأودالبفة

":التهذيب"تقريبفيحجرابنالحافظقالبشير،بنسعيدطريقمنأنها

()2(.ضعيف..بشير)سعيدبن

رديءكان..بشيربن)سعيد"المجروحين":كتابهفيحبانابنالحافظوقال

ليسماديناربنعمرووعن،عليهئتابعلاماقتادةعنيرويالخطأ؟فاحش،الحفظ

()3(0،.ص حديثه.منيعر!

الثانية:البفة

الحافظيقولذلكوفيبالتدلس،مشهوروهو،قتادةطريقمنالحكايةهذهأن

.7(/4)الاميينمند(1)

234(.)صالتهذيبتقريب2()

31(.1/9)المجروحين)3(
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":المدلسين"طبقاتكتابهفيحجرابن

113

إ)1(.وغيرهالنسائيبهؤضقه،بالتدليسمشهور..)قتادة

التحصيل"جامعكتابهفيهـ(176-496)العلائيالدينصلاحالحافظوقال

()2(.بالتدليسالمشهورينأحدالسدولصيدعامةبن)قتادة:"المراسيلأحكامفي

ئقيللاالمدلسالثقةالراويأنالحديثمصطلحعلمفيالمقزرمنقلث:

.فلاتا""سمعتأو"فلان"حدثنا:يقولكأن،بالسماعصرحإذاإلاروايته

ضعيفا؟إسنادهاويكون،هذهروايتهتقبللافحينئذ"،فلان"عن:قالإذاأما

الرواية.عنهنقلقنوبينبينه-كذائاأو-ضعيقاراوياأخفىأنهلمجتمللأنه

2"إ.0"صالأولالباب-هذاكتابنافي،وحكمهالتدليستعريف)انظر

الثالثة:البفة

خطأالروايةهذهأنتوضحالثقاترواهاالتيالأخرىالصحيحةالرواياتأن

مئكرة.روايةفهي؟الراويمن

فيهـ(277-)591الرازيحاتمأبيالإمامبنالرحمنعبدالإمامقال

شجيل!غنتكار،ئنلمخفازؤاةخديمثغنأبي)شألت":الحديثأعللموسوعته

زؤتجتاقاتىقأغختتا،افزأ؟إلمماتنهزص!التبى"أن،آنسيغنقتاذة،غنت!ثير،ائني

.(43)صالمدلسينطقات(1)

25(.4)صالمراشلأحكامفيالتحصيلجامع)2(
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الإشتاب()1(.يهذافئكرخديثقذا:ابيقاذ..".خاتجتةقققى،تجخئيىبئتزئت!ت

الثانيةالرواية

اللهغئدغن(،السبيعيأإشخاقأبي)غن:قال،شننهفيالدارميالإمامرواها

قائىقآعخبتا،افزأةح!الثهزشولىزأىقاذ:ق!فود،ئنيالثهغئدغن،حلأيمائنن

.(..خاتجتاققضى..شؤدة

ونكتفي،والمتنالإس!نادفيباليللامتلأتتصح،لاكئكرة؟روايةهذه:قلت

دافسادالروايةهذهلرفضتكفيمنهاواحدةكلفقط،منهاجمقلأربعبذكر

بها:الاستدلال

:الأودالبفة

.مجهولوهو،خلأيمئننالثهغئدطريقمنأنها

نقدفيالاعتدألى)ميزانموسوعتهفيالذهبيالدينشمسالحافظايإمامقال

01.فأعجبتنيامرأةرأيت!إنيمرفوغا:مسعودابنعنحلامبنالثه)عبد":الرجال

ئغزف()2(.يكادلا..عنهاسحاقأبورواهالحديث

ومن)الثقات(،كتابهفياسمهحبانابنالحافظذكرقدالمجهولالراويهذا

.(1/134)الحديثعلل(1)

87(.4/)الرجالنقدفيالاعتدالميزان)2(



115الله!رسولعلىالكاذبةالجنسيةالخشيسالقسيسافتراءاتكشف

المجهولينبعضهذاكتابهفيذكرقدحبانابنالإمامأنالحديثعلماءعندالمعلوم

تغيرفهم.لاالذين

ذلك:فينصوصهمبعضهـاليكم،الحديثأهلكبارمنخمعذلكعلىتئةوقد

ابنق!لكهو)هذا(:الميزانالسانكتابهمقدمةفيحجرابنالحافظقال!-ا

وغيرهحاتمأبوعليهمتمت!ممنخفقاتذكرفإنهأتقا؟الذي""الثقاتكتابفيحبان

انتهى()1(0مجهولونأخهمئحل

غلالزذفيائئيهي)الضارئمكتابهفيالهاديعبدابنالحافظوقال-2

مافيهليس"الثقاتفيحبانابنذكرهقزعةبنهارون"إن:)وقولهال!ئيهي()2(:

هذافيذكرحبانابنأنعيتموقدفؤته،ولارواهالذيالحديثصحةيقتضي

يعرفلاالذينالمجهولينمنعظيماوخففاكبيراعدذاالثقاتفيخمغاالذيالكتاب

،الكتابهذامنموضعغ!يرفيبذلكحبانابنضزخوقد،أحوالهمغيرهولاهو

،يعقوبأبوعنهروىالهاد،بنشدادعنيروي"سهلالئالثة:الطبقةفيفقال

الثقات"،.9كتابفيالرجلهذأدكرهكذا".أبوهقنأدريولاأغيرفه،وتئت

أسامة،بنالمليحأبيعنيرويشيخ"جميلأيضا:وقال..تغيرفهلاأنهعلوتف!

حبانابنذكرولمحد..هو"منابنولا،هومنأدرىلا،عونبنالنهعبدعنهروى

،بجرحتغيرفهلمهمنيذكرأنهفيهوطريقته،النمطهذامنكثيراخفقاالكتابهذافي

.(1/41)الجزانلسان(1)

والكاب،..(تعمذازارفيمن:الابع)الحديثعلىكلامهعدالهاديعبدابنالحافظذكره)2(

الوادعيهاديبنمقبل:وتقديم،المقطريمحمدبنعقيل:تحقيقمن
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انتهىلهذا(.يئتتهأنوينبغي،حالهيعرفلممجهولاكانوإن

الثانيالباب

الثانية:البفة

يصرحولممدثسوهو،السبيعياللهعبدبنعمروإسحاقأبيطريقمنأنها

.بالسماع

السبيعياللهعبدبن)عمرو:"المدلسين"طبقاتكتابهفيحجرابنالحافظيقول

1(.()بذلكوغ!ئرهالنسائيؤضقه..بالتدليسمشهورالكوفي

"جامعكتابهقيهـ(761-)496العلائيالدينصلاحالحافظوقال

منمكثر..إسحاقأبوالسبيعيالثهعبدبن)عمرو":المراسيلأحكامفيالتحصيل

()2(.التدليس

روايتهتقبللاالمدلسالثقةالراويأنالحديثمصطلحعلمفيالمقزرمن:قلت

.فلاتا""سمعتأو"فلان"حدثنا:يقولكأن،بالسماعصرحإذاإلا

ضعيفا؟إسنادهاويكون،هذهروايتهتقبللافحينئذ"،فلان"عن:قالإذاأما

الرواية.عنهنقلقنوبينتيته-كذاتاأو-ضعيقاراوياأخفىأنهلمجتمللأنه

2"(.0"صالأولالباب-هذاكتابنافي،وحكمهالتدليستعريف)انظر

الثالثة:البفة

،سودةأتى!النبيأنذكرفالراويجذا،ظاهرالروايةهذهمتنفيالخطأأن

.(24)صالمدلسينطبقات(1)

2(.4ه)صالمراسيلأحكامفيالتحصيلجامع2()
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جحش.بنتزينبأتىإنماصبمالنبيبأنتصرحالصحيحةالرواياتسائربينما

الرابعة:البنة

إلىالكلامت!بحينأخطأالراويبأنصرحمنالحديثعللأئمةكبارمنأن

منجماعةرواهكما-الصوابوأنعنه،اللهرضيمسعودابنطريقمن!النبي

ص!،للنبيذلكينسبلم!نهمسجودابنأن-الثوريسفيانعنالثقاتالحفاظكبار

فيالبغداديالخطيبذكرهاكمافالرواية،نفسهمسعودابنقولمنالكلامل!أن!ا

:الثوريسفيانطريقمنهكذا"النقلفيالمدرجللوصل"الفصلكتابه

معفإن؟أهلهفليأت،فأعجبتهامرأةرأىمن:قالمسعود،بناللهعبد)عن

معها()1(.الذيمئلأهله

فأعجبته.امرأةرأىأنهص!النبيإلىتئ!يمبلممسعودفابن

قنأخطأفقدح!،النبيإلىمرفوغاوليسمسعود،ابنعلموقوففالكلام

عنه.الثهرضيمسعودابنطريقمن!النبيإلىن!به

فيهـ(-042327)الرازيحاتمأبيبنالرحمنعبدالإماميقولذلكبيانوفي

:"الحديث"عللموسوعته

ققاذقاختققا:،إشخاقأبيغن،ؤإبزائيل،شفتانزؤاةخدي!ثغنأبي)شئل

الثبيئعننم!نمعوب،ائننغني،حلايمئننالثهغئدغن،إشخاقأبيعن:الثؤليفيشفان

قغقا"الديمثلأفل!قغقإنأفلإ،إلىقفئقنم،قآعختتة،افزأةأخذكئمزأى"إذا!:

.(179)2/النقلفيالمدرجللوصلالفصل(1)
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منأخقأشفان:تقولىأبيق!مغتتزقغا،ؤلم،شفتانؤأؤققاإشزاييل،ؤزققا

1(.قؤفوف!()فؤؤالخديث،إشزاييل

الحافظل!مام"النبويةالأحاديثفيالواردة"العللموسوعةفيوجاء

ق!عود،ائنيغني،خلأيمئنناللهغئدخديثغن)شيلهـ(:3-0385)6الدارقطني

جمثلقغقاالديقإنأفقا،ففتأقيآعختتا،افزأةأخاكمزأى"إداقاذ:!،الئبيغني

(.أضخالثؤيىئغننائمؤقودت..:ققاذ،قغقا"الدي

شاهذاالمرفوعةمسعودابنروايةتجغلالخطأمنأنهيتضحوبذلكقلت:

لأنهشاهذا؟تصلحلافهي!؟للنبيذلكنسبةفيهاالتيالأخرىالرواياتلصحة

قط.!للنبيذلكتئيمبلم!همسعودابنأناتضحقديعنيخطأ،أنهاتقزرقد

خطأ؟!إ!أنهثتتبمانستشهدفكيف

لثةالثاالرواية

تغيي-خزبخذثييالفمقد،غنذ)خذثتا:قال"المسند"فيأحمدالإمامرواها

ص!اللهزشوذأن،الأئضارئالثهغئدننيتجابيرغنالرتئير،أببغن-ائغايتيماأبيائن

إن9:وقالىحاتجمه،جمئهاققضىقييئة،تمغسقؤهيئزئتمتفآتىوأغحبتة،افزأةزأى

افزأةأخاكئمزأىقإداشيالالب،صحوز؟!ؤتذبرشيالالب،ضوز؟فيتقبلائمزأة

تف!ي!يما"()2(،!يماترذذلكقإنأفقا؟قفتألبقأغختئا،

493(./1)الحديثعلل(1)

.(57741:رقمحديث0،33)3/أحمدمسند)2(
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غئدآببئنهشالم)..خذثتاهكذا:"مسلم"صحيحفيالروايةهذهجاءتبينما

ؤهيئزئتتافزقئله"قاتىافزأةزأى!ن!الثهزشوذأنتجابير،غنالرتير،آيبغن،الله

تقبل!ائمزآةإنلاققاذ:أضخابإ،إلىخزقيئئمخاتجتة،قققىقا،قييئةتمغش

قإنآهقا؟قفتألب،افزاةأخاكئمأئضزقإدا،شيالالبضوزرفيؤتذبر،شيالافيضوز؟

1(.تفييما"()فيقاتر؟ذلك

جابر.!عنالزبير،أبيعن،حربأحمد":"مسندروايةإسناد

جابر.عنالزبير،أبيعن،هشام:"مسلم"صحيحرواية!هاسناد

ليس-"مسلم)صحيحفي-هشامرواية"فأعجبته"،لفظةفيهاحربرواية

.زائدةلفظةفيهاحربفرواية"؟"فأعجبتهلفظةفيها

؟هشامأمحرب؟:لروايتهضبطاوالأكثروالأتقنالأحفظقن:الآنوالسؤال

؟هشامأم؟حرب:روايتهفيفيخطئالؤفميصيبهالذيوقن

هذاعنللجواب؟وهشامحربفيوالتعديلالجرحأئمةأقوالبعضستقل

:السؤال

:حرببخصوكل:أولا

:فقال،حربفيوالتعديلالجرحأئمةأقواللخصحجرابنالحافظ

يهم()2(.صدوق..العاليةأبيبن)حرب

.(3041:رقمحديث،1201)2/مسلمصحيح(1)

.(51ه)صاتهذيبتقريب)2(
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رواياته.فيأخطاءتقعفقد،أوهاملهفحرب

الثانيالباب

حربضغفكأنه-هذهحربروايةأخرجالذيوهو-نفسهأحمدوالإمام

عبد)حدثناالكبير!:"الضعفاءكتابهفيالعقيليجعفرأبوالإماميقولذلكوفي

ما،هشيمعنهروى:فقال،العاليةأبىبنحربعنأبىسألت:قالأحمد،بنالله

ضغقه(.كأنه!أحاديثله!أدرى

الدسنثؤانى:هشاوبخصوكل:ثانيا

فيائؤجميينأميرالذشتؤائى)هشامالطتايعييئ:داودأبوالإمامقال-ا

.(1()الحديث

الأوزاعيعنحنبلبنأحمد)سألت:الرازيحاتمأبوالإماموقال-2

ماأحذا؟عنهتسأللاالدستوائي:قالكثير؟أبيبنيحيىفيأثتتأيهما:والدستوائي

قلآ()2(.منهأثتتوأما،فعسىملهأما،منهأثتتأحدعنتزؤونالناسأرى

فاختموابشيء،الدستوائيهشامحدثكم)إذا:شعبةالإماموقال-3

()3(.عليه

هشايممنالحديثشيئإداالقطانتختى)كان:معينبنيحعىالإماموقال-4

.(11/04)التهذيبتهذيب(1)

6(.0)9/والتعديلالجرح(،11/04)التهذيبتهذيب(2)

.(95)9/والنعدبلالجرخ)3(
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1(.()غئيىهمنت!قغالآأنيتاليلآ،الذشتؤاييئ

..الدستوائي)هشامالأمصار":علماء"مشاهيرفيحبانابنالحافظوقال-5

()2(.المتقنينمنكان

)هشامالنبلاء":أعلام"سيرفيالذهبيالدينشمسالإماموقال-6

.()3(بقلضاا،لملإقاا،الحخة،لمحأالخاهؤ..ييئاشتولذا

دا:التهذيب"تقريبفيفقال،هشامفيالأقوالحجرابنالحافظلخصوقد

()4(.ثئتثقة..اللهعبدأبيبن)هشام

الخللأصة:

علحربزادها،العاليةأبيبنحربأوهاممنهيإنما""فأعجبتهلفظزيادة

فهي،الحديثفيالمؤمنينأميرالذشتؤائيئ؟هشامالمتقنالحخةالثئتالثقةرواية

مرفوضة."ممئكرة:أو"شاذةزيادة

أحمد،الإمامرواهاوقد،العاليةأبيبنحربأوهاممنهيإنمااللفظةهذه

هذا.حربضغفكأنهنفسهأحمدوالإمام

:-"أالشاذةاللفظةهذهزيادةعلىالعاليةأبيبنحربمغتبرأحديتابعولم

".انمتكرة

وبعدها(.941)7/النبلاءأعلامسير95(،)9/والتعديلالجرح(1)

.(581)صالأمصارعلماءماهير)2(

وبعدها(.941)7/النبلاءأعلامسير)3(

.(573)صالت!هذيبتقريب(4)
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تضلحولااللفظةهذهفيها،ومعلولةالضعفشديدةأخرىروايةوهناك

علل.بجذةمعلولةلأنهاشاهذا؟

الرواله-الرابط

:طريقانلها

:الأولالطريق

حدثناشفل،ئنتكر)خذثتا:قالالكبير"،"المعجمفيالطبرانيالإمامأخرجه

ضاجبكئشةأبيغنخذثه"،أزقزأن،ضايحننمغاوتةخذثيي،ضايحئناللهغئا

قخزبخأفلإ،إلمققاتمافزآ!،بيماقزتلإدتجا!اللهزشولىتئتماقاذ:!ب!،الثهرشولي

بيقرت؟تقنم":ذقاب!؟صلثيئكانقذكآنهو،اللهزشوذتا:ققفتاتقالر،جم!للهازشولىتيتاإ

منقإئه"قافغلوا،ؤكذلك،أهلىتغفيإلمماققضتالت!اء،شفؤةتفميي!نيقؤقغ،فلاتة

"()1(.ائحلالإئتانأغمايكئمأقاثل

الطريقفيتأتيوالبقيةمنها،جمفتينبذكرنكتفي،جمقلجمذةالإسنادهذافي:قلت

الئاني:

الأولى:البفة

()2(.)ضعيف:النسائيالإمامفيهقال،شفلئنتكرالإسنادهذافي

338(.)22/الكبيرالمعجم(1)

6(.21/)الاعتدالميزان2()
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الثانية:البفة

123

سعد.بنالليثكاتبوكحو،ضايحئنالثهغئدالإسنادهذافي

سمعت..أحمد:بنالثهعبد)قال":التهذيب"تهذيبفيحجرابنالحافظقال

وأئكرذئب".أبيابنعنالليثعنروى"إنه:وقال،وكرههفذفهيوقاذكرهأبي

ذئب.أبيابنمنسمعالليثيكونأنأحمدا)الإمام

تذرولم،أعلاهذهبقددرتجاصالحأبوأخرج:المصريصالحبنأحمدوقال

أبيابنعنالليثعنفرواه.ذئبأبيابنحديثهذا:لهفقيلهو؟قنحديث

..صالحأباإلاذئبأبيابنعنالليثعنروىأحذاأعلمولاأحمد:قال.ذئب

حديثمنلشماالأثباتعنيرويجذا،الحديثمئكر:حبانابنوقال

كانلهجار!تلمنحديثهفيالمناكيروقعتوإنما،نفسهفيصدوقاوكان،الثقات

ويرميهالثه،عبدخطيشبهبخطويكتب،صالحبنالثهعبدشيخعلىالحديثيضع

انتهى()1(0بهق!خذث؟خطهأنهالثهعبدفيتوهم؟كتبهبيندارهفي

الرواية.بهذهخذثهصالحبناللهعبدأنتثبتفلم؟ضعيفسهلبنبكر؟قلت

بأحاديثأوراقهفييدسمنفهناك،يرويهبمايوثقلاصالحبنالثهوعبد

الرواية.بهذهخذثهمعاويةأنتثبتفلم؟مكذوبة

الثانى:الطريق

مغاوتةغنقفلإي،ئنالزخمنيغئا)خذثتا:قال"المسند"،فيأحمدالإمامذكره

228(.)5/التهذيبتهذيب(1)
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الانمايىئ،كئثتةاتجلاشمغتقاذ:،الخزافيئشجيدئننأزقزغن-ضايحائنتغيي-

تاققفتا:اغت!ل،ؤقذخزقيثئمقذخلأضخابيما،!تجاي!اح!اللهزشولىكانقاذ:

الت!اء،شفؤةقفبي!قؤقغ،فلآتةبيقزت،"أتجلقاذ:ب!؟لثيئكانقذ،الثهزيمموذ

إتتانأغمالكئمأقايلمنقإئهلمقافغلوا،قكذلكقآضئتقا،أزؤاجي،بغقىتيتة

"(0)1(الحلآلي

وفسادالحكايةهذهصحةعدمتوضحانجمفتانفيهالإسنادهذاقلت:

بها:الاستدلال

:الأودالبفة

يلي:فيماذلكوبيان،الشاميينعنصالحبنمعاويةطريقمنأنه

أبببنأحمدبنمحمد)قالحجر:ابنللحافظ"التهذيب"تهذيبفيجاء-ا

..صالحبنمعاويةكتبأصولعنأفتشحتى؟الأندلسأدخلأنأردت:خيثمة

جذا()2(.الشامأهلبحديثيغيربمعاويةوكان

الضعفاء".في"الكاملكتابهفيعديابنالإماموقال-2

()3(.إفراداتأحاديثهفييقعأنهإلاصدوفعنديهو..صالحبن)معاوية

بن)معاويةالأمصار،:علماء"مشاهيركتابهفيحبانابنالحافظوقال-3

.(58018:رقمحديث4،231/)أحمدص!ند(1)

.(01/918)الهذيبتهذيب2()

4(.40)6/الضعفاءفيالكامل)3(
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()1(.يغيرب..الحضرميصالح

..صالحبن)معاوية":التهذيب"تقريبكتابهفيحجرابنالحافظوقال-4

()2(.أوهاملهصدوقلا

فيالواقعينوالإيهامالوهم"بيانكتابهفيالفايصيالقطانابنالحافظوقال-5

بسوءضعفهضعفهوقنفيه،مختلفصالحبن)معاوية":الأحكامكتاب

()3(.الحفظ

عبدأبو)ذكر":الكمالتهذيبإكمال9موسوعتهفيمغلطايالحافظوقال-6

بنمعاويةأن"بقرطبةالفقهاء"تاريخكتابهفيالبرعبدبنمحمدبنأحمدالملك

دخولهيقذم؟يتهادىجذا،عزيزالمشرقفيوحديثه..الأندلسدخلصالح

..الأندلس

معاويةوحج..عليهتفدمأن..أختهإلمماالشامإلىؤخقهقدالرحمنعبدوكان

()4(.العامذلك

كان..الحضرميصالحبن)معاوية!:إالثقاتكتابهفيحبانابنالحافظقال

وكتب،مهدىبنالرحمنوعبدالثوريسفيانعنهكتبوقد..الأندلسقضاءعلى

الأندلس،منحاخاعليهمقدتم،ومائةوخمسينسبعسنةصالحبنالثهعبدعنه

.(091)صالأمصارعلماءماهير)1(

.(538)صالتهذيبتقريب)2(

طيبة.دار:الاشر376(،2/)الأحكامكتابفيالواقعينوالإيهامالوهمبيان)3(

وبعدما(.11/027)الكمالتهذيب)كمال()4
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ال!تة()1(.هذهبعدمعاويةومات

الئانيالباب

فساراهـ،ا-2325عامشابوهوالشاممنخرجصالحبنمعاويةقلت:

هـقبلأ-54157عامعمرهآخرفيإلايحجولم،هناكالقضاءوتؤلمما،الأندلسإلى

قديخ-الشامأهلمنسمعهكانمماأحاديثعدةروىهذاحجهوفي،بقليلموته

الرحمنعبدمنهوسمعهاتقريبا،،شتةثلاثينمنأكثرمنذ-الشاممنخروجهقبل

وقعولذلك،عمرهآخرفيالسنفيكبرأنبعدرواهاإن!اأنهأي؟وغيرهمهديابن

.الشامأهلعنرواياتهمنفيهأخطأفيمامنهالخطأ

بن)مغاوتةالنبلاء":أعلام"سيرموسوعتهفيالذهبيالدينشمسالإمامقال

مغهمقذخلاتزؤايتيما،قغالشايممنقز..الاتذلسيىقاجصي..حذئيربنيضايح

ثتمتماييهيما،قضاءؤلاقيالذايخل،مغاوتةبنالزخمننغئدغقيقااشتولىقفماالاةهنذل!ق،

..ؤغئرقابالجخار،ؤخذث،خخعمير؟آيخيريإئهو

قفدفي،بنالرخمننغئذتقتاقفيقاؤخم!يمين،خم!يىشتةؤخخداؤد:آلوقاذ

..بقكةؤشفتان

ؤاجذة،خخةدفير؟منخخبالأئذلسيى،لهمقاضيآكان..شغد:بنلمخقاؤقاذ

تقتا.قنقققتاباتلإيتيما،ؤقر

قضازشاث،ؤهؤؤجمشيرينخسيىشتةجمضمنخزقيزتهو:غئل!بنتنرياؤقاذ

..قضاءهمقؤلمآ،اتغيربإلى

.(7074/)العات(1)



127الله!رسولعلىالكاذبةالجنسيةالخسيسالقسيسافتراءاتكثئ!ف

تخنقتيتاالخديث،تتذاكربقكة"كتاقفدقي:ائنيغنيخئتل،بنأخماقاؤ

مقاوتةآناقاذ:؟أئتقن:فعل!خلإيثتا،ت!قعتيتتا،!يمادخلقذإئ!انإدا،كذلك

"()1(.ضالحابن

أحمدالثهعبدلأبىخارجةابنالهيثم)قال":بالأندلسالعلماء"تاريخفيوجاء

..!عنهيروونلاالحمصيون-صالحبنمعاوية:حنبلابن

الناسسمعوإن!ا؟الأندلسإلىفصارقديما،عندهممنخرج:اللهعبدأبوقال

)2()
حج.حينمنه

بن)معاويةإ:الرجالنقدفيالاعتدال"ميزانكتابهفيالذهبيالإماموقال

()3(.ومائةوخمسينئمانسنةتوفيبيسيرحجهبعد..صالح

تلك"الشاميأزهرعنمعاويةعنمهديابنروايةفيالخطأجاءهناومن

الت!اءأ.شفؤةقفبيفيقؤقغ،فلآتةبي"قزت:لفظفيهاالتيالرواية

أهلبحديثئغيربمعاوية)كان:خثمةأبيابنقولسببلنايتضحوبذلك

جذا(.الشام

عنمعاويةعنمهديابنروايةفيالتي-الأخطاءتلكمثلبسببأنهويبدو

ابنالإمامعلىينكرالقطانشييدبنتختىالناقدالحافظالإمامكان-الشاميأزهر

معاوية.عنروايتهمهدي

وبعدها(.158)7/النبلاءأعلامصير(1)

.(2138/)بالأندل!العلماءتاريخ)2(

.(574)6/الاعدالميزان)3(
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غلي)قاذالنبلاء":أعلام"سيرموسوعتهفيالذهبيالدينشمسالإمامقال

غئاتأخذكئاقاققاذ:ضايح،بننمغاوتةغنشجيدبنتختىشألت:اتديييئابن

خرقا..ؤلآالرقانذلك

خذثإذاقفلإئبنالزخمنيغئدكانقجير:بنتختىقاؤغئذةبنالفيثؤقاذ

الأخابيث؟قد؟أئش:ؤقات!شجيد،بنتختىزتزة،ضايحبنيمغاوتةبخلإئ!ث

()1(.خديثهفييقةؤتختى،زؤىغقنيتاليلآالزخمننغئاؤكان

الثانية:البفة

وأزهر،الشاميسعيدبنأزهرهوالروايةبهذهصالحبنمعاويةأخبرالذيإن

منثتتماإلابيننافيتفتللاونحنمغتبر،إماميوثقهفلمالحال!)2(،مجهولهذا

،)3(
به.يولقيق

وبعدها(.158)7/النبلاءأعلامسير(1)

231(./1)الكاشف32(،25/)الكمالتهذيب2()

ولكن،البخاريل!مامذلكونسب،اللهعبدبنأزهرهوسعيدبنأزهرإن:قالمنهناك)3(

بنأزهربينالتفريقعلىالحديثأئمةكبارمنجماعةسارفقد،القلبإليهيطمئنثبوتايثبتلمهذا

الإمامبينهما:فرقواوممنالآخر،ترجمةعنتختلفترجمةمنهمالكلفزجموا،اللهعبدبنوأزهرسجد

السمعانيوالإمام4/38(،)الثقات،حبانابنوالحافظ(والتعديل)الجرحالرازيحاتمأبو

لذلكواحد؟أنهارجححجرابنوالحافظم(.8991بيروتالفكر-دار-2391/،)الأنساب

بنأزهرفيقيلتكأنهاحجرابنالحافظاعتبرهااللهعبدبنأزهرفيالأئمةقالهاالتيفالأقوال

القلب.إليهيطمئنثبوتالثتلمهذاإن-قلنا-كماولكنسعي!د،



إ!!!!و

تممنبحولالخيمبيمه!القمهتييىأكاذيبكمثنف

أمهوجمزضقطىالرله!ل



الثالثالباب013

ت!بفيبالطعنالكذابالقسيسقام(الصميم)فيبرنامجمنالثالثةالحلقةفي

جمزضها.في!الرسولأتم-وئهتاتازوزا-واتهمص!،الرسول

فيشزيهافيص!الثهرسولأتماتهامأعادثمهو؟لما،قن"ابن:الحلقةعنوانوجعل

حلقاتوفي-الباطلأهلحوارهووإنما-"الحق"حواربرنامجهمن)72(الحلقة

.أخرى

لأن؟وأمثالهالخسيسالقسيسهذامثلعادةهوالكذبأنمسلمكلوئتغلم

فيالكذبأنيرىكأنه،وضروريمطلوب-الموضوعاتهذهفي-عندهالكذب

يتعبدالذيكتابهفيجاءماقفمفيالخاصةطريقتهعلمنهاعتمادالمخرقا؟ليسذلك

فيه:جاءحيث،،المقدس"الكتاببوائم!قىبه،

؟()1(.كخاطنتغاآناأدانفلماذا،لمخدهبكذبيازدادقداللهصذقماكانإن)فإنه

بكذبهخاطئايكونولا،إدانةعليهتكونلاوبذلك!زئهمجدليزيد؟يكذبفهو

هذا!

كانوإنما،الإسلامأعداءيزوجهاالتيالأكاذيبتلكبمثلينخدعلاوالم!ئميم

المسلمين-منجذاصغيرةولطائفيما،بينهأبناءمنبأكاذيبهللمخدوعينالردهذا

اليفم.وضعف،العقلوضعف،النفسضعف:أوصافثلاثةفيهااجتمعت

حلقاته.فيارتكبهاالتيوالتحريفالتزويروجرائمأكاذيبهنفضحيليوفيما

كتاجهممنجزءالرسالةوهذه7(،:الفقرة3،)الإصحاح:روميةأهلإلىبول!رسالة)1(

".المقدسالكتابابالمسمى
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الأودالكذبة

131

)2(:الدقيقةفي(،الصميم)فيبرنامجمنالثالثةالحلقةفيالخبيثالكذابقال

أربعدامتمحمدبالنبيالحملمذةأنعنالتراثكتبفيهقالتعماالحديثالنبدأ

الخبيث.الكذابكلامانتهى(.آمنةأقهبطنفيتقتقاسنوات

تلفيقمنهيالتيالخرافاتهذةبمثلالإسلامأئمةمنأخدتقللمقلت:

الأثيم.الأقاكالقسيسهذاواختراع

مدةفيالأئمةقالهما-ائمضورةبالوثائق-لكمننقلذلكعلىوكمثال

!لد:بالنبيالحمل

الهدى"شئلكتابهفيهـ(429)المتوفىالشاميالصالحييوسفبنمحمدقال

في-تعالىالثهرحمه-عائذبنلمجيىزكرياأبو)قالالعباد":خيرسيرةفيوالرشاد

رتحا،ولامغضا،ولاوجغا،تشكولاكملآ،أشهرتسعةأمهبطنفي!بقي:مولده

النساء.منالحمللذواتيعرضماولا

الصحيح.وهو:"الغرر"فيقال

انتهى()1(0سبعة:وقيل.ثمانية:وقيلأشهر.عشرةالحملمدةكانت:وقيل

أتىأينفمنص!،بالنبيالحملمدةفيقيلتالتيالأقوالهيفهذهقلت:

للشئونالأعلىالمجلسالناشر:593-693(،)1/العبادخيرسيرةفيوالرشادالهدىسبل()1

مصر.-الإسلامه
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!!هذه؟المخزعةسنواتالأربعبمدةالخبيثالأقاك

الثانية.الكذبةعلىالكلامعندالخبيثهذاتفضحالتيالمصورةالوثائقوستأتي

ومن،الإسلاميةالمصادرمنينقلبأنهالكاميراأماميتظاهرالكذابهذاإن

كثير.ابنللإمام"والنهاية"البداية:الحلقةهذهفياستخدمهاالتيالمراجع

فيهاوالتيكثيرابنالإمامذكرهاالتيالروايةالخبيثالكذابهذاأخقىفلماذا

!!؟فقطأشهرتسعةكانتالحملمدةأن

فيها:وجاء"،والنهاية"البدايةفيالروايةهذهكثيرابنالإمامذكروقد

لقريشكانتدابةكلأنع!محمدحملدلالاتمنفكان:عباسابن)قال

بطنفيوهواللهعبدأبوهوهلكأشهر،تسعةأمهبطنفيوبقي..الليلةتلكنطقت

أنا:للملائكةتعالىالثهفقاليتيما،هذانبيكبقيوسيدنا،إلهنا:الملائكةفقالت،أمه

انتهى00()1(0مباركاميموتابمولدهفتبركواونصير،وحافظؤليئله

هذاأننوضحوإن!ا،الروايةهذهثبوتعدمأوثبوتعننتكلملاهناونحن

لكيالروايةهذهإخفاءتغفذقد-السقيممنالصحيحئقئزلاالذي-الكذاب

!!سنواتأربعدامتالحملمدةأنوهيافتراها؟التيالكذبةيضزر

الثانية.الكذبةعلىالكلامعندالخبيثهذاتفضحالتيالمصورةالوثائقوستأتي

هجر.دارالناضر:(،19804/والنهايةالبداية(1)
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الثانيةالكذبة

"فيبرنامجمن02(:الدقيقة،الثالثة)الحلقةفيالكذابالتهسيس!قال

برهانل!مام"الحلبية"السيرةكتابالأمر:هذافيبلةالطينيزيد)ممالا":الصميم

غليأخفكانقطحملاأجدفلمبهحملتإني:تقولأمه"كانت:يقولالحلبيالدين

"(.بركةمنهأعظمولا

!(.مصيبة)هذهقائلا:عالبصوتساخزاالخبيثالكذابضحكثم

إ(.؟يعنيذلكقئلحامل)كانت:الكذابالمذيعلهفقال

مراجععنديأنا!نفسهيطرحالذيالسؤالهو)هذا:الخبيثالقسيسفأجاب

الأحاديثمنوهو:يقولكثير،لابن"والنهاية"البداية..فيالكلامهذا..كئيرة

(.المتداولةالمشهورة

أكئرحملتأنهاهذامنئفهم)فهلمستهزءا:ساخزاالكذابالخبيثقالثم

.الكذابالخبيثكلامانتهىمرة؟!(.من

والتزويرالكذبأنواعبأبشعالخبيثالقسيسهذاكلامامتلألقدقلت:

والتدليس!

يلي:فيماذلكوبيان

الخبيث:ارتكبهاالتىالأودوالترويرالكذبجريمة

منكدتازغمهماعلى!النبيت!بفيطعنهفياعتمدقدالكذابالخبيثإن



الثاكالباب31

،سنواتأربعدامت!بالرسولالحملمدةأنتذكرالإسلاميالزاثكتبأن

بعدالولادةأنالكذابالخبيثزعمثم،الزواجمنالأولالعامفيماتأباهوأن

الثهعبدزوجهاأنمنزعمهماعلى)بناءاالزناطريقمنإلاتكونلاسنواتأربع

(!.فيهتزوجهاالذيالعامنفسفيماتالمطلبعبدابن

ولاغتنأخفكانقطحملآأجد"فلم:رواية"الحلبية"السيرةكتابمننقلثم

".بركةمنهأعظم

"،الحلبية"السيرةكتابمنالخبيثمنهايقرأكانالتيالصفحةالقارئفتحفإذا

التالية:المفاجأةسيجد

وجعاتشكولاكملا،أشهرتسعةأمهبطنفيبقي)حبم":الحلبية"السيرةفيجاء

تقولص!أمهوكانت..النساءمنالحمللذواتيعرضماولاريحا،ولامغصا،ولا

منه.بركةأعظمولامنهأخفهوحملمنرأيتما

أنها!النبيأئمآمثةعن-عهاتعالىاللهرضي-حليمةعنحبانابنوروى

أعظمولاغتنأخفكانقطحملاأجدفلمبهحملتإنيشأنا؟هذالابنيإإن:قالت

وقيل:أشهر،بسبعة:وقيلأشهر،ستة:وقيلأشهر،عشرةبقى:وقيلإ،بركةمنه

كماالثامنالشهرفيؤلدالسلامعليهعيسىأنكماآيةذلكويكونأيأشهر،ثمانية

انتهىقيل()1(0

نأذكرتإنماالزاثكئبأنتغقمالقسيسهذاأنلكميتضحوبذلك:قلت

.م3291هـ-ا135/الثالثة:الطبةبمصر،الأزهريةالمطجة-(1/56)الحبيةال!يرة(1)



بمأقهوجمزض!اللهرسولت!تبحولالخيحيسالق!يسأكاذيبكشف

01أوأشهر،9أوأشهر،8أواشهر،7أوأشهر،6كانتح!بالنبيالحملمدة

أشهر.

الكذبتغقدلكنه،الإسلاميالزاثكتبفيالمذكورهوهذاأنتغقمابخيث

هذهافترىوقدشنوات،أربعدامتالحملمدةأنتقولالكتبأنزعمحين

آمنة.أمهجمزضوفي!النبيت!بفي-وبهتاتازوزا-الطعنمنليتمكنالكذبة

يقرأكانالتيالصفحةوصورة"الحلبية"السيرةكتابغلافصورةوإليكم

قلوبكم:تطمئنلكي؟الكذابالخبيثمنها

اللاولىالجزه

"ت(
1.ا،موثالا-شهص.لىالبوذا-ات

لحلب4،ب-.اخصهـس

ليص(ظ)

الما-ال!حرالحر!ملات!3لاطم

-م!اضاتات-اروثاحانسثعد

مرسهأتس،

و!طثما9ة

المحمد:ةنارالأ؟فيالوال!ة

اتتع!الالب.الا!لمعف

بدحلاراخورزيأعدالد

&ص!!لا+ص3!صتةحصنج!لم

لإر!فين!جبزضاز61فاإثقيثينركأ1-

أعابما-ضفكل!

نيقييثنجظظي!عررء1؟لمجؤصلمجن!ةفئ

(+ء+ستا)

(ع*"،،ضة--90315صة)
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!3وعبالله!لى،حهانفال!ئفةلنأابهاهبركوءصباقعانالىاللهبكةرمىحدغلام

الامارضسنجهقحتولمدأتكااولمذمجدالمحللكزعلى!ودلئهفيشفاير!ب

ضريدارظدبنبدررتلىنحااينهرضىبقسكلالصدبىالةخلاصلحافيعار؟دملاصلاافي

حملمدةفيالاخلافووخ3أ:افهحورانارضوسمنعادةبنسعداقي3؟ف.بالىاطه

فىلقوسمعيهاطهملىلهاإجمةاوالدالات!ا.مخت،1ياعانذأ!إقاوعمنه!افعلبهصلى

ىأهلماامنالحللدواتيعرض:لامنصاولاربكاولاماوجعالكولاكلاتء314!!اهها

وجودعدوصمعيهلاد.!لىاقهشه؟ضايمسيدميرهو!لركى؟ثإس!عدوجر؟اد؟ور؟

رلاهراخفحنهمنحملتأفوا!!روطعل!الهصلىاعهتوكامورالالبمواكرالامد!ا

اقهصلىك!اما2منةشقعالىعهارصىاتعنحليمةاقرحمهبنفيالىرر؟بركأتنلمءأ

بركةعنهاعطم)خفكلولاكانحملاقطاجد؟نمحملتفى،ااناهذ،سدلاالتنا،وصا،ا4علإ

كاأيةددريكرن(ىاضهريةثماوقبلاشهرص!عةوتبل(نهروقبا!تعر-إشهرقى"يها!

فيبر!من!انوالنجيينضالحبم.مع4نجلسكاالالهرااض،فيللاماعبارعبى

الصورةفيظاهرهوفكماص!النبيأمعنالكذابالخبيثنقلهالذيالقولوأما

ابنالإمامإلىرجعتموإذا،حبانابنالإمامعننقله"الحلبية"السيرةمؤلفأن

إسحادتى"ابن"سيرةكتابإلىرجعتمفإذا،إسحاقابنعنينقلهستجدونهحبان

!مجهولعنينقلهإسحاقابنستجدون

والنهايةأالبداية9كتابفيموجودةالروايةأنالكذابالخبيثذكركذلك

إسحاقابنعنينقله،ستجدونهوالنهاية!البدايةإلىرجعتمفإذاكثير،ابنل!مام

يلي.فيماذلكتفصيلوسيأتيأيضا،

الخبيث:ارتكبهاالتىالتانيةوالترويرالكذبجريمة

أنيجرؤولم!والنهايةأالبدايةكتابفيموجودةالروايةأنقالالكذابالخ!بيث

لأن،البشعوتدليسهوتزويرهكذبهسيفضحقرأهالولأنه؟المشاهدينأماميقرأها

!!مجهولمصدرهاالروايةأنسيكتشفونالمشاهدين



137أقهوجمزض!اللهرسولتتبحولا!ي!يسالقشيي!أكاذيبكثئف

":والنهاية!البدايةفيكثيرابنآالإماكلاموإليكم

بنجهمحدثني:إسحاقابن)قال":والنهاية"البدايةفيكثيرابنالإمامقال

عنحدثت:قال،طالبأبيبنجعفربنالثهعبدسمعقنخدثيي:قال..جهمأبي

ققدفنا،بهإلاأمهترعفلمالثه(أرسولفاحتملناه..:قالتأنهاالحارثبنتحليمة

شأنهذالابنيلكائنإنهوالله،سبيلمنعليهللشيطانماوالله..:فقالتعليها،به

خرجكأنهبهحملتحينالنومفيفأيىيتمنه،أخفقطحملاحملتفمابهحملت..

انتهى00(0الشامقصورلهأضاءتنورمني

.إسحاقابنعنالروايةنقلإنماكثيرابنالإمامأنلكمظهروبذلك:قلت

أسئلة:ثلائةهناونسأل

الحكاية؟هذهإسحاقلابنحكىالذيقن:الأولالسؤال

.معروفغير،مجهولشخصوهذا،الجهمأبيبنجهمإنه:الجواب

فيالاعتدال"ميزانكتابهفيهـ(748)673-الذهبيالدينشمسالإمامقال

()1(.السعديةحليمةقصةلهيغزف،لا..الجهمأبيبن)جهم:"الرجالنقد

كتابهفيهـ(852-)773الق!قلافيخخرابنالدينشهابالحافظوقال

()2(.مجهولى..الجهمأبيبن)جهم":الأربعةالأئمةرجالبزوائدالمنفعة)تعجيل

صحتها.وعدمالروايةهذهبضعفالألبافيالدينناصرالشيخخكمولذلك

.(915)2/الرجالنقدفيالاكدالميزان(1)

74(./1)الأربعةالأئمةرجالبزوائدالمنفعةتعجيل)2(



الثالثالباب13

)جهم":حبانابنصحيحعلىالحسان"التعليقاتكتابهفيالألبانيالشيخقال

1(.()يغزفلا:وغ!ئره""الميزانفيالذهبيوقال..الحالمجهولهذا

الحكاية؟هذهلجهمحكىالذيقن:الثانيالسؤال

(.اللهعبدسمعقن)خدثيي:قالجهملأن؟مجهولشخص:الجواب

!!لجهم؟الكلامونقلاللهعبدسمعالذيالث!خصهذاققن

الحكاية؟هذهجعفربناللهلعبدحكىالذيقن:الثالثالسؤال

.(..قالتأنها..حليمةعن)حذث!ت:قالالثهعبدلأن؟مجهول:الجواب

؟!الحكايةبهذهحليمةعنحذئهالذيالشخصهذاققن

!!مجهولعنينقلمجهول؟مجهول!ائقضذرأننجدوهكذا

والنهاية""البدايةكلاميقرأأنالكذابالخبيثيجرؤلملماذاالآنغيفتمهل

المشاهدين؟أمام

:(تدليسجريمة)الخبيثارتكبهاالتىالثالثةالجريمة

:يقولكثيرلابن"والنهاية"البداية)وفي:السابقةالروايةذكرأنبعدالخبيثقال

انتهىإ.المتداولةالمشهورةالأحاديثمنوهو

هذهأنتتؤهمونالمشاهدينمنفريفايجعلأدأالخبيثاستطاعوبذلك:قلت

دا!!مشهورة:عنهاقالكثيرابنلأن؟ثابتةصحيحةالرواية

باوزير.دارالاشر:(،128لملم)9حبانابنصحيحعلىالحانالتعليقات(1)



بمأمهوعزض!صالنهرسولن!بحولالخ!يسالم!يسأكاذيبكشف

..ولكن

علأيضاتطلق""مشهورةكلمةأنالمشاهدينعنائمدلسالخبيثأخفىلقد

الموضوعة.المكذوبةالروايات

ةالرواياتإحدىبعد"والنهاية"البدايةكتابهنفسفيكثيرابنالإمامقالفقد

نظر()1(.عنديصحتهونمبوالسير،المغازيأصحابعندمشهورالخبر)وهذا

عند"مشهوربأنهوصفهأنبعدالخبرصحةفيكثيرابنالإمامطعنفقد:قلت

والسير".المغازيأصحاب

بينيشتهر)وقد":الحديثعلوم"اختصاركتابهفيأيضاكثيرابنالإماموقال

انتهىجذا()2(0كثيروهذا،بالكليةموضوعةهيأولها،أضللاأحاديثالناس

مصنوعةمكذوبةتكونقدالمشهورةالروايةبأنكثيرابنايإماميصرحوهنا

موضوعه.

هذاارتكبهاالتيوالتدليسوالتزويرالكذبجراثمبشاعةالآنأذركتمهل

!!؟الخبيثالقسيس

323(.)7/والنهايةالبداية(1)

.(061)صالحديثعلوماختصار2()
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الثالثةالكذبة

الثالثالباب

31(::الدقيقة72،:الحلقة"،الحق"حوار)برنامجفيالخسيسالقسيسقال

نأفيجب،الإسلاميالعصرفيوليس؟الجاهليالعصرفيعاشتآمنةأنالواقع

..الجاهليةالأعرافزاويةمنالموضوعإلىننظر

؟فلانإلىاذهبيزوجها:لهايقول،طهرتإذاالمرأةأنكانالاستبضاعنكاح

عار(.أوزنىذلكيعتبرواولم،منهاختلي:يعني؟منهاستبضعي

أتمأنأنتتقولهل،قذسكقفتهالذيعل)بناء36:الدقيقةفيالمذيعفسأله

لا؟(.أئمفيه؟زتتأقههل؟زتىابنهوهل؟بهزتتمحمد

عاشتوقدآمنةعنوئئكرونهذلكيستكثرونالماذا:الكذابالقسيسفأجابه

عبدموتبعداستبضاعنتاجمحمديكونأنئختملأى..؟!الجاهليالعصرفي

الثه؟(.

!(.جذامخجلكلامهذا،يكسفكلامهذالكن..)ممكن:المذيعفأجابه

أخطرشاهدالنهاردهسأضيف)أنا4(:0)الدقيقةفيالكذابالقسيسقالثم

سيعرفه:الحقيعرفأنيريدوالذي،وقطعي

مأقالت:قال،الثهعبدبنإسحاقعنسعد:لابنأالكبرى)الطبقاتكتابفي

الأولاد!(.حملتأقد:النبي

!!أبيضنهار)ياقائلآ:صرخثميد،علىيدبخبطالخسيسالقسيسقامثم

حملتأقدللتأكيد،أقداكتير!أولادعندهاكانيعني؟!ذلكمنأكثروضوحعايز



بمأقهوجمزضخ!اللهرسولت!بحولالخ!ي!الق!يسأكاذيبكثف

منه".أثقلسخلةحملتفماالأولاد،

عنيبحثأنيريدالذي،جماعةيا؟!جماعةياذلكمنأكثروضوحعايزين

تفسه(.معالصراحةيباش!رالحق

الأولادوكانتاللهعبدقبلمتزوجةتكونممكن)هل:الخسيمسالمذيعفسأله

؟(.الزواجهذانتيجة

قبلمتزوجةأنهاوهوذلكحدثلوأنهتظن)هل:الكذابالقسيسفأجابه

غ!يرالحذث؟!ذلكبكرعنتصمتكلهاالإسلاميةالمراجعكانت-الثهعبد

الخبيث.الكذابكلامانتهى(.ممكن

الخسيس،القسيس!ببطولتهاقامالتيالمكذوبةالتمثيليةهذهمشاهدةبعد:قلت

:وتزويرهكذبهوكشف،لفضحهالأوانآن

هذهبعد-سعدابنالإمامتصريحالمثاهدينعنالكذابالقسيسأخفىلقد

كافة.المعلمينأئمةعندباطلأن.هذامنشيخهقالهبما-مباشرةالرواية

كاملا:سعدابنالإمامكلاموإليكم

الله،عبدبنإسحاق)عن6:الكبرى"الطبقاتكتابهفيسعدابنالإمامقال

بنمحمدقال".منهأثقلسخلةحملتفماالأولاد،حملتقد9!:النبيائمقالت:قال

وهببنتآمنةتلدلم،العلمآهلعندولاعندنائغزفلامماوهذا:الأسلميعمر

انتهىقبم()1(0الثهرسولغيىالمطلبعبدبنالثهعبدولا

97(.1/)الكبرىالطقات(1)
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وأقزأنكرها،قد-الباطلةالروايةهذهروىالذي-سعدابنفالإمام:قلت

أفلعندولاعندهيغزفلاالروايةهذهمحتوىأنعلىيعزضولمشخه،كلام

كاقة.الإسلامأئمةمنالعلم

بشاعةبأعينكملتروا"؟الكبرى"الطبقاتكتابمنمصورةالصفحةوإليكم

الخسيس:القسيسهذاوتدليسوتزويركذب



أمهوجمزضح!الثهرسولت!بحولالخ!ييسالقشسأكاذيبكشف

الأ:هـالصبقة

099(3ا!ص-اث.

تحغوظرا!قغج!خ

!الكلى4!بن،!متر

تجظر-تيررت

ص!.بئست"،ش!!م!ضئنتنخ!ا-يفص

*،"4،08،..د،،؟تى.448/61*ضىت

0813كا-36613ه0نثحأ

يدتمفزلكفكلاذ؟قائتا"لأتين،ررمالثوذرشباةالأثةمذ.ببئدحملتقد

لمجذاندلى:فتلألافيزئك(نانيد،دقيدنجبناخىا!لننثغ.الحيعلي

لافى،ذلكتل!ت.زلكاتدذنكلت:تالتحا!داكلض-!النندبالواحد

ولتنم:ناكفنملت،:تذ1،كملثوفيعضذبخثنرحدطأنمننى:ل*شذن

انعئف4الانكلنتفطع،ندفاش.%إ-االآعنك.

ستعدايلهنرصثحثخي:تالواتدعربنمحثدبنوإ-بتذت

رضت.عقتنةحهرجدثف!ابهفلئتئند:آمةيتذا-أارضكلءق

--ةضىا،تعنبتيبنمثاءاخبرنا.الكللإب!ب7تعمر:اخبرناا!.ذا

ات؟فىا،تإ!تاصغتحلتساالأةلاتعتف.!،ابخي3."ممتذا-.عدالله

ضد-7،اللما!اعت،.لاكصتا"ئم-،مئاوداأضياعرسصففا-

.!.اطهلربغبالطبعدعدالدس!و،ومببتأت

فن!كلمعنالراحدعدمولىتجىحئئ!،:تاليس!بنصثداحبر!:نال

تيهلمت!..الةبر-قحاملإميآنجةابرت:قىلىعتىبنسثدحمحبالي

لمح.

المطلبمبدبنبدانمهأونامحر

الرننئىئبش-صانجرنا.الأ!يمفدر1بىعصبىمحثداخبر!ةقال

ابي"!ائرحرعهبن؟ص!من-إايبرجدرحتثا:تافكعىبىسثدعر

مرتصصفيكرة)ى،ولتلممالىالطبهدبرصهاثه-ا،:قاصسمه

بالحديةنز:!،انصيز3انهمتعلإمنفمرنرا،!جارات!ح!لونث!ب

بقعدفيبي(خ!اليفدانحتفانا:تلصب-.!ئذ2.ل!فعد-توصذاد

صلهمسكل،ففدمرااعحابوضصهرأ.مرلجأ3نفلالىا3،انف

رموالغيمابنمئبتى(حوالهندخثف!رلتوا:بداث،عنالمضلبب

هـلنىوثنىنرفىندمرجمدالعارتوللهجمرأل!ئنبدلمل!بث،صفي

عنتجمتروة،خنطازاالغافدرييانشدر!بنتلمبيصرجلومر.أنابنة

فرره،ؤنماص-تولوارما.لجهوضايب.بصتلغرفهلملنر.سرك.

ور-ذهخد!دأوتأحرانهر2لىخرتالسلببدملهلؤجذ!اثا-إلى-!ر

،9
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ئخ!
ذلك:إدأفبف

الثالثالباب

أبيبنالثهعبدبنإسحاقهورواهاالذيلأن؟مجهولقضذرهاالروايةهذه

هـ)1(.ا34عامماتوقد،الصحابةجيلمنوليس،التابعينجيلمنوهو،طلحة

التيحنينغزوةبعدولدأباهلأن،؟الصحابةجيلمنليسأيضاأباهإنبل

هـ.)2(8عامآخركانت

:الآنوالسؤال

التي!الثهرسولأئميذيىكفكيف!،الثهرسولزقنيذليكتئمالراويكانإذا

تقريتا؟!عاقابخمسينمكةمنجم!الرسولهخزةقئلماتت

!؟الباطلةالحكايةبهذهاللهعبدبنإسحاقأخبرالذيققن

.مجهولائضضذر:الجواب

.(1/237))الكاشف(1)

236(.)5/الهذيبتهذيب2()



بمأقهح!وجمزضالثهرسولت!بحولالخيسيسالق!يسأكاذيبكشف

الرابعةالكذبة

غيرفلماذا،النسبفيشكفيهكان)إذا17(:-)16الدقيقةفيالمذيعقالط

انتهى!(.؟التراثكتبقيمذكور

غيرإنه:لكقالقن،التراثكتبفي)مذكورقائلا:الخبيثالكذابفأجاب

(إ؟التراثكتبفيمذكور

أين؟:المذيعفسأله

بابكثير،لابن"والنهاية"البدايةكتاب)فيقائلا:الخبيثالكذابفأجاب

منرجا،أنالنبيتقغ:يقول316،ص2ج"اللهعبدلابنهالمطلبعبد"تزويج

منه.وهم،منهممحمذاأنيزعمونيهئدة

؟!يهئدةمن؟!اللهعبدابنليسيعني؟!قريشمنليسيعني

كنانة.بنالنضربنونحنآبائنا،منننتفيلنإنامحمد:فقال

الخبيث.الكذابكلامانتهى(.تغترفإنه

ذلكعلىالباحثينبعضغقق)وقدذلك:بعدالكذابالقسيسقالثم

ت!لهم.منمحمداإنقالوا:-هاشمبنيمنوليسوا-كندةمنرجالاإن:بقولهم

الخب!يث.الكذابكلامانتهى(.بذلكمحمدواع!رف

وغباء،مفضوحوكذب،قبيحتزويرعلىاشتملقدالخبيثهذاكلام:قلت

صريح.



ثخص
القبيح:التزويرماأ

الثاكالباب

بلفظ:جاءت"والنهاية"البدايةفيكثيرابنالإمامذكرهاالتيالروايةفلأن

كانإنما9:فقال.منهموأنهمنهأنهميزعمونكندةمنرجالاأن!النبيلإلقغ

لنوإنا،بذلكيتأقتا؟المدينةقدقاإذاحرببنسفيانوأبوالعباسذلكيقول

".جمتانةبنالئضربنونحنآبائنا،منننتفي

هاشمبنالمطلبعبدبنالثهعبدبنمحمد"أنا:فقال!لله،النبيوخال!ت:قال

بنفهربنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبن

خيرها،فيالثهجعلنيإلافرقتينالناسافترقوما..كنانةبنالنضربنمالك

ولمنكاحمنوخرجت،الجاهليةعهرمنضيءيضئنيفلم،آسبوىبينمنفأخرجت

وخيركمتف!ا،خئنكمفأنا؟وأميأبيإلىانتهيتحتىآدمتانمنسفاحمنأخرج

انتهىآعىبا"()1(0

هذهنفسفيجاءماأخفىقدائمرؤرالكذابالخبيثأنيتضحوبذلك

المئبز:عل!دقولهمنالرواية

تف!ا،خئنكم"فأناص!:قولهإلى"هاشمبنالمطلبعبدبنالثهعبدبنمحمد"أنا

.آصبا"وخيركم

ذلكيقولكان)إنماص!:قوله-أيقما-حذفقدائمرؤرالكذابهذاأنكما

(.بذلكيتأقتا؟المدينةقدقاإذاحرببنسفيانوأبوالعباس

هجر.دار:الناشركثير،ابنالإمام:تأيف362(،36-1)3/والنهايةالبداية(1)



بمأقهوجمزض!اللهرسولت!بحولايخي!الق!ضي!سأكاذيبكف

بشاعةبأعينكملزوا"؟والنهاية"البدايةكتابمنفقؤرةالصفحاتوإليكم

الخسيس:القسيسهذاوتحريفتزويرقبحوشدة

لم!يلأفصأتغفيأأ

إسماعهلالفدا.أيىالذ!نعمادللحنظ

الذضننفىالقزشىكثبرسعمرأس

هـا*103-1

!!!

3لمااجمبرجمبناانص!3اللاممتي،س

معبالتعاون

إ!!إضينكزالبرثؤالراإطتآلزتجىيىا

رإإو!

الألثالمجزلم

مجر
لىول،1"ال!،س!،الرللص!

م!وظةالطغحقرث

الأرلىالت

هـ-79؟ام17.1

اص-سدي-،ءص!%راانكى

013!.،6تى!-،930101-
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أعئت.%انئةتنذتمفيا

آهـالصايرنصبدةرزناإ9،آرنمإلرعدناذ%ءاثببنتذكزلا،ند

أخمذ.بئهااحبافيعرب:تالينىذلككا!زلك)2(،انصئةاباضق

كتى".إركجهاأؤفيفى،ائفةزب،حربر!ث%!زأكو.الإطئمتكئخوئى

علبه،ابخابلىحدبت:زدونى،يابغاساشدتجئا-روكلاتزاث

الحايخضناثكا،بصقهآككاللة:لبر،الجببرغف!رهوعد!اقالى،دنم"

ائنرئخئمبلابذنر)5"لابأح!ذ!عمناخىبئأكرأنبأنا:اب!فين)"(ككرأممر

جعنبرأ!رحذشا،ولاليفيأححذ4تا.ا-ككازا6ء2"اريمأبو-ثئا،بندأذ

أبرحذتا،وطسلبتونحينثضةإ-+ء16،شبهلإفيمرصبنأحذ

ريتببنصحبلىأففهبمذصمل!أبحذ:االتلانجبئأباق،ثمحصذجحنبر

عد!بكيرأ!ى:"ت،أتبركلت(فىالزفيع!تااتي!عالكحذتا،-انغداكأ

يخذةينيرحالأأذرحلأ،اتع!أثفالا:ناء.عباخارثربئحنر11

-ضبانرابهرائاكلذلتكرا!اممانااا:ففال.يخياانهإ،بخهانينزكون

فينحن،آباتاينتينرتاثا،-لك(ذشآ)نة"51قدطإذا)خزبانى

أئثن-عل!ءثصحصذ"أنا.فقار،كلأاتوخطى:قال.،كتانةفياتضر

ر-ا-كل."11فىت).،عنغ

،02.صتمىسد!)"(

138.لم1)-("اهـ+ط-سض

،،2.الم3ال!.أ"محمر؟اضر5--،.:ام!!:!.صزه1905ع!كأ)5،

ص!.\9:سضص).(

.صده.:ء-ماكأ)6،

171111"ح!تى:+"صرلمكت-.شضط3،-+

كت.،.5-سمه.لملأصاش)8(

؟36



بمأقهوعزض!اللهرسولن!بحولالخ!ييسالق!يسأكاذيبكشف

كف.بض؟ة"بكلإب،!تضثبرفينافيعل!،بما-؟بانفلببا-ب

ءبئئبركةىب:يخةءبمةيءبأثا+نيافيصا،بنجر-بابغهاب7ء:-ئابرب

"تجبر-اشائمةاتخل!-ا،إء-فيتا!اشااقرةط"ءط"بز-ابر!بضضزرني!با!-

فياب%!إحزجث!ات،هيةكيب%تصى؟خبئىفلمأ!-كأ-ب%تفاخيرخث

نجزيفأ!ا،"-أضأيإساتنهثخىآدنمنذتست،جنايمبرأخزتلأ9

.،أأ.سنجزكم،غنا

حديت)11:هدا
بشاالئفابعبتتزذ.صابئين-بتب!جثاكهيبن

!تخز-ثأ:قرأ،ذلتفبن؟أخز."سحرب!بوامذاءاكزشذول!--2

ئكا،-لاس.صا-".
.ب،س!.ب

ىأأءعى،محعبءبجعبكلت،كتةابنأنجزنا:أشزاقيااعذناث

أنئجض"يقشسوهقي!ئم)تقذ:ظلىفرلهفى.الاةبجمنبر

ائيارصاثوزات.ا-ةا.ا؟إهثةا،ذةإكلشىةمتئم.نا-.ا!38ةات)

حنذ.نزت:هفاهـ.ببض!-خز!آلى؟،ب!ط%-تث-صةق!01بنجحوو

إصحاذننمحمدع!،الأ:اعنةالحايعهتة11اليتئر؟ا.،ي!تا

عاء)1(ضطس\9

.33ءلاااك!با-ند،10اضر(،أ

-ء1/76!.نبلىاصرت:ا.م!!سحضص".؟"ا/نن!.فىشفىاقعيأ-.-)،(

أ!.ء-هـسه-!سر

11)6"د6أ4هـضحىالص-1)،(

نفسمنآخرموضعفيأخرىبألفاظالروايةهذهكثيرابنالإمامذكروقد

:الحارثبنوربيعةالعباسعنفيهاوقال"،والنهاية!البدايةكتابه

آكلبنو"نحنقالا:أنت!ا؟ممندئلآالعربفيشاعاإذا،تاجرين)كانا

ملوكا،كانواجمندةلأنالبلاد؟تلكفيلتيرا؟كندةإلىينتسبان:يعنيالمزار".

وهوالمرار"،آكلبنوانحن:وربيعةعباسلقول؟منهمقرلاأنكندةفاعتقدت
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بنمعاويةبنمرتعبنثوربنمعاويةبنالحارثبنمعاويةبنعمروبنالحارث

انتهى1(0()كندةابن:ويقال.كندي

الفهلرسول)قيل:بلفظالروايةجاءتسعد،ابنل!مام"الكبرى"الطبقاتوفي

شيءذلكإنما!:اللهرسولفقال.منهمأنكيزعمونكندةمنناشاههناإنخ!:

انتهى()2(0باليمنيتأقتا؟حرببنسفيانوأبوالمطلبعبدبنالعباسيقولهكان

كإيران-الشيعةبلادإلىال!ئةأهلأحدسافرإذاماغضرنافييشبهفهذا:قلت

ذلكزعموإنما.البيتأهلمنوأنه،طالبأبيبنعليذريةمنأنههناكفيزعم-

كت،طالبأبيبنعلييغظمونالشيعةلأن؟الضالةالشيعةفرقةأذىمنيتأقن

والقتل.التعذيبإلىيصلشنيغااضطهاذاال!ئةأهلويضطهدون

الخسيس:القسيسارتكبهاالتيالتانيةالترويرجريمة

الراويبضعفكثيرابنالإمامتصريحالمشاهدينعنالخسيسالقسيسأخفى

1362،)رقمالسابقةالمصورةالصفحةفيواضحوهذا،الحكايةهذهحكىالذي

:مباشرةالحكايةهذهبكربعدكثيرابنالإمامقالفقد

(.ضعيفوهو،القذاميبهتقزد،مالكحديثمنجذاغريبحديث)هذا

":الرجالنقدفيالاعتدال)ميزانكتابهفيالذهبيالدينشمىالإماموقال

()3(.بمصائبمالكعنأتىالضعفاء،أحدالمصيصي)الفذامي

312(.)7/والنهايةالبداية(1)

.بيروت-صادردار:الناضر(،1/23)الكبىىالطبقات(2)

.(488)2/الرجالنقدفيالاكداليزان)3(



!بمأفهوعزض!داللهرسولن!بحولالخ!ي!الم!يسأكاذيبكشف

مكذوبة،رواياتعنهيروي:يعني"بمصائبمالكعن"أتى:قولهقلت:

القدامي.منالبلاءوإنمامنها،برئومالك

مالك.عنالقداميحكاهاقدالحكايةهذهأنونلاحظ

بنربيعةبنمحمدبنالله)عبد":الميزان"لسانكتابهفيحجرابنالحافظوقال

وقال".موضوعةأحاديثمالكعن"زؤى:والنقاشالحاكمقال..القداميقدامة

وقال".مالكعنفرواها،الزهريأصحابمنالضعفاءأحاديث"أخذ:الخليلي

نعيمأبووقالبه".يختجلاالأخبار؟تقلب"كان"الأنساب":فيالسمعاني

انتهىالمناكير"()1(0"روى:الأصبهاني

انفزؤر:الكذابالقسيسبهأتىالذيالمفضوعالكذبماوأ

تغيرف(.)إنهص!:الرسولعنقولهفيفنجده

صرحئم،الزعمهذاصحةنفىوإنما،يعترف!النبيلأن؟مفضوحكذبفهذا

كنانة.بنالصرابن..هاشمبنالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمد:بأنه

الصريح:،الغباماوأ

؟!(.قريشمنليس)يعني:النبيعنقالالغبيهذاأنفهو

(.كنانةبنالنضربنو)نحن:النبيقولذكرثم

!"!"قريش:اسمهكانالنضرأنالغبيهذاعنغابفقد

335(.)3/الميزانلسان(1)
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قريش.بنونحن:يعني(.كنانةبنالنضربنو)نحن:النبيفقول

الروايةهذهعلىغفقحينالجاهلالغبيهذايفضحأنتعالىاللهيشاءوهنا

الجاهل:الغ!بيفقال،قريشمنليسأنهاعترف!النبيأنزاعما

تغيزف(.إنه..؟!قريشمنليس)يعني

فقالوا:الروايةهذاعلىعققواالباحثينبعض!أنكلإتاويزعمبل

نسلهم.منمحمداإنقالوا:-هاشمبنيمنوليسوا-كندةمنرجالا)إن

ائفرؤر.الكذابكلام(.+انتهىبذلكمحمدواعترف

لابن!النبوية!السيرةمنينقلالخبيثالغبيهذاأنمنالرغموعلىقلت:

قزي!ث!،)التضر:هذا:كتابهفيهشامابنقولعنأعماهقدتعالىالثهأنإلاهشام

بقزشيئ()1(.ققي!قؤتل!جمنتكنلمؤقنقزشيئ،قهؤؤتل!منكانققن

إلادابةتآعلاالبحرفيدابة!فزيثى)9!:قرش9مادة"،العرب"لسانفيوجاء

النضرأبوهم!،الثهرسولسيدناقبيلةقزل!"9وتخافها.الدوابفجميعاكلتها،

فوقه-وقنكنانةولددون-قزشيئفهوالنضرولدمنكانمنفكل..كنانةبن

الدواث()2(.جميعتخافهاالتيذكرناهاالتيالدابةمنمشتقبقزئشيىشفوا:قيل

الكذابالقسيس:الحقيقةفيهمإنماالمزعومينالباحثينأنيتضحوبذلك:قلت

.الإسلامعلىالمتآمرينالحاقدينالكذابينالأغياءمنورفاقهبطرسزكرياائفرؤر

2(.1/91)هثماملابنابخويةاليرة(1)

335(.)6/العربلسان)2(



بمأقهوجمزضخ!الثهرسولت!بحولالخييسالق!يسأكاذيبكشف

الخامسةالكذبة

برباطوينتهييبتدئ)الموضوع(:16-41:الدقائقفيالخبيثالكذابقال

عبدلابنإ(الأصحابتمييزفي"الاستيعابكتاب..المطلبعبدبنبحمزةمحمد

،منافعبدبنوهيبعمهاججرفيآمنةكانتنقرأ:"اللهرسول"محمد:بابالبر،

آمنةلهوخطب-اللهرسولأبب-الثهعبدبائنههاشمبنالمطلبعبدإليهفمشى

عمها-بنتأغخبتهالمطلبعبدالوقتنفسوفي..الثهعبدفزوجهاوهببنت

تزوجتواحدة..واحدمجلسفيتزوجواوالاثنينفتزوجها،-وهيببنت

واحدوقتفيتزوجوا،المطلبعبدتزوجهاهالة..أباهتزوجتوواحدة،الرجل

..واحدمجلسوفي

اللهعبدبابنهالمطلبعبدخرج:الرسولعن"هشامابن"سيرةأيقاوتقول

مكانه،امتلكهاحينعليهافدخل،آمنةابنتهفزؤجه،منافعبدبنوهبأتىحتى

..الثهبرسولفحملتعليها؟فوقع

..المطلبعبدبنحمزةالمطلبلعبدولدتهالة

"تسميه!باب،الناسسيدلابنوالسير!المغازيفيالأثر"عيونكتابفي

.."سنينبأربعالنبيمنأكبرحمزةأنالزبير"ذكر:يقول

عبدأبيهمعواحديومفيتزوجقدمحمد""أبوالثهعبدكانإنهو:السؤال

منأكبرحمزةيكونفكيف،زواجهشتةنفسفياللهعبدوماتدا،حمزةأبو9المطلب

؟!شينبأربعمحمد
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..المشكلةائخلتكانتمحمدوخلفسنينأربعانتظرالثهعبدكانلو

أربعبعدقنابنمحمدوضوخا..:وأكثرأكبربصورةالسؤالوضعوإذا

الخبيث.الكذابكلامانتهى!(.؟سنين

جمثلالعارإلىيؤديشيتاتقتلالمطلبعبد)كئف:02الدقيقةفيالمذيعسألهثم

هذا؟إ(.

عندهمكانما..الجاهليةفييعيشكانالمطلب!عبدالكذابذالقسيسفأجابه

الخبيث.الكذابكلامانتهىرجل(.فيأكثزتضاجحالمرأةتمامشكلة

يستحق-مااللهمنعليه-النجس.القاجرالكذابهذاإنفلث:

قريشأشرفوهيوهب؟بنتآمنة!الرسولأتمجمزضفيالطعنعلىتجرأقد

.الانسابوعلماءالمؤرخينباع!ترافوت!تتاخ!ئا

فيهشاملابن!النبويةالسيرة9كتابالخبيثالكذابهذااستخدمولقد

":النبوية"السيرةفيهشامابنقولالمشاهدينعنالخبيثأخفىفلماذاهذا،برنامجه

تييشيئاتؤقئل!ؤهؤ..قتافيغئدئنؤفتبيماقئلىختىائمطيبغئابيما)قخزقي

فزيخثيفيافزأ؟اقضلتؤقيل!ؤهيئؤفببئتآجمتةاننتةقرؤتجةؤشزقا،ت!تازفزة

انتهى1(0ؤقؤضغا()تت!تا

موضعين:فيالخبيثهذاكذبلقد:فلت

:الأولالموضع

انتهى00(0عمهاحجرفيآمنة)كانت":)الاستيعابكتابمننقلحين

.الأبياريإبراهيمالسقا،مصطفى:تحقيق،هامابن:تأليف(،1/561)البويةالسيرة(1)



بمأمهوجمزضقطاللهرسولت!بحولالخي!يسالق!يسأكاذيبكشف

هي:البرعبدلابن")1("الاستيعابكتابفيالعبارةوإنما

عبدفأتاه،زهرةبنمنافعبدبنوهيبعمهاحجرفيآمنةكانت)وقيل:

آمنةالثهعبدابنهعلىوخطب،لنفسهوهيببنتهالةابنتهإليهفخطب،المطلب

رسول-اللهلعبد-آمنةفولدتواحد.مجلسفيابنتهوزوجفزوجه.وهببنت

انتهى(.حمزة-المطلبلعبد-هالةوولدت،الثه

شخصإلىالبرعبدابننسبها!الإمامإنماواحدمجلسفيزواجهمافرواية:قلت

(.)لمحيل:فقال،مجهول

إليناتنقللملأنها؟الحكايةهذهصحةتثبتلمأنهتعلموبذلك؟مجهولفالقائل

عليه.يعتمدصحيحإسنادلهافليس،الثقاتطريقمنمتصلبإسناد

فيقالحيث،والتعديلوالجرحالحديثجمفمدزسأنهالكذابهذازغموقد

":الحق"حواربرنامجهمن(58:الدقيقة75:)الحلقة

قدوأنا"،مسلمو"صحيح"البخاري"صحيحالصحاحبكئبنأتي)نحن

الأمرهذابخصوصشيءكلودزشت،والتعديلوالجرحالحديثجمفمدزفمت

(.عندكممصداقيتهاولهاالكئب،بأمهاتوآلئثقذزشث،لأتكلمأبدأأنقنل

.الكذابالخبيثكلامانتهى

والتعديلالجرحوجمفمالحديثجملم:السؤالهذاالكذابالخبيثونسأل

الأولى/:الطبعة،بيىوت-الجيلدارالناشر:28(،/1)ا،صحابمعرفةفيالاستيعاب(1)

.البجاويمحمدعلي:تحقيقهـ،ا124
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!!"؟"!يل:بعبارةالاستدلاليصحأنهفيهماهل-دزستهماأنكترعماللذان

التاني:الموفع

آمنة،ابنته)فزؤجه:عبارة"هشامابن"سيرةمنالكذابالخبيثنقللقد

انتهى(.الثهبرسولفحملتعليها؟فوقع،مكانهامتلكهاحينعليهافدخل

أفيكقاجينغقيقادخلانا)قرغمواهي:هشامابنسيرةفيالحبارةوإنما

انتهى1(0ص!()اللهبزشوليقخققتغقيقا؟قؤقغ،قكاتة

)فزعموا(!!:هثامابنقولتأملوا:قلث

هذهصحةتثبتلمأنهتغلموبذلك؟مجهولونزغمهزغممجردهذ)فإنما

صحيحإسنادلهافليس،الثقاتطريقمنمتصلبإسنادإليناتئقللملأنها؟الحكاية

عليه.يعتمد

والتعديلالجرحوجمفمالحديثجملم:السؤالهذاالكذابالخبيثونسأل

!!إزغموا!؟:بعبارةالاستدلاليصحأنهفيهماهل-دزستهماأنكترعماللذان

تثبت،ولمتصحلمالروايةكانتإذاقائلا:الخبيثالكذابهذااعزضفإن

!!؟كئبهمفيالمؤرخونذكرهافلماذا

الطبريجريرابنالإمامكلاملهننقلأدنهوالجاهلهذاسؤالعنوالجواب

!.والملوكالرسلتاريخ9التاريخيةموسوعتهمقدمةفيهـ(4-22031)

.(1561/)ثاملابنالنبويةاليرة()1



بمأقهوجمزضق!اللهرسولت!بحولالخ!ي!القت!يسأكاذيبكثئف

أحضرتماكلفياعتماديأنهذاكتابنافيالناظر)ولتغقم:الطبريالإمامقال

ذاكرهاأناالتيالأخبارمنزؤيتماعلىهوإنمافيهراسمهأنيشرطتممافيهبكره

الماضينأخبارمنكانبماالجفمكانإد..!يهرواتهاإلىم!يدهاأناالتيوالآثار،فيه

إلازمانهميدركولميشاهدهملمقنإلىغ!هـواصلالحادثينأنباءمنهو.كائنوما

بفكروالاستياطبالعقولالاستخراج؟ون؟الناقلينوتقلالمخبرينبإخبار

.النفوس

وأقارئهيستنكرهمماالماضينبعضعنذكرناهخبرمنهذاكتابيفيتكنفما

الحقيقة-فيقغنىولاالصحةفيؤخقالهتغرفلمأنهأخلمنسامعهيستشنعه

أذئناإنماوآناإتي!نا،نالمحييهبعضلمحتلمنأتيوإنما!تيتا،منذلكفييؤتلمأنهقفيغقم

انتهىإلينا()1(0أدقيماتخوعلىذلك

يستنكره..خبرمنهذاكتابيفيتكن)ف!ا:الطبريالإمامقولتأقلوا:قلت

لمحتلمنأتيوإنمالمحتيتا،منذلكفييؤتأأنهقفيغقم..سامعهيستشنعهأوقارئه

انتهىإلي!نا(.ادقيمانحوعلذلكأذئناإنماوآئاإلينا،ناقليهبعض

سواء؟وحكاياتأخبارمنتقغهما-يرويأو-يحكيإنماالطبريفالإمام

تضح.لمأوصخت

قالحيث،المفسرينشيخهوالطبريالإمامبأنالخبيثالقسيسهذاأقروقد

":الإيمانعنإأسثلةبرنامجمن(12الدقيقة25،)الحلقةفيالخبيثالقسيسهذا

انتهى(.المفسرينشيخهو)الطبري

.بروت-العلمةالكتبدارالناضر:(،1/13)الطبريتاريخ(1)
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له:فنقول،الطبريالإمامبكلامالكذابالخبيثيقتنعلمفإذا

لمأوثتتتسواء،!يقتوحكاياترواياتبمجردالاستدلالتريدالآنأنت

إ!تثبت

لكضؤرهالذيالإشكالهذالكتحلوالتيالتاليةالروايةإليك..خ!تا

المريض:غقلك

)حدئني":الأشراف"أنسابكتابهفيالبلاذرييحىبنأحمدالإماميقول

بنأهيببنتهالةالمطلبعبدتزوجقال:جده،عن،أبيهعن،هشامبنعباس

الثه!رسولمولدقبلولدته،المطلبعبدبنحمزةأموهي،زهرةبنمنافعبد

عبدبن.وهببنتالثه-.آمنةعبدابنهالمطلبعبدزؤجنحوها.-ثمأوسنينبأربع

!
الثهرسوللهفولدت،منافعبدبناقيبعمهاجخرفيوكانت،زهرةبنمناف

انتهى!()1(0

الثهعبدابنهزواجقبلكانالمطلبعبدزواجأنفيصريحةالروايةفهذه:قلت

بأربع!اللهرسوليولدأنقبلالمطلبعبدبنحمزةولدوبذلك،سنواتبأربع

.سنوات

فشلفقد،الجبانالفأرأيهاالآنجحركادخل:الكذابللقسيسنقولوالآن

.!اللهرسول-الثهعبدبنمحمد-الخلقأشرفمنالتيلفيوفجورككذبك

معبالاشتراك،العربيةالدولبجامعةالمخطوطاتمعهدالناشر:97(،/1)ايأشرافأنساب(1)

الله.حميدمحمدالدكترر:تحقيقممر،-المعارفدار



بمأقهوجمزضال!الثهرسولت!بحولالخيي!الق!يسأكاذيبكثئف

السادسةالكذبة

"النبوة"دلائلكتاب)فيبعدها:وما17الدقيقةفيالكذابالقسيسقال

جلسواقريشاإن،اللهرسوليا:عباسابنقال،الأصبهانينعيمأبيللحافظ

فغضب؟الأرضمنربوةفينخلةمثلمثلكفجعلوا،وأنسابهمأحسابهمفتذاكروا

(.النهرسول

؟(.الكلامهذامعنى)ما:المذيعفسأله

لهاليسربوةفينخلةأصل،لهاليس)يعنيقائلا:الكذابالقسيسفأجاب

قنهكذا،وطفجتوضعهاواحديعني،معروفينناسمزرعةفيليستأضل،

؟الكلامهذاتفهممحمدولذلكصعب،الكلام.يعرفأحدلاوضعها؟الذي

.الكذابالقسيسكلامانتهى(.فغضب

هنا:جريمتينالخبيثالكذابارتكبلقد:قلت

الأولى:الجريمة

لالكي؟الروايةهذهفيهجاءتالذيالفصلعنوانالخبيثالكذابأخفى

وعنوانص!.الرسولوت!بأصلفيطعنأيفيهاليسأنهاالمشاهديكتشف

الأصبهاني:نعيمأبوالإمامقالكماهوالفصل

()1(.مولدهبطيبصبمفضيلتهذكر:الثاني)الفصل

النفاض.دارالناثر:(،1/57)النبوةدلاثل(1)
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وت!بأضلفيطعنأيفيهاليسالروايةهذهأنإلىيشيرالعنوانفهذا

.الكذابالقسيسهذازعمهمايخلافعلى!دص،الرسول

الثانية:الجريهة

يكتشفلالكيذلكفعلوإنما؟الحكايةهذهرواةأسماءالخبيثالكذابأخفى

مكذوبة.روايةأنهاالمسلم

"دلائلكتابهفيالأصبهانينعيمأبوالإمامذكرهكماكاملاالإسنادهـاليكم

شقيمانئنلمخضاحدثناقاذ:كؤثبر،ئننالخ!ننئنلمخفاتخيرآع!بو)خذتتا:قال"،النبوة

ئننتنريذغنخايد،أبيئنإشماجميلحدثنا،موشىئناللهعتيدحدثنا،الخايىلبائنن

قاذ:ائمطيب،غئدئننائغئاسغننتؤقل،ئننالخايى!بئنناللهغثدغنفيتاب،أبي

قفت:

قثقكقخغلوا،ؤأئ!اتهئمأخ!اتهئمقتذاكرواتجق!واقزيشاإن،اللهزشوذ"تا

.(..!"الثهزشولىقغصمتقاذ:،الأزضيىمنزئؤ؟!تتتتتخقيماقئل

بعدمللحكمبمفردهاتكفيمنهاجمقةكلوجمتل،بلايافيهالإسنادهذا:قلت

جمتل:ثلاثمنهانذكر،الروايةهذهصحة

الأولى:البفة

آع!بووهو:؟كذابرجلهوإنماالقصةبهذهنعيمأباالإمامأخبرالذيالرجلأن

فيه:والتعديلالجرحعلماءأقوالوإليكمكؤثير،ئننالخ!ننئنلمخضذتخير

بكرأبو)حدثنابغداد":!تاريخكتابهفيالبغداديالخطيببكرأبوالإمامقال



بمأقهوجمزض!الثهرسولتتبحولالخيي!القشسأكاذيبكشف

ابنلنافقاليوقاعندهوحضرتكوثربنبحرأبيمنسمعتقال:البرقاني

بنفلآنبنفلآن،الشيخأيهابحر:لأببوقال،كذابالشيخأنسأريكم:ال!زخسي

منه؟سمعتهل،الفلانيالموضعفيينزلكانفلآن

منه.سمعتقدنعم،بحر:أبوفقال

تكنولمعنه،سألهمااختلققدالسرخسيابنوكان:البرقانيبكرأبوقال

أضل.للمسأله

انتهىكذائا()1(0كان:فقالأخرىمرةدكرهسمغتهثم..

كذابا.كانأنهلناوأثبتبحر،لأبيمعاصزاكانالبرقانيبكرأبوفالإمام:قلت

بقوله.يوتق،يقةإمامالبرقانيبكرأبووالإمام

أعلام"سيرموسوعتهفيهـ(748)673-الذهبيالدينشمسالإماميقول

الخا!أ،الققيا،،القلأقة،الإقالمأخمذ،بنيلمخضدبنأخماتكيرآع!بو)التزقاي!البلاء":

ؤثلآثخم!يمينشتيما!شيئالئضايي!.ضاجبما..،ؤاثخذثينالفققاءشيخ،الثئت

جمليأبيمنوبتغذاد..التي!ابورفيالجييرئخمذانبنيالقتاسأبيمنبخؤارزممائ!

انتهىكؤثر()2(0بننتخرؤأبي..الضؤافابنن

بحرأبوالحسنبن)محمدالضعفاء":في"المغنيكتابهفيالذهبيالإماموقال

كذاتاإ)3(.كان:البرقانيقالوا؟،معروف:البربهاري

.بيروت-العلميةالكتبدار:الناشر2(،201/)بغدادتاريخ(1)

الرسالة.مؤسة:الناشر(،446/)17النبلاءأعلامسير)2(

عز.الديننورالدكتور:تحتهيق(،057)2/الضعفاءفيالمغني)3(
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الحسنبن)محمد":والنهاية"البدايةالتاريخيةموسوعتهفيكثيرابنالإماموقال

زمانه؟حقاظمنواحدغئهرفيهتكلمقد..البربهاريبحرأبوعليبنكوئرابن

انتهىأيضا()1(0بالكذببعضهمواتهمه،وغفلتهتخليطهبسبب

،كذابرجلهوإنماالقصةهذهروىالذيالرجلأنلنايتضحوبذلك:قلت

بكرأبيكالإمام؟عاصروهالذينومنهمالعصور،قزعلىالعلمأهلمنهخذروقد

البرقاني.

الثانية:البفة

أئمةمنكبيرخغفيهطعنوقدزياد،أبيبنيزيدأيضا:الإسنادهذافيأن

كانواالذيالحديثأئمةمنبدايةالعصور،قزعلىرواياتهمنوحذروا،الحديث

سيأتي.كماالرجللهذامعاصرين

منوهدفنا؟الإسلاميالتاريخطوالالإسلامأئمةتصريحاتنقلمنوسنكثر

قراءتها:بعدالقارئيقولأنذلك

أخفاهاقد-المراجعهذهكلفيالأئمةهؤلاءلكل-التصريحاتهذه!كل

وتزويرهوكذبهخئثهأشدما؟!!المشاهدينعنائفرؤرالخبيثالكذابالقسيس

.!!وتضليله

:التصريحاتهذهبعضوإليكم

ائحيرقذافيبماتأخذققنمتخن)ؤأقا!:"المحلىكتابهفيحزمابنايإمامقال-ا

.بيروت-المعارفمكتبة:الناشر275(،/11)والنهايةالبداية(1)



بمأقهوجمزض!اللهرسولت!بحولالخي!القشيسأكاذيبكثف

ائمتازفي:ائنيييماقاذؤقذ-فيتابأبيئنتنريازاوتهكللأن؟ائغزابقتلغنالئفىجمن

ؤقاذؤأخمد،،شغتة!ييماؤيمفتمتؤقييما،ؤشذ؟ائمتازفيائننيالبخمودغل"،به"ازيم

قاتميتاخم!ي!ينخق!تؤؤقاذ:أشاقة،آع!بوؤكذقي"بخلإيثه.لمجتخلاتختى:!يه

انتهىضذفتهإ)1(0

:عاصروهالذينالعلمأهلكبارمناثنانفيهطعنفقد:قلت

اهـ،21حواليولد،أسامةبنحمادالحافظالإماموهو،أسامةأبو:الأول

هـ.125وتوفي

الحجةالإمامالحافظأسامة)أبو":الحفاظ"تذكرةكتابهفيالذهبيالإمامقال

وأخبارالناسبأمورالناسأغلمكانثقة،أحمد:قال..الكوفيأسامةبنحماد

أسامةأببحديثالأقةتقفت:.قلت.يخطئيكادلاثتا،كانأحمد:وقال..الكوفة

إحدىسنةالقعدةذيفيماتسنة،ث!انينوعاش،ودينهلحفظه؟بالقبول

انتهى()2(0ومائتين

أبوأسامةبن)حماد":الثقات"معرفةكتابهفيالعجليالحسنأبوالإماموقال

()3(الحديثأصحابحكماءمنيغذوكان،ثقةكوفى:أسامة

خذزقدأسامةوأبوزياد،أبيبنليزيدمعاصزاأسامةأبوالإمامكانفقد:قلت

انميرية.الطباعةإدارة:الناثر2(،14)7/المحلى(1)

الأولى.:الطبعة،بيروت-العلميةالكتبدار:الاثر32(،1/1)الحفا!تذكرة2()

هـ-ا504/الأولى:الطبعة،انمورةالمدينة-الدارمكبةالناضر:318(،/1)الثقاتمعرفة)3(

البستوي.العليمعبد:تحقيقم،8591
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.المباركبناللهعبدلإماماهو:لهالمعاصروالثاني

بنالتيما)غئدالنبلاء":أعلام"سيركتابهفيالذهبيالدينشمسالإمامقال

ؤقييما!الأئقتاءؤأجم!ر،زقايهإغا،الإشلآيمشيخ،الإقام،الخئطليؤاضحبنناثتازفي

1(.()لإخماعباحخةؤخديثهو..ؤمالةغشزةتمالزشتة!قؤيدة..الأغلآيمأخا..

الحديثأئمةمنبدأفيهالطعنأنأيهـ،ا37توفيزيادأبيبنويزيد:قلت

.عاصروهالذين

انتهى()2(0بالحافظزيادأبيبنتزيديكنالم:حنبلبنأحمدالإماموقال-2

()3(.بذاكليسوحديثهزيادأبيبن)يزيد:أيضاحنبلبنأحمدالإماموقال

انتهىزياد()4(0أبيبنيزيدبحديثيحتجالا:معينبنيحىالإماموقال-3

يحتجلازيادأبيبن)يزيد":الكبرى"السننفيالنسائيالإماموقال-4

38(.أ937-)8/النبلاءأعلامسير(1)

-بيروت،الإسلاميالمكتبالناشر:،خبلبنأحمدل!مام368(،/1)الرجالومعرفةالعلل2()

محمد.بناللهوصي:تحقيق،م8891هـ-ا804/الأولى:الطبعة،الرياض-الخانيدار

.(484)2/الرجالومعرفةالعلل)3(

التراثدهاحياءالعلميالبحثمركزالناشر:95(،)4/(الدوري)روايةمعينابنتاريخ)4(

صيف.أحمدد.:تحقيئ،م9791هـ-9913/الأولى:الطجة،المكرمةمكة-الإسلامي



بمأقهوجمزضءاللهرسولت!بحولالخيسيسالقت!يرأكاذيبكشف

بحديثه()1(.

()2(.بالقويليس..زيادأبيبن)يزيد:"والمتروكينالضعفاء"فيالنسائيوقال

رائحةشتمقنعلىيجب)ولا":"الثقاتكتابهفيحبانابنالحافظوقال-5

لمجتبئممنليسزيادأبىبنيزيدلأن..زيادأبيبنيزيدقولعلىيغرجأنالجفم

انتهى()3(0حديثهبنقل

زيادأبيبن)يزيد":"السننكتابهفيالدارقطنيالحسنأبوالإماموقال-6

انتهىبه()4(0لمجتجلا،ضعيف

النبوية"الأحاديثفيالواردة"اليقلموسوعتهفيالدارقطنيالإمامأيضاوقال

انتهى()5(0بثقةليسزياد؟أبيبنبيزيديغزفشيخ)فرواه:الأحاديثأحدفي

"الرجال"أحوالكتابهفيالجوزتجاي!ال!غدفيإشخاقأبوالإماوقال-7

دارالناشر:الشاثي،الرحمنعبدأببشعيببنأحمد:تأليف235(،)2/الكبرىالسنن)1(

.سليمانالغفارعبدد.:تحميئ،م1991هـ-ا114/الأولى:الطبهعة،بيروت-العلميةالكتب

الأولى،:الطبعةهـ،ا693-حلب-الوعيدار:الناشر(،111)صوالمتروكينالضعفاء(2)

يد.زامحمود:تحقيهق

الطبعة:الفكر،دارالناشر:،حاتمأبيأحمدبنحبانبنمحمد:تأليف023(،)5/الثقات)3(

الدين.شرفالشد:تحقيئ،م7591هـ-ا593/الأولى

مؤيسةالناشر:،الدارقطنيالحسنأبيعمربنعلي:تأليف438(،0/1)الدارقطنيس!نن)4(

الرسالة.

الطبعة:،الرياض-طيبةدارالناشر:025(،)01/النبويةالأحاديثفيالواردةالعلل)5(

الله.زينالرحمنظمحنهرد.:تحتيئ،م8591هـ-ا504/الأولى
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انتهى1(0()حديثهئضغفونشمغئهم:زيادأبيبن)يزيد:"الضعفاءقيبالمعروف

الأحاديث:أحدفيالمنيرإ-!البدرموسوعتهفيالملقنابنالحافظوقال-8

تقزدقإته"؟إشتادهلىائقذكوررتادأبيبنينريدلأجل؟ضجيفخديث)ؤفؤ

انتهى()2(0لضغفهبيما؟يختتجؤلا،به

)قذيالباريفتحفقذقةفيالغ!قلانيخخربنأحمدالحافظوقال9-

بضغفجئانبنحاتمأبوزذقاققذ..زيادأبيبنيزيدرواية)وأماالسايىي(:

()3(.قالكماؤهؤ.بتقلإ"لمجتبئلاتنريدإن":وقاليزيد،

أبيبنيزيدفيطعنواالذينالأعلامالأئمةوكثرةاشتهاربذلكويتأكد:قلت

رواياته.منوحذروازياد

النوويالدينمحيالإمامدفعتقدوشهرتهفيهالتجريحكثرةإنبل-01

بنيزيدروايةمن)فإنه":المهذبشرح"المجموعالفقهيةموسوعتهفيقالأنإلى

انتهىالمحدئين()((0باتفاقضعيفوهوزياد،

أجلمنضعيفسند)وهذاهـ(:ا42.-)1332الألبانيالشيخوقال-11

2!:187/ق"الزوائد،فيالبوصيريوقال..جفظهيتلجمنضعيففإنههذا؟يزيد

مؤيسةالناشر:،إسحاقأبيالجوزجانييعقوببنإبراهم:تأليف(،29)صالرجالأحوال(1)

السامرائي.صبحي:تحقيقهـ،ا504-الأولى:الطبة،بيروت-الرصالة

.(5/312)افيابدر(2)

للزاث.الرياندار:الناضر(،944ص،الايىي)قذياباريفتحئقذتة)3(

العودية.-الإرشادمكتبةالاشر:(،891)7/المهذبضرحالمجموع(4)



بمأقهوجمزضءاللهرسولت!بحولالخييسالق!يسأكاذيبكثئف

بأخز؟()1(.اختلطفقدضغفهومع..ضعيفزيادأبيبنيزيد؟ضعيفإسنادهذا

الخللأصة:

بمنومروزا،عاصروهالذينالحديثأئمةمنبدأفيهالطعنأنسبقممايظهر

الشيخإلىووصولا،الهجريالتاسعالقرنفيالمتوفىحجرابنكالحافظ؟بعدهم

الحايا.عصرنافيالألباني

أخفاهاقد-المراجعهذهكلفيالأئمةهؤلاءلكل-التصريحاتهذهكل

لابأنهالمثماهدينيوهمتراهثم،المشاهدينعنائمرؤرالخبيثالكذابالقسيس

)الحلقةفيالشاشةأماميتبجحفتراهجها،الموئوقالصحيحةبالرواياتإلايستدل

:قالحيث"الحق"حواربرنامجهمن58(:الدقيقة75:

قدوأنا"،مسلمو"صحيحأالبخاري"صحيحالصحاحبكئبنأتي)نحن

الأمرهذابخصوصشيءكلودزشت،والتعديلوالجرحالحديثجمفمدزشت

(.عندكممصداقيتهاولها،الكتببأمهاتوآليتقذزشت،لأتكلمأبدأأنقئل

.الكذابالخبيثكلامانتهى

؟!وتضليلهوخئثهكذبهقئحشدةالآنأذزكتمهل

الثالثة:البفة

بالتدليس:وصففقذمذل!،زيادأبيبنيزيدأن

.(4/622)لغليلاءارو!(1)



16
الثاكالباب

أحكامفيالتحصيل!جامعكتابهفيالعلاثيالدينصلاحالحافظقال

علوم9فيقاله،يدلسكانفيمنالحاكمدكزهزيادأبيبن)يزيد،:المراسيل

"()1(.الحديث

ؤضقه..زيادأبيبن)يزيد":المدلسين"طبقاتكتابهفيحجرابنالحافظوقال

()2(.بالتدليسوغيرهماوالحاكمالدارقطني

"جامعفيالعلائيالدينصلاحالإمامغزفهالإسنافىفيوالتدشقلت:

منهيسمعهلمحديثاشيخهعنالراوي)يروي:فقال"،المراسيلأحكامفيالتحصيل

حدثناأةبيصرحولا،لاتصالايوهممماذلكونحوذكر"قيأو،قال"أو"!عنبلفظ

انتهى؟)3(0"سمعت"لاو"خبرناأ9لاو

وإن!افلانالا،"سمعتولا"فلان"حدثثاولا"فلان"أخبرنا:يقوللافالمدلس

بنفسه.منهيسمعهلمويكون"فلان"ذكر"،أوفلانأو"عن"،فلان"قالمثلا:يقول

المدل!س؟حكمفما

إلاروايتهئقبللاالمدلسالثقةالراويأنالحديثمصطلحعلمفيالمقزرمن

فلاتالما.!سمعثأو"فلانداحدثنا:يقولكأن،بالسماعصرحإذا

الناشر:،العلائيخليلبنعيدأبب:تأليف(،121)صالمراسيلأحكامفيالتحصيلجامع()1

المجد.عبدحمدي:تحقيقام،869هـ-ا704الانية/:الطبعة،بيروت-الكتبعالم

الناضر:الصقلاني،الفضلأبيحجربنعليبنأحمد:تأليف48(،)صالمدلينطبقات)2(

القريوتي.عاصمد.:تحقيئ،م8391!3041/الأولى؟الطبعة،عمان-المنارمكة

79(.)صالمراييلأحكامفيالخملجامع)3(



بمأقهوجمزض!الثهرسولت!بحولالخ!ي!يسالق!يسأكاذيبكشف

ضعيفا؟إسنادهاويكونهذه،روايتهتقبللافحينئذ"،فلان"عن:قالإذاأما

الرواية.عنهنقلقنوبينبينهضعيقاراوياأخفىأنهلمجتمللأنه

الموسوعيكتابهفيهـ(463-)293البغداديالخطيببكرأبوالإماميقول

":الروايةعلمفي"الكفايةالحديثعلمفي

ثلاثةعلىيشتملوالتدليسدلمتبما،قنوذموا،الحديثأرسلقنالعلماءتذئمالم

يسمعلمممنالسماعإجمهامهمنذكرناهمافأحدها:.وتوهينهالمدلسذمتقتضيأحوال

انتهى()1(0منهيسمعلمممنبالسماعللإخبارمقاربوذلك،منه

روايةبتضع!يفالحديثعلماءكبارمنخمعتصريحاتاشتهرتفقدقلت:

ابنالإمامدفعقدالاشتهارهذاأنويبدوبها،الاستدلالوفسادورفضهاالمدلس

المعانيمنالموطأفيلما"التمهيدالموسوعيكتابهمقدمةفيقالأنإلىالبرعبد

والأسانيد":

قنكتبفيونظرت،الحديثأهلأئمةأقاويلتأملتأنيالثهوفقك)اغقم

الإسنادقبولعلىأجمعوافوجدتهم،يش!رطهلموقنمنهمالنقلفيالصحيحاشترط

فيالمخدثينعدالةوهي:ئلاثةشروطجمعإذاذلكفيبينهميخلآفلاالمغئغن،

التدليس.منبرآءيكونواوأن،ومشاهدةمجالسةبعضابعضهمولقاء،أحوالهم

..فلانعنفلانعنفلانعنفلان:المغئغنوالإسناد

الصحيحتصنيفهمفيوالمشزطينالحديثأئمةمنالمتأخرينأنأغقفئكوقد

.حمديابراهيم:تحقيئ،العودية-العلمةالمكتبةالناشر:357(،)صالروايةعلمفيالكفاية(1)



الثالثالباب017

نأإلالثه؟والحمدالعلمأهلوعامةمالكقولوهولك،ذكرتماعلأجمعواقد

!،)سمعتأو!حدثنا!:يقولحتىحديثهئقتلفلابالتدليسمعروفاالرجليكون

انتهىخلافا()1(0أيضافيهأعلملامافهذا

الحديث.علومكتبفييئالرالإجماعهذاحولالكلامتفصيل:قلت

المدلس؟الشخصمعالتعاملعندالعقليقررهالذيما:الآنوالسؤال

ثمما،بخبرأخبرهفلاتاأنيوهمناأنهحالهمنغيضتاالذيالثمخص:الجواب

مجهولاشخضابينهماهناكوأنالخبر،هذابنفسهمنهيسمعلمأنهذلكبعدنكتشف

يقزرفالعقل،المجهولالشخصهذاأخقىقدوالمدلس،الكلامإليهنقلالذيهو

الذيالشيخمنالخبربنفسهسمعبأنهصرحإذاإلاالمدل!هذاخبرقبولعدمهنا

.بالسماعفيهيضزحفيماأضلاثقةالمدلسهذاكانإذاهذا،عنهينقل

السليم.العقلئقزرهالذيهوفهذا

الخلاصه:

فهووالجقل،بالبلاياامتلأوإسنادها،كذابرجلرواهاإناالروايةهذهأن

بعض.فوقبعضهاظلمات

لالأنهم؟انقزوتاتتقدفيالحديثجمفمبقواعدالكذابالقسيسيقتنعلمفإذا

له:فنقول،والسقيمالصحيحبينئضئزون

لمأوثتتتسواءييقت،وحكاياترواياتبمجردالاستدلالتريدالآنأنت

.(1/13)والأسايدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد(1)



بمأفهوجمزض!اللهرسولتتبحولالخييسالق!يسأكاذيبك!نف

ت:،-11
سبما..

فيهاليسالمتهالكةروايتكأنلكتوضحوالتيالتاليةالروايةإليك..ختمئا

منه؟أنتتنقلالذيالمرجعنفسفيالروايةوهذهص!،الرسولت!بفيطعنأي

كثير:ابنللإمام"والنهاية"البدايةكتابوهو

بفتا،تفغودإتا:قالعمر،ابن)عنكثير:ابنل!مام"والنهاية"البدايةفيجاء

.!اللهزشوليائتةقد؟:ائقؤيمتغف!ققاذافزأي!،قزلبإذ!الئبي

الئئني.ؤش!فيالزئخاتهقثلقالثحمتييفيلمخفدقثل:سفيانأبوقال

ائغض!ب،ؤخهيمافيئغزدت!الثهرسولفجاء!،النبيفأخبرتالمرأةفانطلقت

ائعفتاقاختازشئغا،ال!ماؤاقيخققالثهإن،أقوامغنتئلغييأقؤاليتالىقا:فقال

ؤاختازآدتم،تنىانجفتيم!قاختازانجفق،ختقثتمخفقيما،منشاءقنقأشكتقامتقا

جمنواختازقزئشا،فقزجمنواختازفقز،ائقزبمنواختاز،ائغزتآدتمتييمن

00()1(.يختايىمنيختارقانا،قالثيمتييمنواختازيب،قاشيمتنىفزئ!ثي

قثلقاييحمتيي!لمخقد"قثل:سفيانأبيقولإلىانظر:الكذابللقسيسنقول

".الئتنيؤشطفيالرئخاتيما

هاشم؟بنياحتقرلكنه،هاشمبنيمنص!محمذاأنسفيانأبوأثتتفقد

بالنتن.فوصفهم

".التشؤشطفيالزنجاتهقثلقاشختييفيلمخفدقثل9هو:الروايةهذهولفظ

2(.57)2/والنهايةالبداية(1)



الثالثالباب172

".الأرضمنربوةفينخلةمثلمثلك"فجعلواهو:نعيمأبيروايةولفظ

منكئؤ؟فيتخقيماكمثلقثقك"قخغلواهو:الترمذيسننروايةولفظ

.(1)"ضرلأا

تتتت!تخقبماكمئللمخقد"قثل:البيهقيللإمام"النبوة"دلائلروايةولفظ

كتاسيى")2(

،معانعدةعلىالعربيةاللغةفيتطلقفالربوةواحد،معناهاالألفاظهذهوكل

التيالكتاسةمنها:،معانعدةعلىالعربيةاللغةفيتطلقوالكبوةالكئؤة،منها:

القمامة.صناديقفييلقىمماوغيرهترابمنالبيتمنيمنس

"قلت::قالآنهالعباسعنالحديث)وفي"كبا":مادة"العرب"لسانفيجاء

كئو؟فيتخلةمئلقثقكفجعلواأخساقي،فتذاكرواجلسواقريشاإنالثهرسوليا

حينثم،خيرهمفيفجعلنيالجفقخلقالثه"إنصب!:اللهرسولفقال،الأرضمن

خئنكمفأنا،بيوتهمخيرفيفجعلنيبيوتاجعلهمثمالقيريقين،خيرفيجعلنيقزقهم

الذيوالترابالكناسةوهو:"و"الكتة"اليهبا"..شمر:قالتيتا".وخيركمنف!ا،

ويقال..كئوةأصلها:..الكناسة":الكبة9منصور:أبوقال...البيتمنيكش!

إحياءدارالناشر:،الترمذيعيسىبنمحمد:تألف7036(،:رقم)حديثالزمذيصنن()1

.وآخرونشاكرأحمد:تحميئ،بيروت-العربيالزاث

المعطيعبد:تحقيق،للقراثالرياندار-العلميةالكتبدارالناضر:(،1/681)النبوةدلائل)2(

.م8891هـ-ا804/الأولى:الطبعة،قلعجي



بمأفه!وجمزضالثهرسولت!بحولالخيي!الق!يسأكاذيبكشف

نتهىا0(1)ب!(كبو:ةئوللز

فهمماشم،بنيمنع!الرسولكؤنفيأحدأيتطعنلمأنهيتضحوبذلك

هاشم.بنالمطلبعبدبنالثهعبدبنمحمد:أنهاليقينجمفميعلمون

خفزسفيانأباأنهو-لماوالنهاية"البدايةروايةبخ!ب-خذثالذيلكن

وأهانهم.هاشمبنيشأنمن

؟!ذلكسفيانأبويفعلولماذا:الخبيثالقسيسيسألوقد

"والملوكالرسل"تاريخفيجاءالذيالتاليالنصفيتجدهالجواب:لهفنقول

".المقتترين"شيخ:بأنهأنتوضفتهالذيالالتريللإمام

من12(الدقيقة25:)الحلقةفيقالالخبيثالقسيسهذاأنسابقاذكرنافقد

انتهىالمق!رين(.شيخهو)الطبري:"،الإي!انعن"أسئلةبرنامج

التالي:النصوإليك

قيلوإنماعمرو،:هاشم)اسم:الطبريللإمام"والملوكالرسل"تاريخفيجاء

...وأطعمه،بمكةلقومهالثريدهشممنأوللأنه"؟"هاشمله

فلسطين،إلىفرحل،وقحطلزبةأصابتهمكانتقريشمنقومهأنذكر

لقومهاتخذئمجزوزا،وتحرله،فخبزبهفأقرمكة،بهققدتم،الدقيقم!نهافاشترى

الخبز.بذلكثريدمرقة

..والصيفالشتاءرحلة؟لقريشالرحلتينشنقنأولهوهاشماأنوذكر

2(.141/)5العربلسان(1)



الثالثالباب174

فعخز،هاشمصنيعتضنعأنفتكقف،مالذاوكان..شمسعبدبنأقئةفحسده

قكيرة،المنافرةإلىودعاههاشممنونالفغضب؟قريشمنناسبهقشقتعنه،

خمسينعلىأنافركفإني:قالوأحفظوه،قريشتدعهولم،وقذرهيميمته؟ذلكهاشم

بذلكفرضي.سنينغشرمكةعنوالجلاءمكة،ببطنتنحرهاالحدقسودناقة

فنحرها،الإبلهاشمفأخذ،عليههاشمافنفر،الخزاعيالكاهنبينهماوتجغلآأقتة،

أولهذهفكانت،سنينعشربهافأقام،الشامإلىأميةوخرج،حضرهقنوأطعمها

..وأميةهاشمبينوقعتعداوة

ينفرأنفاسبى،الحبشيالنجاشيإلمماأقتةبنوحربهاشمبنالمطلبعبدتنافر

هورجلآأتنافرعمرو،أبايا؟لحربفقال..العزىعبدبننفيلبينهمافجعلبينهما،

وأكثر،لامةمنكوأقل،وسامةمنكوأؤسم،هامةمنكوأغظم،قامةمنكأطول

عليه.فنفره!مذودا؟منكوأطولصفدا،منكوأجزلولذا،منك

..خكماجعلناكأنالزمانانتكاثمنإن:حربفقال

انتهى()1(0المطلبأخيهإلىهاشمبعدوالسقايةالرفادةوكانت

هذابدأأقتة،وبنيهاشمبنيبينعداءوجودالنصهذامنويظهر:قلت

عبدولديهما:بيناستمرثم،وأميةهاشمبين-الرواياتهذهبحسب-العداء

أمية.بنوحرب،هاشمبنالمطلب

حفيديههما:إلىاستمرالعداءأنيتضح-الرواياتهذهبحسب-وبذلك

.بيروت-العلمةالكتبدارالناشر:(،1/405)الطبريتاريخ(1)



بمأقهوجمزض!اللهريولت!بحولالخييسالق!يسأكاذيبكشف

أمية.بنحرببنسفيانوأبي،هاشمبنالمطلبعبدبنالعباس

ذلك:توضعالتاليةوالصورة

ضده1همية

7بنه!!ابنه

ا-خما!فجرأ

العما!سفدابو!سفياقا
ابنه،إ

تيي!لمخقد"قثل:قولهإلىسفيانأبادفعالذيالدافعفهميمكنوبذلك

".التتننؤش!!الزئخاتةقثلقالثحم

نخلةمثلمثلك"فجعلوا:المطلبعبدبنالعباسلفظفيكماأخرىبعبارةأو

".الأرضمنربوةفي

العلياالمناصبمنوغيرهاالسقايةتولىحيث؟للعباسموخقاكانفالأذى

قريش.أهلمنوغئنهحرببنسفيانأبوفحسدهبقريق؟

فيها:جاءفقد"،الترمذي"سننفيجاءتالتيالروايةأيضاذلكويوضح



الثالثالباب176

غئدل!الخارثئننزبيغةئنائمطيبغئاخذثييالخايى!ث،ئنيالثهغئل!)غن

جمثذة،ؤآنامغقتاج!الثهزشوليغلىدخلائمطيبغئدئنائغتاسقأنائمطيب،

تلآقؤا،تيتهئمتلآقؤاإدا؟ؤلقزيشيتتاقا،الثهزشوذتاقاذ:؟"،أغضتك!قاققاذ:

اخمزختىص!الثهزشولىقغضتقاذ:دلك،بغيرتقوتاتقوتا،ؤإدامئثز؟،بوجو؟

دئهلمحثكئمخئىالإيمانزجلقفمتتذخل،بتد؟تفيي"ؤاللإيقاذ:ثتمؤخها،

صئوالرجلغثمقإئماآدايب،ققذغضيآدىقنالئاسق،أئها"تاقاذ:ثتمؤلزشويإ".

ضجيح)1(.خ!نخديثقذا:الترمذيالإمامقاذأبييما!(.

موخقاكانالأذىأنفيصريحآدايبداققذغفيآدىإقن!:فقوله:قلت

هاشم.حفيدهوفالعباس!،النبيغيمللعباس

أباجعلالذيهوشمسعبدبنأقتةوبنيهاشمبنيبينالعداءهذاوكأن

طويلة:قصيدةفييقولهاشمبنالمطلبعبدبنطالب

آجلغنزغاجلأشزغفوتةؤتؤقلآشض!يىغنذغتااللهتجرى

)ئتمقال:حيثالمعاد،،)زادكتابهفيالقيمابنايإمامتقلهماذلكويوضح

ص!الثهرسولأفزفزنجثىزأتققما.الإشلآئمؤقشاكثيزون،ؤخماغةغفةخمرةأشقتم

ؤتييائمطيبؤتييقاشيمتييغلىتتغاقذواانغلىآخمغواتحراتا،ؤالأئورتغلو

ئ!ففواختىيجاي!وفثمؤ،ئكقفوفنمؤ،ئتاجمخوفنمؤ،ئتايفوفنملاآنتتافيغند

تئوقاتخاز...انكغتيماشف!يؤغقفوقا،ضجي!قةبذلكؤكت!وا!،الثهزشوذإثيهنم

الثهزشوليغلىفزنثاخماقزقإتة،!بآلاإلاؤكايزفنمفؤيئفئمانمطيبؤتئوقايم

3758(.:رقم)حديثالزمذيسنن(1)



بمأفهوجمزضخ!الثهرسولت!بحولالخيشالقت!يسأكاذيبكئنف

شغب-الثصغبيقغاؤقنص!اللهزشوذؤخب!ق،ائفطيبؤتييقالثميم!!ؤتيي

تجؤفييالضجيقةؤعتقتائتغثيما،منشئعشتةائمخزيمهلآليتيتة-طايبأبي

ؤائماذةالميزةغئهئمققالوغاجذا،غقئهئممضتقاؤتخصحورين،مخحوليحينؤتقواائكغتيما،

ؤزاءجمنبانبكاءصحنتايهنمأضؤاتؤشيئانجفد،تقغهنمخئىليحيين،ثلآلثتخؤ

أؤثا:،ائقثئفوزةاللآمتةقصيذته"طايبآع!بوغيئؤفتاك.الثتغب

آجل()1(.غئرغاجلآعقوتة"شزؤتؤقلآشضيرغئذغئااللهتجرى

عبدابماالزرعيايوببكراببنمحمد:تأليف3(،.92-)3/العبادخيرهديفيالمعادزاد()1

،8691-7041-الكويت-بيروت-الإسلاميةالمنارمكتبة-الرسالةمؤصسةالناشر:،الله

.الأرناؤوطالقادرعبد-الأرناؤوطشيب:تحتهيئ،عرةالرابعة:الطبة
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الثالثالباب

فيشكهناككان)إذا(:17-)16الدقيقةفي؟المذكورةالحلقةفيالمذيعقال

انتهى!(.؟الزاثكتبفيمذكورغئرفلماذا،النسب

غئرأنهلكقالقن،التراثكتبفي)مذكورقائلا:الكذابالقسيسفأجاب

الكذابالخبيثكلامانتهى!(.؟الزاثكتبفيمذكور

وأنه!،الرسولت!بفيشكوجودزعمحينالخبيثكذبلقدقلت:

ننقلحينخبثهوشدةكذبهقبحمدىبأعينكموسترون،التراثكتبفيمذكور

عبدبناللهعبدبنمحمدهو!النبيأنعلالأنسابوعلماءالمؤرخيناتفاقلكم

)قزيش(.كنانةبنالنضرت!لمنوأنه،هاشمبنالمطلب

إلينانقلهاالتيوالروايات،الثقاتإلبنانقلهاالتيا!ج!ا!وابقأن!ما

بناللهعبدابنهومحمداأنعلتتفقالرواياتهذهكل-مجهولوننقلهاأوغيرهم

هاشم.بنالمطلبعبد

النقولات:منأقسامثلاثةلكموسننقل

.لأنساباعلماءاتفاق:الأولاف

.الثقاتنقلهاالتيالصحيحةالروايات:نىاتاف

.ثقاتغنرأومجهولوننقلهاالتيالروايات:كاتالقسو

ذلك:تفصيلوإليكم



بمأقهوجمزض!صالثهرسولتتبحولالخيي!الق!يسأكاذيبكشف

:نسابالأ،علهااتفاق:الاءولالقسص

فيالكذابالقسيساستخدمهاالتيالمراجعنفسمنالاتفاقهذاسننقل

المذكور:برنامجه

الرسل"تاريخالتاريخيةموسوعتهفيهـ(224.31-)الطبريالإمامقال-ا

ماعلىوأنه،عدنانبنمعدإلممافيهالنسابونيختلفلامحمدنبينا)قت!ب":والملوك

حدثني:قال،وهبابنأخبرنا:قال،الأعلىعبدبنيونسحدثني.ت!تبهمنتئئت

عبدبنالثهعبدبنمحمد:الثهرسولنسبةعن،وغيرهالأسودأبيعن،لهيعةابن

()1(.هاشمبنالمطلب

معرفةفي"الاستيعابكتابهفيهـ()368-463البرعبدابنالإمامقال-2

أنهبالأمصارالعلماءوسائروالأخباروالأنسابالعلمأهليختلفالم:"الأصحاب

مرةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنهاشمبنالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمد

يختلفلمماهذا...كنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤيبنكعبابن

()2(.الناسمنأحدفيه

فيهـ()007-774كئيرابنالإمامأيضاالنسبهذاذكروكذلك-3

يخلآفلاالصفةبهذهالنسب)وهذا:قالثم"،والنهاية"البدايةالتاريخيةموسوعته

العلماء()3(.بينفيه

5(.-115516/)والملوكالرسلتاريخ(1)

25(./1)الأصحابمعرفةفيالاستيعاب)2(

2(.255/)والهايةالبداية)3(



الئالثالباب018

الأثر"عيونفيهـ()671-734الناسسيدابنالفتحأبوالحافظوقال-4

بنمحمد!:الثهرسولونبيناسيدنات!ب)بكزوالسير":والشمائلالمغازيفنونفي

ت!به()1(.فيعليهالمخقعالصحيحهوهذا...المطلبعبدبناللهعبد

:الثقاقنقلهاالتيالصعيعةالروايات:الثانيالقس!

:الأولالمثال

أنهإسحاقأبيعنصحيحهفيالبخاريالإمامرواهالذيالصحيحالحديث

حت!؟تؤتمعمازةتا!آسلاقززتئمأكئتئم:زجلؤشآلهوالتزاء)شمغت:قال

ح!زاؤأيخفاؤهئمأضخابهشثانخزقيؤتيهئاتح!،اللهزشولؤلىقاؤاللهلا:قاذ

شفم،قئمت!قما3تكاقا-تضيرؤتييقؤارنخمغ-رقاةقؤقاقالؤا،ب!يملآحليش

تغقيهغلؤهؤخث!الثبىإلىهتالكقأقتفوائخطئون،تكا؟ونقازشقا،قزشقوهئم

ؤاشتئضز،قترذ،به3تقوائمطيبغئدئننالخايىفيئنشفتاناصبوغقهؤائنائتيضاء

انتهى()2(0ائمطي!ثغئدائنآنا،كدفي،الئبىآناةقالثتم

وقد،والسائل،إسحاقوأبوالبراء،:والتابعينالصحابةمنثلاثةفهؤلاء:قلت

الثهرسولعمابنهوالمطلبعبدبنالحارثبنسفيانأبابأنأمامهماالبراءصرح

ذلك.منهمأحدئئيهرفقئمص!،

،المنورةالمدينة-الزاثدارالنايثر:73(،1/)والسيروالشمائلالمغازيفنونفيالأثرعيون()1

.بيروت-دمشق-كثيرابندار

2772(.:رقمحديث،7101)3/البخاريصحي!ح)2(



بمأقهوجمزضءاللهرسولتتسبحولالخ!يميسالقت!يسأكاذيبكشف

غئدائنآناكدلث،لاالتبيئ"آناخث!:الثهرسولقوللهماذكر!هإنهبل

رضيالصحابةسائرمنالغزوةحضرممنأومنهمأحدذلكينكرولم"،ائمطيحث

عنهم.الثه

الثاني:المثال

آئاشذاب،غمايىأبيغنصبحيحهفيمسلمالإمامرواهالذيالصحيحالحديث

يهتاتةاضالفىالله"إن:تقولىصبمالثهزشوذ)شمغت:تقولالأشقعئنؤايقةشيئ

قاشيم،تييقزيشيىمنؤاضالقىجمتاتة،منقزيشاؤاضالقىإشماجميل،ؤتدمن

"(.قالثميمتييمنؤاضالقايب

ك!.النبيسمعواالذينجميعذلكينكرولم:قلت

هاشم.بنيمنخ!أنهينكروالم

الثالث:المثال

وفيها:،البيهقيللإمام"النبوة"دلائلفيجاءتالتيالصحيحةالرواية

الأعرابي،بنسعيدأبوأخبرنا،الأصبهانييوسفبناللهعبدمحمل!أبو)أخبرنا

بنموسىحدثنا:قاليزيد،بناللهعبدحدئنا:قال،إسماعيلبنمحمدحدثنا:قال

وهو،الأنصاريلمخفدبنق!ققةعندكنت:يقولأبيسمعت:قالزتاح،بنعلي

منببيتمسلمةقتقثل،معهجالح!العاصبنعمروبنالثهوعبدمصر،علىيومئل!

وكرامته،اللهنعمةمناليومفيهنحنمارأىطالبأباأنلو:نقال،طالبأببشعر

كانقدويومئذعمرو:بناللهعبدفقالكئير،بخيرجاءقدشيدأخيهابنانلغيتم

مخذكالئم)وجل:عزالثهيقلألم:مسلمةفقال.كثيربخيرجاءقدكريماسيذا
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بناللهعبدفقالقأغنئ!.غآيخلأؤؤضذك!ضآلا"ققذىؤؤضذك!ثاؤىلمحتيما

.(..آسلؤئهمنيتيماكانفقداليتيمأماعمرو:

الرواية:هذهنقلواالذينالرواةأحوالبيانوإليكم

ثقة)1(.:الأصبهانييوش!بنالثهعبامحمدأبو-ا

ثقة)2(.:الأعرابيابنسعيدأبو-2

)3(.صدوق:إسماعيلبنمحمد-3

.()ثقة:يزيدبناللهعبد-4

ثقة)5(.:زتاحبنيعتنبنموشى-5

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بنيوسفبنالله)عبدأ:ا5/189بغداد،أتاريخفيالبغداديالخطيببكرأبوالإمامقال

انتهى(.ثقة.كان..الأصبهاني..أحمد

)الإقائم،01/891،:النبلاء،أعلام)سيرموسوعتهفيالذهبيالدينشمىايإمامقال

الألق،كبيزكان...الآعزاب!ابنشجيل!آ"بو،الإشلآيمشيئ،الحايظالضذوقالفذؤةائخذث

مائإ(.ؤثلآثازتيينيتالقغذ؟بيشفيروبقكةئؤفق..الإضتادغالي،الضيتبعيد

أبوصالمبنإسماعيلبن)محمد94ا:9/الهذيب،)تهذيبكتابهفيحجرابنالحافظقال

من)هو:خراشابنوقال،.صدوقوهو،بمكةمنه)صمعت:حاتمألىابنقال...جعفر

،(.)الثقاتفيحبانابنوذكره.،والأمانةالفهمأهل

ابوقال...العدوييزيدبنالله)عبد6:175/الهذيب،"تهذيبفيحجرابنالحافظقال

انتهى(.ثقة:الخليليوقال.ثقة:النائيوقال.صدوق:حاتم

كتنبن)ئوتى،:7114/البلاء،أعلام)سيرموسوعتهفيالذهبيالدينشم!الإمامقال



!بمأقهوجمزض!اللهرسولت!بحولالخيشالق!يسأكاذيبكشف

ثقة)1(.زتاخ:بن-عتن6

تتفقوالتيالثقاتإلينانقلهاالتيالصجحةالرواياتمنأمثلةهذهقلت:

هاشم.بنالمطلبعبدبنالثهعبدابنهو!محمذاأنعلىكلها

:ثقاقغيرأومجهولوننقلهاالتيالروايات:الثالقالقسو

شيخهوالطبريالإمامبأنأقرقدالكذابالقس!شىهذاأنسبقفيماذكرنا

برنامجمن(12الدقيقة25:)الحلقةفيالخبيثالقسيسهذاقالحيث،المفسرين

انتهى(.المفسرينشيخهو)الطبري":الإب،نعن!أسئلة

الطبريجريرابنللإمامالتاريخيةالموسوعةمنالروايةهذهلهسننقللذلك

.(والملوكالرسللاتاريخ

آسباأن-ؤاجمتةكان-أشقتمجمنزجلوخذثيي:إشخاقائن)قاذفيها:جاء

جمئاؤتاذؤشتقا،قآذاةالصفا،عندجالسوهوالثهبزشوليقزهشامابنتجفل

يغئل!ؤقؤ،ي!،الثهزشولىيكقفاققئم،لهؤالئضجي!يديييماائغيبجمنتكزةقاتغق!

اتمضورتجغقيرلأبيايضيرئهالذتايىتائثالغادذ،الكبيرالآيير،التقة،الحايط،الإقائم..زتاحابنن

ؤالساثن.،ؤاليجليقجير،بنؤتخ!،خئلبنآخمذ:ؤثقة..ضتؤالب

ينكان،الحديثضايخ،تئقمقؤلآتنريذلآ،خديثهئتمنضالجا،زخلأكان:الرافيىخاييماكللوؤقاذ

(.ؤشفزيخننأغؤايميي!تةيفزإقيييمغلىإفزيهئذةكاتت:ؤييل..ايفيرئينثقاقي

...زتاحبن)غتن:"7134/النبلاء،أعلام)سيرموسوعتهفيالذهبيالدينشصىالإمامقال(1)

.(الئقالبأخذؤكان...ضغزفإتما،جملي:ؤاشمةالغالم،،الثقة



الثالثالباب18

فعمدعنهانصرفثم،ذلكتسمعالصفافوقلهامسكنفيالئئميجذغانئننالله

أقتلأنائمطيبغئدئنخمرةتفتذققئم،معهمفجلس،الكعبةعندقريشناديإلى

وزتجغاللهرسولقاموقد-بائقؤلا؟قزققما...تاقئصيىجمنزاجغاقؤشهمتؤشخا

منتأتيأنقبلآيقالمخضدآجيكائنتقيئقازآئتاتؤ،عمازةآسباتا:قالت-ليهإلى

ائضز!تئئمتكزةقاجمئةؤتقغوآذاهق!ئةتجاي!اقافتاؤتجذة!هشايمئنيامحكيمأبي

لمخضد.يكقفاؤلمغئا

قأقتل...سيعافخرجكزاقييما،منبيمااللهأزادلماائغضس!خمرةقاختقل:قال

مئكزةشخةبهقشخا،ضربةجمهاقضزقيلمائقؤسقزقغزأيميما،غلىقاتمإداختىتخؤة،

دعوا:تجفلآع!بوققاذ،منهتجفلآسبايتئطرواخمرةإلممامخزويمتييمنيىتجالىوقامت..

انتهىقبيخا()1(0شئاأيخيهائنشبتئتلقذؤاللهقإقب؟لمحمازةآسبا

تقيئقازأيتتؤ،لمحمازةآسبا"تا:المطلبعبدبنلحمزةالمولاةقولتأملوا:قلت

لمخمد"!أيخيكانن

أيخييما".ائنشتئتلقذؤاللهقإفب؟عمازةآسبا"دعوا:نحزوملبنيجهلأبيوقول

عبدبنالثهعبدابنهومحمدابأنتمر-ونسائهابرجالها-كلهاقريشهيفها

.الأنسابوعلماءالمؤرخينمنأخدذلكفييخالفلملذلك،المطلب

:الآنوالسؤال

كتبفيمذكور!النبيتتمبفيالشكأنمنالكذابالقسيسزعمهماأين

!!؟الإسلاميالزاث

.بيروت-العلميةالكتبدار:الناشر(،1/485)الطبريتاريخ(1)



!بمأقهوعزضءالثهرسولت!بحولالخيسيسالقئشأكاذيبكثئف

الثامنةالكذبة

الكذابالقسيسقام12(الدقيقة،الصميم)فيبرنامجمنالثالثةالحلقةفي

بدايةفيثمالكاميرا،أمام"الإسلاميةالمعارف"دائرةموسوعةغلافابعرض

لكي"الإسلامية"؟كلمةعلىبشدةيضغطوهواسمهاينطقأخذ)13(الدقيقة

فيهانيستماكلبصحةوليؤهمهم،المسلمينعلماءتأليفمنبأنهاالمستمعينيوهم

.الإسلامإلمط-وزوزا-كلإتا

منالموسوعةهذهبأنأخرىوبرامجحلقاتفيالكذابالقسيسوصرحبل

المسلمين.مراجع

مجموعةبتأليفهاقامإنماالموسوعةهذهلأن؟الخبيثهذامنقبيحكذبوهذا

،الإسلامعلىالحاقدينأشدمنوهم،الإسلامأعداءوالمس!تشرقينالنصارىمن

يضذوالكي؟الإسلامصورةتشويههوالموسوعةهذهتأليفمنهدفهموكان

والافزاءاتالأكاذيبمنبالعديدالموسوعةهذهامتلأتفقدولذلك،عنهالناس

.الإسلامضد

الموسوعة،لهذهالقبيحالوجهكشفإلىالإسلاميونالباحثونأشزعوقد

ذلك:ومن،الإسلاميةالمكتبةبهاامتلأتالتيالعلميةالأبحاثذلكفيوكتبوا

للدكتور/"،وأباطيلأضاليل-الاست!ثراقيةالإسلاميةالمعارف"دائرةكتاب

مصر.-الأزهرالجامعخلف-الأمينالبلدمكتبةالناشر:،عوضإبراهيم

:بعنوانالتاليالموضوعقراءةيمكنالموضوعهذاحولالتفاصيلمنوللمزيد
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عل؟"،الإسلامضدقزجعآئم؟إسلاميمزجع:الإسلاميةالمعارف"دائرة

بط:الرا

"ي!يا://أ5!ا+9ءلأ.للا240"2ح55.ع002/+ه24/2/0/7ح7ح7اعه!"ص!4أ53-ةأ5ا!/+

العالمين.ربلثهالحمدأندعواناوآخر
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الجنسيةالخم!بيمىالقيمتيسففيائح

لإنضش!وشب!ةالمجمائدصفحاتعلىالمنشوصة

الفضأئيةوالفنوات
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الجنسيةالخممبيسالق!متيسفضائغ

الراةالباب

القارئوننته،الصحففيجاءمابعضغزضعلالكتابهذافياقخمرنا

الموقعين:هذينعلالموجودةالفيديوحلقاتم!اهدةأهميةإلىالكريم

":الإسلامية"الدعوةموقع

ي!يا5للا//:للاول.اح43!للايا./،ص!3ةا!ه3/؟،أ

:"يبذكاأ"قعمو

ي!؟5://للاللاللا.!كاة2ص!!كا.س!5+/

علىالكاذبةالجنسيةبطرسزكرياافتراءات)كشف:الحلقاتهذهوعنوان

(.ذ!كوراءمندوافعهوفضحلج!ء،اللهرسول

التالي:بالترتيبوسيعرض،الصحففينشرمابعضوإليكم

.4/2/89052لإثنينا،"12"7العدد"،الفجر"جريدة-ا

12هـ-ا043شعبانمن03:الجمعة!،46ه"العدد"،"الأسبوعجريدة-2

.م9002أغسطس

".الطريق"جريدة-3

الإلكزنيموقعهامنم،287/8002/:بتاريخ"المصريون"،صحيفة-4

الإنترنت:شبكةعلى

للاللاول.!ا+يم5+700.ع5+
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القسيسهذاوفضحت،واشتهرت،انتشرتالتيالوثيقةمنصورةيليوفيما

فيجاءممانفسهتبرئة"الحق"حواربرنامجهحلقاتإحدىفيحاولوقد،الخسيس

فضيحته:فوقفضيحةإلاذلكزادهفما،الوثيقةهذه

كت!سهدصر!وعلاسممىصم
ك!اكل!ةص!
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الوثيقة:منجزءمنمكتزةصورةوهذه

الرا!الباب

من!لأنئ!لوببرابنرن!راما،لباالندبسكنبسهثصمنلمىكلىلثنمنث!ثوىجثنى+5/999!15لياء

الالللاعف!اهعىلالفهغيريالرينهبئيهلضعيكالم!ن!رلرممفثوربمابنهاعليبالرسزكرياالتمصاكلا"

!فيط!بطلكونلاحتىبتطنتهامتثيلالوفىممنرالطالئمرطهنبل!يلىلهللت.علبهاوالثظلح!ماسه

بنلةلنهفكمالسسلهالر!ورلىل!ضرل!مارملت-بقرسالهفيلهانرتماولذاالاممنرالي!!بر!دفىالمصربه

91لا149/!الم

منبلئ!!ىبطرسزكرباننمكمبكابرامالالباالنلبس!نبسهنمصمنللمغلصيناحدبلقى2ر+ه/1!اه8لى

لكونأننريدمعملمهانلونصيامندهبث!الشساخيرليالثنيسهالملحثهالؤفلحدفىبضي!ها!فماسيويهاصول

نااكئئمدلمنابطلن.مسثنلهاندبرانالىبضبئفهاالثنيسهوسنهومماويلها،لي!مربطورهااهلهارامسيصه

داط!س!نال!عشقهاياصطحالبتنومو6لا.الفلضمنياجمهكليلثلونيمميامنوليسثمسلمهلبممثنل!الالنلا

ئئايولااللهببتبعرمهمبلىجمر.ئلطهلمامنهامثابليفذو)نهيطرسزكرياالفمصيالمالكنيسه

لالله.ىللكلنرىبظمهجولبتابنثه!لتحيض!ألعوالخؤىللقبطيالئصنعنلنائجلبالئىاسرنهضمثح

المغلره!مولدزنجلىل!تدرطهيصهيالاب!ئرالبهالئمرمهمنمكحفاإممبحمبئبنب

تحريمفيالثابتةالصحيحةللأحاديثالصور؟جميعفيالوجهإخفاءتم

التصوير.
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يسكال!زليس

بخف!إ،!بي!

بالشذسإنياسق!تالمه

الل!سأئسنما

هـ5

للتاألاتللنظ

الرا!الباب
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الراةالباب691

تنبيه:

:دالثابتةالصحيحةللأحاديثالصور؟جميعفيالوجهإخفاءتم

التصوير.
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المقربممماعددما!لسكرتيرتهوالحمئ!وؤبال!وتجنسيات!مجيلأالبالتوكضركأأضتاث

الأفلأه!ب!ل!بطوبهدؤكريااليي!تالوة

لإنتونقاعل!لجئسي!ا
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:(المصريون)صعيفةتابح

-سلء.صص:حم!3.-..ر--..--رصبم.----.ب-
ربا!ممط!رال-!نغاالمرلغلىلنبسظالملطلو!ثسيا!لىل!ليدلبئي!سبا-لباناللظاللثلأ!م-!!لاللوملنالئفرآنا

لأاكانلفد،ةاننسهاالاثوثسبلمال!نبسأيسولى19ئارلذلمبسبهممبلبالب!ب!ئبرونا!نلم-ببدبدلبسالفاعو!منط!ئبم

!رلىلممغا،!نبم!أفطأ!ابئبنااال!!نفاالمنال!المثنلممنأل!-اللباليلم!بئم!س!-االائمنااللس

ئما!لىاللاليممنولىهالالبافيلئماأمنؤ!ثالب!بثذلالماكلاق!مابق،ثبرلعدالاللافيليما،هنولىقسنمرإ!اللوارنمسمملا

يلرصولاوثان،ال!لب!مهةلسقالثو!أللمال!نلرب!الى!!ابلب4لمسل!لم،سبرألىإلممذلملىبذ"لنكالرثيم!با.!م!

فمدمبيفمف!مادكطمال!ل!طلمئ!ملبنامئي!متني!لىالذألما(منلى!-ددبئيدب-الأ

لبوأمئالممسادلمللنثمبم!!نلننمالئبر.!ئل!نمبرفرباط.،للق!تبفأبامالىمثمال!مئالكالنبطأئن!لي(ي!ف!لة)1ابام!ة

نالرح!ل!لبئن!!سباثلولىثلنما!نمللدأويموالمهبرمدرفا!منالمنلثمونبلرذلممابئبةلسرلاللماميهث!المء!.ا)مفلا

أسنما!ل،!مسلمبنبر!ليلمماظلىظعنمنطلمم!لأ!ينبابل!ونة!اؤببأثال!ألى!ب!أال!المئمالى

إباأفبرامالانطهـوالم!ادب!رنامافى!،غأنتائوئقأ!ا!ل!ابةبسلهـمللماللدلمبمم!ملط--3ء-ء-"-.ب----،

ئ!مب!ب!اللا!رفيمرئكلمارلنبسأللبللل!اترللم!ولىنولىا9!9كلالمبننعطدالمسلبنمثي!مئنب!

مئئلمممولىلبلموندمبلغ.المسل!بنئائموبلمملاولمداممن!لوئدمنا!دلط!مس!ب!لمننب!اداكلا.وفظ

شماسلل!!ما!بل.لمسيث!لنالنمنغأننان،ئ!ذلم9أفاث!لواكلل!ملرذةان!ائ!لمنا!نبلميفبا.

!بنها-!قنائهالم!!ئييملى4ممرلىفانمبر!"!لراوبت!-منالبلدهنئرا،أكلسمليثوا!ألغ

لأانفبقللمكلنماثمالارلنسلئلانثغ!ليوالأالغاث!نها!ا!!للبرلألسولىلبةل!لبلهنهآ"-!-!ضت!!آ
و!نر.اللنادبر!بللمونبالاك!الر؟أقا،!ك،!شثامل،ز!بأيطتةلهثانقالببرالمل!ناللس؟!

!سا9لألملى!ئي91،لأ9أ!امنلىنثمصسنودئمانيئانب!مرةبئاذاتمب!طالم4ا!!ر"،السثبن

مالوماد!رل!لىآن،ا!ني!نسبة!ملاثعةئنادبلئنئمرولمشنولأة!لاليالمئبا!ثمرلعثنسدلممعالهة

يلهسلبن،شيالمتنب!بب!للن!قنمانبآشبأ!بندهامنالثمنكلد!الىباقاكلألنسبأ!اللأقثمىنبها

وئ!2991كلا!لممنر!باالدسنرانورالمن!وركالنب!أ!ممنق-دلبئ!!سب-نهبط!لاليوالالبا

فيوللوذالبثلرالماللوبلممناللبنالنغمبدألىمنمآ،كلورظ،هنب!مآفلبدئبلبأدتا"ي!نالبئأنمب.-."-:بير

برالئون،فيهنبهلم!ينلمدردلنلءلىمماظة!بذسظةنشهدو!ظنهبلا،المنرالبا،،فبن!سلغنلأكأكقظفي؟،ثاينبدز

شندالفمبلأمنمالىالنب!أ،ننالمئمرالى!لالىئالنلرابط!ميأمدرنمكنبعمأا&للىس!ءزر*2ء-لم+:كل"""ء.لأ-!كأ!بم-.

فاببةبرل!بندلموالمانبالىنرنساصموشرا3فاب!فرمنبنموب!!برا،ل!الدهنطا!ر"!لي!ب!مأ2""لم"01

البامدألمئالى-!لبليددبئن!اامالوادأسرلنأ.العمألىبائة،،أنخلىئروني!خ!مسلمبنبثلال!كل

فناباه،كئمق1!مئا!،بسا!أاللذثبةباللب!ئسئلق!كاباقود!!من!ولى،الئمنمىفي-!ملئرلم

من!ئرمثينمالمئاأب!ضبدلىنن،لمحنسبأ!ملاثثاق!لىئالقسبلأقلىلنلسبلألىثلغاالبذا.لحل-3"2؟.؟..

نه.--..،-



الأولالباب

خاتمة

قلت:حيث،مؤلفاتيساثربهختصساماسوىبهاأختمكلماتأجدلا

منالدينهذابأنيقينيازدادكلما،الدينهذامسائلمنمسألةفيبحثا)كفما

معنىعلىمجتمعةوأجدها،وقطعيةصريحةالدلائلأجدلأننيذلك؟خقااللهعند

أمرناالذيالمنهجمعالمأحدهوالمعنىهذابأنيقينقلبيفيفيستقر،ظاهرواحد

الفقه،أصولعلمدراسةأهميةلمسقدالكريمالقارئولعل..باتباعهتعالىالله

يحاولمنمواجهةفيالمسلمأسلحةمنسلاحانفهما؟الحديثمصطلحوعلم

انتهى(.الشرعيةالنصوصمعانيتحريف

وأضيف:

والتزويرالكذبإلى-"وأمثالهبطرس"كذابيةالخسيسالقسيسهذالجوءإن

منللطعنواحدةثغرةالإسلامفييجدوالمأنهمعلى-قطعيةدلالة-يدلوالتزييف

قال:حيثتعالىاللهصذقأيقنقد-الآن-الكذابالخبيثولعلخلالها،

."9:لحجرا"!لخدظونوتةنات!إلذكرآتزئتاتخنتا!)

واقعة.حقيقةهوالقرآنقجفظ

المعاناةمنجديدةرحلةإلى-تعالىاللهبعون-وننطلق،الآنن!رككمأنوعلينا

يليهاثم،وأعوانه"بطرس"كذابتةأكاذيبكشفسلسلةلإكمال؟الباطلأهلمع

أصول"موسوعةذلكيليثم"،الضالةالرافضةالشيعةأكاذيب"كشفسلسلة

!.الفقه

العالمين.ربلثهالحمدأندعواناوآخر



)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

102

المراجح

التفسير!وعلومه

أبيالطبريجريربنمحمد:تأليف،القرآنآيتأويلعنالبيانجامع-الطبريتفير

هـ.ا504-بيروت-الفكردارالمنشر:دارجعفر،

-بيروت-الفكردارالر:داركثير،بنعمربنإسماعيل:تأليف،العطمالقرآنتفسير

هـ.ا104

الفكر-دارالناشر:،السيوطيالرحمنعبدالدينجلال:تأليف،القرآنعلومفيالإتقان

.م6991هـ-ا614/الأولى:الط!بعة،المندوبسعيد:تحقيق،لبنان

،القاهرة-التراثدارالناشر:،قتيبةبناللهعبدمحمدأبي:تأليف،القرآنفشكلتأويل

.م7391هـ-ا393/الثانية:الطبعةصقر،السيد:تحقيئ

العد!لث

الإسلامية-البثائردارالناشر:،البخاريإسماعيلبنمحمدالإمام:تأليفالمفرد،الأدب

.م9891هـ-9041/الثالثة:الطجة،الباقيعبدفؤادمحمد:تحقيق،بيروت

.الرياض-المعارفمكتبةالناشر:،السجشانيالأشثبنسليمان:تألفداود،أبيسنن

كثير،ابندارالناشر:،البخارياللهعبدأبيإسماعيلبنمحمد:تأليف،البخاريصحيح

البغا.ديبمصطفىد.:تحقيق،الثالثةةالطبعة،م8791هـ-7041-بيروت-المامة

،بيروت-العربيالتراثإحياءدارالناضر:،الحجاجبنمسلم:تألف،مسلمصح!يح

الباقي.عبدفؤادمحمد:تحقيق

مصر.-قرطبةمؤسةالثر:دار،حنبلبنأحمد:تأليف،حنبلبنأحمدالإماممسند

مصر،-قرطبةمزيسةالناضر:الروياني،هارونبنمحمدبكرأبب:تأليفالروياني،مسند

.م5991هـ-ا164الأولمما/:الطبعة،عليأيمن:تحقيق

تحقيق:مصر،-تميةابنمكتبةالناشر:،الطبرانيأحمدبنسليمان:تألبفالكبير،المعجم

المجيد.عبدحمدي

عبدبنحمدي:تحقيق،الطبرانيالقاسمأبيأيوببنأحمدبنسليمان!تألفالكبير،المعجم

.م8391-4041،الثانيةالطبعة،الموصل-والحكمالعلوممكتبةالاضر:،السلفيالمج!يد

الرصالة-مؤصسةالناشر:،الطبرانيأيوببنأحمدبنسليمان:تأليفالام!ن،مند
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.م8491هـ-5041/الأولى:الطبعةالمجيد،عبدحمدي:تحقيق،بيروت

ا!لعدلث

البر،عبدبناللهعبدبنيوسفعمرأبي:تألف،وايلاسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد(1)4

مصطفى:تحقيقهـ،ا387-المغرب-الإسلاميةوالشئونالأوقافعموموزارةالناشر؟

البهري.محمد،العلوي

الحشنيبنالرحيمعبدالفضلأبوالدينزين:تأليف،التقريبيثرحفيالتثريبطرح)15(

عبد:تحقيق،الأولى:الطبعة،م0002-بيروت-العلميةالكتبدارالنثر:دار،العراقي

علي.محمدالفادر

الدينمحب:تحقيقحجر،بنعليبنأحمد:المؤلف،البخاريصحيحلرحالباريفتح)16(

.بيروت-المعرفةدار:الناشر،الخطيب

دارالناشر:،القاريمحمدسلطانبنعلي،تأليف:المصابيحمشكاةشرحالمفاتحمرقاة)17(

.م1002هـ-ا224/الأولى:الطجة،عيتانيجمال:تحقيق،بيروت-العلميةالكتب

ا!لعدلق

)18(

)91(

)02(

!21(

)22(

)23(

)24(

دار،السخاويالرحمنعبدبنمحمدالدينشمس:تأليف،الحديثألفيةشرحالمغيثفتح

الأولى.:الطبعةهـ،ا304-لبنان-العلميةالكتبدار:الر

المجيدعبدحمدي:تحقيقالعلاثي،سعيدأبي:تأليفالمراشل،أحكامفيالتحصيلجامع

.م8691،الالة.ط،بيروت،الكتبعالملر:،السلفي

الراية-دارالناشر:،العسقلانيحجربنأحمد:تأليف،الصلاحابنكتابعلىالنكت

هـ.ا514-الثالة:الطبعة،الرياض

المدينة،-العلمةالمكتبةالناشر:،البغداديالخطيببكرأبي:تألف،الروايةعلمفيالكفاية

.حمديإبراهيم:تحقيق

،الصلاحابنالرحمنعبدبنعثمانعمروأبي:تأليف،الحديثعلومفيالصلاحابنمقدمة

عز.الديننور:تحقيق،م7791هـ-ا793:الطبعة،بيروت-المعاصرالفكردار:الناشر

العلمية،الكتبدارالناشر:كثير،بنإسماعيلالفداءأبي:تأليف،الحديثعلوماختصار

الأولى.:الطبعةشاكر،أحمد:تحق!يق

الثر:دار،العراقيالحسينبنالرحيمعبدالدينزينالحافظ:تاليف،والإيضاحالتقييد

.عثمانالرحمنعبد:تحقيق،م0791هـ-ا938/الأولى:الطبعة،بيروت-الفكردار
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)35(
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عبدالوهابعبد:تحقيقالوطي،بكرأبببنالرحمنعد:تأليف،الراويتذريب

.الرياض-الحديثةالرياضمكتبةالناضر:،اللطيهف

و!الفتاويالفقه

العرببالكتابدارالناشر:،الكاسانيالدينعلاء:تأليف،الرائعترتيبفيالصنائعبدائع

.م8291-الثانية:الطبعة،بيروت-

الطبعة:،بيروت-العلميةالكتبدار:الناشر،السمرقنديالدينعلاء:تأليفالفقهاء،تحفة

.م4991هـ-4141الثانية

تحقيق:،تيميةابنمكتبةالناضر:،الحرانيتيميةبنالحليمعبدأحمد:تأليف،الفتاوىمجموع

الثانية.:الطبعة،قاسمبنمحمدبنالرحمنعبد

مكتبةالالضر:،النوويشرفبنالدينمحيزكرياأبيتألبف:،المهذبشرحالمجموع

السعودية.-الإرشاد

الرسالةمؤسسة:الناشر،الجوزجانيإبراهيمبنيعقوبإسحاقأبي:تأليف،الرجالأحوال

هـ.ا504/الأولى:الطبعة،السامرائيصبحي:تحق!يق،بيروت-

الحديثة.الفاروقدارنثر:،مغلطايالدينعلاء:تأليف،الكمالتهذيبإكمال

دارالشر:دار،السمعانيمنصورابنمحمدبنالكريمعبدسعيدأبي:تأليف،الأنساب

.الباروديعمراللهعبد:تحقيق،الأولى:الطبعة،م8991-بيروت-الفكر

عبد:د.تحقيقهجر،دار:الناشركثير،بنعمربنإسماعيلالفداءأبي:تأليف،والنهايةالبداية

.م1هـ-799ا174ايأولى/:الطبعة،الزكيالمحسنعبدالله

-المعارفمكتبةالناشر:كثير،بنعمربنإسماعيلالفداء:أبيتأليف،والنهايةالبداية

.بيروت

الكتبدارالناشر:الطبريجريربنمحمد:تأليف(،والملوكالأمم)تاريخالطبريتاريخ

هـ.ا704،بيروت-العلمة

يون!بنمحمدبناللهعبدالوليدأبيالحافظ:تألف،بالأندلسللعلموالرواةالعلماءتاريخ

تحقيق:،الثانية:الطبعةام،889اهـ/804-القاهرة-المدنيمطبعةالاشر:ايأزدي،

الحيني.العطارعزت

الرشد-دارالناشر:،عوامةمحمد:تحقيق،العسقلانيحجرابن:تأليف،التهذيبتفريب
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.م6891،ياسور

.م8491-بيروتالفكر-دارنثر:،الع!قلانيحجرابن:تألف،التهذيبتهذيب

مؤسةالناشر:عواد،بشار:تحقيق،المزيالرحمنعبدبنيوسف:تألف،الكمالتهذيب

.م4891،بيروت،الرسالة

ضرفاليد:تحقيقالفكر،دارالثر:دارالبستي،حبانبنمحمد:تأليف،الثقات

.ام759هـ-ا593/الأولى:،الطبعةالدين

.م5291،العربيالتراثإحياءدارلر:،الرازيحاتمأببابن:تأليف،والتعديلالجرح

ومحمدالأرناؤوطشجب:تحقيق،الدمشقيالذهبياللهعبدأبي:تأليفالبلاء،أعلامسير

هـ.ا134-التاسعة:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤصسة:الناشر،العرقسوسي

دارالثر:دار،الجعفيالبخارياللهعبدأبوإسماعيلبنمحمد:تأليفالصغير،الضعفاء

هـ.ا693/الأولى:الطبعةزايدإبراهيممحمود:تحقيق،حلب-الوعي

-المنارمكبةالناشر:الافعي،العسقلافيحجربنعليبنأحمد:تأليف،المدلسينطبقات

القريوتي.عاصمد.:تحقيق،الأولى:الطبعة،م8391هـ-ا304-عمان

الدمشقي،الذهبياللهعبدأبب:تأليفالتة،الكتبفيروايةلهمنمعرفةفيالكاشف

جدة،-القرآنعلوممؤسسةالإصلامة،للثقافةالقبلةدارالنالضر:،عوامةمحمد:تحقيق

لر:،غزاويمختاريحص:تحميئ،الجرجانيعديبناللهعبد:تأليفالضعفاء،21لكاملمفي

.م8891،بيروتالفكر،دار

الوعي.دارالنالضر:زايد،إبراهيممحمود:تحقيئ،البستيحبانابن:تأليف،المجروحين

الكتبدارثر:فلايهمر،.م:تحقيق،البتيحبانابن:تأليفالأمصار،علماءمثاهير

.م9591،بيروت،العلمة

دارالثر:دارالذهي،أحمدبنمحمدالدينشمس:تأليف،الرجالنقدفيالاعتدالميزان

معوضمحمدعليالثجع:تحقيق،الأولى:الطبعة5991،-بيروت-العلميةالكب

الموجود.عبدأحمدعادلوالثخ

الأعلمي-مؤسسةالثر:دار،العقلانيحجربنعليبنأحمد:تألف،الميزانلان

الهد.-النظاميةالمعارفداثرة:تحقيق،الثالثة:الطبهعة،م8691هـ-ا604-بروت

عليالحسنأبوالفايصيالقطانابنللحافظ؟تأليف،الأحكامكتابفيوالإيهامالوهمبيان
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سعيد،آيتالحسيند.:تحقيق،الرياض-طيةدارالنشر:دار،الملكعبدبنمحمدابن

.م1هـ-799ا184/الأولم!:الطبعة

-المعارفمكتبةالاشر:،الألبانيالدينناصرمحمد:تأليف،الصحيحةالأحاديثسلسلة)52(

.ام599هـ/أ514الطجة/،الرياض

مكتبةالناشر:،الألبانيالدينناصرمحمد:تأليف،البخاريل!مامالمفردالأدبصحيح)53(

.م1هـ-799ا184/الرابعة:الطبعة،الصناعيةالجيل-السعودية-الدليل

موفقد.:تحقيق،الشهرزوريالرحمنعبدبنعمانعمروأبي:تأليف،مسلمصحيحصيانة54()

!هـ.8041،-بيروتلإسلاميالغربادار:شرلناا،للهاعبد

بيروت-المعرفةدار:الناشر،الرازيحاتمأبيالإمامبنالرحمنعبد:تأليف،الحديثعلل(55)

الخطيب.الدينمحب:تحقيق،5041-

الثر:داربكر،أبوالبغداديثابتبنعليبنأحمد:تأليف،النقلفيالمدرجللوصلالفصل)56(

هـ.ا814/لأولىا:الطبعة،الزهرانيمطرمحمد:تحقيئ،الرياض-الهجرةدار

و!علومهااللغه

الطبعة:،بيروت-صادردارالنايئر:منظور،بنمكرمبنمحمد:تأليف،العربل!ان)57(

الأولى.

الشروقدارالنائر:،العربيةاللغةبمجمعاللغويينكبارمن:لجنةتأليف،الوسيطالمعجم)58(

مصر.-العربيةاللغةمخقع:إصدارمن،الدولية

بيروت-الجيلدارالنشر:دارزكريا،بنفارسبنأحمدالحسينأبي:تأليف،اللغةمقاييى)95(

.هارونمحمدالسلامعبد:تحقيق،الثانية:الطبعةام،999هـ-ا042-لبنان-

الدارالنشر:دارالصعاني،إسماعيلبنمحمد:تألفالاجتهاد،تيسيرإلىالنقادإرشاد)06(
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