المنهج الحدادي يحتفي أهله باألحاديث الواهية والمنكرة ليشغبوا بها
على جمهور أهل السنة السابقين والالحقين ،بل ليطعنوا فيهم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
فهذه هي احللقة الثانية من الرد على عادل آل محدان يف تعلقه باحلديث املنكر املنسوب إىل قتادة بن النعماان -
عز وجل -ملا قضى خلقه استلقى ،فوضع إحدى رجليه على األخرى".
رضي اهلل عنه ،-والذي فيه " :إن اهلل َّ -
وحنن نسري على منهج السلف الصاحل يف إثبات صفات اهلل الاواردة يف تتااب اهلل ويف سانة رساول اهلل الصاحيحة،
اث املنكارة والثاار الالريباة ،السايما إ ا ا اتمل علاى
وال نقبل يف هذا الباب وغريه؛ خاصاة أباواب احلاالل واحلارام األحادي ك

ما ال يليق جبالل اهلل وعزته وعظمته.

 -8قال المحققان أو أحدهما في (ص )888من حاشية "إثبات الحد" ،ويغلب على ظنيي أهيه عيادل ل
حمدان:
"احلكم على احلديث( ):
اختلف أهل العلم يف احلكم على هذا احلديث ،وممن صحح هذا احلديث:
 أبو موسى املديين ،تما نقل تالمه الد يت. -2اخلالل يف "السنة" ،تما تق ّدم قريبا.
 -3ابن القيم يف ["اجتماع اجليوش"(ص ،]) 01قال :إسناده صحيح على رط البخاري.

 أي حديث االستلقاء املذتور آنفا.1

 -4الذهيب يف "العلو" ( ،) 0وقال :رواته ثقات".
ردوا هذا احلديث املنكر والذين ترهم احلافظ أبو القاسم التيمي؟
أقول :ملا ا أمهل ك الكثري من احلفاظ الذين ّ
وقول أيب موسى أو الد يت:
عامتُهم من رجال الصحيح".
"ورواة هذا احلديث من طريق قتادة و داد -رضي اهلل عنهماَّ -
عامتُهم من رجال الصحيح" ال يعد تصحيحا ،إ من املعلوم عناد أهال احلاديث أن هنااق فرقاا
أقول :إن قوله" " ّ

بني أن يقول احملدث :هذا حديث صحيح ،فيكون جازما باحلكم بصحته.

وبااني أن يقااول :رجااال هااذا احلااديث ماان رجااال الصااحيح ،أو إسااناد هااذا احلااديث صااحيح؛ ألنااه تاام ماان حااديث
إسناده من رجال الصحيح ،وهو ينطوي على علة قادحة.
ويف تتااا العلاال أحاديااث تثاارية ،أدخلهااا أبمااة احلااديث يف تتاابهم ،مااع أن ااااهر أسااانيدها الصااحة ،بينمااا هااي
تنطوي على علل قادحة.
بل هناق أحاديث يف الصحيحني أعلّها الدارقطين وغريه.
قال ابن الصالح -رمحه اهلل -يف تتابه "علوم احلديث" (ص :)1
" اعلاام أن معرفااة علاال احلااديث ماان أجا ّال علااوم احلااديث وأدقهااا وأ اارفها ،وإهمييا يلييطلل بييللا أهييل الحف ي

والخبرة والفهم الثاقب ،وهي عبارة عن أسباب خفية غاملة قادحة فيه .فاحلديث املعلل هاو  :احلاديث الاذي اطلاع
فيااه علااى علااة تقاادح يف صااحته مااع أن ااااهره السااالمة منهااا ،ويتطييرذ كلييا إلييى ا سييناد الييلي رجالييه ثقييات ال ييامل
شروط الصيحة مان حياث الظااهر .ويساتعان علاى إدراتهاا بتفارد الاراوي وةخالفاة غاريه لاه ماع قارابن تنضام إىل لا تنباه
العااارهب اااذا العا ن علااى إرسااال يف املوصااول ،أو وقااف يف املرفااوع ،أو دخااول حااديث يف حااديث ،أو وهييم واهييم بغييير
كلا ،حبيث ياللا على انه ل  ،فيحكم به أو يرتدد فيتوقف فيه  .وتال لا ماانع مان احلكام بصاحة ماا وجاد لا
فيه".
مضع كفني ،ومها فليح بن سليمان وابنه حممد ،ومتنه واضح النكارة؟
أقول :فكيف حبديث مداره على خصني ّ
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ولو ادعى الععرات أنه صحيح وهذا حاله فال تقبل دعواهم.
وقوله -2" :اخلالل يف "السنة"".
أقول :ال يوجد هذا احلديث يف "السنة" للخالل ،وأان أن الذي عزا إليه هذا احلديث واهم ،فكيف وقاد عارهب
القارئ املنصف الفطن ضعف إسناد هذا احلديث ونكارة متنه؟
أصر عادل على هذه النسبة إىل اخلالل ،فليربز لنا نص تصحيحه من تتاب "السنة" للخالل.
فإن َّ
وأقول :إن قول  " :ابن القيم يف ["اجتماع اجليوش"(ص ،]) 01قال :إسناده صاحيح علاى ارط البخااري" ،
ملن املالالطات والتلبيسات العنيعة.
فابن القيم -رمحه اهلل -إمنا قال هذا القول يف احلديث املنسوب إىل قتادة بن النعمان -رضي اهلل عناه" :-ملاا فار
اهلل ماان خلقااه اسااتوى علااى عر ااه" ،ال حااديث االسااتلقاء املنكاار ،فإنااه قااد ضا ّاعفه –رمحااه اهلل ،-مااع أن قولااه " :إسااناده
صحيح على رط البخاري" فيه تساهل.

وقول  " :الذهيب يف "العلو" ( ،) 0وقال :رواته ثقات" مالالطة أخرى.
فالذهيب إمنا قاال هاذا يف تاالم هاذا نصاه" :حاديث قتاادة بان النعماان لاع النايب –صالى اهلل علياه وسالم -يقاول:
"ملا فر اهلل من خلقه استوى على عر ه" رواته ثقات ،ورواه أبو بكر اخلالل يف تتاب "السنة" له.
فلم يصحح النص الذي فيه إن اهلل استلقى على اهره ،ووضع إحدى رجليه على األخرى.
مث إن يف قوله" :رواته ثقات" تساهل.
فقد قال يف فليح بن سليمان يف "الكا ف" (:) 21/2
"قال ابن معني وأبو حامت والنسابي :ليس بالقوي".
وقال يف "الكا ف" ( )2 /2يف حممد بن فليح" :ليّنه ابن معني".
أقول :بل قال ابن معني" :فليح بن سليمان ليس بثقة وال ابنه"" ،اجلرح والتعديل" البن أيب حامت (.)15/1
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وقال أبو زرعة يف فليح" :واهي احلديث هو وابنه حممد"" ،سؤاالت الربدعي أليب زرعة رقم (.) 2
وال أستبعد أن عادال يعرهب هذا يف فليح وابنه.
ثم أقول :وهذا اللفظ مع ضعف إساناده يدعماه نصاوص ال صاى مان تتااب اهلل وسانة رساوله -صالى اهلل علياه
وسلم ،-منها سبع آيات تنص علاى اساتواء اهلل علاى عر اه ( :الارمحن علاى العارش اساتوى) ( ،خلاق الساماوات واألرض
يف ستة أيام مث استوى على العرش) ،إىل آخر اليات ،ومنها آيات الصعود إليه تعاىل ،وآيات النازول منه -جل وعال.-
وقااد ألّااف اباان القاايم تتابااه القاايم " اجتماااع اجليااوش ا سااالمية" ثبااات علااو اهلل علااى ولوقاتااه ،واسااتوابه علااى
عر ه ،و" الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة" ثبات علو اهلل واستوابه على عر ه.
وألّف الذهيب تتاب " العلو للعلي الالفار".
فلو جاء حديث ضاعيف ضاعفه حمتمال ثباات اساتواء اهلل علاى عر اه وعلاوه علياه وعلاى ساابر خلقاه ملعااه أهال
احلديث.
أمااا مثاال هااذا احلااديث املنكاار يف االسااتلقاء الااذي ترياادان هعاايته وتصااحيحه ،فهااذا منكمااا وااالف ملاانهج الساالف
ومقاصدهم النبيلة.
 -9قال المحققان( )8في (ص )889-888من حاشية "إثبات الحد هلل":
" ومما يعهد هلذا احلديث:
 حديث جابر بن عبد اهلل -رضاي اهلل عنهماا -قاال :قاال -صالى اهلل علياه وسالم" :-ال يس َيني أحادتم مث
اتلق ك َّ

يضع إحدى رجليه على األخرى"[ .رواه مسلم (.])2055

 -2ح ااديث أيب هري اارة –رض ااي اهلل عن ااه -أن الن اايب -ص االى اهلل علي ااه وس االم -هن ااى أن يث ااين الرج اال إح اادى رجلي ااه عل ااى
األخرى.

 أو عادل.4

[رواه الطحاوي يف " رح املعاين" ( ،)222/4وابن حبان يف "صحيحه" (.])1114
 -3حديث داد بن أوس -رضي اهلل عنه ،-تما تقدم.
 -4أثر ابن عباس -رضي اهلل عنهما -عن إلاعيل بن را د( ) قال :استلقي فرفع إحدى رجلي على رتبيت ،فرماين
سعيد حبصيات ،مث قال :إن ابن عباس تان ينهى عن هذا.
رواه ابن أيب يبة يف "مصنفه" (  )1122و( .)1123
 -1حديث تعا بن عجرة -رضي اهلل عنه .-
رواه ابن أيب يبة ( ،)1124وابن احملا يف "الصفات" ( /24 /أ) .
ورواه خعيش بن أصرم ،تره ابن احملا يف "الصفات" ( /24 /أ) ،ورواه الطحاوي يف " رح املعاين" ( . )2()111
ورواه احلكم بن معبد ،تره ابن احملا يف " الصفات" ( /24 /أ).وإسناده صحيح ،وله حكم الرفع.
ولفظها :عن أيب وابل قال :تان األ عث ،وجرير بن عبد اهلل ،وتعا قعودا ،فرفع األ اعث إحادى رجلياه علاى األخارى
وهو قاعد.
فقال له تعا بن عُجرة  :ضعها ،فإنه ال يصلح لبعر".
أقول -8 :إن تل هذه األحادياث مان حاديث جاابر إىل حاديث تعاا بان عجارة ،لايس فيهاا أي اهادة ملاا يف
عز وجل -ملا قضى خلقه استلقى ،ووضع إحدى رجليه على
حديث قتادة من الكالم املنكر ،أال وهو قوله " :إن اهلل ّ -

األخرى".

 إلاعيل بن را د السلمي  ،قال فياه ابان أيب حاامت يف "اجلارح والتعاديل" (" :) 15/2إلاعيال بان را اد السالمي وهاو إلاعيال بان أيب إلاعيال أخاوحممد بن أيب إلاعيل ،روى عن سعيد بن جبري روى عنه حصني بن عبد الرمحن السلمي ،يعد يف الكوفيني"  ،ومل يذتر فيه جرحا وال تعديال ،فهو جمهاول
عنده.
 - 2مل أجده يف هذا املوضع ،ووجدته برقم ( .)124
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فسردمها هلذه األحاديث يف غري موضعه ،بل هو من املالالطات.
فهي يف واد ،ولفظ االستلقاء ووضع إحدى الرجلني على األخرى املنسوبان إىل اهلل تعاىل يف واد آخر.
 -2وأقول :إن حديث جابر -رضي اهلل عنه -صحيح ،وحاديث أيب هريارة -رضاي اهلل عناه -حسان ،ولكنهماا
ال يعهدان لذل احلديث العديد النكارة .
 -3مث ملا ا ت خذ ما ترى أنه ل  ،وهتمل ما ترى أنه علي ؛ ن أهل األهواء؟
أمل تعلم أن البخاري ومسلما والرتمذي والنسابي والطحاوي وغريهم قد رووا عن عباد بان هايم عان عماه عباد اهلل
بن زيد بن عاصم املازين أنه رأى النيب -صلى اهلل عليه وسلم -مستلقيا يف املسجد ،واضعا إحدى رجليه على األخرى.
قال ا مام البخاري -رمحه اهلل – يف تتاب "الصالة" حديث (:)421
اب عن عبَّ َياد ب َين كهَيي ٍم عن ع ِّم َيه أكنَّه رأكى رس ك َي
َي
َي
َي ٍ
كح َّدثاكنكا كعْب ُد اللَّه بْ ُن كم ْسلك كمةك كع ْن كمال كع ْن ابْ َين كه ٍ ك ْ ك ْ
صالَّى اللَّاهُ
ول اللَّاه  -ك
كْ ك ُ ك كُ
َي
َي
َي
َي َي َي
ُخكرى.
كعلكْيه كو كسلَّ كمُ -م ْستكا ْلقيا َييف الْ كم ْسجد كواضعا إَي ْح كدى َير ْجلكْيه كعلكى ْاأل ْ
اب عن سعَي َي
َي ٍ
يد بْ َين الْمسيّ َي
ا قك كال :كتا كن عُ كم ُر كوعُثْ كما ُن يكا ْف كع كال َين كلَي ك .
مث قال :كو كع ْن ابْ َين كه ك ْ ك
ُك
مث رواه يف تتاب "اللباس" حديث ( )1515باب "االستلقاء ووضع الرجل على األخرى".
كمحك ُد بْن يونُس ح َّدثكانكا إَيبْار َياهيم بْن س ْع ٍد ح َّدثكانكا ابْن َي ه ٍ
اب كع ْن كعبَّ َياد بْ َين كهَيي ٍم به.
ُ ك
ك ُ ُ ك ك
قال :كح َّدثكانكا أ ْ ُ ُ ك ك
مث رواه يف تتاب "االستئذان" ،باب "االستلقاء" حديث (.)1212
اد بْ ُن كهَيي ٍم به.
قال :كح َّدثاكنكا كعلَي ُّي بْ ُن كعْب َيد اللَّ َيه كح َّدثاكنكا ُس ْفيكا ُن كح َّدثاكنكا ُّ
الزْه َير ُّ
ي قك كال :أ ْ
كخبكاكرَيين كعبَّ ُ
وقال ا مام مسلم يف تتاب "اللباس والزينة" حديث (:)2 00
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"حدثنا حيىي بن حيىي ،قال :قرأت على مال  ،عن ابن هاب ،عن عباد بن هيم ،عن عماه أناه :رأى رساول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ) (-مستلقيا يف املسجد واضعا إحدى رجليه على األخرى".أقييول :ال أسااتبعد أن احملقااق لكتاااب الد اايت قااد رأى هااذا احلااديث علااى األقاال يف صااحيح مساالم ،ولكنااه أغفلااه
انتصارا لرأيه ،وهذا من تتمان احلق الذي م اهلل ورسوله – صلى اهلل عليه وسلم – أهله أ د الذم.
وق ااد تكل اام العلم اااء فيم ااا يظه اار م اان تع ااارض ب ااني عم اال الن اايب -ص االى اهلل علي ااه وس االم – وم ااا يفي ااده م اان جا اواز
االستلقاء ووضع إحدى الرجلني على األخرى ،وبني هنيه -صلى اهلل عليه وسلم -عن ل .
فقااال الطحاااوي -رمحااه اهلل -يف " اارح معاااين الثااار" ( )225/4بعااد أن ساااي أحاديااث النهااي عاان االسااتلقاء
وأحاديث ا باحة:
" فاحتمل أن يكون أحد األمرين قد نسخ الخر ،فلما وجدنا أبا بكار وعمار وعثماان -رضاي اهلل عانهم ،-وهام
اخللفاااء الرا اادون املهااديون ،علااى قاارام ماان رسااول اهلل -صاالى اهلل عليااه وسالم ،-وعلمهاام با مره ،قااد فعلاوا لا بعااده،
حبضرة أصحابه مجيعا ،وفيهم الذي حدَّث باحلديث األول عن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يف الكراهة ،فلم ينكر
لا أحاد مانهم ،مث فعلاه عباد اهلل بان مسااعود وابان عمار وأساامة بان زياد وأنااس بان مالا -رضاي اهلل عانهم -فلام ينكاار
عليهم منكر.
ثب بذل أن هذا هو ما عليه أهل العلم ،من هذين اخلربين املرفوعني ،وبطل بذل ما خالفه ملا ترنا وبينا".
وقال املعلِّق على "سنن أيب داود":
"قال العيخ (يعين اخلطايب) يعبه أن يكون إمنا هنى عن لا مان أجال انكعااهب العاورة ،إ تاان لباساهم األزر،
دون السراويالت .والالالا :أن أزرهم غري سابالة ،واملستلقي إ ا رفع إحدى رجليه على األخرى مع ضيق ا زار مل يسلم
أن ينكعف يء من فخذه ،والفخذ عورة.

 ورواه أبو داود يف "سننه" حديث ( ،)4111والرتمذي يف "سننه" حديث ( ،)2211وابن حبان يف "صحيحه" حديث (.)11127

ف ما إ ا تان ا زار سابالا ،أو تان البسه عن التكعف متوقيا ،فال ب س باه ،وهاو وجاه اجلماع باني اخلاربين ،واهلل أعلام" .
انظر "سنن أيب داود" ( ) 12/1احلا ية على حديث (. )4111
وأعتقد أن عادال اطلع على األقل على تالم الطحاوي.
وأمااا أثاار اباان عباااس -رضااي اهلل عنهمااا -فااال يثب ا عنااه ،إ يف ا سااناد إليااه إلاعياال باان را ااد الساالمي ،وهااو
جمهول ،إ مل يرو إال عن سعيد بن جبري ،ومل يرو عنه إال حصني بن عبد الرمحن السلمي فقط.
انظاار "التا ريخ" لإلمااام البخاااري (  )313/رقاام (4

) ،و"اجلاارح والتعااديل" لإلمااام اباان أيب حااامت ( ) 15/

رقم (.)112
وأما أثر تعا بن عجرة -رضي اهلل عنه -فال نستطيع أن نقول :له حكم الرفع:
 ألنه ال يتحدث عن أمر غييب ،وإمنا دث عن أمر من مسارح االجتهاد. -2أعتقد أن هذا الصحايب اجلليل لو رأى رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يفعل هذا ،أو بلالاه أن رساول اهلل -صالى
اهلل عليه وسلم -فعله.
وأن اخلليفتني الرا دين عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان -رضي اهلل عنهما -فعال ل  ،ملا استنكر هاذا الفعال قاابال:
"ضعها ،فإنه ال يصلح لبعر".
وهله ثار عن الصحابة وغيرهم تفيد جواز وضل إحدى الرجلين على األخرى:
قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (:)880-808/8
ِ
إح َدى ِر ْجلَْي ِه َعلَى األُ ْخ َرى.
" فِي َّ
س َويَ ْ َع ُل ْ
الر ُج ِل يَ ْ ل ُ
ايب -صالى اهلل علياه وسالم-
ي  ،كع ْن كعبَّ َياد بْ َين كهَيي ٍم  ،كع ْن كع ِّم َياه  ،قك ك
 -21152كح َّدثكانكا ابْن عُيكاْيانكةك  ،كع َين ُّ
الزْه َير ِّ
اال  :كرأكيْا ُ النََّي َّ
َي
َي
َي
ُخكرى.
ُم ْستكا ْلقيا َييف الْ كم ْسجد  ،قك ْد كو ك
إح كدى َير ْجلكْيه كعلكى األ ْ
ض كع ْ
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 -21151ح َّادثاكنا كحيااىي باان سااعَي ٍ
اال ُ :دخا كال
يد  ،كعا ْان ُحمك َّما َياد بْا َيان كع ْجاالك كن  ،كعا ْان كْحيا كاىي بْا َيان كعْبا َياد اهللَي بْا َيان كمالَيا ٍ  ،كعا ْان أكبَييا َياه  ،قكا ك
ك ك ْك ْ ُ ك
َي
َي
َي َي
ُخكرى.
إح كدى َير ْجلكْيه كعلكى األ ْ
كعلكى عُ كمكر أكو ُربي ُم ْستكا ْلقيا كواضعا ْ
ي  ،عان عمار ب َيان عب َياد الْع َيزي َياز  ،عان عب َياد اهللَي
اويكةك  ،كع ْن ُس ْفيكا كن بْ َين ُحس ْ ٍ
 -21155كح َّدثاكنكا كم ْركوا ُن بْ ُن ُم كع َي
ني( )  ،كع َيان ُّ
ك ْ كْ
الزْه َيار ِّ ك ْ ُ ك ك ْ كْ ك
ك
ٍ َي
احل َي َي
َي
َي َي
َي
ُخكرى.
إح كدى َير ْجلكْيه كعلكى األ ْ
ُس كامةك بْ كن كزيْد كجالسا كواضعا ْ
بْ َين كعْبد اهلل بْ َين ْك
ارث  ،أكنَّهُ كرأكى أ ك
 -21500ح َّدثاكنا وتَييع  ،عن أُسامةك  ،عن نكافَي ٍع  ،قك كال  :كتا كن ابن عمر ي ْ َي
َي
ُخكرى.
ضطكج ُع فكايك ك
إح كدى َير ْجلكْيه كعلكى األ ْ
ض ُع ْ
ْ ُ ُ كك ك
ك ك ك ٌ كْ ك ك كْ
َي
َي
إح كدى َير ْجلكْي َياه كعلكاى
ُس كامةك  ،كع ْن نكاف ٍع ،قك كال :تان ابْ ُن عُ كمكر يك ْستكا ْلقي كعلكى قكا كفاهُ كويك ك
ض ُع ْ
ُس كامةك  ،كع ْن أ ك
 -2150كح َّدثاكنكا أكبُو أ ك
َي
َي َي
س الك يكاكرى بَي كذلَي ك بكْسا.
األ ْ
ُخكرى الك يكاكرى ب كذل ك بكْسا  ،كويكا ْف كعلُهُ كوُه كو كجال ٌ
َي
 -21502ح َّدثاكنكا وتَييع  ،عن َي
ْرمةك  ،قك كال َّ :إمنكا ياْناهاى كعان كلَيا ك أ ْكهال الْ َيكتك َي
َي
اال كع َياامٌر
ااب  ،كوقك ك
ك ك ٌ كْ ْ
كك ْ
يل  ،كع ْن كجاب ٍر ،كع ْن عك َيك
ُ
إسكراب ك
َي
س به.
كوُحمك َّم ُد بْ ُن كعل ٍّي  :الك بكْ ك
اال  :حا َّادثكَيين كع ْم ُارو بْا ُان أَيكيب كع ْما ٍرو  ،أ َّ
إحا كادى َير ْجلكْيا َياه
 -21503كح َّادثاكنكا كوتَييا ٌاع  ،كعا َيان ابْا َين الالك َيساايل  ،قكا ك
كن بَياالكال فكا كعلكااهُ  :كو ك
ضا كاع ْ

ُخكرى.
كعلكى األ ْ

ي  ،عاان سااعَي َي
 -21504حا َّادثاكنا وتَييااع  ،عاان عبا َياد الْع َيزيا َياز الْم َي
اج ُعا َي
يد بْا َيان الْمسايَّ َي
الزْها َي
َي
ا  ،أ َّ
كن عُ كما كار كوعُثْ كمااا كن كتانكااا
ار
ان
ا
ع
،
اون
ُّ
ِّ
ك
ك
ْ
ك
ُ
ك ك ك ٌ ك ْ كْ ك ك
ك
يكا ْف كعالكنَيَيه.
2
َي
َي
اال  :كرأكيْ ا ُ ابْا كان
كسا كاوَيد  ،كعا ْان كع ِّما َياه  ،قكا ك
 -21501كحا َّادثاكنكا كوتيا ٌاع  ،كعا ْان ُس ا ْفيكا كن  ،كعا ْان كجااابَي ٍر( )  ،كعا ْان كعْبااد الا َّار ْمحك َين بْا َيان األ ْ
ٍ
َي
َي
َي َي َي َي َي
َي َي
ني}.
ُخكرى كوُه كو يكا ُق ُ
إح كدى َير ْجلكْيه كعلكى األ ْ
ول  { :كرباَّنكا الك كَْت كع ْلنكا فْتانكة ل ْل كق ْوم الظَّالم ك
كم ْسعُود َييف األ ككراق ُم ْستكا ْلقيا كواضعا ْ

َي
إح كادى َير ْجلكْي َياه
ي  ،كع ْن ُسا ْفيكا كن  ،كع ْان َيع ْم كارا كن  -يكا ْع َياين ابْ كان ُم ْسالَي ٍم  -قك ك
 -21501كح َّدثاكنكا ابْ ُن كم ْه َيد ٍّ
اال  :كرأكيْا ُ أكنكساا كواضاعا ْ
ُخكرى .
كعلكى األ ْ

 يف رواية سفيان بن حسني عن الزهري ضعف. - 2جابر هنا ويف األثر رقم ( )21502هو اجلعفي ،وهو رافضي ،وقد وثّقه مجاعة ،والظاهر أن سفيان روى عنه قبل أن يظهر رفضه.
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الرج َيال كسلَي
اال  :كسا كلْ ُ أكبكاا َي ْجملكا ٍز كع َي
إح كادى
ان
يد بْ ُن كه ُارو كن  ،كع َين الْ كع َّاوَيام  ،كع َيان ْ
احلك كك َيام  ،قك ك
َّ
 -21502كح َّدثاكنكا يكَيز ُ
اس  ،كويك ك
ْ
ض ُاع ْ
ُ
ُ
َيرجلكي َيه علكى األُخرى فكا كق كال  :الك ب ْس بَيَيه َّ ،إمنكا هو ك يء كت َيرهْته الْياهود  ،قكالُوا  :إَينَّه خلكق َّ َي
ض َييف َيسات َيَّة أكيَّ ٍاام ،
ُك ْ ٌ ك ُ كُ ُ
ْْ ك
الس كم كاوات كواأل ْكر ك
ُ ك ك
ك ك
ْك
ُمثَّ استكاوى ياوم َّ َي
اجلَيْل كسةك.
س تَيْل ك ْ
ْ ك كْ ك
السْب فك كجلك ك
َي
اب  ،قك كال لكه وهو جالَيس علكى س َير َييرهَي و َي
َي ٍ
كن كهارو كن بْن َيربك ٍ
َي َي
اضاعا
 -21501كح َّدثكانكا كوت ٌ
ُ كُك ك ٌ ك ك ك
ين  ،أ َّ ُ ك
يع  ،كع ْن أَيكيب هالكل  ،كع َين ابْ َين سري ك
َي
ُخكرى  :يُككْرهُ كه كذا يكا أكبكا بك ْك ٍر ؟ قك كال  :الك.
إح كدى َير ْجلكْيه كعلكى األ ْ
ْ
 -21505ح َّدثكانكا كزيْ ُد بْن حب ٍ
اب  ،قك كال َّ :
احلكنك َيفيَّ َياة
اال  :كرأكيْا ُ ُحمك َّم كاد بْ كان ْ
اال  :كح َّادثكَيين أَيكيب  ،قك ك
الربَيي ُاع بْ ُان الْ ُمْن َياذ َير  ،قك ك
حدثكَيين َّ
ُ ُك
ك
َي
َي
ُخكرى.
إح كدى َير ْجلكْيه كعلكى األ ْ
كواضعا ْ
َي
َي
الر ْمح َين  ،عن َي
ُخ كارى
يب يك ك
إح كدى َير ْجلكْياه كعلكاى األ ْ
َّعَي َّ
قيل لكهُ  :أ ككرأكيْ الع ْ
ض ُع ْ
 -215 0كح َّدثكانكا ُمحكْي ُد بْ ُن كعْبد َّ ك ك ْ ْ
يل  ،قك كال  :ك
إسكراب ك
؟ قك كال  :نكا كع ْم".
وقال ابن أبي شيبة عقب هلا الباب:
تره أن يضع إحدى َير َي
"من َي
جليه على األخرى.
اع َي ٍ
اعيل ب َين أيب ْ َي
ني  ،عن ْ َي
إح كادى
 -215كح َّدثاكنكا ُحمك َّم ُد بْ ُن فُ ك
استكا ْل كقْي فكاكرفكا ْعا ْ
إلك ك ْ
يل كرا د  ،قك كال ْ :
ضْي ٍل  ،كع ْن ُح ك
صْ ٍ ك ْ
إلك ك
َيرجلكي علكى رْتب َييت  ،فكارم َياين سعَيي ٌد َيحبصي ٍ
إن ابْ كن كعبَّ ٍ
ات ُ ،مثَّ قك كال َّ :
اس كتا كن يكاْنا كهى كع ْن كه كذا( ).
كك ك ك كك
ْ ْ ك ُك
ااس  ،أكناَّاه كتا َياره أك ْن ي ْ َي
 -215 2كحا َّادثاكنكا وتَييا ٌاع  ،كعا ْان أَيكيب َيه االكٍل( ، )2كعا َيان ابْا َيان َيسا َي
إحا كادى
اري
ض اطكج كع كويك ك
ضا كاع ْ
ين  ،كعا َيان ابْا َيان كعبَّا ٍ ُ ك ك
ك
ك
َي
ُخكرى.
َير ْجلكْيه كعلكى األ ْ

 تق ّدم بيان ضعف هذا األثر جلهالة إلاعيل بن را د. - 2قال احلافظ ابن حجر :صدوي ،فيه لني ،وقال النسابي :ليس بالقوي ،ووثّقه أبو داود ،وتكلم فيه عادد مان األبماة ،وقاال ابان عادي بعاد أن تار لاه
أحاديااث تلهااا أو عامتهااا غااري حمفواااة :ولااه غااري مااا تاارت ،ويف بع اض رواياتااه مااا ال يوافقااه عليااه الثقااات ،وهااو مماان يكتااا حديثااه".هتااذيا التهااذيا"
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َي
 -215 3ح َّدثاكنكا وتَييع  ،عن إَي ْل َي
اعيل  ،عن و َي
كن كج َي
اص ٍ
َّ
اا
ل
ج
ا
ير
ر
أ
،
ل
ُخ كارى فكا كق ك
ك
س كوكو ك
إح كدى َير ْجلكْيه كعلكى األ ْ
ك ك ٌ كْ ك
ك
ض كع ْ
ك
ْ
اال لكاهُ كت ْع ٌ
ك
ك
صلُ ُح لَيبك كع ٍر.
 :ك
ض ْع كها  ،فه كذا الك يك ْ
 -215 4كحا َّادثاكنكا كوتَييا ٌاع  ،كعا َيان األ ْكع كما َي
اش  ،كعا ْان كعْبا َياد اهللَي بْا َيان ُما َّارةك  ،كعا ْان كع ْما َيارو بْا َيان عُْتبكاةك بْا َيان فكا ْرقكا ٍاد  ،أ َّ
اال لكااهُ :
كن كت ْعبااا  ،قكا ك
صلُ ُح لَيبك كع ٍر.
ك
ض ْع كها  ،فكَيإ َّن كه كذا الك يك ْ
َي
 -215 1كح َّادثاكنكا ُم كعااا ُ بْاان ُم كعاا ٍ  ،كعا ْان كحبَييا ٍ
ض كاع قك كد كمااهُ الْيُ ْما ك كعلكااى
اا  ،قك ك
ض ْاع َير ْجلااي كه ككا كذا كوكو ك
اال  :كر َيآين ُحمك َّما ٌد كوقكا ْد كو ك
ُ
اال  :ف ككانكا َي
اال  :فكا كذ كت ْرت لا لَيْل كح كسا َيان  ،قكا ك
اال ْ :ارفكا ْع كهااا  ،قكا ْد تكا كواطكا ُاؤوا كعلكااى الْ كككر َياهيكا َياة كهلاكاا  ،قكا ك
اال  :فكا كقا ك
فك َيخا َياذهَي الْيُ ْسا كارى  ،قكا ك
ود يكككْرُهونكهُ فك كخالككف ُه كم الْ ُم ْسلَي ُمو كن.
الْيكا ُه ُ
َي
َي
الرجل فكايضع ع َيقبه علكى فك َيخ َياذهَي
َي
س َّ ُ ُ ك ك ك ك ك ُ ك
 -215 1كح َّدثكانكا ُمحكْي ٌد  ،كع ْن كح كس ٍن  ،كع ْن ُمال كريكة  ،كع ْن إبْاكراه ك
يم  ،أكنَّهُ تان يكره أك ْن كْسل ك
وقال ُ :ه كو التا كَّوُّرُق.

ث  ،عن ُجم َي
 -215 2ح َّدثكانكا ُمحي ٌد  ،عن حس ٍن  ،عن لكي ٍ
اه ٍد  ،أكنَّهُ نكا كهى كعْنهُ.
كْ ك
كْ ك ْ ك ك ك ْ ْ
ك
 -215 1ح َّدثكانكا ابن ْإد َيريس  ،عن لكي ٍ
ث( )  ،كع ْن طك ُاو ٍ
وس  ،أكنَّهُ كت َيركه التاكَّربُّ كع كوقك كال َ :يج ْلسة ُم ْهلَيكة".
ك كْ ْ
ك
ُْ
أقييول بعييد هييلا :إنااه قااد تقا ّدم أن رسااول اهلل -صاالى اهلل عليااه وساالم -وعماار وعثمااان -رضااي اهلل عنهمااا -واباان
عمر وابن مسعود وأنس وغريهم تانوا يفعلونه ،تما تق ّدم اجلمع بني النهي واجلواز.
وتق ا ّدم يف احللقااة األوىل ا ارتاط أبمااة ا سااالم -رمحهاام اهلل -الصااحة لقبااول مااا يااروى عاان رسااول اهلل -صاالى اهلل عليااه
وسلم ،-و ذيرهم من رواية وتتبع األحاديث الضعيفة ،ومن هؤالء األبمة ا مام أمحد –رمحه اهلل.-
وأعيد القول ب ن ا مام أمحد -رمحه اهلل -يعرتط الصحة لقبول األحاديث اليت تروى يف أبواب العقابد.
قال يخ ا سالم ابن تيمية –رمحه اهلل -يف "درء تعارض العقل والنقل" (:)3 -25/2
"تالم اخلالل يف تتاب "السنة"

 ليث -يف هذا األثر والذي قبله -هو ابن أيب سليم ،وهو ممن اختلط فلم يتميز حديثه قبل االختالط من حديثه بعد اختالطه.11

وقااال أبااو بكاار اخلااالل يف تتاااب "الساانة" ( :أخااربين يوسااف باان موسااى أن أبااا عبااداهلل  -يعااين أمحااد باان حنباال -
قيل له  :أهل اجلنة ينظرون إىل رام عز وجل ويكلمونه ويكلمهم ؟ قال :نعم ،ينظر وينظرون إليه ،ويكلمهم ويكلموناه،
تيف اء وإ ا اء ).
قااال ( :وأخااربين عبااد اهلل باان حنباال قااال  :أخااربين أيب حنباال باان إسااحاي قااال  :قااال عمااي  :حناان نااؤمن با ن اهلل
على العرش تيف اء وتما اء ،بال حد وال صفة يبلالها واصف أو حيده أحد ،فصفات اهلل له ومنه ،وهو تماا وصاف
نفسه { ال تدرته األبصار} حبد وال غاية { وهو يدرق األبصار }

( سورة األنعام 03 :

) هو عامل الاليا والعهادة وعالم

الاليوب ،وال يدرته وصف و ٍ
اصف ،وهو تما وصف نفسه ،وليس من اهلل يء حمدود ،وال يبلا علام قدرتاه أحاد ،غلاا
األ ياء تلها بعلمه وقدرتاه وسالطانه { لايس تمثلاه ايء وهاو الساميع البصاري }

( ساورة العاورى :

) ،وتاان اهلل قبال أن

يكون يء ،واهلل هو األول وهو الخر ،وال يبل أحد َّ
حد صفاته.
قااال  :وأخااربين علااي باان عيسااى أن حناابال حاادثهم ،قااال  :سا ل أبااا عبااد اهلل عاان األحاديااث الاايت تُااروى"إن اهلل
تباارق وتعااىل يناازل تال ليلااة إىل الساماء الادنيا" و "إن اهلل يارى" و "إن اهلل يضاع قدمااه" وماا أ ابه هاذه األحادياث ،فقااال
حنرفها بالت ويل ،فنقول  :معناها تذا -وال
أبو عبد اهلل  :نؤمن اا ،ونصدِّي اا ،وال تيف وال مع  -أي ال نكيِّفها وال ِّ
ناارد منهااا اايئا ،ونعلاام أن مااا جاااء بااه الرسااول حااق  ،إكا كييان باسيياهيد ييحا  ،وال ناارد علااى اهلل قولااه ،وال يوصااف اهلل
ب تثر مما وصف به نفسه بال حد وال غاية ،ليس تمثله يء".
وقال أبو القاسم الاللكابي يف " رح أصول اعتقاد أهل السنة" رقم (:)2050
"أنا عبيد اهلل بن حممد بان أمحاد قاال :أناا عثماان بان أمحاد قاال :ناا حنبال قاال :قلا  :أليب عباد اهلل -يعاين أمحاد
بن حنبل -ما يروى عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -يف العفاعة فقال :هذه أحاديث صاحاح ناؤمن ااا ونقار ،وتال ماا
روي عن النيب –صلى اهلل عليه وسلم -باساهيد جيدة نؤمن اا ونقر .قل له :وقاوم ررجاون مان الناار ،فقاال :نعام ،إ ا
مل نقاار ةااا جاااء بااه الرسااول -صاالى اهلل عليااه وساالم -ودفعناااه رددنااا علااى اهلل أمااره ،قااال اهلل -عااز وجاال ( :-كوكمااا آتكااا ُت ُم
ول فك ُخ ُذوهُ كوكما نكا كها ُت ْم كعْنهُ فكانْاتكا ُهوا) ،قل  :والعفاعة؟ ،قال تم حديث يروى عان النايب -صالى اهلل علياه وسالم -يف
الر ُس ُ
َّ
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العفاعة واحلوض ،فهؤالء يكذبون اا ويتكلون ،وهو قول صنف من اخلوارج ،وإن اهلل تعاىل ال ررج مان الناار أحادا بعاد
إ أدخله ،واحلمد هلل الذي عدل عنا ما ابتالهم به"( ).
اعاارهب أيهااا الفطاان العااحيح بدينااه ماانهج ا مااام أمحااد ،أال ت اراه يعاارتط لإل ااان بصاافات اهلل أن يكااون منصوصااا
عليهااا يف تتاااب اهلل ،ومنصوصااا عليهااا يف ساانة رسااول اهلل –صاالى اهلل عليااه وساالم -الثابتااة باألسااانيد الصااحيحة ،ويقااول:
وال نتعدى ل .
فهو ال يقبل يف هذا الباب األحاديث الضعيفة وال أقوال البعر املخالفة للكتاب أو السنة ،وهاذا مانهج أسااطني
أبمة ا سالم ،رمحهم اهلل وأعلى منازهلم يف دار النعيم.
 -80قال المحققان( )2في (ص )889من حاشية "إثبات الحد هلل":
"  -1حديث عبد اهلل بن مسعود  -رضي اهلل عنه ،-وقد مضى.
ورواه إسحاي بن راهويه ةع حديث قتادة بن النعمان -رضي اهلل عنه.-
تره ابن احملا يف "الصفات" ( /232/ب)".
أقول :ال يُعرهب نص حديث ابن مسعود -رضي اهلل عنه ،-وقد رجعنا إىل تفسري قاول اهلل تعااىل ( :الارمحن علاى

العارش اساتوى) مان ساورة طاه ،تماا أ اار إىل لا الد ايت ،فلام هاده بعاد تفتايش عادد مان تتاا التفساري ،تتفساري ابان
جرير وابن تثري والبالوي والدر املنثور للسيوطي.
لكين وجدت نصا عنه وهو اليت:
قال ا مام عثمان بن سعيد الدارمي  -رمحه اهلل -يف تتاب "الرد على اجلهمية" (ص )22رقم (:)31

 - 1معهور جدا عن ا مام أمحد وأهل احلديث ا رتاط الصحة لقبول األحاديث املتعلقة بصفات اهلل وسابر العقابد ،واملتعلقة باحلالل واحلرام ،وقد مضى
نقل هذا عن أبمة السلف ،فهل يلتزم احلداديون هذا املنهج؟
 - 2أو عادل.
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"حدثنا موسى بن إلاعيل ،حدثنا محاد ،يعين ابن سلمة ،عن عاصم ،عن زر ،عن ابن مسعود -رضاي اهلل عناه ،-قاال:
ما بني السماء الدنيا واليت تليها مسرية مخسمابة عام ،وبني تل لاءين مسرية مخسامابة عاام ،وباني الساماء الساابعة وباني
الكرسي مخسمابة عاام ،وباني الكرساي إىل املااء مخسامابة عاام ،والعارش علاى املااء ،واهلل تعااىل فاوي العارش ،وهاو يعلام ماا
أنتم عليه".
وأورده يف تتاب "النقض" برقم (.) 40
ورواه ا مام ابن خز ة يف تتاب "التوحيد" برقم (.) 35 ، 31
ورواه أبو العيخ يف تتاب "العظمة" ( ،)115-111/2برقم (.)225
قال :حدثنا الوليد ،حدثنا إسحاي بن إبراهيم ،حدثنا حجاج ،حدثنا محاد ،عن عاصم به.
وأورده احلافظ الذهيب يف "تتاب العلو" (  ،)4 2/رقم ( )12بإساناده إىل عباد الارمحن ابان مهادي عان محااد بان سالمة
به.
فإن تان املراد حبديث ابان مساعود -رضاي اهلل عناه -هاذا الانص ،فيقاال :إن هاذا الانص يف واد ،ولفاظ االساتلقاء
ووضع إحدى الرجلني على األخرى يف واد آخر ،وما هكذا يا سعد تورد ا بل.
 -88قال المحققان( )8في (ص )889من حاشية "إثبات الحد هلل":
" -2أثر تعا األحبار -رمحه اهلل.-
تفسري ابن جرير (  ،)10 /2وابن أيب يبة (.)2()1124
[وانظر :تفسري ابن أيب حامت ( ،)2101/2و"العظمة" أليب العيخ (."])234/2
أقول :أثر تعا أورده ابن جرير يف تفسريه.
 - 1أو عادل.
 - 2رجع ُ إىل املوضع الذي أحال عليه عادل ،فلم أجد هذا األثر عن تعا.
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قال -رمحه اهلل -يف "تفسري سورة العورى" (:)2/21
حاادثنا حممااد باان منصااور الطوسااي ،قااال :ثنااا حسااني باان حممااد ،عاان أيب مععاار ،عاان حممااد باان قاايس ،قااال :جاااء
دي اهلل تعااىل ،أفتساال عان هاذا؟ فقاال تعاا :دعاوه ،فاإن يا
رجل إىل تعا فقال :يا تعا أين ربنا؟ فقال لاه النااسّ :
عاملااا ازداد ،وإن ي ا جاااهال تعلّاام .س ا ل ك أياان ربنااا ،وهييو علييى العيير الع،يييم متكييج ،واضييل إحييدى رجليييه علييى
األخرى ،ومسافة هذه األرض اليت أن عليهاا مخاس مئاة سانة ،ومان األرض إىل األرض مسارية مخاس مئاة سانة ،وتثافتهاا
مخس مئة سنة ،حىت متّ سبع أرضاني ،مث مان األرض إىل الساماء مسارية مخاس مئاة سانة  ،وتثافتهاا مخاس مئاة سانة  ،واهلل

على العر متكج  ،مث تفطر ( ) السماوات.

ات يكاتكا كفطَّْر كن َيم ْن فكا ْوقَي َيه َّن) ....الية".
اد َّ
مث قال تعا :اقرءوا إن ئتم(تك كك ُ
الس كم كاو ُ
أقول - :أثر تعا هذا إسناده ضعيف جدا ،ومتنه منكر جدا.
إ يف إسناده حممد بن قيس ،قال فيه الذهيب يف "املالين" ( :)121/2حمماد بان قايس ،ايخ أيب مععار الساندي،
قال ابن معني :ليس بعيء  .وقواه غريه".
وقال ابن حجر يف "التقريا" :ضعيف.
وفيه أبو مععر ،قال ابن سعد" :تاان تثاري احلاديث ضاعيفا ،وقاال أباو داود أيضاا لاه أحادياث منااتري و تاره ابان
الربقااي فاايمن احتمل ا روايتااه يف القصااص ومل يكاان متااني الروايااة وقااال الساااجي منكاار احلااديث وتااان أميااا صاادوقا إال أنااه
ياللااط وقااال اباان منااري تااان ال حيفااظ األسااانيد وقااال احلاااتم أبااو أمحااد لاايس باااملتني عناادهم وقااال الاادارقطين ضااعيف وقااال
اخلليلي أبو مععر له مكان يف العلم والتااريخ وتارراه احاتج باه األبماة وضاعفوه يف احلاديث وتاان ينفارد ب حادياث أمسا
العافعي عن الرواية عناه وتالاري قبال أن اوت بسانتني تالاريا اديدا وقاال أباو نعايم روى عان ناافع وابان املنكادر وهعاام بان
عروة وحممد بن عمرو املوضوعات ال يء(.)2

ات ياكتكا كفطَّْر كن).
اد َّ
 قول تعا" :مث تفطر السماوات" ،رالف قول اهلل تعاىل( :تك كك ُالس كم كاو ُ
 - 2والكالم فيه تثري.
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قال احلافظ ابن حجر :أفحش فيه القول فلم يصا وصفه"" .هتذيا التهذيا" (.)422/ 0
ويف "التقريا"" :ضعيف أسن واختلط".
وأما نكارة املنت:
ففي قوله " :واهلل على العرش متكئ".
ويف قوله عن اهلل" :واضع إحدى رجليه على األخرى".
 -2ال يبعد أن يكاون هاذا األثار مان رواياات تعاا ا سارابيلية ،بال هاو واضاح أناه مان ا سارابيليات ،وتعاا ماع
حسن إسالمه يروي الباليا.
قال ا مام البخاري –رمحه اهلل -يف "صحيحه" حديث رقم ( :)231
َي
كخبكاارَيين ُمحكْي ُاد بْ ُان كعْب َياد ال َّار ْمحك َين كَيل كاع ُم كع َي
ِّث كرْهطاا َيم ْان قُا كاريْ ٍ
ش بَيالْ كم َيدينك َياة
ا كع ْان ُّ
الزْه َيار ِّ
اويكاةك ُحيكاد ُ
" كوقك كال أكبُو الْيك كمان أ ْ
كخبكاكرنكا ُ كاعْي ٌ
يأْ ك
َي
َي
ار فكا كق كال :إَي ْن كتا كن َيمن أ َي
ني الَّ َيذين ُحيك ِّدثُو كن كعن أ ْكه َيال الْ َيكتك َي
كحبك َي
ااب كوإَي ْن ُتنَّاا كم كاع كلَيا ك لكنكْبالُاو
ْ ْ
ا ْاأل ْ
ْ
كص كدي كه ُؤكالء الْ ُم كحدِّث ك ك
كو ك كتكر كت ْع ك
َي َي
ب".
كعلكْيه الْ ككذ ك
وقال احلافظ الذهيب –رمحه اهلل -يف "تذهيا التهذيا" ( )411-413/2رقم ( )1151يف ترمجة تعا األحبار:
"أسلم يف خالفة الصديق ،ويقال :يف خالفة عمر ،ويقال :أدرق اجلاهلية.
أرسل عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم.-
وروى عن عمر وصهيا (س) ،وعابعة ،وبث كثيراً من ا سرائيليات.
روى عنه :أبو هريرة (د ت س) ،وابن عباس (فق) ،وابان عمار ،ومعاوياة (خ) ،وابان امرأتاه تُابكياع (س) ،وأباو ساالم ممطاور

(قد) ،وأبو رافع الصاب (د) ،وسعيد بن املسيا ،وعطاء بن أيب رباح ،وخالد بن معدان ،وعبد الارمحن بان مالياث (س)،
وطابفة.
وتثري من هؤالء مل يلقه بل أرسل عنه".
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وقال الذهيب -أيضا -يف "سري أعالم النبالء"(- )415 /3بعد الثناء على تعا:-
"وقدم املدينة من اليمن يف أيام عمر -رضي اهلل عنه ،-فجالس أصحاب حممد -صلى اهلل عليه وسالم ،-فكيان
يحدثهم عن الكتب ا سرائيلية ،ويحف ع ائيب ،وي خاذ السانن عان الصاحابة ،وتاان حسان ا ساالم ،متاني الدياناة،
من نبالء العلماء".
وقال احلافظ ابن تثري يف تفسري ساورة النمال ( )4 3/ 0بعادما أورد طابفاة مان األخباار يف قصاة ملكاة ساب ماع
نيب اهلل سليمان:
"واألقرب يف مثل هذه السياقات أهنا متلقاة عن أهل الكتااب ،مماا يوجاد يف صاحفهم ،ترواياات تعاا ووهاا -
ساحمهما اهلل تعاىل  -فيما هقال إلى هيله األمية مين أخبيار بنيي إسيرائيل ،مين األوابيد والغرائيب والع ائيب ،مميا كيان
وميا لييم يكيين ،وممييا حيرن وبييدل وهسي  .وقاد أغا اهلل ساابحانه عان لا ةاا هااو أصاح منااه وأنفاع وأوضااح وأبلا  ،وهلل
احلمد واملنة".
وهذا نص أثر تعا الذي أحال به عادل إىل تفسري ابن أيب حامت.
قال -رمحه اهلل -يف "تفسريه" ( )453-452/2برقم (:)2101
" حدثنا أيب  ،ثنا أبو صاحل  ،ثنا الليث  ،حدثين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل  ،عان عمار ماوىل غفارة ،
أن تعبا  ،تر علو اجلبار فقال  :إن اهلل تعاىل جعل ما بني السماء واألرض مسارية مخسامابة سانة  ،وتثاف الساماء مثال
ل  ،وما بني تل لابني مثل ل  ،وتثفها مثل ل  ،مث خلق سبع أرضني  ،فجعل ما بني تل أرضني  ،مابني لاء
الدنيا واألرض  ،وتثف تل أرض مثل ل  ،وتان العرش على املاء  ،فرفع املاء حىت جعل عليه العرش  ،مث ها باملااء
حااىت جعلااه ا األرض السااابعة  ،فمااا بااني أعلااى املاااء الااذي علااى السااماء إىل أساافله (تمااا بااني أساافله)( ) تمااا بااني
السماء العليا إىل األرض السفلى ،و ل مسرية أربع ععرة ألف( )2سنة  ،مث خلق خلقا لعر اه  ،جاثياة اهاورهم  ،فهام

 تذا ،والظاهر أهنا ألفاظ مقحمة. - 2يف األصل" :أربع ععرة ألفا سنة".
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قيااام يف املاااء ال ساااوز أقاادامهم  ،والعاارش فااوي مجااامجهم  ،مث هااا اجلبااار تعاااىل علاوا حااىت مااا يسااتطيعون أن ينظااروا إليااه
فيقول( :ال تدرته األبصار وهو يدرق األبصار)".
أقول :يف هذا ا سناد أبو صاحل عبد اهلل بن صاحل تاتا الليث ،صدوي تثري الاللط ،ثب يف تتابه ،وتان فياه
غفلة.
سعد.

وفيه عمر بن عبد اهلل املدين موىل غُفرة ،قال فياه احلاافظ الاذهيب :عاماة حديثاه مرسال ،ض ّاعفه النساابي ووثّقاه ابان
وقال احلافظ ابن حجر:ضعيف وتان تثري ا رسال.
فهااذا األثاار املنسااوب إىل تعااا يف غايااة النكااارة ،وهااو وإن تااان يف إسااناده ضااعف لكاان إسارابيليته واضااحة جاادا،

ولي ابن أيب حامت مل ينقله غفر اهلل له.
ومع ل فليس فيه اهد للحديث املنسوب إىل قتادة بن النعمان تما يوهم ل احملققان أو عادل.
وقال أبو العيخ يف تتاب "العظمة" ( )1 2-1 0/2رقم (:)234
" حدثنا الوليد بن أبان ،حدثنا يعقوب بن سفيان ،حدثنا أبو صااحل ،حادثين اللياث ،حادثين خالاد بان يزياد ،عان
سعيد بن أيب هالل ،أن زيد بن أسلم حدثه ،عن عطاء بن يسار ،أنه قال :أتى تعبا -يعين رجل -وهو يف نفر فقال :يا
أبااا إسااحاي! حاادثين عاان اجلبااار تبااارق وتعاااىل فا عظم القااوم ،فقااال تعااا :دعاوا الرجاال ،فإنااه إن تااان جاااهال لااتعلم ،وإن
تان عاملا ازداد علما ،مث قال تعا :أخربق أن اهلل تعاىل خلق سبع لاوات ،ومن األرض ماثلهن ،مث جعال تباارق وتعااىل
مااا بااني تاال لااابني تمااا بااني السااماء الاادنيا واألرض ،وجعاال تثفهااا مثاال ل ا  ،مث رفااع العاارش فاسااتوى عليااه ،فمااا ماان
السااموات لاااء إال هلااا أطاايط تا طيط الرحاال العاااليف أول مااا ير اال ماان ثقاال اجلبااار تبااارق وتعاااىل فااوقهن .قااال أبااو صاااحل:
العاليف :اجلديد يريد".
ويف إسناد هذا األثر ا سرابيلي املنكر أبو صاحل تقدم الكالم فيه.
ولفظ "األطيط" مل يرد يف أي حديث صحيح عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم.-
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والثار الايت ياذتر فيهاا هاذا اللفاظ أعتقاد أن أصالها هاذا األثار وحناوه مان رواياات تعاا األحباار ،واحلمال فياه علاى تعاا
أتثر من احلمل على رواته.
ومع هذا فال اهد فيه للحديث املنسوب إىل قتادة بان النعماان -رضاي اهلل عناه -مان قرياا وال مان بعياد ،تماا
يرى القارئ.
ويف أثر تعا عناد ابان أيب حاامت زياادات فيهاا غراباة جادا ،ولايس فياه تار األطايط املوجاود يف رواياة أيب العايخ ،
ومع تل ل فليس يف هذين النصني أي اهد للحديث املنسوب إىل قتادة ابن النعمان -رضي اهلل عنه ،-والذي فيه:
" إن اهلل عز وجل ملا قضى خلقه استلقى فوضع إحدى رجليه على األخرى".
اث تث اريا ماان ا س ارابيليات العجيبااة
وإ ا عاارهب املساالم أن تعااا األحبااار وهااو أفضاال مساالمة أهاال الكتاااب قااد با َّ
واملنكرة والالريبة ،وال يبعد أن يكون احلاديث املنساوب إىل قتاادة ابان النعماان مان هاذه ا سارابيليات املا خو ة عان تعاا،
فيجا احلذر أ د احلذر من رواياته ،وال سيما ما يروياه فيماا يتعلاق بصافات اهلل -جال وعاال -وأفعالاه املقدساة ،وتاذل
سا احلذر من مرويات أهل الكتاب املنكرة والالريبة واحملرفة.
ومما يلف أنظاار أهال السانة أن عاادال حيتفاي ااذه الثاار ا سارابيلية الباطلاة ،ويستعاهد ااا فيماا يتعلاق بصافات
اهلل ،وهذا انطالي منه من ل املنهج احلدادي القابم على اجلهل واهلوى.
فائدتان:
األولى  -قال الذهيب -رمحه اهلل -يف تتاب "العلو" (  )4 1-4 4/معلقا على تلمة "األطيط":
" واألطيط الواقع بذات العارش مان جانس األطايط احلاصال يف الرحال ،فاذاق صافة للرحال وللعارش ،ومعاا اهلل أن
نع ّده صفة هلل ،ثم لف األطيط لم يات به هص ثابت(.)8

 انتبه لقول الذهيب هذا يف لفظ األطيط.19

اال ،أو
وقولنااا يف هااذه األحاديااث :إننااا نااؤمن ةااا صااح منهااا ،وةااا اتفااق الساالف علااى إماراره وإقاراره ،ف مااا مااا يف إسااناده مقا ٌ
اختلف العلماء يف قبوله وت ويله فإنناا ال نتعارض لاه بتقريار ،بال نروياه يف اجلملاة ونباني حالاه ،وهاذا احلاديث إمناا ساقناه ملاا
فيه مما تواتر من علو اهلل فوي عر ه مما يوافق آيات الكتاب".
فا اارتط الااذهيب لإل ااان اااذه األحاديااث اارطني :األول صااحتها ،والثاااين اتفاااي الساالف عليهااا ،وهااذا هااو املاانهج
احلااق ،وقااد أساالفنا عاان تثااري ماان أبمااة الساالف ا ارتاط الصااحة يف األحاديااث املسااندة إىل رسااول اهلل -صاالى اهلل عليااه
وسلم.-
أما التعلق باألحاديث املنكرة وا ان ةا دلّ عليه ،فليس من منهج السلف يف يء ،وإمنا يتعبث اا أهل األهواء.
الفائدة الثاهية -قال الذهيب -رمحه اهلل -يف "ساري أعاالم النابالء" (  ،) 1 - 10/2يف ترمجاة عباد املالياث بان
زهري:
"...ولعبااد املاليااث غلطااات تاادل علااى قلااة علمااه :قااال ماارة :مساالم باان يسااار صااحايب ،وصااحح حااديث االسااتلقاء ،وهااو
منكر ،فقيل له يف ل  ،فقال :إ ا رددناه ،تان فيه إزراء على من رواه!"( ).
أصخ إىل قول الذهيب يف حديث االستلقاء إنه حديث منكر.
وأزيد األمر تاكيداً ،فاقول:
ما زعمه احملققان أو عادل من أن أثار( )2تعاا ةعا حاديث قتاادة بان النعماان ،فلايس األمار تاذل  ،تماا هاو
واضاح ،فلاايس يف أثاار تعااا تاار االسااتلقاء وإمنااا فيااه االتكاااء ،واالتكاااء يالاااير االسااتلقاء ،نعاام يتفقااان يف قوهلمااا " :يضااع
إحدى رجليه على األخرى" ،ففي أثر تعا إضافة منكار إىل منكار عناد مان يعظام اهلل وال يعتقاد إال ماا ورد مان صافات
ورد من صحيح سنة رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -الذي ال ينطق عن اهلوى.
اهلل يف تتابه ،وما َّ

 أقول :إن هذا لقول عجاب ،تيف يصحح حديثا باطال خعية ا زراء على من رواه؟ فما ا سيقول غدا إ ا سئل عن تصحيح تالم باطل نُسا إىلرسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم.-
 - 2وقد عرهب القارئ أن أثر تعا قد جاء على وجوه وتلفة.
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مث يظهر يل أن األحاديث اليت جاء فيها االستلقاء واألطيط واالتكاء إمنا أصلها أحاديث تعا األحبار
ا سرابيلية ،وبرأ اهلل رسوله -صلى اهلل عليه وسلم -وأصحابه -رضي اهلل عنهم -منها.
وقد نقل أهل العلم عن تعا نصا فيه إثبات علو اهلل على عر ه ،وأنه فوي عباده.
فقد روى أبو العيخ يف تتاب "العظمة" ( )121-121/2رقم (.)244
قااال" :حاادثنا احلساان باان علااي باان نصاار ،حاادثنا حممااد باان إلاعياال الساالمي ،حاادثنا نعاايم باان محاااد ،حاادثنا أبااو
صفوان األموي ،عن يونس بن يزيد ،عن الزهري ،عن سعيد بن املسيا ،عن تعا األحبار -رمحه اهلل تعاىل -قال :قاال
اهلل -عز وجل -أنا اهلل فوي عبادي ،وعر ي فوي مجياع خلقاي ،وأناا علاى العارش أدبار أمار عباادي ،ال رفاى عل َّاي ايء
وإيل مرجااع تال خلقااي فا نبئهم ةااا خفااي
مان أماار عباادي يف لااابي وأرضاي وإن حجباوا عااين( ) فاال ياليااا عانهم علماايَّ ،
عليهم من علمي ،أغفر ملن ئ منهم ةالفريت ،وأعذب من ئ منهم بعقايب".
ويف إسناده نعيم بن محاد اخلزاعي ،قال احلافظ ابن حجر :صدوي ،رطئ تثريا.
ورواه أبو نعيم يف "احللية" ( )2/1بإسناده إىل نعيم بن محاد به.
وأورده احلافظ الذهيب -رمحه اهلل -يف تتاب "العرش" (.) 11- 12/2
وقال :رواه أبو العيخ األصبهاين وابان بطاة العكاربي وغريمهاا بإساناد صاحيح مان حاديث أيب صافوان األماوي أحاد رجاال
مسلم ،واله عبد اهلل بن سعد بن عبد املل بن مروان ،عن يونس بن زيد ،فذتره".
وأورده يف تتاب "العلو" ( )113/2برقم ( ،)212وقال :رواته ثقات.
وقد عرف أن يف إسناده نعيم بن محاد ،وهو صدوي رطئ تثريا ،وقال الذهيب يف "امليزان" :يف حديثه لني.
وأورده ا مام ابن القيم -رمحه اهلل -يف "اجتماع اجليوش ا سالمية" (ص.) 30- 25
فقال -رمحه اهلل(" :-قول كعب األحبار رحمه اهلل تعالى):
 هذه اجلملة معناها غري صحيح ،فإن اهلل ال حيجا علمه وبصره يء.21

قال الليث بن سعد حدثين خالاد بان يزياد عان ساعيد بان أيب هاالل أن زياد بان أسالم حدثاه عان عطااء بان يساار
قال :أتى رجل تعبا ،وهو يف نفر ،فقال :يا أبا إسحاي حدثين عن اجلبار ،ف عظم القوم قوله ،فقال تعا :دعوا الرجال،
فإن تان جاهال تعلّم ،وإن تان عاملا ازداد علما ،مث قال تعا :أخربق أن اهلل خلق سبع لاوات ومان األرض ماثلهن ،مث
جعل ما بني تل لابني تما بني السماء الدنيا واألرض ،وتثفهن مثل ل  ،مث رفع العرش فاستوى عليه.
وقال نعيم بن محاد :أخربنا أبو صفوان األموي ،عن يونس بان يزياد ،عان الزهاري عان ساعيد بان املسايا عان تعاا قاال:
قاال اهلل يف التااوراة :أناا اهلل فااوي عباادي ،وعر ااي فااوي مجياع خلقااي ،وأناا علااى عر ااي ،أدبار أمااور عباادي ،ال رفااى علا َّاي
وإيل مرجاع خلقاي ،فا نبئهم ةاا خفاي علايهم مان علماي ،أغفار ملان اائ
ايء مان أمار عباادي يف لاابي وال يف أرضايَّ ،
منهم ةالفريت ،وأعاقا من ئ بعقايب".
ومل يتعرض ا مام ابن القيم سنادي هاتني الروايتني بتصحيح وال تضعيف.
أما األول فلم يذتر إسناده إىل الليث بن سعد ،وسي يت الكالم عليه.
وأما الثاين ففي إسناده نعيم بن محاد ،وقد عرهب القارئ حاله.
ومع هذا فال نكارة يف متنيهما ،وال حرج من نقلهما لالستئناس اما ،وألهنما ال رالفاان نصاا مان تتااب اهلل وال
من سنة رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،-بل مهاا موافقاان لنصاوص الكتااب والسانة يف إثباات علاو اهلل ،واساتوابه علاى
عر ه.
وال يصح االستعهاد اما لدعم احلديث املنسوب إىل قتادة بن النعمان -رضي اهلل عناه ،-الاذي فياه وصاف اهلل
ةا ال يليق جبالله.
بل مها يدالن على دة ضعف احلديث املنسوب إىل قتادة بن النعمان -رضي اهلل عنه -و دة ضعف أثر
تعا السابق الذي فيه نسبة االتكاء إىل اهلل تعاىل ،والزعم أنه وضع إحدى رجليه على األخرى.
هااذا ،وعلااى املااؤمن حقااا الااذي يُعظِّام اهلل -جاال وعااال ،-ويعاازر رس اوله ويااوقره أن حيااذر تاال احلااذر ماان األخااذ

باألحاديااث الضااعيفة والواهيااة واملوضااوعة يف جماااالت العقياادة وفااروع الع اريعة ،وأن يتمس ا بنصااوص الكتاااب ونصااوص
السنة الصحيحة يف عقيدته وعبادته وأخالقه ويف تل ئون حياته ،ويعض عليها بالنواجذ.
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وحيااث أن مقااايل هااذا يتعلااق بااالكالم علااى حااديث ضااعيف ،اسااتدل بااه ماان ال يُفا ِّاري بااني األحاديااث الصااحيحة

والضعيفة على إثبات صفة هلل ال تليق جبالله وعظمته.

اح
والفا بذل منهج مجهور السلف الذين ال يصفون اهلل -جل وعال -إال ةا وصاف باه نفساه ،أو ةاا ثبا وص َّ
عاان رسااول اهلل -صاالى اهلل عليااه وساالم -الااذي ال ينطااق عاان اهلااوى ماان صاافات الكمااال واجلااالل ماان غااري ريااف وال
تعطيل ،ومن غري تعبيه وال هثيل ،على أساس قول اهلل تعاىل( :ليس تمثلاه ايء وهاو الساميع البصاري) ،أي لايس تمثلاه
يء ،ال يف اته وال يف صفاته ،وال يف أفعاله.
فقد نفى اهلل عن نفسه تل أنواع املماثلة واملعااة.
وأثب ك لنفسه السمع احملايط بكال املساموعات ،والبصار احملايط بكال املبصارات ،والعلام احملايط بكال املعلوماات ،ال
رفى عليه يء يف األرضني وال يف السماوات.
وهو على تل يء قدير ،ال يعجزه يء يف األرض وال يف السماوات ،له األلاء احلس والصفات العلىُ ( ،ه كو
اللَّاه الَّا َياذي كال إَيلكااه إَيَّال هااو عا َي
العااهادةَي هااو الا َّار ْمحن الا َّارَيحيم هااو اللَّااه الَّا َياذي كال إَيلكااه إَيَّال هااو الْملَي
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استكا كوى) ،وهو العلي األعلى.
يم)َّ ( ،
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الس كم كاوات كو ْاأل ْكر َي ك ُ ك ك ُ
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احلكك ُ
َّ
دل علاى علاوه علاى مجيااع ولوقاتاه واساتوابه علااى عر اه حناو ألاف دلياال ،تماا قاال ا مااام ابان القايم -رمحااه اهلل،-
وقااد ألّااف يف إثبااات علااو اهلل تتابااه "اجتماااع اجليااوش ا سااالمية علااى املعطلااة واجلهميااة" ،وتتاااب "الصاواعق املرساالة علااى
اجلهمية واملعطلة".
اف احلااافظ الااذهيب تااذل يف إثبااات علااو اهلل واسااتوابه علااى عر ااه تتااابني :تتاااب "العاارش" ،وتتاااب "العلااو
وألّا ك

للعلي الالفار".

وللسلف الصاحل مؤلفات تثرية يف العقابد عموما ،ويف إثبات علو اهلل واستوابه على عر ه على وجه اخلصوص.
ومنها مؤلفات يخ ا سالم ابن تيمية -رمحه اهلل ،-ومنها "الواسطية" و"احلموية" و"التدمرية".
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ومنهااا "درء تعااارض العقاال والنقاال" ،و" بيااان تلباايس اجلهميااة" ،يثبا فيهااا صاافات اهلل -جاال وعااال ،-وياارد علااى
اجلهمية ومن سار على هنجهم يف تعطيل صفات اهلل.
رحم اهلل سلفنا الصاحل وجزاهم ةا عملوا أحسن اجلزاء ،وأسكنهم فسيح جناته ،وأحلقنا ام عمال وجزاء ومصريا،
إن ربنا لسميع الدعاء.
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

تتبه
ربيع بن هادي عمري املدخلي
 434/2/1ها
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