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  مقدمة المحقّق

احلمد هللا أمحده وأستعني به وأتوكّل عليه، سبحانه ال تبلغه األوهام، كتم اآلجال، وأحصى األعمال، وصلّى 
عمًيا، وقلوًبا غلفًا، وءاذاًنا صما، وعلى ءاله اهللا على سيدنا حممد عبد اهللا ورسوله ءاتاه اهللا احلكمة ففتح هبا أعيًنا 

  :وبعد.وصحبه الطّيبني ورضي اهللا عن تابعيه بإحسان

تأليف الشيخ عبد اهللا بن حممد بن الصديق " مرشد احلائر لبيان وضع حديث جابر"فإن هذه الرسالة املسّماة 
القّراء وفيها الرّد الوايف على القائلني بأن أّول ما  الغماري حمدث الديار املغربية والبالد األفريقّية نضعها بني يدّي

  . خلق اهللا نور النّيب حمّمد صلى اهللا عليه وسلم، ونسأل اهللا أن يكون عملنا مقبوالً عنده إنه على كل شىء قدير

  قسم األحباث والدراسات اإلسالمية

 

 ترجمة المؤلِّف

  :اسمه وكنيته

هو الشيخ السيد أبو الفضل عبد اهللا ابن العالَّمة أيب عبد اهللا مشس الدين حممد ابن الويل الكبري سيدي حممد 
الصديق ابن سيدي أمحد بن حممد بن قاسم بن حممد بن حممد بن عبد املؤمن الغماري الطنجي بن حممد بن عبد 
املؤمن بن علي ابن احلسن بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن عبداهللا بن عيسى بن سعيد بن مسعود بن الفضيل ابن 

النا إدريس ابن موالنا إدريس األكرب بن عبد اهللا علي بن عمر بن العريب عالل بن موسى ابن أمحد بن داود ابن مو
  .بن احلسن املثىن ابن سيدنا احلسن ابن اإلمام علي رضي اهللا عنه



   

  :مولده

  .بثغر طنجة   ر1910 -هـ 1328ُولد رمحه اهللا تعاىل يف ءاخر يوم من مجادى اآلخرة سنة 

  :نشأته ورحالته

والده رمحه اهللا فحفظ القرءان الكرمي برواية ورش، مث حفص، مث شرع يف حفظ بعض املتون نشأ يف رعاية 
ومجلة كبرية من األلفّية، واألربعني نووية، واآلجرومية، " مورد الظمآن"فحفظ معظم منظومة اخلراز املسماة 

  .وقطعة من بلوغ املرام، ومن خمتصر الشيخ خليل

ة على أخيه أيب الفيض، وحلّ قبل ذلك عباراهتا حال موجًزا على خاله مث قرأ شرح األزهري على اآلجرومي
  .السيد أمحد بن عبد احلفيظ بن عجيبة

مث سافر إىل فاس بأمر والده لطلب العلم يف جامعة القرويني فقرأ شرح األلفّية للمكودي على الشيخ الشريف 
الشيخ حممد ابن احلاج ابن احملشي، وحضر احلبيب املهاجي، وشرح املكودي أيًضا مع حاشية ابن احلاج على 

  .شرح ابن عقيل وحاشية السجاعي على الشيخ حممد احلاج ابن عم املذكور ءانفًا

وحضر يف أّول شرح اخلرشي على خمتصر خليل على الشيخ احلبيب املهاجي، وكتاب اجلنايات وما إليها على 
الشيخ أمحد القادري، وباب البيوع وما يتبعه على الشيخ حممد الصنهاجي، وأبواًبا أُخر على الشيخ حممد بن احلاج 
السابق ذكره والعالّمة أمحد بن اجليالين، وقطعة من املختصر شرح الزرقاين على العالّمة عبد اهللا الفضيلي، ومن 

  .على عبدالرَّمحن بن القرشي باب اإلجارة إىل ءاخر املختصر شرح الشيخ الدردير

  .وحضر فرائض املختصر شرح اخلرشي، وحاشية أمحد بن اخلّياط على الفقيه أيب الشتاء الصنهاجي

وحضر شرح البخاري للقسطالين على الشيخ حممد ابن احلاج جبامع موالي إدريس، وحضر على الشيخ 
مة عبد احلّي الكّتاين حاشية الشنواين على ابن أيب مجرة احلسني العراقي جبامع عبد الرَّمحن املليلي، وحضر على العال

  .يف جامع القرويني

وحضر مجع اجلوامع شرح احمللي من أّوله إىل كتاب السُّّنة على الشيخ احلسني العراقي، واملقّدمات منه على 
قوالت العشر، والتوحيد العالّمة عبد اهللا الفضيلي، وقطعة كبرية منه على الشيخ العباس بناين، كما حضر عليه امل

  .البن عاشر



  .وحضر رسالة الوضع على الشيخ عبد اهللا الفضيلي، وشرح القويسين على السلم على الشيخ احلبيب املهاجي

ويف أثناء إقامته يف فاس اجتمع بالسيد حممد ابن جعفر الكّتاين، وأجازه السيد مهدي العزوزي الذي يروي عن 
  .هـ بواسطتني1205  سنةالسيد مرتضى الزبيدي املتوىف 

مث رجع إىل طنجة بعد أن كرع وتضلّع وصار مقّدًما على مجيع أقرانه فدّرس بالزاوية الصديقّية اآلجرومية 
ورسالة القريواين، وكان حيضر دروس والده يف صحيح البخاري، واألشباه والنظائر النحوّية للسيوطي، ومغين 

  .األمري والدسوقي وعبد اهلادي جنا األبياري وغري ذلكاللبيب مع مراجعة شرح الدماميين وحواشي 

تشييد "ويف أثناء ذلك كتب أّول مصنفاته وهو شرح موسع على اآلجرومية ّمساه شقيقه احلافظ أبو الفيض 
  ".املباين لتوضيح ما حوته املقدمة اآلجرومية من احلقائق واملعاين

مصر والتحق باألزهر املعمور فحضر شرح  سافر إىل  ر1930_هـ 1349  ويف أواخر شهر شعبان سنة
امللوي على السلم وحاشية الصّبان على الشيخ عبد القادر الزنتاين الطرابلسي، وحضر مجع اجلوامع بشرح احمللي 
من باب القياس إىل ءاخره على العالّمة حممد حسنني خملوف العدوي املالكي، والرسالة السمرقندّية يف ءاداب 

  .ليهالبحث واملناظرة ع

وحضر شرح االسنوي على منهاج األصول للبيضاوي على الشيخ حامد جاد، وهتذيب السعد بشرح اخلبيصي 
  .يف املنطق على الشيخ حممود إمام عبد الرَّمحن املنصوري احلنفي، ومسع منه احلديث املسلسل باألولية

يا على الشيخ حممد عّزت، وقرأ شرح مث اجته للفقه الشافعي تنفيذًا ألوامر والده فحضر يف املنهج للشيخ زكر
اخلطيب على أيب شجاع على الشيخ عبد اجمليد الشرقاوي، وحضر دروس الشيخ حممد خبيت املطيعي يف التفسري 

  .واهلداية يف الفقه احلنفي، ويف حاشيته على شرح االسنوي على منهاج األصول وأجازه إجازة عامة

  .لترمذي وأجازه إجازة عامة كما أجازه مجاعة ءاخرونوحضر على الشيخ حممد السمالوطي يف سنن ا

واالمتحان يف اثين عشر فنا فنجح ) عاملية الغرباء(ر تقّدم المتحان العاملية 1931_ هـ 1350ويف سنة 
  .وحصل على عاملية الغرباء مث حصل على عاملية األزهر

  :تدريسه

وسلم الوصول إىل علم األصول البن أيب حجاب، دّرس مجع اجلوامع بشرح احمللي، وشرح امللوي على السلم، 
واجلوهر املكنون يف البالغة لألخضري، وشرح املكودي على األلفّية، وتفسري النسفي، واألحكام لآلمدي، 

  .واخلبيصي على هتذيب السعد يف املنطق، وتفسري البيضاوي
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للسخاوي، وتنزيه الشريعة البن عراق، والبحر  املقاصد احلسنة: وله حتقيقات على عدة كتب أخرى منها
الزّخار يف مذاهب علماء األمصار، واإلكليل يف استنباط التنزيل للسيوطي، وأخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب 

  . الشيخ، وقام بإخراج عشرات األجزاء احلديثّية والكتب من عامل املخطوطات إىل عامل املطبوعات

  .ر بطنجة ودفن فيها قرب والده1993 -هـ 1413 تويف رمحه اهللا سنة

 

 مرشد الحائر

  لبيان وضع حديث جابر

   

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ   ِبْسِم ِهللا الرَّ

  .احلمد هللا رّب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وءاله األكرمني، ورضي اهللا عن صحابته والتابعني

، أردت به تنزيه النّيب صلى اهللا عليه وسلم عّما "مرشد احلائر لبيان وضع حديث جابر: "فهذا جزء ّمسيته: وبعد
ُنسب إليه مما مل يصح عنه ويعدُّ من قبيل الغلو املذموم، ومع ذلك صار عند العامة وكثري من اخلاصة معدوًدا من 

اب النبوّي عندهم، وال يدركون ما يف رأيهم وقوهلم من اإلمث الفضائل النبوّية اليت يكون إنكارها طعًنا يف اجلن
والذي يصفه مبا مل  ) 1"(من كذب عليَّ فليتبوأ مقعده من النار: "العظيم الثابت يف قول النّيب صلّ اهللا عليه وسلّم

يثبت عنه كاذب عليه واقع يف احملذور إالّ أن يتوب، وال يكون مدحه عليه الصالة والسالم شافًعا له يف الكذب 
  .عليه

وإن كانت الفضائل يتسامح فيها فإن فضائل النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا تكون بالثابت املعروف حذًرا من 
  .ب املتوعَّد عليه بالنار، نسأل اهللا العافيةالكذ

وقد وردت أحاديث يف هذا املوضوع باطلة، وجاءت ءاراء شاذة عن التحقيق عاطلة، أُبينها يف هذا اجلزء حبول 
  .اهللا

يا رسول اهللا بأيب أنت وأّمي أخربين عن : قلت: "عن جابر رضي اهللا عنه قال -فيما قيل-روى عبد الرزاق 
يا جابر إن اهللا تعاىل خلق قبل األشياء نور نبّيك من نوره فجعل ذلك : ه اهللا تعاىل قبل األشياء؟ قالأول شىء خلق



النور يدور بالقدرة حيث شاء اهللا ومل يكن يف ذلك الوقت لوح وال قلم وال جّنة وال نار وال ملك وال مساء وال 
لق اخللق قّسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من أرض وال مشس وال قمر وال جين وال إنسي، فلما أراد اهللا أن خي

اجلزء األول القلم، ومن الثاين اللوح، ومن الثالث العرش، مث قسم اجلزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من اجلزء األول 
محلة العرش، ومن الثاين الكرسي، ومن الثالث باقي املالئكة، مث قّسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من األول 

ت، ومن الثاين األرضني، ومن الثالث اجلّنة والنار، مث قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من األول نور أبصار السموا
املؤمنني، ومن الثاين نور قلوهبم وهي املعرفة باهللا، ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد ال إله إال اهللا حمّمد رسول 

تلقيح األذهان ومفتاح معرفة "مه ابن العريب احلامتي يف كتاب احلديث، وله بقية طويلة وقد ذكره بتما...." اهللا
  ".اخلميس يف تاريخ أنفس نفيس"، والديار بكري يف كتاب "اإلنسان

  ).1(وعْزوه إىل رواية عبد الرزاق خطأ ألنه ال يوجد يف مصنفه وال جامعه وال تفسريه

اهـ، وهو حديث موضوع جزًما، وفيه " ليس له إسناد يعتمد عليه):"2(وقال احلافظ السيوطي يف احلاوي 
اصطالحات املتصوفة، وبعض الشناقطة املعاصرين ركّب له إسناًدا فذكر أن عبد الرزاق رواه من طريق ابن 

  . املنكدر عن جابر وهذا كذب يأمث عليه

  ).1(وباجلملة فاحلديث منكر موضوع ال أصل له يف شىء من كتب السُّّنة

ومثله يف النكارة ما روي عن علي بن احلسني، عن أبيه، عن جّده عليهم السالم أن النّيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .وهو كذب أيًضا" يدي ريب قبل أن خيلق ءادم بأربعة عشر ألف عام كنت نوًرا بني: "قال

ومن الكذب السخيف ما يقال إن إحدى أمهات املؤمنني أرادت أن تلف إزاًرا على جسد النّيب صلى اهللا عليه 
يسقط وقد كان النّيب صلى اهللا عليه وسلم يستعمل اإلزار ومل . وسلم فسقط اإلزار أي ألنه نور، وهذا ال أصل له

  .عنه

  .وكونه صلى اهللا عليه وسلم نوًرا أمر معنوي، مثل تسمية القرءان نوًرا وحنو ذلك، ألنه نّور العقول والقلوب

، وكذلك ما روي عن علي عليه السالم، )1(لوالك لوالك ما خلقت األفالك: ومن الكذب املكشوف قوهلم
إين حرمت النار على : "إن اهللا يقرؤك السالم ويقول: هبط علّي جربيل فقال: عن النّيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وهو حديث موضوع" صلب أنزلك، وبطن محلك، وحجر كفلك

سأل النّيب صلى اهللا عليه وسلم جربيل عليه السالم : النبوي عن أيب هريرة قالوروي يف بعض كتب املولد 
يا رسول اهللا لست أعلم غري أن يف احلجاب الرابع جنًما يطلع يف : يا جربيل كم عّمرَت من السنني؟ فقال: فقال

  .الكوكبوعزة ريب أنا ذلك : كل سبعني ألف سنة مرة، رأيته اثنتني وسبعني ألف مرة، فقال النّيب



  .وهذا كذب قبيح، قّبح اهللا من وضعه وافتراه

ء حجاب وكُشف له احلجاب أن جربيل عليه السالم كان يتلقّى الوحي من ورا) 1(وذكر بعض غالة املتصّوفة
لعن اهللا من افترى هذا اهلراء : قلت. منك وإليك: مرة فوجد النّيب صلى اهللا عليه وسلم يوحي إليه فقال جربيل

َوكَذَِلَك َأْوَحْينَا ِإلَْيَك ُروًحا مِّْن َأْمرِنَا َما كُنتَ تَْدرِي َما  {: املخالف للقرءان فإن اهللا تعاىل يقول لنبّيه

َعلَى قَلْبَِك } 193{نََزَل بِِه الرُّوُح اَألِميُن  {: ويقول] سورة الشورى[} }52{ُب َوال اِإليَماُنالِْكتَا

  ]. سورة الشعراء[ }}194{ِلتَكُوَن ِمَن الُْمنِذرِيَن 

مسعت رسول اهللا : عن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه قال) 2(أخرج أمحد واحلاكم والبيهقي يف الدالئل
إين عند اهللا يف أّم الكتاب خلامت النبّيني، وإن ءادم ملنجدل يف طينته وسأنبئكم : "صلى اهللا عليه وسلم يقول

، وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي اليت رأت أنه خرج منها نور أضاءت له دعوة أيب إبراهيم: بتأويل ذلك
  ."قصور الشام وكذلك ترى أمهات األنبياء

أحد أسانيد أمحد ..."" والطرباين بنحوه) 2(رواه أمحد بأسانيد، والبزار): "1(وقال اهليثمي يف جممع الزوائد
  .اهـ)"3(رجاله رجال الصحيح غري سعيد بن سويد، وقد وثقه ابن حّبان

: يب مرمي، عن سويد بن سعيد، عن العرباض بن سارية، وقالرواه احلاكم من طريق أيب بكر بن أ: قلت
جي حمقّق كتاب دالئل النبوة فذكر ، وغلط الدكتور قلع)1(وتعقّبه الذهيب بأن أبا بكر ضعيف" صحيح اإلسناد"

: الفجر قالمن طريق ُبَدْيل، عن عبد اهللا بن شقيق، عن ميسرة ) 2(وروى أمحد. أن الذهيب وافقه على تصحيحه
  ."وءادم بني الروح واجلسد": يا رسول اهللا مىت كنت نبيا؟ قال: قلت"

  .وهكذا رواه البغوي وابن السكن يف الصحابة

  .وهذا سند قوي): 3(قال احلافظ

  )4.(وذكره البخاري يف التاريخ معلقًا: قلت

مىت وجبت لك النبّوة؟ : قيل للنّيب صلى اهللا عليه وسلم: "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  )1(روى احلاكم
  ."بني خلق ءادم ونفخ الروح فيه :قال

: يا رسول اهللا مىت جعلت نبيا؟ قال: قلت: "من طريق عبد اهللا بن شقيق، عن رجل قال) 2(وروى أمحد
  .رجاله رجال الصحيح): 3(قال اهليثمي ".وءادم بني الروح واجلسد

  .هو أحد طرق حديث ميسرة الفجر: قلت



حّدثنا محاد بن سلمة، : أخربنا عفّان ابن مسلم وعمرو بن عاصم الكاليب قاال): 4(وقال ابن سعد يف الطبقات
يا رسول اهللا مىت كنت نبيا؟ : قلت: "اهللا بن أيب اجلدعاء قالعن خالد احلذاء، عن عبد اهللا ابن شقيق، عن عبد 

  .رجاله رجال الصحيح. اهـ"إذ ءادم بني الروح واجلسد: قال

يا رسول اهللا مىت : قيل: "بإسناد ضعيف عن ابن عّباس رضي اهللا عنهما قال   )2(والطرباين) 1(وروى البزار
  ."وءادم بني الروح واجلسد: كنت نبيا؟ قال

إين عند اهللا يف أّم الكتاب خلامت النبيني وان ءادم ملنجدل يف ": قوله صلى اهللا عليه وسلم): 3(قال البيهقي
  .اهـ" يريد انه كان كذلك يف قضاء اهللا وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأّول األنبياء صلوات اهللا عليهم "طينته

، حدثنا أبو جعفر حممد بن عمرو، حدثنا أمحد بن إسحاق بن صاحل، ثنا حممد بن وقال أبو احلسني بن بشران
صاحل، ثنا حممد بن سنان الَعويف، ثنا إبراهيم بن طَهمان، عن ُبَديل بن ميسرة، عن عبد اهللا بن شقيق، عن ميسرة 

اء فسواهن سبع مسوات ملا خلق اهللا األرض واستوى إىل السم": يا رسول اهللا مىت كنت نبيا؟ قال: قلت: قال
حمّمد رسول اهللا خامت األنبياء، وخلق اهللا اجلّنة اليت أسكنها ءادم وحّواء : وخلق العرش كتب على ساق العرش

فكتب امسي على األبواب واألوراق والقباب واخليام، وءادم بني الروح واجلسد، فلما أحياه اهللا تعاىل نظر إىل 
اهـ، إسناد جيد  "دك، فلما غرمها الشيطان تابا واستشفعا بامسي إليهالعرش فرأى امسي فأخرب أنه سيد ول

  .قوي

  .إظهار ذلك يف العامل العلوي قبل نفخ الروح يف ءادم عليه السالم: وهو يفيد أن معىن كونه نبيا

  :وقد بيَّن احلديث أيًضا سر إعالن نبوته يف ذلك العهد وانه يرجع إىل أمرين اختص هبما

  .يد ولد ءادمانه س: أحدمها

  .انه خامت األنبياء، وأيَّد ذلك مبا ذكره من بشارة إبراهيم وعيسى به عليهم الصالة والسالم: واآلخر

واألنبياء مجيًعا نبوهتم ثابتة يف تقدير اهللا وقضائه، لكن مل َيرد يف خرب أن اهللا تعاىل أظهر نبوة أحد منهم بالتعيني 
كنت نبيا وءادم بني الروح ": نا صلى اهللا عليه وسلم وهذا سر قولهقبل خلق ءادم، فلم يكن ذلك إالّ لنبّي

أي أن محلة العرش واملالئكة عرفوا امسه ونبوته قبل خلق ءادم عليه السالم، وهم مل يعرفوا ءادم إالّ بعد  "واجلسد
  .خلقه

   

  تنبيه



كنت نبيا وال ءادم وال ماء وال : "، وكذلك حديث)1(ال أصل له" كنت نبيا وءادم بني املاء والطني: "حديث
  .ال أصل له أيًضا) 2"(طني

ما يوجد يف كتب املولد النبوّي من أحاديث ال خطام هلا وال زمام هي من الغلو الذي هنى اهللا ورسوله عنه، 
ها برواية الضعيف، أّما فتحرم قراءة تلك الكتب، وال يقبل االعتذار عنها بأّنها يف الفضائل ألن الفضائل يتساهل في

  ].إال مع بيان أنه موضوع[احلديث املكذوب فال يقبل يف الفضائل إمجاًعا، بل حترم روايته 

  )1"(من حّدث عين حبديث ُيرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني": والنّيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .معناه يظن: يرى بضم الياء

  )2"(من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار: "ويقول

وفضل النيب صلى اهللا عليه وسلم ثابت يف القرءان الكرمي، واألحاديث الصحيحة، وهو يف غىن عما يقال فيه 
التطروين كما أطرت النصارى عيسى فإمنا أنا عبد فقولوا عبد ": ل صلى اهللا عليه وسلممن الكذب والغلو، وقا

  )1".(اهللا ورسوله

واحلمد هللا أوالً وءاخًرا وصلى اهللا .هـ 1408  من ذي القعدة سنة 25م األحد ومت حترير هذه العجالة يو
   .على سيدنا حممد وءاله وسلّم
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  بريوت -لكتب العلمية دار ا

  بريوت -دار الكتب العلمية 

  بريوت

  بريوت -دار إحياء التراث العريب 

  بريوت -دار اجلنان 

  بريوت -دار الكتب العلمية 

  بريوت -دار اجلنان 

  بريوت -دار إحياء التراث العريب 

  بريوت -دار الكتب العلمية 

  بريوت - دار صادر 

  بريوت -مؤسسة الرسالة 

  بريوت -الرسالة مؤسسة 

  بريوت -دار الكتاب العريب 

  بريوت -دار الفكر 

  بريوت - دار صادر 

  بريوت -عامل الكتب 

  بغداد -األوقاف 

  بريوت -دار الرائد العريب 

  بريوت -دار الكتاب العريب 



  دمشق -دار املأمون 

  الصاغاين

   

 

وسبيل 354-346/بشيوخ اإلجازة والسماع أليب سليمان حممود بن سعيد بن حممد ممدوح صانظر تشنيف األمساع   )1(
  .التوفيق يف ترمجة عبد اهللا بن الصديق للمؤلف

لى النّيب صلى اهللا عليه باب إمث من كذب ع: روي من طرق عديدة منها ما أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم(!) 
باب تغليظ الكذب على رسول اهللا صلى : باب من مسى بأمساء األنبياء واللفظ له، ومسلم يف املقدمة: وسلم، وكتاب األدب
باب يف التشديد يف الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والترمذي : كتاب العلم: داود يف سننه  اهللا عليه وسلم، وأبو

باب ما جاء يف تعظيم الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وباب ما جاء يف احلديث عن بين : كتاب العلم: يف سننه
غليظ يف تعمد الكذب على رسول اهللا صلى اهللا باب الت: املقدمة: ، وابن ماجه يف سننه)07(باب : إسرائيل، وكتاب الفنت

    .، وأمحد يف مسنده يف مواضع عديدة عن رواة عدة"متعمًدا"عليه وسلم كلهم بزيادة 

  ].متعمًدا[وليس يف حديث البخاري : قلت

    

  .بل املذكور يف تفسريه خالف ذلك، فقد ذكر أن أول األشياء وجوًدا املاء )1(

    

يف تفسري سورة املدثر، وقد ذكر السيوطي يف قوت املغتذي شرح الترمذي بعد أن ذكر  1/325انظر احلاوي يف الفتاوى  )2(
  .أما حديث أولية العقل فليس له أصل، وأّما حديث أولية النور احملمدي فال يثبت: أّول ما خلق اهللا تعاىل القلم فقال: احلديث

    

 إن حديث أول ما خلق اهللا تعاىل": "املغري على اجلامع الصغري"قال احلافظ احملدث أمحد الغماري رمحه اهللا يف مقدمة كتابه  )1(
  ". نور نبيك يا جابر خلقه اهللا من نوره قبل األشياء موضوع

  . _اه" وبقيته تقع يف حنو ورقتني من القطع الكبري، مشتمل على ألفاظ ركيكة ومعاين منكرة: "مث قال

 180/ووافقه على وضعه احملدث الشيخ عبد اهللا اهلرري بعد أن أورد عبارة الشيخ أمحد الغماري يف كتابه الدليل القومي ص
  .اهـ" وهو جدير بكونه موضوًعا: "وقال عقبه

، وخمالف للحديث الذي رواه البخاري والبيهقي وابن }قل إمنا أنا بشر مثلكم{: هذا احلديث خمالف لقوله تعاىل: أقول
يف الدين =قّه يا رسول اهللا جئناك لنتف: اجلارود عن عمران بن حصني أن أهل اليمن أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

كان اهللا ومل يكن شىء غريه، وكان عرشه على املاء وكتب يف الذكر كل شىء، مث : "ولنسألك عن أول هذا األمر ما كان، قال



يا رسول اهللا إين إذا رأيتك طابت نفسي : ، وللحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حّبان أن أبا هريرة قال"خلق السموات واألرض
، وللحديث الذي رواه السُّّدي الكبري عن ابن عّباس "إن اهللا تعاىل خلق كل شىء من املاء: "ين عن كل شىء قالوقرَّت عيين فأنبئ

  ".ما خلق اهللا تعاىل شيئًا مما خلق قبل املاء: "موقوفًا

    

  (1) موضوعات الصغاين ص/،25 ووافقه العجلوين يف كشف اخلفا 232/2 يف احلكم عليه بالوضع.

فهذا كالم ال معىن له ألن . وقد ادعى بعضهم أيًضا أن هذا احلديث أي حديث جابر املفتعل صّح كشفًا )1(
 .الكشف الذي خيالف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال عربة به

    

والبيهقي يف  600،/2، واحلاكم يف املستدرك بنحوه "عبد اهللا: "وعنده 128مرتني و 4/127أخرجه أمحد يف مسنده  )2(
  .مع اختالف يسري يف األلفاظ  83،و 1/80الدالئل 

    

  . 8/223جممع الزوائد   )1(

    

ال نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا، وسعيد بن سويد شامي ليس :"،وقال البزار 113-3/112انظر كشف األستار  )2(
  .اهـ" به بأس، وأبو بكر بن أيب مرمي تقدم ذكرنا له

    

  . 8/262الثقات البن حّبان  )3(

    

والضعفاء واملتروكني البن اجلوزي  228،/12هو أبو بكر عبد اهللا بن أيب مرمي الغّساين الشامي، انظر هتذيب التهذيب) 1(       
1/152 .  

، وأخرجه أمحد يف "ورجاله رجال الصحيح: "وقال 353،/20للطرباين يف املعجم الكبري  8/223عزاه يف جممع الزوائد  )2(
 "كتبت: "بلفظ 5/59مسنده 

    

  . 3/470عزاه هلما احلافظ العسقالين يف االصابة  )3(

    

  . 7/374التاريخ الكبري  )4(



    

  .2/609املستدرك   )1(

    

  . 4/66أخرجه أمحد يف مسنده ) 2(

    

  .8/223جممع الزوائد  )3(

    

  .7/59طبقات ابن سعد  )4(

    

ال نعلمه يروى عن ابن عباس إالّ من هذا الوجه، ونصر مل يكن بالقوي، ومل : "وقال عقبه 3/112انظر كشف األستار   )1(
  ".كتبت"وعند البزار . اهـ."ه يتشّيع ومل جند هذا احلديث إالّ عندهيكن كذاًبا ولكن

    

  .بطريق ءاخر عن ابن عباس 119ق البزار، وبنفس طري 12/92أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  )2(

    

  . 1/81دالئل النبّوة   )3(

    

كشف  126،/متييز الطيب من اخلبيث ص 522،/املقاصد احلسنة ص 172،/انظر التذكرة يف األحاديث املشتهرة ص )1(
  . 243/أسىن املطالب ص 86،/املوضوعات ص تذكرة 178،/األسرار املرفوعة ص 341،/1تنزيه الشريعة  173،/2اخلفا 

    

  .انظر املراجع السابقة )2(

    

باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني، والتحذير من الكذب على رسول : املقدمة: أخرجه مسلم يف صحيحه  )1(
أنه كذب عن املغرية =باب ما جاء فيمن روى حديثًا وهو يرى : كتاب العلم: عليه وسلم، والترمذي يف سننه بنحوه اهللا صلى اهللا
: املقدمة: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه يف سننه: قال أبو عيسى. ويف الباب عن علي بن أيب طالب ومسرة: بن شعبة وقال

  .م حديثًا وهو يرى انه كذبباب من حّدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

    

  .تقدم خترجيه  )2(

    



بترتيب   ،وابن حّبان يف صحيحه بنحوه ايًضا انظر االحسان 1/56،55،47،24،23أخرجه أمحد يف مسنده بنحوه ) 1(
  .كلهم عن عمر  1/16،واحلميدي يف مسنده بنحوه  1/318، وعن ابن عّباس 8/46صحيح ابن حبان 

 


