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ميحرلا نمحرلا هللا

(سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "فقهً")
جواب سؤال
"النعمان سراج أمتً" حدٌث موضوع
إلى عبد الوکٌل سراجی
السؤال:
السالم علٌکم ٌا أمٌر ،أنا من أفغانستان ،أود أن أسألكم عن صحة هذا الحدٌث؛ لال رسول هللا :
النعمان سراج أمتی .هل هذا الحدٌث فً فضٌلة أبً حنٌفة رحمه هللا؟

الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته
فً المرن الرابع الهجري والخامس الهجري وبعدما اشتهرت مناظرات المذاهب والمساجالت وكانت
أحٌانا تخرج عن المألوف فتظهر رواٌات موضوعة تمدح هذا المجتهد وتملل من شأن المجتهد اآلخر من
أئمة المذاهب ،فمثال بعض أتباع الشافعً ٌرفعون من شأنه فوق شأن أبً حنٌفة وبعض أتباع أبً حنٌفة
ٌرفعون شأنه فوق شأن الشافعً وهكذا بعض أتباع المذاهب األخرى ...فً هذه األجواء ٌظهر أناس
أصحاب أغراض فٌروون أحادٌث موضوعة دون أن ٌخشوا هللا سبحانه ورسوله  بزعم خدمة مذهبهم
وهم فً الحمٌمة ال ٌخدمون مذهبهم بل ٌعملون على التشوٌه ...ومن جملة هذه األحادٌث الموضوعة ما
ذكرته فً سؤالن (النعمان سراج أمتً) وسأذكر لن بعض ما ورد عنه:
 -1جاء فً كتاب تارٌخ بغداد لمؤلفه أبو بكر أحمد بن علً بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطٌب
البغدادي "المتوفى463 :هـ"
ع ْب ِد َّ ِ
ّللا أَحْ َم ُد ب ُْن
اضً أَبُو ْالعَ ِ
ً ْال َوا ِس ِطًَ ،وأَبُو َ
الء ُم َح َّم ُد ب ُْن َ
رلم الحدٌث ( :4545أ َ ْخبَ َرنًِ ْالمَ ِ
ع ِل ّ
امر ْال ِك ْندِيِ ،ب ْال ُكوفَ ِة ،لَا َل:
ع ِ
ً ْالمَ ْ
ً ِ ب ِْن َ
س ِن ب ِْن َ
أَحْ َم َد ب ِْن َ
سٌ ُْن ب ُْن ْال َح َ
ص ِري ،لَاال :أ َ ْخبَ َرنَا أَبُو زَ ٌْد ْال ُح َ
ع ِل ّ
ع ِل ّ
سلَ ٌْ َم ُ
أ َ ْخبَ َرنَا أَبُو َع ْب ِد َّ ِ
سلَ ٌْ َمانَ ب ِْن ٌَا ِس ِر ب ِْن
ان ب ُْن َجا ِب ِر ب ِْن ُ
ُور ِلً ْال َم ْر َو ِزي ،لَا َلَ :ح َّدثَنَا ُ
ّللا ُم َح َّم ُد ب ُْن َ
س ِعٌد الب َ
ع ْن أ َ ِبً
َجابِر ،لَا َلَ :ح َّدثَنَا بِ ْش ُر ب ُْن ٌَحْ ٌَى ،لَا َل :أ َ ْخبَ َرنَا ْالفَ ْ
سى ال ِ ّ
ع ْمروَ ،
ع ْن ُم َح َّم ِد ب ِْن َ
سٌنَانًَِ ،
ض ُل ب ُْن ُمو َ
ي ُِ ٌَ" :ك ُ
سو ِل َّ ِ
ون فًِ
ّللا  ،لَا َلِ " :إ َّن فًِ أ ُ َّمتًِ َر ُجال"َ ،وفًِ َحدٌِ ِ
ث ْالمَ ْ
ع ْن َر ُ
ع ْن أ َ ِبً ُه َرٌ َْرة ََ ،
سلَ َمةََ ،
َ
ص ِر ّ
أ ُ َّمتًِ َر ُجل ا ْس ُمهُ الن ْع َم ُ
انَ ،و ُك ْنٌَتُهُ أَبُو َحنٌِفَةَ ُه َو ِس َرا ُج أ ُ َّمتًُِ ،ه َو ِس َرا ُج أ ُ َّمتًُِ ،ه َو ِس َرا ُج أ ُ َّمتًِ" ،لَا َل ِلً أَبُو
َب َع ِنًّ َهذَا ْال َحد َ
ع ْب ِد َّ ِ
ص ٌْ َم ِري) ،وٌعلك علٌه الخطٌب البغدادي
ْالعَ ِ
ّللا ال َّ
اضً أ َبُو َ
الء ْال َوا ِس ِطًَ :كت َ
ٌِث ْالمَ ِ
ُور ِلً) انتهى.
لائالُ ( :ه َو َحدٌِث َم ْو ُ
ضوع ،تَفَ َّر َد ِب ِر َواٌَ ِت ِه ْالب َ
 -2جاء فً المسند المستخرج على صحٌح مسلم لمؤلفه أبو نعٌم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق
بن موسى بن مهران األصبهانً (المتوفى430 :هـ) تحت رلم َ "( 248مأ ْ ُم ُ
ون ب ُْن أَحْ َم َد السلَ ِمً ِم ْن أ َ ْه ِل

ت َو ِفٌ َما َحد َ
َّث َع ْن أَحْ َم َد
عا ِ
ع ِن ال ِث ّمَا ِ
ع َّمار َو ُد َحٌْم بِ ْال َم ْو ُ
ضو َ
ت ِمثْ َل ِهش َِام ب ِْن َ
ه ََراة َ َخبٌِث َوضَّاع ٌَ ْر ِوي َ
ع ْن أَنَس ُم ْسنَدا "ٌَ ُك ُ
ع ْن َع ْب ِد َّ ِ
ون ِفً أ ُ َّم ِتً َر ُجل ٌُمَا ُل لَهُ ُم َح َّم ُد ب ُْن
ي ِ ْال َكذَّا ِ
يِ َ
ب َ
ْال ُجوبَ ِ
ّللا ب ِْن َم ْع َدانَ األ َ ْز ِد ّ
ار ّ
ٌس َوٌَ ُك ُ
ون فًِ أ ُ َّمتًِ َر ُجل ٌُمَا ُل لَهُ أَبُو َحنٌِفَةَ ُه َو ِس َرا ُج أ ُ َّمتًِ") وٌعلك علٌه
ٌس أ َ َ
ض َّر َ
علَى أ ُ َّمتًِ ِم ْن إِ ْب ِل َ
إِ ْد ِر َ
لائالْ ٌَ :ست َِحك راوي هذا الحدٌث ِمنَ َّ ِ
سو ِل َومن ْال ُمسلمٌن اللَّ ْعنَة.
الر ُ
ّللا تَعَالَى َو ِمنَ َّ
 -3وجاء فً كتاب التعٌٌن فً شرح األربعٌن لمؤلفه سلٌمان بن عبد الموي بن عبد الكرٌم الطوفً
الصرصري ،أبو الربٌع ،نجم الدٌن (المتوفى 716 :هـ)( :أما حدٌث "هو سراج أمتً" فأورده ابن
الجوزي فً الموضوعات ،وذكر أن مذهب الشافعً لما اشتهر أراد الحنفٌة إخماله فتحدثوا مع مأمون بن
أحمد السلمً ،وأحمد بن عبد هللا الجوٌباري ،وكانا كذابٌن.
 -4وجاء فً كتاب كشف الخفاء ومزٌل اإللباس لمؤلفه إسماعٌل بن دمحم بن عبد الهادي الجراحً
العجلونً الدمشمً ،أبو الفداء (المتوفى1162 :هـ)"( :أبو حنٌفة سراج أمتً" لال الماري فً موضوعاته
الكبرى :هو موضوع باتفاق المحدثٌن)
وهكذا فإن ممولة "النعمان سراج أمتی" هو حدٌث موضوع.

أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 09ذو المعدة 1438هـ
الموافك 2017/08/01م
رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.12285554457819
2.1073741828.122848424578904/666769880186753/?type=3&theater
رابط الجواب من صفحة األمٌر على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/10043175635700
7517653/posts/2gHsAyRqX1J
رابط الجواب من صفحة األمٌر على توٌتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/892433874898345984
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