
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌرالجلٌل )سلسلة أجوبة العالم 

 "(قهًفأسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "على 

 جواب سؤال

 النعمان سراج أمتً" حدٌث موضوع"

 الوکٌل سراجی إلى عبد

  :السؤال

 : هللا رسول لال ؛الحدٌث هذا ةصح م عنأود أن أسألك فغانستان،أ من ناأ ،مٌرأ ٌا علٌکم السالم

 هللا؟ رحمه ةحنٌف ًبأ ةفضٌل ًف الحدٌث هذا هل. متیأ سراج النعمان

 

 :الجواب

 وبركاته هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 وكانت والمساجالت المذاهب مناظرات اشتهرت وبعدما الهجري والخامس الهجري الرابع المرن فً

 من اآلخر المجتهد شأن من وتملل المجتهد هذا تمدح موضوعة رواٌات رفتظه المألوف عن تخرج أحٌانا  

 حنٌفة أبً أتباع وبعض حنٌفة أبً شأن فوق شأنه من ٌرفعون الشافعً أتباع بعض فمثال   المذاهب، أئمة

 أناس ٌظهر األجواء هذه فً... األخرى المذاهب أتباع بعض وهكذا الشافعً شأن فوق شأنه ٌرفعون

 مذهبهم خدمة بزعم  ورسوله سبحانه هللا ٌخشوا أن دون موضوعة أحادٌث ٌروونف أغراض أصحاب

 ما الموضوعة األحادٌث هذه جملة ومن... التشوٌه على ٌعملون بل مذهبهم ٌخدمون ال الحمٌمة فً وهم

 عنه: ورد ما بعض لن وسأذكر أمتً( سراج )النعمان سؤالن فً ذكرته

 الخطٌب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علً بن أحمد بكر وأب لمؤلفه بغداد تارٌخ كتاب فً جاء -1

 هـ"463 "المتوفى: البغدادي

دُ  اْلعاَلءِ  أَبُو اْلمَاِضً )أَْخبََرنًِ :4545 الحدٌث رلم ًّ   ْبنُ  ُمَحمَّ ً   َعِل  ْبنُ  أَْحَمدُ  ّللاَِّ  َعْبدِ  َوأَبُو، اْلَواِسِط

ًّ   ْبنِ  أَْحَمدَ  ٌْد   أَبُو نَاأَْخبَرَ  لَاال:، اْلمَْصِري   َعِل ٌْنُ  َز ِ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  اْلُحَس ًّ : لَالَ ، بِاْلُكوفَةِ ، اْلِكْنِدي   َعاِمر   ْبنِ  َعِل

دُ  ّللاَِّ  َعْبدِ  أَبُو أَْخبََرنَا ً   َسِعٌد   ْبنُ  ُمَحمَّ ، البُوَرلِ ثَنَا: لَالَ  اْلَمْرَوِزي  ٌَْمانُ  َحدَّ ٌَْمانَ  ْبنِ  َجابِرِ  ْبنُ  ُسلَ  ْبنِ  ٌَاِسرِ  ْبنِ  ُسلَ

، ُموَسى ْبنُ  اْلفَْضلُ  أَْخبََرنَا: لَالَ ، ٌَْحٌَى ْبنُ  بِْشرُ  َحدَّثَنَا: لَالَ ، َجابِر    ً ٌنَانِ دِ  َعنْ  الّسِ و ْبنِ  ُمَحمَّ  أَِبً َعنْ ، َعْمر 

ٌَْرةَ  أَِبً َعنْ ، َسلََمةَ  تًِ فًِ "إِنَّ : لَالَ ،  ّللاَِّ  َرُسولِ  َعنْ ، ُهَر  فًِ "ٌَُكونُ : اْلمَْصِرّيِ  َحِدٌثِ  َوفًِ، َرُجال" أُمَّ

تًِ تًِ ِسَراجُ  ُهوَ  َحنٌِفَةَ  أَبُو َوُكْنٌَتُهُ ، الن ْعَمانُ  اْسُمهُ  َرُجل   أُمَّ تًِ ِسَراجُ  ُهوَ ، أُمَّ تًِ" ِسَراجُ  ُهوَ ، أُمَّ  أَبُو ِلً لَالَ ، أُمَّ

ً   اْلعاَلءِ  (، ّللاَِّ  َعْبدِ  بُوأَ  اْلمَاِضً اْلَحِدٌثَ  َهذَا َعنًِّ َكتَبَ : اْلَواِسِط ٌَْمِري   البغدادي الخطٌب علٌه وٌعلك الصَّ

دَ ، َمْوُضوع   َحِدٌث   )ُهوَ : لائال   ً   بِِرَواٌَتِهِ  تَفَرَّ  .انتهى (اْلبُوَرلِ

 إسحاق بن أحمد بن هللا عبد بن أحمد نعٌم أبو لمؤلفه مسلم صحٌح على المستخرج المسند فً جاء -2

ً   أَْحَمدَ  ْبنُ  )"َمأُْمونُ  248 رلم تحت هـ(430 )المتوفى: األصبهانً مهران بن موسى بن  أَْهلِ  ِمنْ  الس لَِم
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اع   َخبٌِث   َهَراةَ  ار   ْبنِ  ِهَشامِ  ِمثْلَ  الثِّمَاتِ  َعنِ  ٌَْرِوي َوضَّ ٌْم   َعمَّ  أَْحَمدَ  َعنْ  َحدَّثَ  َوِفٌَما بِاْلَمْوُضوَعاتِ  َوُدَح

تًِ ِفً "ٌَُكونُ  ُمْسنَد ا أَنَس   َعنْ  األَْزِدّيِ  َمْعَدانَ  ْبنِ  ّللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَكذَّابِ  اْلُجوبَاِرّيِ  دُ  لَهُ  ٌُمَالُ  َرُجل   أُمَّ  ْبنُ  ُمَحمَّ

تًِ َعلَى أََضرَّ  إِْدِرٌسَ  تًِ فًِ َوٌَُكونُ  إِْبِلٌسَ  ِمنْ  أُمَّ تًِ"( ِسَراجُ  ُهوَ  َحنٌِفَةَ  أَبُو لَهُ  ٌُمَالُ  َرُجل   أُمَّ ك علٌه وٌعل أُمَّ

ُسولِ  َوِمنَ  تَعَالَى ّللاَِّ  ِمنَ  الحدٌث هذا راوي ٌَْستَِحك   :لائال    .اللَّْعنَة اْلُمسلمٌن َومن الرَّ

 الطوفً الكرٌم عبد بن الموي عبد بن سلٌمان لمؤلفه األربعٌن شرح فً التعٌٌن كتاب فً وجاء -3

 ابن فأورده أمتً" سراج "هو حدٌث أما) هـ(: 716 )المتوفى: الدٌن نجم الربٌع، أبو الصرصري،

 بن مأمون مع فتحدثوا إخماله الحنفٌة أراد اشتهر لما الشافعً مذهب أن وذكر ،الموضوعات فً الجوزي

 .كذابٌن وكانا، الجوٌباري هللا عبد بن وأحمد، السلمً أحمد

 الجراحً الهادي عبد بن دمحم بن إسماعٌل لمؤلفه اإللباس ومزٌل الخفاء كشف كتاب فً وجاء -4

 موضوعاته فً الماري لال أمتً" سراج حنٌفة )"أبو هـ(:1162 )المتوفى: الفداء أبو الدمشمً، العجلونً

 (المحدثٌن باتفاق موضوع هو الكبرى:

 .موضوع حدٌث هو متی"أ سراج "النعمان ممولة فإن وهكذا

 

 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 هـ 1438ذو المعدة  09

  م01/08/2017 الموافك

 :على الفٌسبوكاألمٌر ط الجواب من صفحة راب

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.12285554457819

2.1073741828.122848424578904/666769880186753/?type=3&theater 

 :واب من صفحة األمٌر على غوغل بلسرابط الج

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/10043175635700

7517653/posts/2gHsAyRqX1J 

 :الجواب من صفحة األمٌر على توٌتررابط 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/892433874898345984 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/666769880186753/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/666769880186753/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/2gHsAyRqX1J
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/2gHsAyRqX1J
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/892433874898345984

