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مة التحقيق مقدِّ
نبينا  والمرسلين،  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  الحمد 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فمن المنن اإللهيَّة على هذه األمة المحمدية أن قيَّض لها في كل زمان 

من  الصحيح  ويميزون  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمد  نبينا  سنة  على  يذبون  المحدثين،  من  أعالما 

الضعيف، ويكشفون علل األحاديث.

التي  األوقــات  في  خصوصا  ة،  ماسَّ العلم  أهل  من  الطائفة  لهذه  األمة  وحاجة 

ينتشر فيها الجهل والفتن، ويقل الخوف من رب العالمين، فتفشو األحاديث الضعيفة 

والموضوعة، ويكثر الكذابون والوضاعون، مما يكون له أثر بالغ على حياة المسلمين 

العلمية والعملية.

العالمة  العظيمة:  المهمة  لهذه  تعالى  اللَّه  قيضهم  الذين  األعالم  أولئك  ومن 

الحسيني  الفاسي  العراقي  محمد  بن  إدريس  العالء  أبو  الشريف  الحافظ  المحدث 

الحديث  علم  في  وتضلعه  بتمكنه  ُعرف  الذي  العالم  هذا  1184هـــ،  سنة  المتوفى 

النبوي الشريف، على صاحبه أفضل الصالة والسالم.

فألَّف رحمه اللَّه مؤلفات جليلة عديدة في خدمة الحديث؛ تصحيحا وتضعيفا، 

وتخريجا، وُحْكًما على األسانيد والرجال.

تعالى، جواب  اللَّه  قريحته رحمه  بها  التي جادت  اللطيفة  المؤلفات  تلك  ومن 

ره في بيان درجة حديث إحياء الليالي الخمس، بين فيه وهاء طرقه وشدة ضعفها،  حرَّ

سماه: »كشف اللبس عن بيان أحاديث إحياء الليالي الخمس« .
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.((( وهي الرسالة الخامسة التي أسعُد بتقديمها للقراء الكرام من مؤلفاته

وفق  العمل  هذا  في  وســرت  الله،  يسر  بما  الرسالة  هذه  لخدمة  سعيُت  وقد 

الخطوات التالية:

)أ(  النسخة  جعلُت  وقد  الحديثة،  اإلمــالء  قواعد  وفق  المخطوط  نسخُت  1ـ 

أصال؛ ألنها ُنسخت من نسخة بخط المصنف، ثم ُقرئْت عليه، وعليها إثباُت السماع 

وإجازة للناسخ بخط المصنف رحمه اللَّه تعالى. وأثبتُّ الفروق المهمة في الهامش، 

ووضعُت زيادات النسخة )ب( بين معقوفتين ] [. 

المعاني،  مراعًيا  الترقيم  عالمات  ووضعُت  فقرات،  إلى  النص  قسمُت  2ـ 

وضبطُت ما يشكل من الكلمات واألعالم وما إلى ذلك.

نسبها  التي  واألقوال  لمصادرها،  المصنُف  أوردها  التي  األحاديث  عزوُت  3ـ 

ألصحابها، مع الحرص على الرجوع لمصادرها األصلية.

4ـ قمُت بمقابلة ما نقله المصنف والمقارنة بينه وبين المطبوع، معتمدا في ذلك 

على أفضل ما وقفُت عليه من نشرات المصادر، وأثبتُّ في الغالب الفروق المؤثرة 

دون غيرها، مشيًرا للحذف أو الزيادة بين معقوفتين ] [.

5ـ علقُت على ما تمسُّ الحاجة إليه، مراعًيا في ذلك االختصار واإليجاز.

ر اهَّلل َقبُل - وله الحمد والشكر - إخراج أربع رسائل له رحمه اهَّلل، وهي:  )1) وقد يسَّ
1ـ جزء فيما ورد يف سبب منع نزول المطر، نشر يف العدد: 59 من مجلة اإلصالح الجزائرية.  

2ـ اإليضاح والتبيين فيما فات الحافظ ابن حجر من األعالم يف تأليفه يف المدلسين، ضمن النشرة الشهرية   
لمجموعة المخطوطات اإلسالمية العددان: 15 - 	1 )المحرم - صفر( 1440هـ.

البحوث  مجلة  من   118 العدد:  ضمن  عاشوراء،  يوم  التوسعة  أحاديث  على  الحسنة  التنبيهات  3ـ   
اإلسالمية الصادرة عن األمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

ر المرقوم يف حديث: )أصحابي كالنجوم(، ويصدر بإذن اهَّلل تعالى ضمن سلسلة لقاءات العشر  4ـ الدُّ  
األواخر من رمضان بالمسجد الحرام لعام 1440هـ، عن دار البشائر اإلسالمية.
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	ـ قدمُت للرسالة بترجمة موجزة للمصنِّف، ودراسة مختصرة للرسالة والنسخ 
المعتمدة.

وبعد؛ فهذا جهد المقل، أرجو اللَّه تعالى أن أكون قد وفقت فيه، وأرجو اللَّه أن 
يرزقني فيه اإلخالص والقبول، وأشكر كل من أعان بتوجيه أو نصح، وأخص بالذكر 
م، وما بذل  أخي وصديقي المفيد أبا حنيف أيوب بوعالمية، جزاه اللَّه خيرا على ما قدَّ

لتوفير نسخة الخزانة الحسنية. 

والحمد للَّه رب العالمين. 

وكتبه حامًدا مصليًّا الفقير إلى عفو ربه العفو الغفور:

حاتم بن محمد فتح اللَّه المغربي

ليلة 	1 من رجب، لعام 1439هـ .

بمكناسة الزيتونة عمرها اللَّه بطاعته، 

وصانها من كل ضر وبأس وسائر بالد المسلمين.

Hatim_elatary@hotmail.com
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ترجمة الُمَصنِّف)))

اسمه ونسبه:

هو: إدريس بن محمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن حمدون بن عبد الرحمن 

بن  الكاظم  إلى موسى  نسبه  وينتهي  العراق،  الحسيني، أصله من  العراقي  الشريف 

جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي األصغر الملقب بزين الدين بن الحسين بن 

علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ورضي عنهم أجمعين.

وأول من وفد من أجداده من العراق إلى فاس: الشريف محمد الهادي بن أبي 

القاسم، واشتهر بالعلم وخدمة أهله))).

والدته ونشأته وطلبه للعلم:

أن والدتي  لي  يذكر  »وكان  والده:  اللَّه حاكًيا عن  العراقي رحمه  الشيخ  يقول 

كانت سنة عشرين ومئة وألف تقريبا«))).

ومما يدل على العناية الفائقة التي نالها المترجم له، والتربية الرشيدة، والحرص 

على تنشئته نشأة صالحة، أنه ُأدخَل الُكتَّاَب صغيرا، وقرأ القرآن وختمه مرارا، وقرأ 

على والده في النحو والصرف والفقه، والزمه واستفاد منه))). 

)1) مما وقفُت عليه من مصادر ترجمته: فهرسة الحافظ أبي العالء إدريس العراقي الفاسي، ونشر المثاين: 
األنفاس:  وسلوة   ،1	0/1 للزبيدي:  المختص  والمعجم   ،120 الحضيكي:  وطبقات   ،193/4
وفهرس  العلمية(،   –  3	4/2(  124/4 السامي:  والفكر   ،512/1 الزكية:  النور  وشجرة   ،150/1

الفهارس: 818/2، وإتحاف المطالع: 30/1.

عبد  شيوخ  ومعجم   ،1	0/1 للزبيدي:  المختص  والمعجم   ،44  -  43 له:  المرتجم  فهرسة  ينظر:   (2(
الحفيظ الفاسي: 74.

)3) فهرسة العراقي: 44.

)4) المصدر والصفحة نفسهما.
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ما  لنا  تفسر  قد  واللسان  العربية  في علوم  والده  المالزمة واالستفادة من  وهذه 

حباه اللَّه به وآتاه من فصاحة النطق، واستقامة اللسان، والسالمة من اللحن، وفي هذا 

ه ومعاصُره ابن الطيِّب القادري في نشر المثاني: »ولم يكن له في حال قراءته اعتناء  يقول ندُّ

ببعض العلوم نحو النحو والبيان والمنطق، ومع ذلك كان إذا سرد كتابا ال يلحن في شيء 

منه، بل فصيح النطق قويم الدراية على ذلك، وال ينطق بشيء غير مستقيم«))). 

 - بكليته  فاتجه  الشريف؛  الحديث  بعلم  المبكر  اشتغاله  نبوغه،  عالمات  ومن 

جمعها،  على  وحرص  كتبه،  بتحصيل  وُشغف  لطلبه،   - سنة  عشرة  أربع  ابن  وهو 

قال رحمه الله: »ولما شرعُت في االنتقال بالعلم، وذلك في سنة أربع وثالثين ومئة 

وألف، أولعُت بعلم الحديث الشريف، كالم خير كل حضري وبدوي، وطلبُت كتبه، 

السيوطي؛  الدين  الحفاظ جالل  كتاب خاتمة  أجمعها  منها، ومن  كثير  فوقفُت على 

أعني جمع الجوامع«))).

وقرأ العراقي على أشياخه جمًعا من المصنفات الحديثية، من الصحاح والسنن 

الغريب  وكتب  الحديث،  وعلوم  والتعديل،  والجرح  الرجال  وكتب  والمسانيد، 

من  وقيد  عليهم  وضبط  أشياخه  بعض  على  الكتب  من  وسمع  وغيرها،  واألطراف 

كتب الحديث ما يستغرب سماعه فضال عن وجوده في القطر المغربي إذ ذاك))).

مشايخه:

والزمهم  وقته،  أعالم  من  وجماعة  الشيوخ،  من  جلَّة  عن  العراقي  الشيخ  أخذ 
وتخرج بهم. ومن هؤالء األعالم: 

)1) نشر المثاين: 194/4. وينظر: فهرس الفهارس: 821/2.

)2) من مقدمة كتابه فتح البصير، نقال عن د. بدر العمراين يف مقدمة تحقيقه لفهرسة العراقي. وينظر: فهرس 
الفهارس: 818/2.

)3) ينظر: نشر المثاين: 194/4، وفهرس الفهارس: 822/2.
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والده أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس بن حمدون))).

الشيخ الفقيه القاضي أبو الحسن علي الشدادي الحسني))).

األندلسي  سليمان  الحاج  بن  العربي  بن  أحمد  القاسم  أبو  المحدث  الشيخ 
الغرناطي أصاًل، الفاسي داًرا )تـ:1141هـ())).

الحفيد،  اللَّه محمد بن أحمد بن محمد ميارة  أبو عبد  المشارك  العالمة  الشيخ 
الفاسي )تـ:1144هـ())).

الشيخ النحوي أبو عبد اللَّه محمد بن زكري الفاسي )تـ:1144هـ())).

الُحَرْيشي  أحمد  بــن  علي  الحسن  ــو  أب ــة  ــراوي ال المحدث  الــواعــيــة  العالم 
)تـ:1145هـ())).

الشيخ أحمد بن المبارك اللمطي السجلماسي )تـ:1155هـ())).

الشيخ أبو عبد اللَّه محمد بن عبد السالم بناني الفاسي )تـ:3	11هـ())).

العنبري  السرغيني  محمد  بن  الكبير  المدعو:  محمد  اللَّه  عبد  أبــو  الشيخ 

)تـ:4	11هـ())).

)1) ينظر: الفهرسة: 44. ولم أقف له على سنة وفاته.

)2) ينظر: الفهرسة: 45. ولم أقف له على سنة وفاته.

)3) ينظر يف ترجمته: سلوة األنفاس: 330/1، وفهرس الفهارس: 1024/1.

)4) ينظر يف ترجمته: نشر المثاين: 353/3.

)5) ينظر يف ترجمته: نشر المثاين: 338/3، وطبقات الحضيكي: 2/1	3.

)	) ينظر يف ترجمته: نشر المثاين: 1/3	3، وشجرة النور الزكية: 1/	48، وفهرس الفهارس: 342/1.

)7) ينظر يف ترجمته: نشر المثاين: 40/4، وسلوة األنفاس: 228/2.

 ،15	/1 األنفاس:  وسلوة   ،359/2 الحضيكي:  وطبقات   ،80/4 المثاين:  نشر  ترجمته:  يف  ينظر   (8(
وفهرس الفهارس: 224/1.

)9) ينظر يف ترجمته: سلوة األنفاس: 383/2.
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الشيخ المسند أبو العباس أحمد بن عبد اللَّه الغربي الرباطي )تـ:1178هـ())).

الشيخ أبو عبد اللَّه َمحمد بن قاسم جسوس )تـ:1182هـ())).

ولمترجمنا شيوخ آخرون بمكناس وغيرها، لم يذكرهم في فهرسته.

تالميذه:

تتلمذ جمٌع من الطلبة على الحافظ أبي العالء العراقي وتخرجوا على يديه، ومنهم:

أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عبد اللَّه الجزولي الحضيكي )تـ:1189هـ())).

أبو الحسن علي زين العابدين بن هاشم العراقي الحسيني الفاسي )تـ:1194هـ( 
المعروف بـ: زيان العراقي))).

عبد السالم بن الخياط القادري الحسني )تـ:1228هـ())).

محمد بن أحمد بن محمد الصقلي الحسيني )تـ:1232هـ())).

أبو محمد عبد اللَّه بن إدريس، ولد صاحب الترجمة )تـ:1234هـ())).

أبو زيد عبد الرحمن بن إدريس، ولد صاحب الترجمة )تـ:1234هـ())).

الشيخ الفقيه محمد بن الصادق بن الريسوني )تـ:1234هـ())).

البن  المطالع  وإتحاف   ،119/1 الفهارس:  وفهرس   ،120/1 الحضيكي:  طبقات  ترجمته:  يف  ينظر   (1(
سودة: 20/1.

)2) ينظر يف ترجمته: نشر المثاين: 80/4، وشجرة النور الزكية: 511/1، وإتحاف المطالع: 28/1.

)3) ينظر يف ترجمته: فهرس الفهارس: 351/1.

)4) ينظر يف ترجمته: سلوة األنفاس: 140/3، وفهرس الفهارس: 0/1	4، ودليل مؤرخ المغرب: 217.

)5) ينظر يف ترجمته: إتحاف المطالع: 111/1، األعالم للزركلي: 8/4.

)	) ينظر يف ترجمته: إتحاف المطالع: 120/1.

)7) ينظر يف ترجمته: سلوة األنفاس: 18/3، وفهرس الفهارس: 824/2.

)8) ينظر يف ترجمته: سلوة األنفاس: 19/3، وفهرس الفهارس: 824/2.

)9) ينظر يف ترجمته: فهرس الفهارس: 445/1، وإتحاف المطالع: 128/1.
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الناصري  السالم  عبد  بن  محمد  اللَّه  عبد  أبو  الفقيه  المسند  المحدث  العالمة 
الدرعي التمكروتي )تـ:1239هـ())).

الشيخ المؤقت عبد العزيز بن عبد السالم بن أحمد بن علي بن أحمد بن الحسين 
الوزجاني))).

ثناء العلماء عليه:

وكبير  ــاف،  األوص بجميل  وحلَّْوه  مترَجمنا،  على  العلم  أهل  من  جمع  أثنى 
األلقاب، ورفيع الدرجات العلمية؛ لما كان عليه من العلم الوافر، واالطالع الواسع، 

وطول الباع، مع التحقيق واإلتقان.

ه شيخه محمد جسوس )تـ:1182هـ( بقوله: »فريد عصره ووحيد دهره  فقد حالَّ
في علم الحديث«))).

وقال عنه شيخه الُحَرْيشي )تـ:1145هـ(: »الفقيه النجيب، والحافظ األريب«))).

وقال عنه أيضا شيخه بناني )تـ:3	11هـ(: »الفقيه العالمة الحافظ المحدث«))).

وأثنى عليه شيخه الرباطي )تـ:1178هـ( ثناًء عاطرا، فقال عنه في إجازته: «... 
العالم الحافظ البركة الحجة، السالك من تلك السبل والمنهاج أوضح الحجة، سيدنا 

وموالنا اإلمام األلمعي الهمام إدريس...«))).

وفي الدر النفيس عن الشيخ أبي حفص عمر الفاسي أنه كان يقول لتالمذته في 

)1) ينظر يف ترجمته: فهرس الفهارس: 843/2، اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم: 	/192.

)2) ينظر يف ترجمته ما جمعه محقق فهرسة العراقي: 24.

)3) فهرسة العراقي:	5.

)4) المصدر نفسه: 49.

)5) المصدر نفسه: 53.

)	) المصدر نفسه: 57.
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شأن أبي العالء: »هذا سيدي وسيدكم«، ويقول أيضا: »إنه أحفظ من ابن حجر«))).

القادري  الطيِّب  بن  محمد  الشيخ  الطلب  في  وقرينُه  عصريُّه،  عنه  ــال  وق
)تـ:1187هـ(: »الشيخ الحافظ المحدث الفقيه العالمة«))).

ه أبو محمد الوليد بن العربي العراقي )تـ:5	12هـ(: »كان إماًما في  وقال ابن عمِّ
علم الحديث محقًقا فيه، وانفرد بذلك في وقته فكان ال يقاومه فيه أحد، واعترف له 

ُب بسيوطي زمانه«))). بذلك علماُء زمانه وشيوُخه وأقراُنه، فكان ُيلقَّ

مؤلفاته:

علم  في  أغلبها  عديدة،  مؤلفات  الفاسي  العراقي  إدريــس  العالء  أبي  للشيخ 
الحديث، امتازت بقوة الحجة، وإتقان الصناعة الحديثية، وكثير منها رسائل وفتاوى 

كتبها جوابا لسؤال، أو تحريرا لمسألة. ومن ذلك: 

1ـ اختصار الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة للسيوطي))).

2ـ اإليضاح والتبيين فيما فات الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين))).

3ـ التنبيهات الحسنة على أحاديث التوسعة))).

)1) سلوة األنفاس: 151/1.

)2) نشر المثاين: 193/4.

)3) فهرس الفهارس: 819/2.

عالل  مؤسسة  لمخطوطات  المختصر  ينظر: الفهرس   . 	54 برقم:  الفاسي  عالل  بخزانة  نسخة  منه   (4(
الفاسي: 81/2.

بخزانة  ونسخة   ،10900 برقم:  ب(،  )ص:15  مجموع  ضمن  بالرباط  الملكية  بالخزانة  نسخة  منه   (5(
المسجد األعظم بوزان ضمن مجموع برقم: 297. وقد نشر بتحقيقي ضمن النشرة الشهرية لمجموعة 

المخطوطات اإلسالمية العددان: 15 - 	1 )المحرم - صفر( 1440هـ.
)	) منه من محفوظات مكتبة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، ضمن مجموع تحت رقم: 531/5. وقد 
نشر بتحقيقي يف العدد: 118 من مجلة البحوث اإلسالمية الصادرة عن األمانة العامة لهيئة كبار العلماء 

بالمملكة العربية السعودية.
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4ـ تخريج أحاديث الشهاب للقضاعي))).

5ـ الجواب المحتفل عن حديث الحال المرتحل))).

	ـ الدر المرقوم في حديث أصحابي كالنجوم))).

7ـ الدرر المنثورة في الدعوات المأثورة))).

8ـ كشف اللبس عن بيان أحاديث إحياء الليالي الخمس. وهو رسالتنا محل الدراسة.

9ـ رفع االلتباس فيما ورد في القياس للناس))).

10ـ شرح الشمائل المحمدية))). 

11ـ شرح الثلث األخير من مشارق األنوار من صحاح األخبار المصطفوية للصغاني، 

وقد شرحه بأمر من السلطان محمد بن عبد الله، ولم يتمه فأكلمه ابنه أبو محمد عبد الله))).

12ـ شرح إحياء الميت في فضائل آل البيت للسيوطي))). 

سلوة  وينظر:  الكتاين.  جعفر  بن  محمد  الشيخ  عليها  وعلق  ونقلها  جمعها  مصورة  نسخة  منه  وعندي   (1(
األنفاس: 150/1.

)2) منه نسخة بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء: 531/3، ويف خزانة المسجد األعظم بوزان: 297 
ضمن مجموع. وقد صدر بتحقيق د. بدر العمراين.

البشائر  دار  قريبا عن  برقم: 531/2. وسيصدر  البيضاء  بالدار  العزيز  الملك عبد  بمؤسسة  منه نسخة   (3(
اإلسالمية ضمن سلسلة لقاءات العشر األواخر من رمضان لعام 1440هـ. 

)4) منه نسخة بمؤسسة الملك عبد العزيز برقم: 531/7.

)5) منه نسخة بخزانة عالل الفاسي ضمن مجموع برقم: 755 من ص:194 إلى ص:207. ينظر: الفهرس 
المختصر: 151/2.

)	) منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط، ونسخة بخزانة الشيخ الحجوجي برقم 112 َوْفق الفهرس الخطي 
للخزانة.

)7) ينظر: اإلشراف على بعض من بفاس من مشاهير األشراف محمد الطالب بن الحاج السلمي المرداسي: 
143/1، وفهرس الفهارس: 824/2.

)8) ذكره يف فهرسته: 	4.
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13ـ فهرسة شيوخه))). 

ج لهم في الجامع الكبير: للسيوطي،  14ـ فتح البصير في التعريف بالرجال المخرَّ
ولم يتمه، كما صرح بذلك صاحب الدر النفيس.

15ـ موارد أهل السداد والوفا في تكميل مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا 
للسيوطي))).

	1ـ ما ورد في سبب منع نزول المطر))). 

17ـ نبذة يسيرة في بيان درجة بعض األحاديث: وهو تقييد في بيان درجة أربعة 
فيه  يبدأ  )ال  وحديث:  أبتر(،  فهو  اللَّه  ببسم  فيه  يبدأ  ال  بال  ذي  أمر  )كل  أحاديث: 

بالحمد(، و)إن إسماعيل هو الذبيح(، وحديث رؤية النبي ملسو هيلع هللا ىلص لربه))).

إلى غير ذلك من المصنفات والتقاييد واألجوبة المفيدة، التي أرجو اللَّه الكريم 
أن يقيض لها من يعتني بها ويخرجها.

وفاته:

توفي الحافظ أبو العالء في شعبان عام أربعة وثمانين ومئة وألف، بمدينة فاس، 
عن أربع وستين سنة)))، رحمه اللَّه وأسكنه فسيح جناته وغفر له، وألحقنا به صالحين.

)1( وقد طبع عن دار ابن حزم بتحقيق د. بدر العمراين.

)2( منه نسخة غير مكتملة بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء برقم: 531/1.

)3( منه نسخة بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء برقم: 	/531. وقد حققته - والحمد هَّلل - ونشر 
يف العدد )59( من مجلة اإلصالح الجزائرية.

إلى  الورقة 9/ب،  بالرباط؛ األولى: 805 )1419( ضمن مجموع من  الوطنية  بالمكتبة  منه نسختان   )4(
ضمن  )م:9/ص:72(،   017 ميكروفلم:  جك(   2	(  51 برقم:  والثانية:  ج1/ص81(،  )ق2  11/أ 
برقم  مجموع  ضمن  بمكناس  األعظم  المسجد  بخزانة  ونسخة   .112 إلى   110 الورقة  من  مجموع 

)502( يف ورقتين.

)5( ينظر: نشر المثاين: 195/4، وطبقات الحضيكي: 121/1، وفهرس الفهارس: 818/2.



333 ْبِس َعن َبَيان َأَحاديث إْحياء الليالي الَخْمس« ألبي العالء الفاسي نصوص)2( : »َكْشُف اللَّ

إثبات صحة نسبة الرسالة للمصنف:

يدل لصحة نسبة هذه الرسالة للحافظ أبي العالء إدريس العراقي رحمه اللَّه أمور: 

األول: أن نسخة الخزانة الحسنية العامرة، كتبت بخط تلميذ المصنف الصقلي، 

»الحمد  آخرها:  في  فجاء  تعالى.  اللَّه  رحمه  المصنف  بخط  سماعه  إثبات  وعليها 

لله، سمعُت هذا الكتاَب على مؤلِفِه شيِخنا وسيِدنا وُمفيِدنا موالنا إدريس بِن سيدنا 

المراقي آمين -، وهو ماسٌك  اللَّه أعلى  أهم  بوَّ العراقيِّ -  الُحَسْينِيِّ  وموالنا محمٍد 

فأجاب:  به.  النفع  اللَّه  أبقى  بيِدِه،  لي  يكتَب  أن  منه  وطلبُت  المباركة،  بيده  أصَلُه 

الفاسي  أصاًل،  ِقلِّيُّ  الصِّ وَنَسًبا،  َحَسًبا  الشريُف  بِه صالَحُه،  اللَّه  زاَد   - كاتُبه  قاله  ما 

داًرا - صحيٌح، وَأِذنُت له في روايته عني، والله يزيُدُه نباهًة وعلما نافذا، والكاتَب 

بن  محمد  بن  إدريس  ذنبه  وأسير  ربه  عبد  وكتبه  آمين.  المسلمين  وجميع  كذلك 

إدريس الحسيني العراقي ثم الفاسي في التاريخ.

الثاني: أن النسخة )ب( من رسالتنا محل الدراسة تقع ضمن مجموع بخط أحد 

المجموع،  المصنف في بعض حواشيه ضمن  اسم جده  المصنف، وقد ذكر  أحفاد 

وسيأتي ذكر ذلك مفصاًل في مبحث وصف النسخة المعتمدة.

فيقوُل  »وبعُد:  فقال:  اسمه  بذكر  اللَّه  حمد  بعد  رسالته  المؤلف  افتتح  الثالث: 

إدريَس  بِن  بُن محمِد  إدريُس  الطالُب عفَوُه ومغفرَتُه:  اللِه سبحاَنُه،  إلى  الفقيُر  العبُد 

الُحَسْينِيُّ الِعراقِيُّ ثم الفاسي، أاَلَن اللُه تعالى بفضلِِه قلَبُه القاسي«. 

ومما يستأنس به إلثبات نسبة الرسالة للعراقي الفاسي رحمه الله: 

بها  جادت  مختلفة،  وتقاييد  وفتاوى  أجوبة  للعراقي  ترجم  ممن  كثير  نسبة   *

قريحته، تدل على سعة علمه وقوته، كان يجيب بها على البديهة من حفظه)))، ونلمس 

)1( ينظر: نشر المثاين: 195/4، وفهرس الفهارس: 819/2.



المحرم 1441 ـه334

»ُسئِْلُت  يقول في مقدمتها:  إذ  فتاويه، ومنها رسالتنا هذه  هذا من مقدمته لجمع من 
ا ُيْرَوى في إحياِء اللَّيالي الخمِس: َلْيَلَتْي العيديِن، وليلِة التَّْرِوَيِة، وليلِة عرَفَة، وليلِة  عمَّ
ْعِف  الضَّ َشِديَدِة  بل  َوَرَد في أحاديَث َضعيفٍة،  ذلَك  بأنَّ  فأجبُت  النِّصِف من شعباَن، 

واهيٍة. َفُسئِلُت بياَن ذلَك تفصياًل فقلُت - واللُه المستعاُن -: ...«.

والوفا(،  السداد  أهل  )موارد  كتابه  في  العراقي  الحافظ  وَنَفس  منهج  أن  كما   *
في  نفسه  هو  التوسعة(  أحاديث  على  الحسنة  و)التنبيهات  المحتفل(،  و)الجواب 

رسالتنا محل الدراسة، ويظهر ذلك لمن تتبعه.

تحقيق عنوان المخطوط:

اختلف العنوان المثبت في النسختين )أ( و)ب(، فورد في مقدمة المصنف في 
النسخة )ب( قوله: »سميته: رفع اللبس عما ورد في إحياء الليالي الخمس«. 

العنوان في نسخة  إلى ورود هذا  )أ(  النسخة  الناسخ في هامش آخر  وقد أشار 
وعليها  المصنف،  على  مقروءة  نسخة  وهي  )أ(  النسخة  آخر  في  بينما  الكتاب،  من 
خطه، ونقلت من نسخة بخط المصنف، ورد تسمية رسالتنا بـ: كشف اللبس عن بيان 

أحاديث إحياء الليالي الخمس.

بيان  عن  اللبس  كشف  هو:  الدراسة  محل  لرسالتنا  الصحيح  فالعنوان  وعليه 
أحاديث إحياء الليالي الخمس. والله أعلم.

وصف النسخ المعتمدة في تحقيق الرسالة:

اعتمدُت في تحقيق رسالة أبي العالء العراقي على نسختين تامتين: 

ضمن  بالرباط،  الملكي  بالقصر  الحسنية  الخزانة  محفوظات  من  أوالهما: 
مجموع برقم: 10900، وقد رمزت لها بـ: )أ(. 

وثانيهما: من محفوظات مكتبة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، ضمن مجموع 
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تحت رقم: 531/4، وقد رمزت لها بـ: )ب(. وفيما يلي توصيفهما:

أوال: نسخة المكتبة الحسنية بالرباط:

عدد لوحاتها: )3( ونصف لوحة. 

مسطرتها: )19( سطرا، ما عدا اللوحتين األولى واألخيرة. 

ناسخها: هو محمد بن أحمد الحسني الصقلي الحسيني الفاسي )تـ:1232هـ(، 
أحد طلبة المصنف، رحمه الله))).

تاريخ نسخها: ُنسخت في حياة المؤلف، أوائل ذي القعدة من سنة اثنين وثمانين 
ومئة وألف، أي بعد أحد عشر شهًرا من تاريخ تصنيفها.

ميزتها: النسخة تامة، بها تصحيحات، ُنقلت من نسخة بخط المصنف، وُقرئت 
عليه، وكتب العراقي في آخرها بخطه إثبات سماع الناسخ وإجازته بها.

وبها بعض التعليقات والحواشي، واستعمل فيها نظام التعقيبة، وخطها مغربي، 
وقد وضع الناسخ خطًّا فوق أول كلمة من بداية كل جملة. 

ثانيا: نسخة مكتبة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء:

عدد لوحاتها: )5( لوحات. 

مسطرتها: )18( سطرا، ما عدا اللوحتين األولى واألخيرة. 

ناسخها: هو أحد أحفاد الشيخ أبي العالء العراقي، ويدل لذلك ما ورد في حواشي 
للعراقي - وهي  التوسعة(  أحاديث  الحسنة على  )التنبيهات  اللوحة 4 من مخطوطة 
ومخطوطتنا محل الدراسة ضمن مجموع واحد بنفس الخط -، كتب الناسخ: »وكذا 
كاَن  إذا  إالَّ  الجرُح  فيه  ُيْقَبْل  لم  َعدالُتُه  َثَبَتْت  إذا  جُل  »الرَّ ولفُظه:  الُبَخاِريِّ  شرِح  في 

)1) ينظر يف ترجمته: إتحاف المطالع: 120/1.
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ًرا بأمٍر قادٍح، أفاَده في النَُّكِت في باِب من أعاَد الحديَث ثالًثا في حديِث: »كاَن  ُمَفسَّ
َنا أبو العالء: وقد سبق الحافظ بهذا  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إذا َتَكلََّم بكلمٍة أعاَدها ثالًثا«. قال َجدُّ
أبو عمر بن عبد البر في كتاب العلم«. وبناًء عليه فإن ناسخ المجموع هو أحد أحفاد 

المصنِّف أبي العالء العراقي، رحمة اللَّه عليهم أجمعين.

ميزتها: النسخة تامة، بها تصحيحات، واستدراكات من الناسخ لما وقع له من 
ُمحلًّى  التعقيبة، وخطها مغربي،  نظام  فيها  التعليقات، واستعمل  أخطاء، وبها بعض 

بحمرة، وقد وضع الناسُخ خطًّا أحمر فوق أول كلمة من بداية كل جملة.

منهجه في الرسالة:

استهل الحافظ أبو العالء، رحمه اللَّه تعالى، رسالَته ببيان الباعث على تصنيفها؛ 
ذلك أنه ُسئل عما ورد من أحاديث إحياء الليالي الخمس، فحكم بضعفها ووهائها، 

فُطلَِب منه بسط القول في ذلك، فجادت قريحته بهذا الجواب المحبَّر.

بن  بقية  رواية  من  وأنه  علَّته  وبيَّن  الباب،  في  ما  بأصح  تعالى  اللَّه  رحمه  فبدأه 
ح بالسماع، فاقتضى ذلك الحكَم بضعفه من طريق بقية.  الوليد، وهو مدلِّس لم يصرِّ
بن  عمر  رواية  من  عنه،  اللَّه  رضي  عبادة  رواية  من  للحديث  الثاني  الطريق  أورد  ثم 
هارون، وبين درجته عند النقاد، وأنه أوهى من بقية بن الوليد. ثم أورد الطريق الثالث 
عن معاذ بن جبل من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك. ثم ساق الطريق 

الرابع من رواية ابن كردوس، وبيَّن علَّته.

ق لمسألة كثرة الطرق، وأنها ال تعضد بعضها بعضا إذا اشتد الضعف كما  ثم تطرَّ
في حديثنا محل الدراسة. ومن هذه المسألة انطلق لحكم العمل بالحديث الضعيف 
به - في  يقول  به - عند من  العمل  توفر شروط  في فضائل األعمال، وأوضح عدم 

حديث إحياء الليالي الخمس.
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أخذا  الخمس  الليالي  إحياء  باستحباب  القائلين  نقاش  إلى  اللَّه  رحمه  عاد  ثم 
بحديث الباب، وبيَّن عدم توافر شروط األخذ به، على قول من يجيز العمل بالضعيف 

في الفضائل.

موارده:

وشروحها،  حديث  كتب  بين  ما  جوابه،  في  العالء  أبي  الحافظ  موارد  عت  تنوَّ

وكتب الرجال، والمصطلح والفقه وغيرها.

الجوامع  وجمع  للدارقطني،  ــراد  واألف ماجه،  ابن  سنن  الحديث:  كتب  فمن 

للسيوطي، والجامع الصغير، والترغيب والترهيب للمنذري.

)بالواسطة(، وشرح  العيد  دقيق  األحكام البن  إحكام  الحديث:  ومن شروح 

ألبي  الحصين  الحصن  ة  ُعدَّ بشرح  المخلصين  وتحفة  للمناوي،  الصغير  الجامع 

الفاسي. اللَّه  عبد 

البغدادي،  للخطيب  بغداد  تاريخ  المجروحين البن حبان،  الرجال:  ومن كتب 

ي، واإلصابة في معرفة الصحابة، وتعريف أهل التقديس بمراتب  تهذيب الكمال للِمزِّ

الموصوفين بالتدليس، ولسان الميزان البن حجر، والكاشف في معرفة من له رواية 

في الكتب الستة، وميزان االعتدال للذهبي، والجامع لما في المصنفات الجوامع من 

أسماء الصحابة األعالم للحافظ عيسى بن سليمان الرعيني األندلسي.

مختصر  شرح  في  الجليل  ومواهب  خليل،  للشيخ  المناسك  الفقه:  كتب  ومن 

خليل للحطاب، القول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع للسخاوي.

الجوزي،  البن  والموضوعات  المتناهية،  العلل  الموضوعات:  كتب  ومن 

وتلخيصها للذهبي، والآللئ الكبرى للسيوطي. 
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ومن كتب المصطلح: فتح المغيث، واإليضاح في شرح نظم االقتراح للسخاوي.

ومن كتب التخريج: البدر المنير البن الملقن.

د  ونجده ينقل بالواسطة عن تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، والقول المسدَّ
في الذب عن مسند أحمد البن حجر.

وُيحيل المصنف على بعض كتبه، ومن ذلك إحالته على الدرر اللوامع في الكالم 
على أحاديث جمع الجوامع للسيوطي.  والحمد للَّه رب العالمين.

اللوحة ]1/أ[  من النسخة )أ(



339 ْبِس َعن َبَيان َأَحاديث إْحياء الليالي الَخْمس« ألبي العالء الفاسي نصوص)2( : »َكْشُف اللَّ

اللوحة األخيرة من النسخة )أ(
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اللوحة ]1/أ[ من النسخة )ب(

اللوحة األخيرة من النسخة )ب(
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¢
]صلى اللَّه على سيِّدنا محمد وآله[)))

رب يسر الخير واختم أعمالنا به بجاه سيد األولين واآلخرين))) )))

الحمُد للِه وكفى، وسالٌم على عباِدِه الذيَن اصطفى، وجميِع اآلِل واألصحاِب 
والتابعيَن لهم أهِل الَوَفا. 

بُن  إدريُس  ومغفرَتُه:  عفَوُه  الطالِب  سبحاَنُه،  اللِه  إلى  الفقيُر  العبُد  فيقوُل  وبعُد: 
محمِد ابِن إدريَس الُحَسْينِيُّ الِعراقِيُّ ثم الفاسي - أالَن اللُه تعالى بفضلِِه قلَبُه القاسي -: 

يالي الخمِس: َلْيَلَتْي العيديِن، وليلِة التَّْرِوَيِة، وليلِة  ا ُيْرَوى في إحياِء اللَّ ُسئِْلُت عمَّ
عرَفَة، وليلِة النِّصِف من شعباَن؟

ْعِف واهيٍة.  فأجبُت بأنَّ ذلَك َوَرَد في أحاديَث َضعيفٍة، بل َشِديَدِة الضَّ

َفُسئِلُت بياَن ذلَك تفصيال ؟

فقلُت - واللُه المستعاُن -))):

ياِم، قال َعِقَب  َأصَلُح))) ما َوَرَد في ذلَك ما أخرَجُه ابُن ماجة))) في ُسنَنِِه، آخَر الصِّ

)1) زيادة من )ب(.

)2) ساقطة من )ب(.

)3) التوسل بجاه النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص من بدع الدعاء التي شاعت وذاعت بين صفوف المسلمين بسبب انتشار 
أهل  بعض  عنها  وغفل  الكبير،  عليها  وهرم  الصغير،  عليها  فنشأ  ذلك،  يف  وموضوعة  ضعيفة  أحاديث 
العلم والفضل. يراجع يف بيان ذلك: مجموع الفتاوى: 211/1، والتوسل: أنواعه وأحكامه، والضعيفة: 

1/	7 )ح:22( للشيخ األلباين.

)4) ورد يف )ب(: »سميته رفع اللبس عما ورد يف إحياء الليالي الخمس«.

)5) يف )ب(: »أصح«.

)	) كذا يف النسختين مًعا، ولعله اختياٌر ألبي العالء، ومعلوم االختالف الحاصل يف ضبط اسم ابن ماجه هل 
هو بالهاء أم التاء.
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ابُن  اُر[)))  أبو أحمَد ]الَمرَّ العيديِن))): حدثنا  َلْيَلَتْي  قاَم  فيَمْن  باٌب  أبواِب االعتكاِف: 
ى، قال: نا َبِقيَُّة بُن الوليِد، عن َثْوِر بِن يزيَد، عن خاَلِد بِن  وَيه، نا محمُد بُن الُمَصفَّ َحمُّ
ِه  َمْعَداَن، عن أبي ُأَماَمَة، عن النبي صلى اللَّه عليه سلم قال: »َمْن َقاَم َلْيَلَتِي اْلِعيَدْيِن لِلَّ

ُمْحَتِسًبا)))، َلْم َيُمْت َقْلُبُه َيْوَم َيموُت))) اْلُقُلوُب«. 

ومن عندِه فقط َأْوَرَدُه الحافُظ جالُل الديِن األَْسُيوطِي في كتابِِه: جمِع الجوامِع))) 
ومختصِرِه: الجامِع الصغيِر))). 

أوَل  والترهيب  الترغيب  كتابِِه:  في  الُمنِْذِريُّ  العظيِم  عبُد  الديِن  زكيُّ  وَسَبَقُه 
َرُه بــ)عن(، ثمَّ قاَل: »ُرواُتُه  العيديِن، ترجَم عليِه: الترغيُب في إحياِء ليلِة العيديِن وصدَّ

ثقاٌت، إال أنَّ َبِقيََّة ُمدلٌِّس، وقد َعنَْعنَُه«. انتهى))). 

يَباَجِة قوَلُه: »فإذا كان إسناُد الحديِث صحيًحا أو َحَسنًا أو ما  وقد أسلَف في الدِّ
رُتُه بلفظة: )عن(«. ثم قال: »وكذلك إن كاَن في إسناِدِه راٍو ]مبهٌم، أو[)))  قاَرَبُهما َصدَّ
 ،»... َف، وَبِقيَُّة ]ُرواِة[))) اإلسناِد ثَِقاٌت، أو فيهم كالٌم ال َيُضرُّ ضعيٌف ُوثَِّق، أو ثَِقٌة ُضعِّ
ُرُه أيضا بلفظِة: )عن(، ثمَّ ُأشيُر إلى ]إرسالِِه وانقطاِعِه أو َعْضلِِه،  إلى أن قاَل: »ُأَصدِّ
فيِه، فأقوُل: رواُه فالٌن من روايِة فالٍن، أو من طريِق  الُمختلِف  اِوي  الرَّ أو[)1)) ذلَك 

)1) حديث: 1782.
وَيه«،  اُر بن َحمُّ اُر«، والصحيح ما يف )أ(، وهو ما يف نسخ ابن ماجه: »أبو أحمد الَمرَّ )2) وقع يف )ب(: »الَبزَّ
وَيه - بفتح المهملة وضم الميم المشددة - بن منصور  اُر - بفتح أوله وتشديد الراء - بن َحمُّ وهو: َمرَّ

الثقفي أبو أحمد الهمداين الفقيه الحافظ. ينظر: هتذيب التهذيب: 80/10.
)3) كذا يف نسختي التأصيل والمكنز، ويف نسخة الرسالة: »محتسبا هَّلل«.

)4) كذا يف األصل، ويف نسخ ابن ماجه: )تموت(.

)5) 714/9، برقم: 38/4142	22.

)	) ينظر: ضعيف الجامع الصغير للشيخ األلباين: )ح:5742(.

)7) الرتغيب والرتهيب: 152/2.

)8) زيادة من الرتغيب والرتهيب.

)9) زيادة من الرتغيب والرتهيب.

)10) زيادة من الرتغيب والرتهيب.
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فالٍن، أو في إسناِدِه فالٌن أو نحو هذه العباَرِة، وال أذكُر ما قيَل فيه من جرٍح وتعديٍل 
آخِر  في  باًبا  فيهم  المختلِف  لهؤالِء  وَأْفــَرْدُت  ُذكَِر،  كلَّما  فيه  قيَل  ما  َتْكَراِر  خوًفا من 
واحٍد  كلِّ  في  قيَل  ما  وأذكُر  المعجِم[)))،  حروِف  على  ُمرتَّبا  فيه  ]َأذُكُرُهم  الكتاِب، 

منهم من جرٍح وتعديٍل ]ل/1/أ[ على سبيِل االختصاِر«.))). 

عنَد  ثقٌة  األعــالِم،  أحُد  الَوليِد  بُن  »َبِقيَُّة  ُه:  َنصُّ ما  عليِه)))  الُمَحاِل  في  قال  ثم 
َثنَا أو أخبرنا فهو ثَِقٌة«.  الجمهوِر ولكنَُّه ُمَدلٌِّس، قال النََّسائِيُّ ]وغيُره[))): إذا قاَل َحدَّ

انتهى الغرض. قال: »وفيِه كالٌم كثيٌر َيرِجُع إلى ما ذكرناُه«. 

فليَس  ْح  ُيَصرِّ لم  لكنَُّه  َماِع،  السَّ بلفِظ  َح  َصرَّ لو  َحَسٌن  حديَثُه  أنَّ  كالُمُه  فاقتضى 
بَحَسٍن. 

وَيُدلُّ عليِه ما َأسلَف في كتاِب الزكاِة في ترهيِب السائِل أن َيسأَل بوجِه اللِه غيَر 
قال:  ثم  ْعِف،  الضَّ ِة  ِشدَّ على  الِة  الدَّ )ُرِوَي(،  بلفَظِة:  َرُه  وَصدَّ حديثا  ذكَر  فإنَُّه  الجنِة، 
َن بعُض َمشايِخنَا إسناَدُه، وفيه ُبْعٌد،  )))، وَحسَّ

َبَرانِيُّ في الكبيِر وغيُر الطََّبرانِيِّ »رواُه الطَّ
واللُه أعلُم«. انتهى لفظه))). 

في  َحَجٍر  ابُن  الحافُظ  أفاَدُه  َحْسَبَما  المذكوِر  َبِقيََّة  روايِة  من  هو  الحديُث  وهذا 
اإلصابِة، قال: »وَسنَُدُه َحَسٌن لواَل َعنَْعنَُة َبِقيََّة«. انتهى))). 

)1) زيادة من الرتغيب والرتهيب.

)2) الرتغيب والرتهيب: 1/	3 - 37.

)3) وذلك يف آخر كتاب الرتغيب يف )باب: ذكر الرواة المختلف فيهم المشار إليهم يف هذا الكتاب(: 8/4	5.

)4) زيادة من الرتغيب والرتهيب.

 135/5 اآلثار:  مشكل  شرح  يف  والطحاوي  )ح:7530(،   132/8 الكبير:  يف  الطرباين  أخرجه   (5(
)ح:1877( عن أبي أمامة الباهلي.

)	) الرتغيب والرتهيب: كتاب الصدقات، ترهيب السائل أن يسأل بوجه اهَّلل غير الجنة، وترهيب المسئول 
بوجه اهَّلل أن يمنع: 02/1	 )ح:	(.           

)7) اإلصابة يف تمييز الصحابة: 255/2، بتصرف يسير.
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اٌب...« إلى  وقد قال الُمنِْذِريُّ َصْدَر كتابِِه: »وإذا كان في اإلسناِد َمْن قيَل فيِه كذَّ
ُق  َيَتَطرَّ ال  بحيُث  َتْوثِيًقا  فيِه  َأَر  ولم  فقط،  ضعيٌف  أو  جدا،  ضعيٌف  أو   ...« قال:  أن 
ْرُتُه بلفظِة: )ُرِوَي(، وال أذكُر ذلَك الراوي وال ما قيَل فيِه  إليِه احتماُل التَّْحِسيِن، صدَّ
الَبتََّة، فيكوُن لإلسناِد الضعيِف َدالَلتاِن: تصديُرُه بلفظِة )ُرِوَي(، وإهماُل الكالِم عليه 

]في[))) آخِرِه«))).

بلفظِة:  َتصديُرُه  فاألَْوَلى  وحينئذ،  بحسٍن،  ليَس  اإلحياِء  حديَث  أن  ُل  َفَيَتَحصَّ
)ُرِوَي(، إالَّ أن يكوَن ذلَك ُمْثَبًتا في األصِل، لكنَّ ُنْسَخَتيَّ ليَس فيهما ذلَك))).

َقُه  ، وقاَل قبَلُه: »َوثَّ َهبِيِّ يِّ للذَّ ومثُل ما مرَّ له عن النََّسائِيِّ في مقتَضِب تهذيِب الِمزِّ
الجمهوُر فيما َسِمَعُه من الثِّقاِت«))). 

ومثُلُه عند النََّسائِيِّ في الميزاِن، وزاَد عن غيِرِه قاَل: »وقال غيُر واحٍد كاَن ُمَدلِّسا، 
ٍة«. ثم قال: »وقاَل أبو حاتٍم: ال ُيْحَتجُّ بِه، وقال أبو مِْسَهٍر:  فإذا قال )عن( فليَس بُِحجَّ

»أحاديُث َبِقيََّة ليست َنِقيًَّة، فكْن منها على َتِقيٍَّة«، وقال ابُن ُخَزْيَمَة: ال أحَتجُّ بِه«))). 

الحقِّ  قال عبد  »وَبِقيَُّة ذو غرائَب وعجائَب ومناكيَر.  َتْرَجَمتِِه:  آخَر  الذهبيُّ  قال 
في غيِر موضٍع: حديُث َبِقيََّة ال ُيْحَتجُّ به. وروى له أحاديَث وسكَت عن َتْليِينِها. وقال 
َعَفاِء، وَيْسَتبِيُح ذلَك، وهذا إْن صحَّ ُمْفِسٌد  أبو الحسِن بُن القطَّاِن: َبِقيَُّة ُيَدلُِّس عن الضُّ

)1) زيادة من النسخة: ب.

)2) الرتغيب والرتهيب: 37/1.

)3) وهذا من تواضع الحافظ العراقي الفاسي، وشدة حرصه على إنصاف أهل العلم والتماس األعذار لهم، 
يف  )ُرِوَي(  بلفظة:  الحديث  صدر  المنذري  الحافظ  فوجدت  اللفظة  تتبعُت  وقد  له.  وغفر  اهَّلل  فرحمه 
نسخة المكتبة الظاهرية: )ل/	25-ب(، وكذا نسخة فيض اهَّلل أفندي برقم: 291 )ل/85–ب(، ونسخة 

الدكتور محمد الرتكي: ل/107- أ. 
وأما النسخة المطبوعة بتحقيق عمارة فال توجد فيها لفظة )ُرِوَي(.  

)4) الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة للذهبي: 273/1.

)5) ميزان االعتدال: 331/1 - 332.



347 ْبِس َعن َبَيان َأَحاديث إْحياء الليالي الَخْمس« ألبي العالء الفاسي نصوص)2( : »َكْشُف اللَّ

َفَعَلُه  ولكنَُّه  َبلِيٌَّة،  قال: »وهي  ثم  يفعُلُه«.  أنَّه  عنه  واللِه صحَّ هذا  نعْم  قلُت:  لَعدالتِِه. 
ما  أْمَثُل  الكذَب. هذا  َد  َتَعمَّ أنَُّه  ُيسِقُطُه  الذي  ْخِص  الشَّ َز على ذلَك  َجوَّ باجتهاٍد، وما 

ُيْعَتَذُر بِه عنُه«.))). انتهى.

ِسيَن في  وقد ترجَم الحافُظ ابُن َحَجٍر َبِقيََّة ]ل/1/ب[ هذا في َتْصنِيِفِه في الُمَدلِّ

حوا فيِه  المرتبِة الرابعِة)))، فيمن »اتُِّفَق على أنه ال ُيْحَتجُّ بشيٍء من حديثِِهْم إال ما َصرَّ

َعَفاِء والمجاِهيِل«. انتهى. ماِع لكثرِة َتْدلِيِسِهْم عِن الضُّ بالسَّ

))) َعِقَبُه عن ُعَباَدَة بلفِظ: »من َأْحَيا َلْيَلة  وال يقاُل: َيْعَتِضُد هَذا بما َأْوَرَد الُمنِْذِريُّ

َبَرانِيِّ في األوسِط  اْلفطِر َوَلْيَلَة اأْلَْضَحى لم َيُمْت قلُبُه َيْوَم َتُموُت اْلُقُلوُب« من عنِد الطَّ

والكبيِر)))، واقتصَر في الجمِع في َعْزِوِه على الكبيِر))). 

»صلى«  األوسِط  لفَظ  وَأْوَرَد  األْفَراِد)))،  في  اَرُقْطنِيُّ  الدَّ أيًضا  أخرَجُه  وأقول: 

بدل »أحيا«. 

ألنَّا نقوُل: َراِويِه َأْوَهى من َبِقيََّة المذكوِر؛ وهو عمُر بُن هاروَن)))، َتْرَجَمُه ابُن ِحبَّاَن 

اعيَن، وقال: »َيروي الُمْعَضالِت عن  َعفاِء والَمْتروكيِن والَوضَّ في المجروحيَن من الضُّ

)1) ميزان االعتدال: 339/1.

)2) ينظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس البن حجر: 49.

)3) الرتغيب والرتهيب: 153/2.

)4) لم أقف عليه يف المعجم الكبير، وقد نسبه له أيضا الهيثمي يف مجمع الزوائد: 198/2. وهو يف األوسط: 
57/1 )ح:159(، بلفظ: »من صلى...«.

)5) ينظر: جمع الجوامع للسيوطي: 7/9	4 )ح:15	22111/3(.

»أحيا«  بلفظ:  أورده  وقد  التدمرية(،  )ط:   89/2 القيسراين:  البن  واألفراد  الغرائب  أطراف  ينظر:   (	(
ويراجع: العلل للدراقطني: 9/12	2.

)7) عمر بن هارون بن يزيد بن جابر بن سلمة الثقفي موالهم أبو حفص البلخي. ينظر: الجرح والتعديل: 
عدي:  البن  والكامل   ،)	55 )ترجمة:   90/2 حبان:  البن  والمجروحين   ،)7	5 )ترجمة:   140/	

	/57 )ترجمة: 1201(، وهتذيب التهذيب: 501/7 )ترجمة: 839(.
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ِعي ُشُيوًخا لم َيَرُهْم، كان ابُن َمْهِدي َحَسَن الرأِي فيِه«))). الثَِّقاِت، وَيدَّ

َث  فحدَّ محمٍد  بُن  َجْعَفُر  مات  وقد  المدينَة  َدَخَل  »كذاٌب  هو  َمِعيٍن:  ابُن  قال 
عنُه«. ]وكان جريٌر يحكي عن زائَِدَة أنه رآه َيْشَرُب الخمَر[))). قال ابُن َمِعيٍن: »ليَس 

انتهى))). بشيٍء«. 

»كذاٌب  عنه:  ولفُظُه  تاريِخِه،  في  الخطيُب  َأْسنََدُه  َمِعيٍن؛  ابِن  عن  ُذكَر  ما  ومثُل 
خبيٌث ليَس حديُثُه بشيٍء«))). 

وفي  المبارِك،  ابِن  عن[)))  ]وكذا  كذاٌب،  أنَُّه  محمٍد  بِن  صالِح  عن  أسنَد  وكذا 
يُّ  الِمزِّ َجَزَم  ولذا  انتهى))).   . النََّسائِيِّ عن  وكذا  الحديِث،  َمْتروُك  صالٍح:  عن  روايٍة 

َر الُمنِْذِريُّ حديَثُه هذا بلفظِة: )ُرِوَي(.   َهبِيُّ بأنه واٍه)))، وصدَّ وَتبَِعُه الذَّ

يالَِي الخمَس  وأورَد قبُل كذلَك عن معاِذ بِن جبٍل)))، ولفُظ المتِن: »من أحَيا اللَّ
َوَجَبْت له الجنَُّة: ليلُة التَّْرِوَيِة)))، وليلُة عرفَة، وليلُة النَّْحِر، وليَلُة الفطِر، وليلُة النِّْصِف 

.((1(
من شعباَن« من عند األْصَبَهانِيِّ

)1) المجروحين البن حبان: 90/2.
)2) ما بين المعقوفتين ال يوجد يف ترجمة عمر بن هارون من المجروحين، وهو يف ترجمة عمر بن عبد اهَّلل 
بن يعلى بن مرة الثقفي )91/2(، وقد ترجم له بعد عمر بن هارون، فلعل العراقي رحمه اهَّلل سبق نظره 

لرتجمة بن مرة فأدخل هذا الكالم يف ترجمة بن هارون.
)3) المجروحين البن حبان: 91/2. وينظر: من كالم أبي زكريا يحيى بن معين يف الرجال، من رواية ابن 

طهمان: 1	 )ترجمة: 141(.
)4) تاريخ بغداد: 17/13.

)5) ما بين المعقوفتين مطموس يف )أ(، وقد أتممته من )ب(.

)	) ينظر: تاريخ بغداد: 19/13.

)7) ينظر ترجمة عمر بن هارون من: هتذيب الكمال: 520/21، والكاشف للذهبي: 70/2.

)8) أي المنذري يف الرتغيب والرتهيب: 152/2، ويف سنده عمر بن هارون.

)9) كتب على الهامش: »الرتوية: اليوم الثامن من ذي الحجة«.

)10) أخرجه األصبهاين يف الرتغيب والرتهيب: 248/1 )ح:374(، وأسقط ليلة الفطر.
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وفي الجمِع »األربَع« َبَدَل »الخمَس«، وأسقَط ليلَة النِّصِف من شعباَن، أورَدُه من 
يباَجِة أن كلَّ ما ُعِزَي لهؤالِء  َم في الدِّ اِر)))، وقدَّ ْيَلِميِّ وابِن عساكَر وابِن النَّجَّ عنِد الدَّ
َرر))) وفيها أن بعَضها أضعُف من بعٍض كهذا،  فهو ضعيٌف)))، وَتَكلَّْمُت معُه في الدُّ
فقد َعزاُه في الصغيِر البِن عساكَر، وَبيََّن شارُحُه))) عن الحافِظ ابِن َحَجٍر أنه من روايِة 
: قال يحيى - ويعني  ي وهو َمْتروٌك. قاَل: »وقاَل ابُن الَجْوِزيِّ ِحيِم بِن زيٍد الَعمِّ عبِد الرَّ

 .(((
اٌب. وحكى ما َمرَّ عن النََّسائِيِّ ابَن َمعيٍن - : َكذَّ

بشيٍء،  ليَس  قال:  َمِعيٍن  ابِن  وعن  الحديِث،  َمْتروُك  عنه:  الخطيِب  تاريِخ  وفي 
المديني  ابن  ]وعن  ثقة))).  غيُر  قال:  الجوزجاني  وعن  َتَركوُه،  قال:  البخاري  وعن 

وأبي داود: ضعيف)))، وفي المجروحين البن حبان: »يروي العجائب« )))[))).

الجوامِع  جمِع  من  المختصِر)1))  شرِح  في  الَحطَّاُب  األلفاَظ  هذِه  أورَد  وقد 

 	20/3 الخطاب:  بمأثور  الفردوس  )ح:	20272/178(،   433/8 الجوامع:  جمع  ينظر:   (1(
الرحيم بن زيد  تاريخ دمشق: 92/43. ويف سنده عبد  ابن عساكر يف  )ح:5937(. والحديث أخرجه 

العمي، وسيأيت الكالم عليه.

)2) ينظر: جمع الجوامع للسيوطي: 44/1.

)3) يقصد كتابه: الدرر اللوامع يف الكالم على أحاديث جمع الجوامع للسيوطي، ولم يتمه كما أشار لذلك 
صاحب الرسالة المستطرفة: 183، ومنه نسخة بالخزانة الحسنية برقم: 47	12. ينظر مقدمة تحقيق د. 

بدر العمراين لفهرسة الشيخ أبي العالء العراقي: 	1.

)4) الغالب أن الحافظ أبا العالء يقصد المناوي )تـ:1031هـ( يف فيض القدير لكثرة نقله عنه يف فتاواه وكتبه 
األخرى.

)5) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير: 	/39، والتنوير شرح الجامع الصغير للصنعاين: 53/10. 
وكالم ابن الجوزي يف الموضوعات: 213/2.

ي.  )	) يف )ب( سقط كالم الجوزجاين يف الَعمِّ

)7) ينظر: تاريخ بغداد: 8/12	3.

)8) ينظر: المجروحين: 1/2	1 )ترجمة: 784(.

)9) ما بين معقوفتين ساقط من )ب(.

)10) ينظر: مواهب الجليل: 479/2.
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]ل/2/أ[ لألَْسُيوطِي، وكأنه لم َيسَتحِضْر من سبَقُه وهو الُمنِْذِريُّ حسبما ُسطَِّر. 

وما زاَدُه في الجمِع ولم َيُسْقُه الُمنِْذِريُّ وال الَحطَّاُب مع أنه في الجمِع لفُظ: »من 

َقلبُه يوَم يموُت القلوُب«)))، من  اللَّه  َلْيَلَتْي العيِد وليلَة النِّصِف من شعباَن أحيا  َأْحيا 

عنِد الحسِن بِن سفياَن، عن ابِن ُكْرُدوٍس عن أبيِه، وكأنَُّه لم يوجد إال عنَد الحسِن. 

وقد أورَدُه الحافُظ ابُن َحَجٍر في اإلصابِة من عنِدِه، ومن عنِد َعْبَداَن الَمْرَوِزي، 

وابِن شاهيَن، وعلي بِن سعيٍد - وهو الَعْسَكِريُّ -، قال: »وغيرِهم«))).

َعْينِيُّ في جامِعِه في الصحابِة)))، وهؤالء كلُُّهْم على شرِط الجمِع  وأقوُل: َسَبَقُه الرُّ

بكل نقٍل منهم))). 

ُمتََّهٌم  متروٌك  وهو  سالٍم،  بُن  مرواُن  ُكــْرُدوٍس:  ابِن  عن  »رواُه  اإلصابِة:  في  قال 

بالَكِذِب«.))). انتهى.

في  الَجْوِزيِّ  ابُن  أيضا  بِه  وَجَزَم   ،(((
للنََّسائِيِّ الُمْقَتَضِب  في  بِه  َجَزَم  ما  وَنَسَب 

َنَقَلُه  فيما  وائِد  الزَّ َمْجَمِع  صاحُب  الَهْيثِميُّ  الديِن  نوُر  به  َح  وَصرَّ الموضوعاِت)))، 

)1) جمع الجوامع: 434/8 )ح:20274/1778(.

)2) ينظر: اإلصابة يف تمييز الصحابة: 434/5 و 	47، وأسد الغابة: 1033 )ترجمة: 	444 – 4447(.

الرعيني  سليمان  بن  عيسى  للحافظ  األعالم  الصحابة  أسماء  من  الجوامع  المصنفات  يف  لما  )3) الجامع 
يمتلكها،  كان  التي  العراقي  العالء  أبي  نسخة  أن  العزيزة  الموافقات  ومن  )تـ:32	هـ(.  األندلسي 
وباعها ابنه إبراهيم بعد وفاته، هي النسخة الفريدة الوحيدة التي طبع عليها الكتاب وصدر عن المكتبة 

اإلسالمية يف ستة أجزاء.

)4) ينظر: الجامع للرعيني: 445/4 )ترجمة:49	4(.

)5) ينظر: اإلصابة يف تمييز الصحابة: 434/5.

و340  )ح:71(   39 للذهبي:  الموضوعات  تلخيص  ينظر:  مرتوكا.  سالم  بن  مروان  كون  من  أي:   (	(
)ح:924(.

)7) ينظر: الموضوعات البن الجوزي: 173/1.
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َعروَبَة:  أبو  »قال  الكبرى:  الآللئ  في  اأَلْسُيوطِيُّ  وقال  ]البدِر[))).  في  ]المناوي[))) 

َيَضُع الحديَث«.))).

وأقوُل: الراوي عنُه ]َسَلَمُة بُن[))) سليماَن الَجَزِري، رواُه عنُه عيسى بُن إبراهيَم 

منكر  والنسائي  البخاري  »قال  وقال:  الميزاِن)))،  في  أورَدُه  ترَجَمتِِه)))  في   . يُّ الُقَرشِّ

الحديث، وقال النسائيُّ أيًضا: متروك، وقال أبو حاتم: متروُك الحديِث، وقال يحيى: 

ليَس بشيٍء«))).

وِزيُّ عن  وكذا َنَقَل في اللِّساِن عن ابِن الجاروِد)))، وزاَد في اللساِن: »وقال الَمرُّ

 : أحمَد: ليَس بشيٍء، وكذا قال أبو داوَد، وزاد: ال أدري من أين هو؟ وقال الساِجيُّ

عفاِء«))).   منكُر الحديِث، وفيه نظٌر. وذكَرُه الُعَقْيلِيُّ وابُن شاهيَن في الضُّ

ٍة«.  قلُت: وكذا ابُن حباَن)1)). قال في اللِّساِن: »وقال الحاكُم: واهي الحديِث بَِمرَّ

انتهى)))).

)1) كلمة غير مقروءة، ويغلب على ظني أنه يقصد المناوي.

)2) كذا يف النسختين، ويغلب على ظني أنه َسْبُق قلم، والمقصود: فيض القدير للمناوي، إذ المصنف ينقل 
عنه كثيرا يف رسائله األخرى. وكالم المناوي يف فيض القدير: 117/1.

)3) أي مروان بن سالم. ينظر: الآللئ المصنوعة يف األحاديث الموضوعة للسيوطي: 144/1.

)4) مطموس يف )أ(.

)5) أي: عيسى بن إبراهيم القرشي، وهو المقصود بما يأيت.

)	) يف هامش )أ(: »وقال: حديث منكر مرسل«. وهي ساقطة من )ب(. 

)7) ميزان االعتدال: 308/3.

)8) ينظر: لسان الميزان: 	/257.

البن  والكذابين  الضعفاء  أسماء  وتاريخ   ،)1434 )ترجمة:   395/3 للعقيلي:  الكبير  الضعفاء  ينظر:   (9(
شاهين: 145 )ترجمة: 4	4(.

)10) ينظر: المجروحين البن حبان: 121/2. 

)11) ينظر: لسان الميزان: 	/259.
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التَّْخِريِج)))؛  وهذِه األلفاُظ المذكورُة في وصِف رواِة هذه األحاديِث هي أسوُأ 

ٍة.  َنَظٌر، وليَس بثقٍة، ثم واٍه بَمرَّ ُمتََّهٌم بالكذِب، وفيه  اٌب َيَضُع، وبعدها:  فأسوُأَها: كذَّ

َد فيِه«. انتهى))).  : »أي قوال واحدا ال َتَردُّ َخاِويُّ قال السَّ

فهذه أسانيُد واهيٌة، ولذا أورَد ابُن الَجْوِزيِّ هذِه األحاديَث في الِعَلِل الُمَتنَاِهَيِة في 

األحاديِث الواهيِة))). 

قال في األلفيِة األثريِة وشرِحَها: »وإن َيُكْن َضْعُف الحديِث لكِذٍب في راويه، أو 

ْعُف - ولو َكُثَرْت ُطُرُقُه«، انظْر تماَمُه، وفي آخِرِه:  عِف فلم َينَْجبِْر ذا - أي الضَّ َقِويَّ الضَّ

»يجوُز العمُل به في الفضائِل« كذا لفُظ السخاوي))).

وجواُز العمِل بالضعيِف في الفضائِِل مشروٌط بشروٍط منها: 

ْعِف))) ]ل/2/ب[. ، وهذا َشِديُد الضَّ ْعُف يسيًرا بأن ال َيْشَتدَّ أن يكوَن الضَّ

ُيستحبُّ  قوُلُهم:  فكيَف  بَشْرٍع،  ليس  ما  ُيشرَع  لَِئالَّ  ذلك  ُيشاَع  ال  أن  ومنها 

بهذا؟  العمُل 

)1) ينظر يف بيان مراتب التجريح: الجرح والتعديل البن أبي حاتم: 37/2، ومعرفة أنواع علم الحديث البن 
الصالح: 245 )ط: الفحل(، وتقريب التهذيب: 74.

ة. ينظر: فتح المغيث: 291/2.  )2) وكالم السخاوي يف بيان معنى قولهم: واٍه بمرَّ

)3) ينظر: العلل المتناهية: 77/2.

ا( أي: أو شذوٍذ يف روايتِِه، بأن  )4) ولفظ السخاوي: » )وإن يكن( َضعُف الحديِث )لكذٍب يف( راويِه )أو َشذَّ
خالَف من هو أحفُظ أو أكثُر )أو قوَي الضعُف( بغيرهما بما يقتضي الرد كفحش الخطأ )فلم يجبر ذا( 
أي: الضعف بواحٍد من هذه األسباب ولو كثرت طرقه. كحديث: »من حفظ على أمتي أربعين حديثا«، 
فقد نقل النووي اتفاَق الحفاِظ على ضعفه من كثرة طرقه، ولكْن بكثرة طرقه القاصرِة عن درجِة االعتبار، 
بحيث ال ُيجربُ بعضها ببعض يرتقي عن مرتبة المردود المنكر الذي ال يجوز العمُل به بحال، إلى رتبة 

الضعيف الذي يجوز العمل به يف الفضائل«. انتهى من فتح المغيث: 130/1.

)5) أي حديث إحياء الليالي الخمس.



353 ْبِس َعن َبَيان َأَحاديث إْحياء الليالي الَخْمس« ألبي العالء الفاسي نصوص)2( : »َكْشُف اللَّ

وقد نقَل الَحطَّاُب عن ابِن الُفراِت))) ضعَف الحديِث مرفوعا - أي: كما ُذكَِر -، 
اَرُقْطنِيِّ أنَّ الَمْحفوَظ في هذا  قال: وموقوًفا - أي: على مكحوٍل -، كما َنَقَل عن الدَّ

َوْقُفُه على َمْكُحوٍل))).

بأنَّ  وُنوِزَع   ، النََّوِويُّ َسَبَقُه  فيها،  ُيَتَساَمُح  الفضائِِل  أحاديُث  الُفراِت:  ابِن  وقوُل 
نَْتُه، ال أنه َثَبَت بها استحباُب ما َدلَّْت عليِه،  معنى َتساُمِحِهم فيها: جواُز العمِل بما َتَضمَّ

.((( َخاِويِّ ألنَّ االستحباَب حكٌم شرعٌي يحتاُج إلى دليٍل. راجِع اإليضاَح للسَّ

وقال في آخِر القوِل البديِع: »قال شيُخ اإلسالِم أبو زكريا يحيى النََّوِويُّ رحمه اللَّه في 
ثِيَن والفقهاِء وغيِرِهم: يجوُز وُيستحبُّ العمُل في الفضائِِل  األذكاِر: قال العلماُء من الُمَحدِّ
عيِف ما لم يكن موضوًعا. وأما األحكاُم كالحالِل  والتَّْرِغيِب والتَّْرِهيِب بالحديِث الضَّ
والحراِم والبيِع والنِّكاِح والطالِق وغيِر ذلَك فال ُيعمُل فيهما إال بالحديِث الصحيِح أو 
الحسِن، إال أن يكوَن في احتياٍط في شيٍء من ذلَك، كما إذا َوَرَد حديٌث ضعيٌف بكراهِة 

َه عنه، ولكْن ال يجُب. انتهى))). بعِض الُبيوِع واألنكحِة، فإنَّ الُمستحبَّ أن َيَتنَزَّ

بِه  ُيعمُل  ِعيَف ال  الضَّ الحديَث  إن  فقال:  المالكيُّ في ذلك  الَعَربِيِّ  ابُن  وخالَف 
ُمطلقا))). 

)1) عبد الخالق بن علي بن الحسين الحسني المالكي، المعروف بابن الفرات، المتوىف سنة 794هـ، أخذ 
عن الشيخ خليل، وصنف شرحا على مختصره. ينظر يف ترجمته: توشيح الديباج للقرايف: 104 )ترجمة: 

111(، وشذرات الذهب: 570/8.

)2) ينظر: مواهب الجليل: 479/2، والعلل للدارقطني: 270/12.

الحافظ  فيه  شرح  وقد  االقرتاح،  نظم  شرح  يقصد  اهَّلل  رحمه  العراقي  العالء  أبا  المؤلف  أن  الغالب   (3(
العيد. وشرُح  ابن دقيق  العراقي لكتاب االقرتاح للحافظ  الدين  السخاوي رحمه اهَّلل نظم الحافظ زين 

السخاوي لم أقف عليه مطبوًعا، وذكر محقق نظم االقرتاح أن منه نسخة يف دار الكتب المصرية.

)4) األذكار للنووي: 5.

)5) اشتهر هذا القول عن الحافظ ابن العربي المعافري يف كثير من كتب المصطلح، ونجده ينكر على من 
يبني األصول على األحاديث الضعيفة، ويوصي تالميذه بعدم االشتغال بما لم يصح سنده. لكْن يشكل 
على هذا موقفه من الحديث المرسل، وقوله بقبوله وحجيته. ينظر لالستزادة: الحديث الضعيف وحكم 

االحتجاج به للدكتور عبد الكريم الخضير: 3	2.
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بالضعيِف  العمِل  شرائَِط  إنَّ  بخطِِّه:  وَكَتَبُه  يقوُل  مراًرا  شيَخنَا  سمعُت)))  وقد 

ابيَن  ْعُف غيَر شديٍد، فيخرُج ما انفرَد عن الكذَّ ل: ُمتََّفٌق عليه أن يكون الضَّ ثالثٌة: األوَّ

والُمتََّهِميَن بالكذِب، ومن َفُحَش َغَلُطُه«)))، انظر َتماَمُه. 

اٍب، وُمتََّهٍم، وَمْن َفُحَش  وهذا الذي نحُن في الكالِم عليِه ال َيْسَلُم طريٌق من كذَّ

ن أخَذُه َبِقيَُّة. َغَلُطُه، والطريُق األولى ال ُيعرُف عمَّ

َسَبَقُه  للحديِث،  العيديِن  ليلِة  إحياِء  استحباَب  الفرات  ابِن  عن  الَحطَّاِب  وَنْقُل 

شيُخُه خليٌل في المناسِك ولفُظُه: »وينبغي أن ُيْحيَِي ليلَة العيِد بالصالِة، وقد كان ابُن 

َها)))، واستحبَّ العلماُء ذلَك في جميِع األقطاِر))) للحديِث: »من أحيا  عمَر يقوُمها كلَّ

ليلَة العيِد أحيا اللُه َقْلَبُه يوَم َيموُت الُقلوُب«، لكْن بشرِط أن ال يكوَن في المساجِد، 

وال في المواِضِع المشهوَرِة«. انتهى))).

)1) القائل هو الحافظ السخاوي.

)2) انتهى هنا نقل المؤلف عن الحافظ السخاوي يف )القول البديع يف الصالة على الحبيب الشفيع(: 472. 
 ،170/1 دقيق:  البن  األحكام  إحكام  به:  القائلين  عند  الضعيف  بالحديث  العمل  شروط  يف  ويراجع 
وتدريب الراوي: 1/	45 )ط: السرساوي(، وتبيين العجب: 23، اختصار علوم الحديث ومعه شرحه 

الباعث الحثيث: 275/1، والحديث الضعيف وحكم االحتجاج به: 273.

الرزاق يف مصنفه 309/3 )ح:5754(: عن  عبد  رواه  ما  بنى كالمه هذا على    الشيخ خليال  لعل   (3(
معمر، عن أيوب، عن نافع قال: »ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيُت يف المسجد ليلَة الفطر، 
ثم يغدو منه إذا صلى الصبح وال يأيت منزله«، وكذا ما أخرجه بسند ضعيف عن ابن عمر قال: »خمس 
ليال ال يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيدين«. 
ي المرويَّ عن ابن عمر ما قاله اإلماُم الشافعيُّ يف األم 231/1: »وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي  وقد يقوِّ

ليلة جمع، وليلة جمع هي ليلة العيد ألن صبيحتها النحر«.

)4) يف هذا االدعاء نظر؛ فقد كره ذلك جماعات من محققي العلماء، وهنوا عن ذلك، وحكموا ببدعيته وعدم 
مشروعيته، ويكفي يف ذلك ما قرره المصنف وذكره من كالم ابن دقيق العيد رحمه اهَّلل.

)5) لم أقف على كالم خليل يف منسكه.
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وقد َنَقَل شيُخ أشياخنا ]موالنا[))) أبو عبِد اللِه الفاسي))) في شرِح الحصِن عن 
النَّْجِم الغيطي))) الخالَف عن التابعيَن في إحياِء ليلِة النصِف من شعباَن، وعن أحمَد 

في قياِم َلْيَلِة العيِد روايتين))). راجع بقيََّتُه فقد أطاَل))). 

للُعْمَدِة  شرِحِه  في  ]ل/3/أ[  ذلَك  َر  قرَّ وقد  الِعيِد،  َدقِيِق  ابِن  قوَل  قبَلُه  وراجْع 
واتِِب، فقال بعَد كالٍم: »وما ورَد فيه حديٌث ال ينتهي إلى  في كالمِه على ركعاِت الرَّ
ِة، فإن كاَن َحَسنًا ُعِمل به إن لم ُيعارْضُه صحيٌح أقوى منُه، وكانت َمْرَتَبُتُه ناقصًة  حَّ الصِّ
ِد اللَّفُظ في طلبِِه،  عن هذه المرتبة الثانية، أعني: الصحيح الذي لم َيُدم عليه، أو لم ُيَؤكَّ
يِن ُمنَِع منه،  وما كان ضعيفا ال َيدُخُل في حيِز))) الموضوِع. فإْن أحدَث ِشعاًرا في الدِّ
وإن لم ُيْحِدْث فهو َمَحلُّ نظر؛ َيحتمُل أن يقاَل: إنه ُمستحبٌّ لِدُخولِِه تحَت العموماِت 
الُمْقَتِضَيِة لفعِل الخيِر واستحباِب الصالِة. وَيْحَتِمُل أن ُيقاَل: إنَّ هذه الُخصوصياِت 
بالوقِت، أو بالحاِل، أو بالهيئِة والفعِل المخصوِص، ُمحتاٌج إلى دليٍل خاصٍّ يقتضي 

استحباَبُه بخصوِصِه، وهذا أقرُب، والله أعلم.

)1) زيادة من )ب(.

)2) أبو عبد اهَّلل محمد بن عبد القادر بن علي بن يوسف أبي المحاسن الفاسي، أخذ عن والده عبد القادر 
وعمه محمد، وأحمد الزموري األصفر وغيرهم. وأخذ عنه خالئق كثر؛ منهم أبو عبد اهَّلل المسناوي، 
وأبو محمد عبد السالم القادري. له مؤلفات عدة منها: تحفة المخلصين بشرح عدة الحصن الحصين، 
وشرح نظم طرفة الطرف لعم أبيه محمد العربي. تويف سنة 	111هـ. ينظر يف ترجمته: طبقات الحضيكي: 

312، وفهرس الفهارس للكتاين: 183/1، الفكر السامي: 118/4.

)3) يف )ب( الغيضي، وهو خطأ؛ والصحيح الغيطي كما يف )أ(. وهو: نجم الدين محمد بن أحمد الَغْيطي 
بفتح الغين المعجمة المصري الشافعي، سمع من عبد الحق السنباطي وأخذ عنه، وعن كمال الدين بن 
984هـ،  سنة  تويف  حديثية.  وأربعينيات  المعراج،  منها:  مؤلفات  له  وآخرين.  الطويل  والكمال  حمزة، 

وقيل غير ذلك. ينظر يف ترجمته: شذرات الذهب: 595/5، فهرس الفهارس: 888/2.

)4) ينظر: مجموع فتاوى شيخ اإلسالم: 132/23، لطائف المعارف: 327، كشاف القناع: 539/1.

)5) لم أقف على كتاب تحفة المخلصين بشرح عدة الحصن الحصين، وقد طبع بتحقيق الدكتور محمد بن 
عزوز، عن مركز الرتاث الثقايف المغربي باالشرتاك مع دار ابن حزم.

)	) يف )ب(: »غير«، والصحيح ما يف )أ(.
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وها هنا تنبيهاٌت: األوُل: حيث ُقلنا في الحديِث الضعيِف: إنَُّه َيْحَتِمُل أن ُيْعَمَل 

به لُدخولِِه تحَت العموماِت، فشرطُه: أن ال يقوَم دليٌل على المنِع منُه أخصُّ من تلَك 

العموماِت...«، ثم ذكَر مثاَلُه. 

ثم قال: »الثاني أن هذا االحتماَل الذي ُقلناُه - من َجواِز إدراِجِه في العموماِت - 

ِة؛  ُيريُد بِه في الفعِل، ال في الحكِم باستحباِب ذلَك الشيِء الَمخصوِص بَهْيَئتِِه الخاصَّ

، بخالِف ما  ِة يحتاُج دلياًل شرعيًّا عليِه وال بدَّ ألنَّ الحكَم باستحبابِِه على َهْيَئتِِه الخاصَّ

إذا فعَل بناًء على أنَُّه من جملِة الخيراِت التي ال َتْخَتصُّ بذلَك الوقِت وال بتلَك الهيئِة، 

ْلُه. وفيه بياُن قولِِهم: ُيعمُل بالحديِث  فهذا هو الذي ُقلنا باحتمالِِه«))). انظر تماَمُه وَتَأمَّ

الضعيِف أو ُيباُح العمُل بِه. و]فيه[))) قولهم: أحاديُث الفضائِل ُيَتساَمُح فيها.

َيَتساَمُحوَن في إيراِد  وقال ابُن َحَجٍر في »تبييِن العجِب«: »اشتهَر أنَّ أهَل العلِم 

األحاديِث في الفضائِل وإن كاَن فيها َضْعٌف ]ما لم تكن موضوعة[)))، ويبقى مع ذلَك 

ُيعمَل  لئالَّ  َيْشَتِهَر ذلَك  الحديِث ضعيًفا، وأن ال  العامُل كوَن ذلَك  َيْعَتِقَد  أن  اشتراُط 

اِل فَيُظنَّ أنه سنٌة صحيحٌة،  بحديٍث ضعيٍف َفُيْشَرَع ما ليس بَشْرٍع، أو َيراُه بعُض الجهَّ

َح بمعنى ذلَك األستاُذ أبو محمِد بُن عبِد السالِم وغيُرُه.  وقد صرَّ

َث َعنِّي بحديٍث ُيَرى أنَُّه كذٌب  ولَِيْحَذِر المرُء من ُدخولِِه تحت قولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: »من َحدَّ
فهو أحُد الَكاِذبيَن«))) فكيَف بمن َعِمَل بِه؟ وال فرَق في العمِل بالحديِث في األحكاِم 

)1) إحكام األحكام البن دقيق العيد: 9/1	1 وما بعدها.

)2) زيادة من )ب(.

)3) زيادة مهمة من تبيين العجب سقطْت من األصل.

)4) أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه: )ح:1(، والرتمذي: أبواب العلم، باب ما جاء فيمن روى حديثا وهو 
ث عن رسول اهَّلل - ملسو هيلع هللا ىلص - حديثا وهو  يرى أنه كذب )ح:2		2(، وابن ماجه: أبواب السنة، باب من حدَّ
يرى أنه كذب )ح:38(، وعبد اهَّلل بن اإلمام أحمد يف زوائده على المسند: )ح:903(. وقال الرتمذي: 

»هذا حديث حسن صحيح«.
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أو في الفضائِِل إذ الُكلُّ َشْرٌع« انتهى بنقِل الَحطَّاِب ]عنه[))) )))، وعنه شيُخ أشياِخنَا 
في شرِح الحصِن.

ابِن َحَجٍر في  الحافِظ  الكبرى للجالِل األَْسُيوطِي ]ل/3/ب[ عن  وفي الآللئ 
الحالِل  في  األحكاِم  أحاديِث  من  َتُكْن  لم  إذا  »األحاديُث  ُه:  َنصُّ ما  ِد  الُمَسدَّ القوِل 

والحراِم فالتََّساُهُل في إيراِدَها مع َتْرِك البياِن لحالها سائغ)))« ))). انتهى. 

لوا في غيِر موضوٍع َرَوْوا«.  وإلى هذا أشاَر الِعراقِيُّ في األلفيِة بقولِِه: »وَسهَّ

: »حيُث اقتصروا على سياِق إسناِدِه. قال في األلفيِة: من غيِر تبييٍن  َخاِويُّ قال السَّ
لَضْعٍف، وَرَأْوا بياَنُه: أي: وعدَم التَّساُهِل في ذلَك ولو ساقوا إسناَدُه. 

ْرِعيِّ من الحالِل والحراِم  قال في األلفيِة: »في الحكِم أي: في أحاديِث الحكِم الشَّ
وغيرِهَما«انتهى المراُد))). 

وقد َمرَّ أنَّ االستحباَب حكٌم شرعٌي وكذا الفضائُل، وقد ُبيَِّن َمرتبُة الحديِث الذي 
قالوا ُيْسَتَحبُّ العمُل بِه، وإلى هذا أشاَر خليٌل في مختصِرِه بقوله: »وُنِدَب إحياُء ليلِة 

العيِد«))). 

العشِر  وا عليِه في  ينصُّ الحديُث! ولم  َيِصحَّ  باالستحباِب هنا ولم  قوَلُهْم  وانظر 
إذا  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه عنها قالت: كان  ثبَت عن عائشَة رضي  األواِخِر من رمضاَن، وقد 

َدَخَل العشُر شدَّ مِْئَزَرُه وأحيا َلْيَلُه، وأيقَظ أهَلُه))). 

)1) سقطت من )ب(.

)2) مواهب الجليل: 184/3، وهو يف تبيين العجب بما ورد يف شهر رجب: 23.

)3) ويف )ب(: »دافع«، ويف القول المسدد »شائع«، ويف الآللئ المصنوعة: »سائغ«، وهما أولى مما يف )ب(.

)4) الآللئ المصنوعة: 107/1، والقول المسدد: 11. 

)5) فتح المغيث: 151/2، بتصرف يسير.

)	) مواهب الجليل: 479/2. وُكتب يف هامش )ب(: »نص المختصر«.

)7) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل يف العشر األواخر من رمضان )ح:2024(.
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في  يجتِهُد  ال  ما  األواخــِر  العشِر  في  َيْجَتِهُد  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه  رسول  كان  ــٍة:  رواي وفي 
غيرها))).

من  األخيِر  العشِر  في  أهَلُه  يوقُِظ  كاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  أن  عنه  اللَّه  رضي  عليٍّ  وعن 
رمضاَن))). 

وعن زينَب بنِت أمِّ َسَلَمَة قالْت: لم يكِن النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إذا َبِقَي من رمضاَن عشرُة أيَّاٍم 
َيَدُع أحًدا من أهلِِه ُيطِيُق القياَم إالَّ أقاَمُه))). 

َرَزَقنَا اللُه اتباَع ما صحَّ لنا عن نبيِّنا الحريِص على رشاِدَنا، وصلواُتُه َتْتَرى عليِه 
إلى يوِم معاِدَنا، آميَن آميَن آميَن.

ى بـ:  َتمَّ بحمِد اللِه تعالى ُمَسمًّ

كشف اللبس عن بيان أحاديث إحياء الليالي الخمس)))

ُه)))،  وُكتَِب أوائَل شواٍل عاَم أحٍد وثمانيَن ومئٍة وألٍف، رزَقنَا اللُه خيَرُه وكفانا َشرَّ
وآِخُر دعوانا أِن الحمُد للَّه ربِّ العالمين.

۞۞۞
انتهى ما ُوجَد بخطِّ مؤلِفِه أطاَل اللَّه بقاَءُه بَمنِِّه. 

)1) أخرجه مسلم: كتاب االعتكاف، باب االجتهاد يف العشر األواخر من شهر رمضان )ح:1175(.

القدر  ليلة  يف  جاء  ما  باب  الصوم،  أبواب  والرتمذي:  )ح:1058(،  المسند:  يف  أحمد  اإلمام  أخرجه   (2(
)ح:795(. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

)3) أخرجه محمد بن نصر المروزي يف قيام الليل )ينظر: مختصر المقريزي: 247(، ويف سنده ابن لهيعة.
وعزاه الحافظ ابن حجر للرتمذي. ينظر: فتح الباري: 473/5. 

الليالي  إحياء  اللبس عن حديث  رفع  بـ:  للرسالة: »مسمى  آخر  إلى عنوان  اإلشارة  )أ(  )4) ورد يف هامش 
الخمس، وكتب إلخ...«.

)5) إلى هنا انتهت النسخة )ب(.
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اللَّه له وألشياخِه،  ، كان  ِقلِّيُّ الصِّ الُحَسْينِيُّ  بُن أحمَد  العبيِد: محمُد  أفقُر  وكتَب 
أوائَل ذي القعدَة الحراِم من سنِة اثنتيِن وثمانيَن ومئٍة وألٍف، رزقنا اللَّه خيَرُه آمين.

الحمد لله، سمعُت هذا الكتاَب على مؤلِفِه شيِخنا وسيِِّدنا وُمفيِدنا موالنا إدريَس 
َأُهم اللَّه أعلى المراقي آمين -، وهو  بِن سيِِّدنا وموالنا محمٍد الُحَسْينِيِّ العراقيِّ - بوَّ

ماِسٌك أْصَلُه بَيِده المباركِة، وطلبُت منه أْن يكتَب لي بيِدِه، أْبَقى اللُه النفَع به.

ِقلِّي  الصِّ وَنَسًبا،  َحَسًبا  الشريُف  صالَحُه،  بِه  اللَّه  زاَد   - كاتُبه  قاله  ما  فأجاب: 
وعلًما  نباهًة  يزيُدُه  واللُه  عنِّي،  روايته  في  له  وَأِذنُت  صحيٌح،   - داًرا  الفاسي  أصاًل، 

نافًذا، والكاتَب كذلك وجميَع المسلمين آمين.

ثم  العراقيُّ  الحسينيُّ  إدريَس  بِن  محمٍد  بُن  إدريُس  ذنبِه  وأسيُر  ربِّه  عبُد  وكتبه 
الفاسيُّ في التاريخ))).

)1) وتمت المقابلة وإعادة النظر يف الرسالة يوم السبت ثاين أيام عيد الفطر لعام 1439 من هجرة سيد ولد 
عدنان عليه الصالة والسالم، قبيل صالة المغرب، بمكناسة الزيتونة حرسها اهَّلل وسائر بالد المسلمين، 
وأسأل اهَّلل الكريم أن يرحم المصنف والناسخ، ويجعل هذا العمل لوجهه خالًصا وال يجعل فيه ألحد 
شركا وال نصيبا، وأرجو من كل من وقف على هذا العمل أن ينصح للعبد الفقير، واهَّلل من وراء القصد.
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