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  عممي منيج وضع في المحّدثين جيود
 الواىية لمروايات لمتصّدي

  (ٔ)يعبد القادر سميمان
 المقدمة
 

 كأصحابو األطيار آلو كعمى اهلل عبد بف محمد عمى كالسبلـ كالصبلة هلل الحمد
 :  كبعد الديف، يـك إلى بإحساف تبعيـ كمف األبرار

 المعصـك كالتطبيؽ اهلل تابلك العممية الترجمة ىي النبكية السنة أف شؾٌ  ال 
 كالضبلؿ، الزيغ مف كاألماف القكيـ كالمنياج الكاضح البياف مف فيو ما جانب إلى ألحكامو،

 الزمف تقٌدـ كمع كمقٌؿ، كضابط كمقٌؿ، مكثر بيف كركايتيا حفظيا في الناس تفاكت كقد
 كلكف جاء،ىك  كعاصفة عمياء لفتنة كتعٌرضت الحصر، فاقت حتى كتشٌعبت الركاية اتسعت

 كاألكىاـ، لؤلكاذيب فريسة لكتابو، المبٌيف كىك ،  اهلل رسكؿ حديث ليذر يكف لـ تعالى اهلل
 النقد عممية الركاية جانب إلى نشأت حيث كصانيا،  المصطفى نبٌيو سنة فحفظ

 في كان:" قاؿ سيريف ابف عف بسنده البغدادم الخطيب ركل فقد ،والتمحيص والتفتيش
 عن سألوا الفتنة وقعت فمما الفتنة، وقعت حتى اإلسناد عن يسألون ال لناسا األول الزمن

 ىذه: المبارؾ البف قيؿ كقد ،(ِ)"البدعة أىل حديث ويترك السنة أىل حديث ليحّدث اإلسناد،
 .(ّ)" الجيابذة ليا يعيش:" قاؿ المكضكعة، األحاديث

 كأسماء كاإلشارات، فعاؿكاأل كالعبارات الكممات تحصى البشرية تاريخ في مرة كألكؿ
  يحدد تفصيمي سجؿٌ  الركاة مف راك لكؿ أصبح حتى ارتحؿ، كمف حؿٌ  كمف كالكبار، الصغار

 .كالكذب الكىـ مراتب كأعمى كالعدالة الضبط مراتب أعمى بيف مكانو

                                                           

 راف بالجزائر .بكمية العمـك اإلنسانية كالحضارة اإلسبلمية بجامعة كى الدكتكر في الحديث كعمكمو ستاذاأل( ُ)
، المدينػة المنػكرة ة( الخطيب البغدادم، الكفاية في عمـ الركاية، تحقيؽ أبك عبد اهلل السكرقي، المكتبة العمميػ(ِ

(ُ/ُِّ). 
 ( .ّٕ/ُ( الخطيب البغدادم ، المصدر نفسو )(ّ
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 األخبار لتمييز السبيؿ ىك ،الرواة بنقد يسمى ما أك ،الرواة أحوال بيان فكاف
 . كالكاىية الضعيفة األخبار مف الصحيحة
 الذىبي الحافظ قاؿ ،  الصحابة عصر في بدأ   اهلل رسكؿ أحاديث في والنقد 

 كاتسعت ،(ُ) "األخبار قبول في احتاط من أول كان:"   الصديؽ بكر أبي ترجمة في
 باتت حيث ىجرم الثالث القرف أكاخر حتى كاستمر كأتباعيـ، التابعيف عصرم في دائرتو
 . كالسماع بالمشافية نقبل ال لمكتب سةدرا الركاية
 كضكابطو، بقكاعده عممي، منيج كضع في أثمرت قد المحدِّثين جيود أف شؾٌ  كال     

 .كالكاىية الضعيفة لمركايات كالتصٌدم كالتحريؼ الدخؿ مف النبكية السنة لصيانة
 خبار األ ونقمة الرواة أحوال بيان في المحدِّثون عميو سار الذي المنيج ىو فما

 ؟ ضوابطو ىي وما
 : كخاتمة مطالب، ثبلثة مف تتشكؿ عممية خطة كضعت األسئمة ىذه عمى كلئلجابة   

 . اإلسبلمية األمة عمى كأثرىا الكاىية الركاية مفيـك: األول المطمب
 .األكلى الثبلثة القركف في هكر كتط الركاية، مف التثبت في الحديثي النقد نشأة: الثاني المطمب
 . الكاىية لمركايات التصدم في العممي المنيج ضكابط: الثالث بالمطم

 .كالتكصيات النتائج مف جممة كتتضٌمف: الخاتمة

 

                                                           

عي الريػاض، (، تحقيؽ حمدم عبد المجيد السمفي، دار الصميِ/ُ( شمس الديف الذىبي، تذكرة الحفاظ، ) (ُ
 ىػ .ُُْٓ، ُط
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 :اإلسالمية األمة عمى وأثرىا الواىية الرواية مفيوم:  األول المطمب
 :الواىية الرواية مفيوم -ُ
 كتتمٌثؿ الحديث، صطمحم ميزاف في كالمترككة المطركحة الركاية ىي الكاىية الركاية    
 .   كالمكضكعة المترككة الضعيفة األحاديث في
 المقبكؿ، الحديث شركط مف شرطا فقد ما ىك: بأنو (ُ) الضعيؼ الحديث عرؼ كقد   

 : ستة كىي

 . االسبلـ بأحكاـ الظاىر كااللتزاـ كالتقكل الصدؽ أم: العدالة -

 . األداء عند ضاراالستح ثـ كاإلتقاف الحفظ في الدقة كىك: الضبط -

 أك إرساؿ دكف النياية حتى الحديث ركاة مف تمقاه قد الركاة مف كاحد كؿ أم: االتصاؿ -
 .انقطاع

 . منو ثؽك أ ىك لمف الثقة الراكم مخالفة كىك: الشذكذ عدـ -

 الحديث صحة في قادح خفي كصؼ مف الحديث سبلمة أم: القادحة العمة كجكد عدـ -
 . منو السبلمة كالظاىر

 . إليو االحتياج عند العاضدي  -
 الحديث شركط مف أكثر أك كاحدا شرطا فقد الذم الحديث ىك :المردود فالحديث

 الضبط مستكل عمى إف، ركاتو مف راك في قادحة عمة كجكد أك، السند اتصاؿ كعدـ، المقبكؿ
 .العدالة مستكل عمى أك
 ضعفو، ينجبر ما كمنو كخفتو، ركاتو ضعؼ شدة بحسب الحديث ضعؼ كيتفاكت   

 العدالة، في قدح عف ناتجا ضعفو كاف ما فكؿ ينجبر، ال ما كمنو الشكاىد، أك بالمتابعات
 كاالبتداع كالفسؽ، الناس، أحاديث في كالكذب بو، التيمة أك ،  اهلل رسكؿ عمى كالكذب
 ىذا أسباب سكء لشدة الضعؼ، درجة عف يرتقي كال الطرؽ، كثرة فيو يؤثر ال... كنحكه بكفر

 . الضعؼ

                                                           

يـ كمػػاىر ياسػػيف مػػ(، تحقيػػؽ عبػػد المطيػػؼ اليُُُ( ابػػف الصػػبلح ، معرفػػة أنػػكاع عمػػـك الحػػديث، ) ص: (ُ
 .ََِِ، ُالفحؿ، دار الكتب العممية، بيركت، ط
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 المكضكع، الحديث عف يككف فباألكلى الضعيؼ، الحديث عف الكبلـ ىذا كاف فإذا   
 فكبل يقره، أك يفعمو أك يقمو لـ مما ككذبا، اختبلقا   اهلل رسكؿ إلى المنسكب الكبلـ كىك

 ميزاف في الكاىية الركاية يمثبلف المكضكع، كالحديث المتركؾ، الضعيؼ الحديث األمراف
 .الحديث حمصطم

 : اإلسالمية األمة عمى الواىية الرواية خطر -ِ
 إلى بالفعؿ يؤدم اإلسبلمية المجتمعات في الكاىية األخبار انتشار أف شؾ كال   

 كالعبادات كالعقيدة المجاالت، مختمؼ في كذلؾ الناس، حياة في الكاسع االضطراب
 في الجادة عف الخركج خطكرة عمى  النبي نٌبو كقد... ذلؾ إلى كما كاألخبلؽ كالمعامبلت

 عمي كذب مف: " قاؿ أنو  النبي عف طرؽ عدة مف الصحيحيف في جاء فقد األخبار، نقؿ
 كذب فمف أحد عمى ككذب ليس عمي كذبا إف:" ركاية كفي ، (ُ) "النار مف مقعده فميتبكأ
 كذابكف دجالكف فالزما آخر في يككف" :ركاية كفي ، (ِ) "النار مف مقعده فميتبكأ متعمدا عمي

ياى ـػػػػػفإياك ـ،ػػػآباؤك كال أنتـ تسمعكا لـ ما ثػاألحادي مف يأتكنكـ  كال ـػػػػػػيضمكنك ال ـػػػػكا 
 . (ّ) " يفتنكنكـ

 عمى سيكذب أنو عمى كاضحة داللة فييا كغيرىا الشريفة النبكية النصكص ىذه   
 مفسدة ألنو الناس، بقية مىع الكذب يماثؿ ال   اهلل رسكؿ عمى الكذب كأف ،  النبي
 النبي تكٌعد ليذا قاطبة، اإلسبلمية األمة عمى اعتداء كىك شرعا، شرعا ليس ما تصيِّر كبيرة
  فيو الترغيب أك الزنادقة، أراد كما الديف، إفساد الكذب غاية كانت سكاء بالنار، فاعمو 
 . كالترىيب الترغيب في الكضع أباحكا الذيف الجٌياؿ بعض عند الحاؿ ىك كما
 كما األحكاـ في كاف ما بيف   النبي عمى الكذب تحريـ في العمـ أىؿ رؽػػػيف كلـ   
 القبائح، كأقبح الكبائر، أكبر مف حراـ فكمو ذلؾ، كغير الفضائؿ كأحاديث فيو، حكـ ال

 . االجماع في بيـ يعتد الذيف المسمميف بإجماع
 

                                                           

 (.َُ/ُ، ِ(، كمسمـ )ح:ِٓ/ُ، َُٕ( متفؽ عميو، البخارم )ح:(ُ
 (.َُ/ُ، ّمـ )ح:(، كمسّْْ/ُ، ُِِٗ( متفؽ عميو، البخارم )ح:(ِ
 (.ُِ/ُ، ٕ( أخرجو مسمـ )ح:(ّ
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 الدكريات أك الصحافة أعمدة في ابالكيت   كعمى الكاعظيف، عمى ينبغي ىنا كمف  
 في كالمتحدثيف كاإلرشادات، المكاعظ عمى المشتممة األشرطة ميصدِّرم عمى ككذا كالمجبلت،

 الناس كتبصير كالكاىية، المنكرة الضعيفة بالركايات االستشياد يتجنبكا أف اإلعبلمية، األجيزة
 . كاآلخرة الدنيا في ينفعيـ فيما كالفضائؿ، كاألحكاـ السنف مف   اهلل رسكؿ عف صحٌ  بما
 عمى ذلؾ عمى يترتب ما كمرارة كالكاىية، الضعيفة الركايات عاقبة في الفيـ كالفيـ   

 .كمكاف زماف كؿ في األمـ رائدة لتككف كجؿ عز اهلل اختارىا التي األمة ىذه أجياؿ
 السنة عف بكالذ الركاة، أحكاؿ ببياف طبقة، كؿ في األئمة مف جماعة قياـ فمكال   

 ضعيؼ ىك مما ثابت صحيح ىك ما يتبيف كلـ بالمنكر، المعركؼ الختمط المطيرة النبكية
 ،  اهلل أف إال البمكل؛ بيا كعٌمت الشريعة، جممة مف الكاىية األحاديث تمؾ لبقيت ساقط،
 بيذه طبقة كؿ في األئمة قياـ فكاف ،  نبٌيو سنة يحفظ مف قٌيض بعباده، كرحمتو لطفو مف

 .الديف في الكاجبات كأعظـ القربات أفضؿ مف كىي النبكية، السنة صيانة في الجميمة الميمة
 الثالثة القرون في هور وتط الرواية، من التثبت في الحديثي النقد نشأة: الثاني المطمب

 : األولى
 كمتنا، سندا الحديث في بالنقد كانت النبكية السنة حماية أف يتبٌيف ذكره سبؽ كمٌما 

 اآلثار عرؼ بماذا قيؿ فإف:" الرازم حاتـ أبي ابف قاؿ الضعيؼ، مف الصحيح مييزلت
 كرزقيـ الفضيمة بيذه  اهلل خصيـ الذيف الجيابذة العمماء بنقد: قيؿ كالسقيمة؟ الصحيحة

 . (ُ) " كزماف دىر كؿ في المعرفة ىذه
 اهلل رضي الصحابة عصر في بدأ قد   اهلل رسكؿ حديث في النقد أف شؾ كال

 الثالث القرف أكاخر حتى كاستمر كأتباعيـ، التابعيف عصرم في دائرتو كاتسعت عنيـ،
 . كالسماع بالمشافية نقبل ال لمكتب دراسة باتت الركاية أف ذلؾ ىجرم،

 : الصحابة عصر في النقد -ُ
 في النقد كاف إنما بعضا، بعضيـ ييكىذِّب كلـ يكذبكف يككنكا لـ  الصحابة إف   

 الخطيب قاؿ ليـ، تعالى اهلل بتعديؿ عدكؿ فيـ غير، ال القمبي االطمئناف مف لمزيد عيدىـ

                                                           

 ـ.ُِٓٗ، ُ(، دار إحياء التراث العربي ، بيركت، طِ/ُ( ابف أبي حاتـ الرازم، الجرح كالتعديؿ، ) (ُ
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خباره ليـ اهلل بتعديؿ معمكمة ثابتة الصحابة عدالة إف:" البغدادم  ليـ كاختباره طيارتيـ عف كا 
 :﴿َلَؼْد َرِِضَ اَّللهُ َعنِ تعالى قكلو منيا كثيرة، الباب ىذا في كاآليات ، (ُ) "القرآف نص في

ؽِقـََي َعَؾْقِفْم َوَأَثوَِبُ  َجَرِة َفَعؾَِم َمو ِِف ُقُؾوِِبِْم َفَلكَزَل السه ًَ الشه  ْم َفْاحًو َقِريبًو اْدُْمِمـنَِي إِْذ ُيَبويُِعوَكَك ََتْ
بَ تعالى كقكلو ،]ُٖ الفتح[ ُلوَن ِمَن اْدَُفوِجِريَن َواألَكَصوِر َوالهِذيَن اته وبُِؼوَن األَوه ُعوُهم بِنِْحَسوٍن :﴿َوالسه

َاَفو األَْْنَوُر َخولِِديَن فِقَفو َأَبدًا ذَ  ِري ََتْ ْم َجـهوٍت ََتْ ـُْفْم َوَرُضوْا َعـُْه َوَأَعده ََلُ ِِضَ اَّللُّ َع لَِك اْلَػْوُز ره

 .]ََُ التكبة[ اْلَعظِقُم 
 الخدرم يدسع أبك ركاه ما منيا المعنى، ىذا عمى تدؿ كثيرة أخبار النبكية السنة كفي 

 النبي قاؿ: قاؿ   ":ميدٌ  بمغ ما ذىبا أحد مثؿ أنفؽ أحدكـ أف فمك أصحابي، تسبكا ال 
 . (ِ) " نصيفو كال أحدىـ

 الضبط ألف مكجكدا كاف عيدىـ في النقد أف إال بالنص، عدكؿ كمو  فالصحابة 
 بعضيـ فككا نسي، مف كنسي حفظ، مف منيـ حفظ فقد العدالة، في ليما مدخؿ ال كالحفظ
 :قاؿ ،  اهلل رسكؿ عف حدثنا: أرقـ بف لزيد: قاؿ ليمى أبي ابف ركل بعض، مف أحفظ

 .  (ّ) "شديد اهلل رسكؿ عف كالحديث كنسينا، كبرنا"
 في احتاط مف أكؿ كاف:"   الصديؽ بكر أبي ترجمة في الذىبي الحافظ كقاؿ

 بكر أبي إلى الجدة جاءت" :قاؿ أنو ذؤيب بف قبيصة ركاه بما كاستشيد ، (ْ) "األخبار قبكؿ
 سنة في لؾ عممت كما شيء اهلل كتاب في مالؾ: بكر أبك ليا فقاؿ ميراثيا، تسألو الصديؽ
 حضرت شعبة بف المغيرة فقاؿ الناس، فسأؿ الناس، اسأؿ حتى فارجعي شيئا   اهلل رسكؿ
  مسممة بف محمد فقاـ غيرؾ؟ معؾ ىؿ :رػػػػػػبك أبك اؿػػػػػفق دس،ػػػػػػالس اػػػػػػأعطاى  اهلل كؿػػػػرس

                                                           

 ( .ْٔ/ُ، )نفسو( المصدر (ُ
 ( .ُّّْ/ّ، َّْٕ( أخرجو البخارم في صحيحو )ح:(ِ
 ( .ُُٕ/ُ، )الكفاية( الخطيب البغدادم ، (ّ
(، تحقيؽ حمػدم عبػد المجيػد السػمفي، دار الصػميعي الريػاض، ِ/ُس الديف الذىبي، تذكرة الحفاظ، )( شم(ْ

 ىػ.ُُْٓ، ُط
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 . (ُ)..." الصديؽ بكر أبك ليا فأنفذه المغيرة، قاؿ ما مثؿ فقاؿ األنصارم
 النقؿ، في التثبت لممحدِّثيف سفٌ  الذم ىك:"   الخطاب بف عمر ترجمة في كقاؿ 

 درمالخ سعيد أبك ركاه بما كاستشيد ، (ِ) "ارتاب إذا الكاحد الخبر في يتكقؼ كاف كربما
 مذعكر كأنو مكسى أبك جاء إذ األنصار مجالس مف مجمس في كنت:" قاؿ عنو اهلل رضي
 فمـ ثبلثا استأذنت قمت منعؾ ما فقاؿ فرجعت لي يؤذف فمـ ثبلثا عمر عمى استأذنت ثـ فقاؿ
 كاهلل فقاؿ فميرجع لو يؤذف فمـ ثبلثا أحدكـ استأذف إذا  اهلل رسكؿ كقاؿ فرجعت لي يؤذف
 إال معؾ يقـك ال كاهلل كعب بف أبي فقاؿ  النبي مف سمعو أحد أمنكـ بينة وعمي لتقيمف
 كفي ،"ذلؾ قاؿ  النبي أف عمر فأخبرت معو فقمت  القـك أصغر فكنت  القـك أصغر
    عمى الناس يتقكؿ أف خشيت كلكف اتيمؾ لـ إني أما: " مكسى ألبي عمر قاؿ ركاية
 . (ّ) "  اهلل رسكؿ

 الناس يعمـ ألف الركاية في شٌددا قد عنيما اهلل رضي كعمر بكر باأ أف نجد كىكذا 
 يتقكؿ أك فيو فيكذب يتجرأ مف بعدىـ مف يأتي فبل شديد،   اهلل رسكؿ عف الحديث أف

 في الرجاؿ عف فتشا مف أكؿ ىما كعمر، بكر أبك أم كىذاف يقؿ، لـ ما   النبي عمى
 . ذلؾ عمى الناس تبعيـ ثـ األخبار، في النقؿ عمى كبعثا الركاية،

 : التابعين عصر في النقد -ِ
 بيدييـ، كاىتدكا بسنتيـ فاستنكا التابعكف، عنيـ اهلل رضي الصحابة مسمؾ أخذ ثـ   
 كاليرج الفتف نتيجة الركايات قبكؿ في بالتشدد كامتاز العصر، ىذا في النقد دائرة اتسعت كقد
 جانب إلى العدالة عف البحث حفأصب ،  اهلل رسكؿ أحاديث في الكذب ظير حيث

 :قاؿ أنو المبارؾ ابف عف ركم فقد الركاة، أحكاؿ كبياف باإلسناد ادقالن األئمة كاىتـ الضبط،
 أنو سيريف ابف عف ركم كقد ، (ْ) "شاء ما شاء مف لقاؿ اإلسناد كلكال الديف، مف اإلسناد"

                                                           

( ، تحقيػػػؽ محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي ، دار إحيػػػاء التػػػراث ُّٓ/ِ، َُٕٔ( أخرجػػػو مالػػػؾ فػػػي المكطػػػأ )ح:(ُ
 كقاؿ حسف صحيح . َُُِالعربي ، مصر كأخرجو الترمذم برقـ 

 ( .ٔ/ُ، )تذكرة الحفاظالذىبي ، ( شمس الديف (ِ
 ( .َِّٓ/ٓ، ُٖٗٓ( أخرجو البخارم في صحيحو )ح:(ّ
 ( .ُٓ/ُ( مقدمة صحيح مسمـ )(ْ



 

-َُ- 

 إلى فينظر رجالكـ، لنا سٌمكا: اقالك  الفتنة كقعت فمما اإلسناد، عف يسألكف يككنكا لـ" :قاؿ
 التابعيف ىؤالء كمف ،(ُ)"حديثيـ يؤخذ فبل البدع أىؿ إلى كينظر حديثيـ، فيؤخذ السنة أىؿ
 كسالـ بكر، أبي بف محمد بف كالقاسـ المسيب، بف سعيد: الركايات في بالتيقظ امتازكا الذيف

 عكؼ، بف الرحمف عبد بف سممة كأبك عمي، بف الحسيف بف كعمي عمر، بف اهلل عبد بفا
    العكاـ، بف الزبير بف كعركة ثابت، بف يزيد بف كخارجة عتبة، بف اهلل عبد بف اهلل كعبيد
 .  يسار بف كسميماف ىشاـ، بف الحارث بف الرحمف عبد بف بكر كأبك
 مف سابقييـ نيج عمى الركايات في كالتدقيؽ كالتنقيب البحث في كغيرىـ ىؤالء فدرج   

 .ألخيارا الصحابة
 :التابعين أتباع عصر في النقد -ّ

 كازدادت التابعيف، أتباع فاجتيد فأكثر، أكثر العصر ىذا في النقد ظاىرة اتسعت 
 إلى يتعدكىا لـ صناعة كجعمكىا الضعفاء، عف كالتفتيش الرجاؿ عف التنقير في ميمتيـ
 كشعبة كالسفياناف، س،أن بف مالؾ األئمة ىؤالء كمف الشديد، كالكرع الديف لزـك مع غيرىا،

 في الناس أئمة:" ميدم ابف قاؿ سعد، بف كالميث كالحٌماداف، كاألكزاعي، اج،ػػػػالحج بفا
 زيد بف كحماد بالشاـ، كاألكزاعي بالحجاز، كمالؾ بالككفة، الثكرم سفياف: أربعة زماننا

 .(ِ)" بالبصرة
 المبارؾ، ابف منيـ: ةجماع اآلثار كركاة األخبار انتقاد مسمؾ ىؤالء عف تحٌمؿ ثـ 
 الشافعي، إدريس بف كمحمد ميدم، كابف الجراح، بف كككيع القطاف، سعيد بف كيحيى
 ...أقرانيـ مف كغيرىـ

 معيف، كابف حنبؿ، بف أحمد: منيـ اآلثار في بيـ يقتدل أئمة بعدىـ جاء ثـ...  
 ... أقرانيـ مف كغيرىـ  شيبة، أبي كابف المديني، كابف

                                                           

( الخطيب البغدادم، الكفاية في عمـ الركاية، تحقيؽ أبك عبد اهلل السكرقي، المكتبة العممي، المدينة المنكرة، (ُ
ُ/ُِّ. 
 ( .ُُ/ُ) ديؿالجرح كالتع( ابف أبي حاتـ الرازم ، (ِ



 

-ُُ- 

 زرعة كأبك كالدارمي، الذىمي، يحيى بف محمد: منيـ جماعة ىؤالء فع أخذ ثـ ...  
 .  (ُ) أقرانيـ مف جماعة في كذلؾ السجستاني داكد كأبك كمسمـ، البخارم كاإلماماف الرازم،

 كالتصنيؼ، كالدارسة كالمذاكرة السنة عمى ككاظبكا الحفظ في أمعنكا قد األئمة فيؤالء 
 كعبل األخبار، كاضمحمت اآلثار، لدرست كلكالىـ ،  اهلل رسكؿ سنف حفظ في كاجتيدكا

 .آميف ، عمييف في كجعميـ جميعا عنيـ تعالى اهلل فرضي كالضبلؿ، اليكل أىؿ
 :الواىية لمروايات التصدي في العممي المنيج ضوابط:  الثالث المطمب

 : الراوي شروط تحديد: أوالً 
 كنقمة الركاية في كبلميـ كاف ،السقيـ مف الصحيح معرفة ىي النقاد غاية كانت لما

 بياف في يتناكلكا فمـ كالتعديؿ، التجريح في االعتداؿ التزمكا ليذا غاية، ال كسيمة األخبار
 بالعدالة المتعمقة المسائؿ بالبحث فتناكلكا ييميـ، الذم الحديثي الجانب سكل أحكاليـ
 كمنيج أقكاؿ إلى جعنار  إذا جيدة بصفة ىذا كبلمنا كيتضح بالضبط؛ المتعمقة كالمسائؿ
ف دقيقا، تطبيقا الشركط ليذه تطبيقيـ نرل حيث الباب ىذا في المتقدميف  عمييا ينصكا لـ كا 

 كتحديد كضع عف كالممارسة الدربة أغنتيـ فالمتقدمكف المتأخركف، عمييا نص كما
 اطمعكا ألنيـ كذلؾ االصطبلح، في بالدقة تميزكا الذيف المتأخريف بخبلؼ المصطمحات،

 . أحدىا كاختاركا بينيا فرجحكا الحديثية، األكائؿ آراء مف الكثير عمى
 :ترد كمف ركايتو تقبؿ مف صفة في الحديث أئمة مف المتقدميف أقكاؿ بعض كىذه -ُ
 :أنس بف مالؾ اإلماـ قكؿ -
 العمـ يؤخذ ال: " يقكؿ مالؾ كاف :قاؿ بسنده الرازم حاتـ أبي ابف ركاه فيما كذلؾ  

ف بالسفو معمف رجؿ: أربعة مف ف الناس أحاديث في يكذب كرجؿ الناس، أركل كاف كا   كا 
 كشيخ ىكاه، إلى الناس  يدعك ىكل كصاحب ،  اهلل رسكؿ عمى يكذب أف تتيمو ال كنت
 . (ِ)"بو يحدث ما يعرؼ ال كاف إذا كعبادة فضؿ لو
 

                                                           

 حمب ، ؽ محمكد إبراىيـ زايد، دار الكعي، تحقي(ٕٓ-ِٓ/ُتي ، كتاب المجركحيف، )( ابف حباف البس(ُ
 ( .ِّ/ِ، )الجرح كالتعديؿ( ابف أبي حاتـ الرازم ،  (ِ



 

-ُِ- 

 : الحجاج بف شعبة اإلماـ قكؿ -
 يترؾ متى لشعبة قيؿ: قاؿ ميدم ابف أف بسنده الرازم حاتـ أبي ابف ركاه فيما كذلؾ 
ذا المعركفكف يعرفو ال ما المعركفيف عف حدث إذا :قاؿ الرجؿ؟ حديث ذا الغمط، أكثر كا   كا 
ذا بالكذب، اتيـ  كاف كما حديثو، طرح فيتركو نفسو يتيـ فمـ عميو مجتمعا غمطا حديثا ركل كا 
 .  (ُ) " عنو فارككا ذلؾ غير
 : الحميدم لزبيرا بف اهلل عبد قكؿ -

 إذا الذم الشيء فما: قائؿ قاؿ فإف: " قاؿ عنو بسنده حاتـ أبي ابف ركاه فيما كذلؾ 
 غير رجؿ إسناده في يككف أف: قمنا ؟ مقبكال يكف لـ عنو حٌدث مف أك الحديث في لؾ ظير
 ال فاحشا غمطا أك ةالشياد بمثميا ترد نفسو في جرحة أك بكذب عميو، ذلؾ يصح بأمر رضا،
 . (ِ) ..."ذلؾ أشبو كما مثمو يشبو

 الراكم شركط أصكؿ مضامينيا في تحمؿ أنيا يتبيف األقكاؿ ىذه في النظر كعند 
 ينافي بالكذب كاالتياـ الضبط، تنافي الغمط كثرة أف لؾذ المتأخركف، عمييا نص التي

 ال ألنو ظيما،لف ذكر منيـ أحد يمتـز لـ بدييياف، أمراف فيما كالعقؿ اإلسبلـ كأما العدالة،
 .كتمييز عقؿ غير مف الضبط يتصكر ال كما إسبلـ، غير مف العدالة يتصكر

 :الراكم لشركط تحديدىـ في المتأخريف عند االصطبلح دقة -ِ
 ما عمى الراكم شركط في كآرائيـ اجتياداتيـ بنكا الحديث أئمة مف المتأخريف إف

 يشترط:" الصبلح ابف الحافظ قاؿ لضبط،كا العدالة في مجتمعة كحد دكىا المتقٌدمكف، ذكره
 مف الجماىير أجمع:" النككم اإلماـ كقاؿ ،(ّ)"ضابطا عدال: يككف أف بركايتو يحتج فيمف
 . (ْ)"ضابطا عدال يككف أف فيو يشترط أنو كالفقو الحديث أئمة
 اشترط فقد ،  اهلل رسكؿ بحديث تعمقو حيث مف النقد كلخطكرة :الناقد المحٌدث شركط -ّ

 بكبلمو، يعتد حتى فيو مجتمعة تحققيا مف بد ال الشركط مف مجمكعة بذلؾ يقـك لمف العمماء
                                                           

 ( .ِّ/ِ، )نفسو( ابف أبي حاتـ الرازم ، المصدر (ُ
 ( .ّّ/ِ( ابف أبي حاتـ الرازم ، المصدر السابؽ، )(ِ
 ( .ُِِ)ص: معرفة أنكاع عمـ الحديث( الحافظ ابف الصبلح ، (ّ
 ( .ََّ/ُ( كما في تدريب الراكم لمحافظ لمسيكطي )(ْ



 

-ُّ- 

 فيـ الجيابذة أما باآلالؼ، عدكا األخبار نقمة أف كالدليؿ التحقؽ، سيمة ليست الشركط كىذه
 في العمماء كضعيا التي الصعبة كلمشركط أكال النقد لخطكرة راجع كذلؾ طبقة، كؿ في قمة

 الجرح في التساىؿ مف الفف ىذا في المتكمـ كليحذر:" حجر ابف الحافظ قاؿ ثانيا، النقاد
 يدخؿ أف عميو فيخشى بثابت، ليس حكما كالمتثبت كاف تثبت بغير عدؿ إف فإنو كالتعديؿ،

ف كذب، أنو يظف كىك حديثا ركل مف زمرة في  مسمـ في الطعف عمى قدـ تحرز بغير جرح كا 
 . (ُ) " أبدا عار عميو يبقى سكء ـبميس ككسمو ذلؾ، مف برمء

لى   في تتكفر أف كجب أخرل شركط ىناؾ كالصدؽ كالكرع كالتقكل العمـ جانب كا 
 : كالتالي كىي الركاة، أحكاؿ بياف مف ليتمكف الناقد المحٌدث

 . نفسو في مجركحا يككف أال - 
 . كشيكخو الراكم بأحكاؿ عارفا يككف أف - 
 .الفاسد كالغرض كالعصبية لميكل كمجانبا - 
 . كالتعديؿ الجرح بأسباب كعالما - 
 . العممية كالفطنة باليقظة يتمٌيز أف - 
 . التنقيب ككثرة البحث كطكؿ - 

 الراوي عدالة في القادحة األسباب عن نشأت التي الخاصة المصطمحات تحديد: ثانياً 
 : وضبطو

 كذلؾ نستخمص الراكم، شركط كالمتأخريف المتقدميف أقكاؿ مف استخمصنا ما كبعد -ُ
 :يمي فيما كأجمميا لمحديث، الرادة أك المضٌعفة الجرح أسباب

 . بو كاالتياـ   اهلل رسكؿ عمى الكذب - 
 . عميو كاالصرار الغمط فحش - 
 . الثقات مخالفة - 
 . كالمنكرات الشكاذ ركاية - 

                                                           

( ، تحقيػؽ ٖٗ( الحافظ ابف حجر العسقبلني، نزىة النظر شرح نخبة الفكر في مصػطمح أىػؿ األثػر،)ص: (ُ
 ىػ.ُُّْ، المدينة المنكرة، ةنكر الديف عتر، المكتبة العممي



 

-ُْ- 

 ... كغيرىا التمقيف، قبكؿ - 
 فما القدح في األشدٌ  كرٌتبيا قادحة، أسباب رةعش في حجر ابف الحافظ فٌصميا كقد   

 أك غفمتو، أك غمطو، فحش أك بذلؾ، تيمتو أك الراكم لكذب يككف أف إما الطعف:" قاؿ دكنو،
 . (ُ) " حفظو سكء أك بدعتو، أك جيمو، أك كىمو، أك فسقو،

 ،  اهلل رسكؿ حديث في الكذب: كىي ،(ِ) "بالعدالة تتعمؽ خمسة:" الحافظ قاؿ 
 .كالبدعة كالجيالة، كالفسؽ، بو، التياـكا

 ككىمو، كغفمتو، الراكم، غمط فحش: كىي ،(ّ) "بالضبط تتعمؽ خمسة" :كقاؿ 
 كالمعمؽ كالمرسؿ السند، في االنقطاع دعكل إلى باإلضافة ىذا حفظو؛ كسكء كمخالفتو،
 .كالمعضؿ كالمنقطع
 لو ما ككذا كضبطو، مالراك  عدالة في القادحة األسباب ىذه مف سبب كؿٌ  عف كنشأ 
 عمـك تخص حديثية، مصطمحات بالمركم، عبلقة لو كما السند، في االنقطاع بدعكل عبلقة
 حيث الحديث، عمماء جيكد ثمرة كىي الحديث، عمـك بأنكاع كالمشيكرة كدراية، ركاية الحديث
 كالتصنيؼ ليؼبالتأ السابع القرف أكائؿ إلى الرابع القرف منتصؼ مف الممتدة الفترة في اىتمكا
 مؤلفات في تفرؽ ما فجمعكا التدكيف، في أكلى تجربة كانت التي السابقيف جيكد عمى بناء
 بمثابة كىي الحديث، عمـك في كتب كجدت ثـ كمف السابقيف، فات ما كاستدرككا الكاحد، الفف

 عمـ أنكاع معرفة"  كتاب :كأشيرىا أىميا كمف الجميؿ، الفف ليذا األساسية المصادر
 عثماف عمرك أبك الديف تقي اإًلماـ لمحافظ ،"الصبلح ابف مقدمة:" ب يسمى ما أك ،"حديثال
 تفٌرؽ ما فيو جمع فقد فشيئان، شيئان  كأمبله فنكنو فيٌذب ،(ىػّْٔ:ت) الشيرزكرم الصبلح بفا

 . الحديث عمـك أنكاع كاستكفى السابقيف، كتب في
 : الرواة أحوال بيان في المحدثين منيج في واألخالقية األدبية الضوابط:  ثالثاً 

 بدكف فييـ كيتكممكف الركاة في رأييـ يعمنكف كانكا النقاد الحديث أئمة أف شؾ ال 
 ككٌثقكا كعٌدلكا، فجٌرحكا النبكية، السنة صيانة في األقـك السبيؿ فانتيجكا تأثـ، كال تحرج

                                                           

 (.َْ، )ص:  نفسوالحافظ ابف حجر ، المصدر ( (ُ
 (.َْ( الحافظ ابف حجر ، المصدر السابؽ ، )ص: (ِ
 (.َْ( الحافظ ابف حجر ، المصدر السابؽ ، )ص: (ّ



 

-ُٓ- 

 ، منو ليس  ما الديف ذاى إلى يتسرب أف خشية كذلؾ ، ديانة إال ذلؾ يفعمكا كلـ كضٌعفكا،
 : بعضيا يمي فيما أذكر ضكابط، بعدة ىذا منيجيـ في انضبطكا كقد
 :وتعديالً  اتجريحً  الراوي عمى الحكم في ونزاىتيم أمانتيم -أ

 عقيدة العمي الخمؽ ىذا ككاف كالفعؿ، القكؿ في باألمانة األئمة ىؤالء تمٌيز لقد 
 في يراعكف أنفسيـ، عمى كلك الحؽ بياف في ياعمي كيسيركف يطبقكنيا عامة كقاعدة راسخة
 كأعددت إال فعبل فعمت أك تكممت ما:" العيد دقيؽ ابف قاؿ تعالى، اهلل يدم بيف كقكفيـ ذلؾ
 األمانات، أعظـ مف ىك كتعديبل تجريحا الراكم عمى كالحكـ .(ُ)" اهلل يدم بيف جكابا لذلؾ
 فإنو: كالتعديؿ الجرح في التساىؿ مف لففا ىذا في المتكمـ فميحذر: "حجر ابف الحافظ قاؿ
 مف زمرة في يدخؿ أف عميو فيخشى بثابت، ليس حكما كالمثبت كاف تثبت بغير عدؿ إف

ف كذب، أنو يظف كىك حديثا ركل  مف برمء مسمـ في الطعف عمى قدـ تحرز بغير جرح كا 
 المسمميف أعراض" :العيد دقيؽ ابف كقاؿ ، (ِ) "أبدا عاره عميو يبقى سكء بميسـ ككسمو ذلؾ
 .  (ّ) " كالحكاـ المحدثكف: الناس مف طائفتاف شفيرىا عؿ كقؼ النار حفر مف حفرة

 تخالؼ التي الفاسدة األغراض عف فيو كابتعدكا السديد بالقكؿ النقاد انضبط كليذا 
 ىـ فيمف حتى صراحة أحكاميـ أعمنكا أنيـ يخفى كال كالتعديؿ؛ الجرح مشركعية مقاصد
 فأعادكا ،"غيرم عنو سمكا:" أبيو عف سألو لمف يقكؿ المديني بف عمي ىذا إلييـ، سالنا أقرب

 لككف الجراح، بف ككيع ككاف ،"ضعيؼ إنو الديف ىك" :فقاؿ رأسو رفع ثـ فأطرؽ المسألة،
 تأخذكا ال:" أنيسة أبي بف زيد كقاؿ عنو، ركل آخر معو يقرف الماؿ، بيت عمى كاف كالده
 قد النقاد المحدثيف أف عمى تدؿٌ  كثيرة أمثمة الباب ىذا كفي ،(ْ) "ذببالك المذككر أخي عف

 .  الراكم عمى الحكـ في كالنزاىة باألمانة التزمكا

                                                           

( ، دار الكتػػػاب العربػػػي، ٖٔ( كمػػػا فػػػي اإلعػػػبلف عػػػف التػػػكبيخ لمػػػف ذـ التػػػاريخ ، لمحػػػافظ السػػػخاكم )ص: (ُ
 ىػ.ُّٗٗبيكت، 

 ( .ٖٗالعسقبلني، شرح نخبة الفكر )ص: ( الحافظ ابف حجر (ِ
( ، تحقيػؽ عبػد الكىػاب عبػد المطيػؼ، مكتبػة الريػاض ّٗٔ/ِ( كما فػي تػدريب الػراكم لمحػافظ السػيكطي، )(ّ

 الحديثة ، الرياض .
 (.ٔٔ، لمحافظ السخاكم )ص: لباب في كتاب اإلعبلف عف التكبيخنظر ىذه األقكاؿ كغيرىا في ىذا اا( (ْ
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 :الراوي عمى الحكم في والتحري البحث في دقتيم -ب
 كتنقيبيـ كتفتيشيـ بحثيـ دقة ندرؾ كالتعديؿ، الجرح في العمماء أقكاؿ تتبع كمف 

 الديف في ىك ككيؼ بمد؟ كبأم كلد؟ متى: تدقيؽ أحسف فيو دٌققكا قد فنجدىـ الركاة، عمى
 كتابو؟ ككيؼ سمع؟ ككيؼ سمع كمتى الطمب؟ في شرع كمتى كالحفظ؟ كالمركءة كاألمانة
 إذا كنا:" قاؿ صالح بف الحسف عف بسنده الخطيب ركل شيكخو، معرفة في تكسعكا كىكذا
 قد فنجدىـ ،(ُ)"تزكجكه؟ أف أتريدكف لنا ؿيقا حتى عنو سألنا الرجؿ عف نكتب أف أردنا

 :سيريف ابف كقاؿ .لمصكاب مقاربة الراكم في آراؤىـ تككف حتى البحث في الدقة استعممكا
 الطبيبي  يعرؼ كما" :قاؿ الكذاب؟ يعرؼ كيؼ: ميدم ابف كسئؿ ،(ِ)"العمـ نصؼ التثبت"

 يعرض كما أصحابنا عمى فنعرضو الحديث نسمع كنا" :يقكؿ األكزاعي ككاف ،(ّ)"المجنكفى 
 قد  اهلل ألف كذلؾ ،(ْ)"تركنا ترككا كما أخذنا، عرفكا فما الصيارفة، عمى الزيؼ الدرىـ
 أخذه، في كالتثبت قبكلو في التشدد مف بد فبل دائو،أ كعند الحديث تحمؿ عند التثبت أكجب
و الهِذيَن :  لقكلو منو، ليس أنو الظف عمى غمب ما كردٌ  َ ـََبلٍ ﴿َيو َأُّيه آَمـُوا إِن َجوءُكْم َفوِشٌق بِ

 .[ ٔ: الحجرات] َفَاَبقهـُوا َأن ُتِصقُبوا َقْومًو بَِجَفوَلٍي َفُاْصبُِحوا َعَذ َمو َفَعْؾُاْم َكوِدِمنَي  

 األدب قاعدة عف أحكاميـ في األئمة ىؤالء يخرج كلـ :التجريح في األدب النقاد لتزاما -ج
 يفترم أك كذاب، أك  كٌضاع: قكليـ عنيـ، يركل ما كأقسى التجريح، في الرفيع كالخمؽ
 التمييف، عمى دؿٌ  فما: أسكأىا إلى أخٌفيا مف مراتبيا كحٌددكا الجرح ألفاظ ضبطكا كقد الكذب،
 المبالغة عمى دؿٌ  ما إلى ، مقاؿ فيو أك الحديث، ليف فبلف: مثؿ الجرح، مراتب أسيؿ كىي
 إليو أك الكذب، ركف ىك أك الناس، أكذب فبلف: ثؿم الجرح، مراتب أسكأ كىي الكذب، في

 . (ٓ) الكضع في المنتيى
                                                           

 ( .ِٗ/ُ، ) الكفايةدادم ، ( الخطيب البغ (ُ
 ( .ُٔٔ/ُ، ) نفسو( الخطيب البغدادم ،  (ِ
 ( .ُّّ/ُ) تذكرة الحفاظ( شمس الديف الذىبي ،  (ّ
 ( .ُِ/ِ) الجرح كالتعديؿ( ابف أبي حاتـ الرازم ،  (ْ
ـ عمػ نظر ىذه المراتب بالتفصيؿ في المؤلفات التي اعتنػت بمصػطمح الحػديث ، مثػؿ كتػاب معرفػة أنػكاعا( (ٓ

 ( .ِْٔ-ِْْ)ص:الحديث لمحافظ ابف الصبلح 
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 سكتكا: يقكؿ ما أكثر ذلؾ في التحرم بميغ كالتثبت، التكقي زائد البخارم اإلماـ ككاف 
 . ككٌضاع ككٌذاب: الشديدة األلفاظ يستعمؿ أف كقؿٌ  ترككه، أك نظر، كفيو أك عنو،

 ككٌنا ، (ُ) "الرقـ في يزيد ىك: "فقاؿ رجبل رذك السختياني أيكب أف مسمـ كحكى
 ما كمثالو التجريح، في كاألدب بالحيطة طبلبيـ يرشدكف األئمة ككاف الكذب، عف المفظ بيذا
 أكس إبراىيـ يا: لي فقاؿ كٌذاب، فبلف أقكؿ كأنا يكما الشافعي سمعني" :قاؿ المزني حكاه

 .  (ِ) " بشيء سلي حديثو قؿ كلكف كٌذاب، تقؿ ال أحسنيا، ألفاظؾ
نما كالصبلح، العمـ أىؿ مف أحد في قادح أمر إفشاء في يبالغكا لـ أنيـ كما   كا 

 أبدا، عارىا لزمو عميو ضبطت فإذا فمتة منو كقعت المذككر يككف لئبل باإلشارة، اكتفكا
 ضالتعر  تجٌنبكا أنيـ كما ، (ّ) "الحدكد إال عثراتيـ الييئات ذكم أقيمكا:"   لقكلو مصداقا
 قكؿ أحسف كما بو، مقتدل ذلؾ بعد تعالى اهلل صٌيره مف شيبكبة في الصادرة المنقصة لمكقائع
 عمييـ األنبياء غير مف يعني فضؿ، ذم كال عالـ، كال شريؼ مف ليس أنو المسيب بف سعيد

 كاف فمف عيكبيـ، تذكر أف ينبغي ال مف الناس مف كلكف عيب، كفييـ إال كالسبلـ الصبلة
 . لفضمو نقصو كىب نقصو، مف أكثر فضمو

 الخاتمة
 العممي بالمنيج يتعٌمؽ فيما طيبة كنتائج حقائؽ عمى كقفنا قد نككف الجممة كفي 

 لبنتو أف شؾٌ  كال كالكاىية، الضعيفة لمركايات التصٌدم في الحديث أئمة عميو سار الذم
و الهِذيَن آَمـُوا إِن ﴿َيو :" تعالى اهلل قاؿ ،  رسكلو كسنة اهلل كتاب في جاء مات األكلى َ َأُّيه

ـُوا َأن ُتِصقُبوا َقْومًو بَِجَفوَلٍي َفُاْصبُِحوا َعَذ َمو َفَعْؾُاْم َكوِدِمنَي    ،[ ٔ :الحجرات] َجوءُكْم َفوِشٌق بِـََبلٍ َفَاَبقه
 التثبت في كعمر بكر أبي كمكقؼ ، (ْ) "النار مف مقعده فميتبكأ عمي كذب مف"   كقكلو

                                                           

 ( .ُِ/ُ( مقدمة صحيح مسمـ )(ُ
 ( .ّْٓ/ُ( كما في فتح المغيث لمحافظ السخاكم )(ِ
( كسكت عنو، كصػحٌحو الشػيخ األلبػاني فػي صػحيح سػنف ُّّ/ْ، ّْٕٓ( أخرجو أبك داكد في سننو )ح:(ّ

 (.ّْٕٓأبي داكد )
 ( .َُ/ُ، ِ(، كمسمـ )ح:ِٓ/ُ، َُٕ( متفؽ عميو، البخارم )ح:(ْ
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 ثـ األخبار، في النقؿ عمى كبعثا الركاية، في الرجاؿ عف فٌتشا مف أٌكؿ فيما ة،الركاي مف
 . ذلؾ عمى الناس تبعيـ

ف   كمٌيزكا الكٌضاعيف، قاكمكا كمخمصيف أمناء جيابذة األمة ليذه قٌيض  اهلل كا 
 كأف عميو، مزيد ال جيدا ذلؾ في كبذلكا زائفيا، مف كجٌيدىا ضعيفيا، مف األخبار صحيح
 عمماءنا أف نجـز نكاد حتى كالتمحيص، لمنقد العممية السبؿ أقـك ىك سمككه الذم يؿالسب
 أمـ بيف كالمركيات لؤلخبار الدقيؽ العممي النقد قكاعد كضعكا مف أكؿ ىـ تعالى اهلل رحمو

 .كميا األرض
 في الكبلـ ىك أمر أخطر في عشكاء خبط يخبطكف يككنكا لـ الحديث أئمة أف فتبٌيف 

 ثابتة بخطى ساركا ثـ المنيج، كحدٌدكا الخطة، رسمكا ـػػػػإني بؿ كتعديبل، جريحات الركاة
 ريعةػػػػػالش اػػػػقررتي يػػػػالت ةػػػػالعام كالقكاعد كؿػػلؤلص مخالؼ ىك ما كؿٌ  مجانبيف كىادفة،

 فم كتنقيتيا النبكية، السنة صيانة في المتمٌثؿ الصحيح كجييا مف الغاية فأدرككا كاإلسبلمية،
 .كتزييؼ تحريؼ كؿ

 في األجياؿ بيف بالتكاصؿ تمٌيزت التي الجيكد تمؾ ىك إليو نشير أف ينبغي كالذم
 يحٌفزنا ما كىذا كالتصنيؼ، التأليؼ أك بالركاية سكاء كالمترككة، الضعيفة الركايات مكاجية
 مع ناتكاصم في  النبي بأحاديث استشيدنا كمما الصحيحة الركايات نتحرل لكي فأكثر أكثر

 كاألحكاـ السنف مف  اهلل رسكؿ عف صحٌ  بما الناس كتبصير الساعة، قضايا في مجتمعاتنا
 مف كيبث ينشر ما عكاقب في الفيـ كالفيـ  كاآلخرة، الدنيا في ينفعيـ فيما كالفضائؿ،
 اختارىا التي األمة ىذه أجياؿ عمى ذلؾ عمى يترتب ما كمرارة كالكاىية، الضعيفة الركايات

ًْ لِؾـهوِس َتْلُمُروَن بِوْدَْعُروِف : تعالى قاؿ األمـ، رائدة لتككف كجؿ عز اهلل ٍي ُأْخِرَج ﴿ُكـُاْم َخْرَ ُأمه

 .]َُُ عمراف آؿ[ َوَتـَْفْوَن َعِن اْدُـَؽِر َوُتْمِمـُوَن بِوَّللِّ  
 السبيؿ سكاء إلى كاليادم التكفيؽ كلي كاهلل

 العالميف رب هلل كالحمد
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 والمراجع درالمصا فيرسة
o كرش بركاية ، الكريـ القرآف. 
o ُط ، السعكدية الدار األحدب، خمدكف المحدثيف، اختبلؼ أسباب، ُٖٗٓ. 
o بيركت، العربي، التراث إحياء دار العسقبلني، حجر ابف الصحابة، تميز في اإلصابة 

 .ىػُِّٖ ،ُط
o كت،ر بي لعربي،ا الكتاب دار السخاكم، لمحافظ ، التاريخ ذـ لمف التكبيخ عف اإلعبلف 

 .ىػُّٗٗ
o بيركت، العممية، الكتب دار شاكر، أحمد الحديث، عمـك اختصار شرح الحثيث الباعث 

 .ـُّٖٗ ،ُط
o المطيؼ عبد الكىاب عبد تحقيؽ لمسيكطي، لمحافظ الراكم تدريب . 

o الصميعي دار السمفي، المجيد عبد حمدم تحقيؽ ، الذىبي الديف شمس الحفاظ، تذكرة 
 ىػُُْٓ ،ُط الرياض،

o ـُِٓٗ ،ُط بيركت، العربي، التراث إحياء دار الرازم، حاتـ أبي ابف كالتعديؿ، الجرح. 
o اإلسبلمي، المكتب ، األعظمي مصطفى محمد تدكينو، كتاريخ النبكم الحديث في دراسات 

 .ُٖٓٗ بيركت،
o الجزائر الشياب شركة الجمؿ، حسيف تحقيؽ تيمية، ابف األعبلـ، األئمة عف المبلـ رفع. 
o القاىرة ، الحديث دار السجستاني، داكد أبي نفس. 

o تحقيؽ العسقبلني، حجر ابف الحافظ األثر، أىؿ مصطمح في الفكر نخبة شرح النظر نزىة 
 . ىػُُّْ المنكرة، المدينة العممي، المكتبة عتر، الديف نكر

o بيركت الفكر دار ، البخارم اإلماـ صحيح. 
o بيركت الفكر، دار ، مسمـ اإلماـ صحيح. 
o تحقيؽ السخاكم، الرحمف عبد بف محمد لمحافظ لمعراقي، الحديث ألفية شرح المغيث فتح 

 .المنكرة المدينة السمفية، المكتبة عثماف، محمد كالرحمف عبد

o العممي، المكتبة السكرقي، اهلل عبد أبك تحقيؽ البغدادم، الخطيب الركاية، عمـ في الكفاية 
 .المنكرة المدينة

o ،حمب ، الكعي دار زايد، إبراىيـ محمكد تحقيؽ البستي، فحبا ابف المجركحيف . 
o الصحاح مختار . 
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o الفحؿ، ياسيف كماىر الييثـ المطيؼ عبد تحقيؽ ، الصبلح ابف الحديث، عمـك أنكاع معرفة 
 .ََِِ ،ُط بيركت، العممية، الكتب دار

o مصر عربي،ال التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد تحقيؽ  أنس، بف مالؾ ، المكطأ. 
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 في الدفاع عن السنة جيود العمماء
 والكشف عن الروايات الواىية

  (ٔ)عمي عبد الباسط مزيد 
 تقديم

الحمد هلل رب العالميف، كأفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ عمى سيدنا محمػد الػذم بعثػو اهلل 
مػػف الظممػػات نبيػػاو كرسػػكالن يتمػػك عمػػى النػػاس آياتػػو كيػػزكييـ كيعمميػػـ الكتػػاب كالحكمػػة ليخػػرجيـ 

 ثم أما بعد ... إلى النكر.
فمقد أمرنا اهلل تعالى باتباع رسكلو دكف مراء، كطاعتو دكف جداؿ، فقاؿ تعالى: 

ُشوُل َفُخُذوُه َوَمو َْنَوُكْم َعـُْه َفوْكَاُفوا[  ، كحذرنا مف مخالفتو بالفتنة أك  {:}احلرش:]َوَمو َآَتوُكُم الره
ولُِػوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصقَبُفْم فِْاـٌَي َأْو ُيِصقَبُفْم َعَذاٌب فَ ]العذاب األليـ، فقاؿ تعالى:  ْؾَقْحَذِر الهِذيَن ُُيَ

؛ فبل ينبغي لمؤمف أف يتردد في االحتكاـ إلى شرعو، كااللتزاـ بمنيجو { 96[ }النور:َألِقمٌ 
َٓ ُمْمِمـٍَي إَِذا قَ ]كىديو. قاؿ اهلل تعالى:  ُة َوَمو َكوَن دُِْمِمٍن َو ُم اخِلَرَ َه اَّللُ َوَرُشوُلُه َأْمًرا َأْن َيُؽوَن ََلُ

ًٓ ُمبِقـًو  . { 69[ }األحزاب:ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اَّللَ َوَرُشوَلُه َفَؼْد َضله َضََل
كال يشؾ مسمـ في أف شرع اهلل تعالى كىديو يتمثؿ في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة، 

ُشوَل قُ ]كلذلؾ قاؿ تعالى:  : " أال إني أكتيتي ، كقاؿ  { 87[ }النور:ْل َأضِقُعوا اَّللَ َوَأضِقُعوا الره
القرآف كمثمو معو "، فالكتاب كالسنة ىما الشرع الحنيؼ، كالديف القيِّـ، مف تمسؾ بيما رشد، 
كمف حكـ بيما عدؿ، كمف عمؿ بيما أيًجر، كمف التـز بيما ىيًدمى إلى صراط مستقيـ، قاؿ 

 " :. " تركتي فيكـ أمريف لف تضمكا بعدم إف تمسكتـ بيما: كتاب اهلل كسنتي 
ليذا، قيض اهلل تعالى رجاالن لحفظ دينو : الكتػاب كالسػػنة، فاصطفي لذلؾ مف خمقو 
طائفة أصفياء، كجعميـ بررة أتقياء، كخصيـ بالفضؿ كالعطاء، فنبذكا الدنيا بأسرىا كراءىـ، 

ككا بسنة الرسكؿ األميف، كاتبعكا آثار السمؼ المتقدميف، كسمككا محجة الصالحيف، كتمس
كاجتنبكا أىؿ األىكاء كالمبتدعيف، كعاشكا عيشة الزُّى اد كالكرعيف، كرحمكا إلى مناكب األرض 
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أجمعيف، ليجمعكا ما تفرؽ مف السٌنة في ببلد المسمميف، مميزيف الصحيح مف السقيـ، 
مف زيغ المبتدعيف، كتحريؼ الجاىميف، كافتراء  ككضعكا القكاعد كالمكازيف، لحفظ السنة
وفُِظونَ ]الكاذبيف؛ كصدؽ اهلل العظيـ إذ يقكؿ :  و َلُه ََلَ ْكَر َوإِكه ْلـَو الذِّ و َكْحُن َكزه ،  { >[ }احلجر:إِكه

 كقد بيف السادة عمماء األصكؿ أف الذكر يشمؿ القرآف كالسنة معان.
ريع اإلسػػػبلمي، نالػػػت عنايػػػة العممػػػاء قػػػديمان فممػػػا كانػػػت السػػػنة المصػػػدر الثػػػاني لمتشػػػ  

 كحديثان مف أجؿ رعايتيا كصيانتيا كالذكد عنيا.
كفي ىذا البحث المقتضب سأحاكؿ جاىدان اإلشارة إلى ىذه الجيكد التي قاـ بيا       

 السادة العمماء.

 كقد جاء البحث في تقديـ، كفصميف، كخاتمة فيو النتائج كالتكصيات:       
 .في الكشؼ عف الركايات الكاىيةجيكد األئمة كالعمماء  ول:الفصل األ 

 جيكد األئمة كالعمماء في الدفاع عف السنة )قديمان كحديثا(. الفصل الثاني:
 كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد، كعمى آلو كصحبو أجمعيف. 

 الفصل األول
 في الكشف عن الروايات الواىيةجيود األئمة والعمماء 

ماء المسمميف بتجمية كافة الجكانب التي ليػا عبلقػة بالحػديث سػندان كمتنػان، لقد اىتـ عم
مػػف أجػػؿ غربمػػة األحاديػػث كتمييػػز المقبػػكؿ مػػف المػػردكد، أك الصػػحيح كالحسػػف كالصػػالح مػػف 

الفتنػة التػي كقعػت فػي آخػر عيػد سػيدنا عثمػاف ابػف  السقيـ كالمتركؾ كالمكضكع، كخاصػة منػذ
اؼ كمرحمػػة تحػػكؿ، حيػػث انتسػػب إلػػى اإلسػػبلـ قمػػة مػػف نقطػػة انعطػػ، كالتػػي كانػػت  عفػػاف 

نيصػػػرةن لبػػػدعتيـ  أبػػػاحكا ألنفسػػػيـ الكػػػذب عمػػػى رسػػػكؿ اهلل الػػػذيف الرجػػػاؿ ضػػػعيفي اإليمػػػاف 
 كمػػف بعػػدىـ -النصػػؼ األكؿ مػػف القػػرف الثػػاني اليجػػرم منػػذ -كأىػػكائيـ. فكػػاف عمػػى التػػابعيف

 حذير منو .كاجب القياـ بكشؼ حديث ىؤالء كبيانو كالتنبيو عميو كالت
نصبت الجيكد عمى دراسة أحكاؿ السند كالمتف معا، مع مراعاة الدقة كشدة كا

، كأف يككف القائـ عمى ذلؾ مف أىؿ الحفظ كالضبط كاإلتقاف كالتقكل كالكرع، التحرم كالحيطة
فتنكعت جيكد العمماء لتشمؿ دراسات حكؿ األسانيد كالمتكف، كما شممت التصنيؼ في 
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كالصالحة لبلحتجاج لتككف ميسكرة أماـ الناس، كالتصنيؼ في  األحاديث الصحيحة
 األحاديث الكاىية بمختمؼ أنكاعيا لتحذير الناس منيا، كيمكف حصر ىذه الجيكد فيما يمي:

، ترل ذلؾ كاضحان في مكطأ اإلماـ مالؾ، أواًل: جمعوا األحاديث الثابتة في مصنفات خاصة
بف خزيمة، كالمنتقى البف الجاركد، كمسند كالكتب الستة، كصحيح ابف حباف كصحيح ا
 أحمد، كالمستدرؾ لمحاكـ كسنف الدارمي، كغيرىا.

، فمـ يكجد رجؿ اىتموا بدراسة رواة األحاديث ونقدىم وبيان ما فييم من جرح وتعديلثانيًا: 
أك امرأة ممف ركل الحديث الشريؼ إال كلو ترجمة خضعت لبحث دقيؽ مف كؿ ناحية ، 

ة اإلسبلمية بكتب الجرح كالتعديؿ، منيا المصنفات في الصحيحيف مثاؿ: رجاؿ كتزخر المكتب
ىػ( كرجاؿ صحيح  ّٖٗ) ت  بى نصر أحمد بف الحسيف الكبلباذمصحيح البخارم: أل

ب ىػ(، كمنيا المصنفػات فػي الكتػ ِْٖمسمـ: ألبى بكر أحمد بف منجكيو األصبيانى )ت 
 ىػ(، كتيذيب الكماؿ في ِٖٓ) بلنيف حجر العسقيب ، لمحافظ ابالستة مثؿ: تيذيب التيذ

 سبؽ. ىػ (، كمنيا المصنفات في غير ما ِْٕ - ْٓٔ)  أسماء الرجاؿ: لمحافظ المزم
 ومنيا المصنفات في الرواة المتيمين باإلرسال مثل:     

 ىػ( .ِٕٓ - َِِ) المراسيؿ، ألبى داكد السجستاني -ُ
 ىػ( .ِّٕ - َِْ) المراسيؿ، البف أبى حاتـ الرازم -ِ
 ىػ(. ُٕٔ-ْٗٔجامع التحصيؿ ألحكاـ المراسيؿ، لصبلح الديف العبلئي ) -ّ
 ىػ(.ِٖٔ)ت كاة المراسيؿ، لكلي الديف العراقي تحفة التحصيؿ في ذكر ر  -ْ

 ومنيا المصنفات في الرواة المتيمين بالتدليس، مثل:      
 . ألسماء المدلسيف، لسبط بف العجمي التبييف -ُ
 يؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، البف حجر.تعر  -ِ
 ىػ( .ِٖٔ)ت  كتاب المدلسيف، ألبى زرعة العراقي -ّ
 .مدلسيف لمسيكطيأسماء ال -ْ

كصػػػنؼ  وتتبعــوا الـــرواة الـــذين ال يحـــتج بيـــم مــن الفســـقة والمنحـــرفين والكـــذابين،
 ومنيا: اياتيـ فييا، األئمة الكثير مف المصنفات ذات الصمة بيـ، كاجتيدكا في حصر رك 

 . الضعفاء الكبير، لمعقيمي -ُ
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 الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدل . -ِ
 . ميزاف االعتداؿ، لمحافظ الذىبي -ّ
 . لساف الميزاف، البف حجر العسقبلني -ْ
 كتاب المجركحيف، البف حباف . -ٓ
 الضعفاء الصغير، لمبخارم. -ٔ
 الضعفاء كالمترككيف لمنسائي. -ٕ
 عمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية، البف الجكزم .ال -ٖ

يقبمكا الحديث إال بإسناد نظيؼ  لـاألسانيد، ك  ثالثًا: اىتموا باإلسناد، ففحصوا أحوال رواة
أخرج اإلماـ مسمـ في مقدمة صحيحو: عف محمد بف سيريف ركاه ثقة ضابط متقف عف مثمو. 
ـٍ يىكيكنيكا يىٍسأىليكفى عىًف اإلً  ـٍ فىييٍنظىري ًإلىى أىٍىًؿ قاؿ: " لى الىكي قىعىًت اٍلًفٍتنىةي قىاليكا سىمُّكا لىنىا ًرجى ٍسنىاًد فىمىم ا كى

 " ـٍ ًديثييي ذي حى ييٍنظىري ًإلىى أىٍىًؿ اٍلًبدىًع فىبلى ييٍؤخى ًديثيييـٍ كى ذي حى السُّن ًة فىييٍؤخى
كقاؿ ىشاـ بف عركة: "إذا  . (ُ)

 .(ِ)حدثؾ رجؿ بحديث، فقؿ عف مف ىذا؟" 
فمـ يأخذكا إال حديث مف يكثػؽ بػو عممػان كدينػان، قػاؿ محمػد بػف سػيريف: "إف ىػذا العمػـ 

، كقػػػاؿ الحػػػافظ ابػػػف حجػػػر: "كلكػػػكف اإلسػػػناد يعمػػػـ بػػػو ( ّ) ديػػػف فػػػانظركا عمػػػف تأخػػػذكف ديػػػنكـ"
 . (ْ)المكضكع مف غيره، كانت معرفتو مف فركض الكفاية" 

كػػانكا يتتبعػػكف األخطػػاء كيحصػػكنيا ف لروايــة:رابعــًا: اىتمــوا بالســماع والحفــظ والتثبــت فــي ا
كييتمػػػكف بيػػػا اقتػػػداءن بالصػػػحابة فػػػي الحيطػػػة مػػػع أنفسػػػيـ كاآلخػػػريف، قػػػاؿ الشػػػعبي: "كاهلل لػػػك 

 .( ٓ)أصبتي تسعان كتعيف مرةن كأخطأتي مرة لعدكا عمي  تمؾ الكاحدة" 
                                                           

(، ُِِ(، كالكفاية في عمػـ الركايػة )صُُ(، كأيضان في: أدب اإلمبلء كاالستمبلء )صِٕصحيح ميسمـ) (1)
 (.ُّْ/ ُم في شىٍرح تىٍقريب الن كاكم  )(، كتىٍدريبي الر اكً ْْٗ/ُكالنكت عمى مقدمة ابف الصبلح )

 ( باب بياف صفة مف ال يحتمؿ الركاية في األحكاـ كالسنف عنو.ّْ/ِالجرح كالتعديؿ ) (2)
 (.ُُْالمحدث الفاصؿ)ص (3)
 (.َُْنقبلن عف: قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث، لجماؿ الديف القاسمي)ص (4)
 .( ِٖ/ُتذكرة الحفاظ لمذىبي ) (5)
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أك الدرايػػة عمػػى  ، سػػكاء فيمػػا يتعمػػؽ بعمػػـ الركايػػةخامســًا: وضــعوا الضــوابط والقواعــد الحديثيــة
حد سكاء، بقصػد التحػرم أك التثبػت مػف صػحة الحػديث، كلػـ يكػف األمػر نظريػاو، كمػا قػد يظػف 
نمػػا كػػاف ذلػػؾ عمميػػاو، ككػػاف ذلػػؾ مػػف العصػػر األكؿ: عصػػر الصػػحابة، كمػػف جػػاء  الػػبعض، كا 
. بعدىـ. كفي عمـ الركاية قطػع الػركاة الفيػافي كالقفػار، لمتأكػد مػف الحػديث، خشػية خطػأ الػراكم

سػػار شػػيران إلػػى الشػػاـ ليسػػأؿ عبػػد اهلل بػػف أنػػيس رضػػي اهلل عنػػو   فيػػذا جػػابر بػػف عبػػد اهلل 
، كىػػذا سػػعيد بػػف المسػػيب يقػػكؿ: "إف كنػػت ألسػػير الميػػالي  (ُ) حػػديثان سػػمعو عػػف رسػػكؿ اهلل 

، كيقػػكؿ أبػػك العاليػػة: "كنػػا نسػػمع بالركايػػة عػػف أصػػحاب  (ِ)كاأليػػاـ فػػي طمػػب الحػػديث الكاحػػد" 
، كيقػػػكؿ األكزاعػػػي: "كنػػػا نسػػػمع ( ّ)، فمػػػا نرضػػػى حتػػػى أتينػػػاىـ فسػػػمعنا مػػػنيـ"   رسػػػكؿ اهلل

الحػػديث فنعرضػػو عمػػى أصػػحابنا كمػػا يعػػرض الػػدرىـ الزائػػؼ عمػػى الصػػيارفة، فمػػا عرفػػكا منػػو 
 . ( ْ) أخذنا، كما ترككا تركنا"

 أما عمـ الحديث دراية، فقد كضع العمماء لو قكانيف يتميز بيا المقبكؿ مف المردكد،
 كمنيا: 

عمـ التكاريخ، ليعمـ منو تاريخ الراكم ككفاتو، يقكؿ سفياف الثكرم: "لما استعمؿ الركاة  - ُ
  .( ٓ)الكذب، استعممنا ليـ التاريخ" 

كمف الكتب ذات الصمة: "تاريخ البخارم" الكبير كاألكسط كالصغير، كتاريخ بغداد 
، كتاريخ جرجاف لمسيمي لمخطيب البغدادم، كتاريخ أصبياف ألبي نعيـ األصبياني

 كتاريخ دمشؽ البف عساكر ك"المنتظـ" البف الجكزم..
اىتمػػػكا بعمػػػـ الجػػػرح كالتعػػػديؿ، كىػػػك أدؽ عمػػػـ، كىػػػك ميػػػزاف لمػػػركاة يعػػػرؼ بػػػو الثقػػػة مػػػف  – ِ

الضعيؼ مف الكضاع، كصرح بعضيـ بأنػو نصػؼ العمػـ. فاسػتطاعكا بػو معرفػة أحػكاؿ 

                                                           

( كصػػػػححو ككافقػػػػو ّْٖ-ّْٕ/ِ(، كالمسػػػػتدرؾ لمحػػػػاكـ)َٕٗالحػػػػديث فػػػػي األدب المفػػػػرد لمبخػػػػارم)رقـ: (1)
 (.ُٖٓ/ُ(، كحسنو ابف حجر في فتح البارم)ْٓٗ/ّالذىبي،  كفي مسند أحمد)

 ( .ْْ، رقـ ُِٗالرحمة في طمب الحديث  )ص  (2)
 (.ُِ، رقـّٗالرحمة في طمب الحديث  )ص  (3)
 . (ُّْ(، الكفاية في عمـ الركاية )ص ُّٖؿ )ص المحدث الفاص (4)
 (.ُُٗ(، الكفاية في عمـ الركاية )ص ْٖمقدمة ابف الصبلح )ص  (5)
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كألىميتػػو يقػػكؿ اإلمػػاـ النػػككم: "اعمػػـ أف  الػػركاة، كانكشػػؼ ليػػـ مػػف خبللػػو الكضػػاعكف.
جرح الركاة جائز بؿ كاجب باالتفاؽ، لمضركرة الداعيػة إليػو، لصػيانة الشػريعة المكرمػة، 

، (ُ)كليس ىك مف الغيبة المحرمػة، بػؿ ىػك مػف النصػيحة هلل تعػالى كلرسػكلو كالمسػمميف"
حجػػر، كتقريػػب كمػػف الكتػػب ذات الصػػمة:تيذيب الكمػػاؿ لممػػزم، كتيػػذيب التيػػذيب البػػف 

 التيذيب لو أيضان، كالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ، كغيرىا.
كضعكا الضكابط ذات العبلقة بالتحمؿ كاألداء، كذلؾ ميـ لمعرفة اتصاؿ الركايات مف  – ّ

 انقطاعيا..
كذلؾ مف خبلؿ عرضو عمى القرآف كالسنة الصحيحة كالقياس  نقد المتن:سادسًا: اىتموا ب
قـك بو األئمة المتخصصكف أرباب الحفظ كالفيـ، كالمشيكد ليـ بالتثبت كالعقؿ، كؿ ىذا ي
ذا كانكا يشبيكف ناقد  الحديث بالصيرفي الذم يميز الدراىـ الجيدة مف  كبالكرع كالتقكل، كا 

الرديئة، فإف الصيرفي قد عمـ القكاعد كاألسباب التي بيا يميز ىذا عف ذاؾ، ككذلؾ ناقد 
نما عنده مف األسباب المكضكعية الحديث ال يحكـ عمى الحدي ث بدافع مف أسباب ذاتية؛ كا 

، كنقد المتف معركؼ مف عيد  (ِ)التي يحكـ بيا عمى الحديث كيميز الصحيح بيا مف غيره 
الصحابة الكراـ، كمثالو أف السيدة عائشة رضي اهلل عنيا أنكرت حديث عمر: "إف الميت 

في ييكدية أنيا تعذب كىـ يبككف عمييا،  لنبي ييعذب ببكاء أىمو عميو"، كقالت: إنما قاؿ ا
َٓ َتِزُر ]يعني تعذب بكفرىا في حاؿ بكاء أىميا ال بسبب البكاء، كاحتجت بقكلو تعالى:  َو

نما قالت: فإف السمع يخطئ ، كلـ تكذب سيدنا{ ;8[ }فاطر:َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى أحيانان،  عمر كا 
أف اهلل ليعذب   عمر: كاهلل ما حدث رسكؿ اهلل كفي ركاية في الصحيحيف قالت: رحـ اهلل

قاؿ: "إف اهلل ليزيد الكافر عذابان ببكاء أىمو  المؤمف ببكاء أىمو عميو، كلكف رسكؿ اهلل 
َٓ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى]عميو"، كقالت: حسبكـ القرآف:  { ;8[ }فاطر:َو

(ّ ) . 

                                                           

 (.ِٕ، رقـ ٕٔنقبلن عف: قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث، لجماؿ الديف القاسمي )ص (1)
 (.ُّٓ-ُِٓأ.د / رفعت فكزل )ص  -راجع: المدخؿ إلى تكثيؽ السنة  (2)
: يعػػذب الميػػت ببكػػاء أىمػػو عميػػو، ( بػػاب قػػكؿ النبػػي ِّ( كتػػاب الجنػػائز ) ّٕٗ/ُصػػحيح البخػػارم )  (3)

 ( .ِٖٖ -ُِٖٔحديث  )



 

-ِٕ- 

كىك الحديث الذم اطًُّمػع فيػو عمػى عمػة حديث الُمَعّل: سابعًا : بذلوا جيودًا مضنية في بيان ال
كمعرفػة عمػؿ الحػديث مػف أجػؿ عمػـك الحػديث  تقدح في صحتو مع أف الظاىر السػبلمة منيػا.

كأدقيػػا كأشػػرفيا، كال يػػتمكف مػػف معرفػػة ىػػذا العمػػـ إال أىػػؿ الحفػػظ التػػاـ كالفيػػـ الثاقػػب كالخبػػرة 
نمػا الكاممة. قاؿ ابف الصبلح: "معرفة عمؿ الحدي ث مف أجؿ عمػـك الحػديث كأدقيػا كأشػرفيا، كا 

نمػا يىعمػؿ  يضطمع بذلؾ أىؿ الحفظ كالخبرة كالفيـ الثاقب"، كقاؿ النككم نحكه، كقاؿ الحاكـ: "كا 
ا الحفػػػظ كالفيػػػـ كالمعرفػػػة ال الحػػػديث مػػػف أكجػػػو لػػػيس لمجػػػرح فييػػػا مػػػدخؿ، كالحجػػػة فيػػػو عنػػػدن

الء: عمػى بػف المػديني، كيعقػكب بػف أبػى شػيبة، ، كلذا لـ يتكمـ فيو إال القميؿ، كمف ىػؤ ( ُ)غير"
بػف المػديني ا؛ ككػاف (ِ)كأحمد بف حنبؿ، كالبخارم، كأبك حاتـ، كأبك زرعة الرازم، كالدار قطني

ييتـ بو كثيران حتى قاؿ: "ألف أعػرؼ عمػة حػديث أحػب  إلػٌى مػف أف أكتػب عشريػػف حػديثان لػيس 
دىشػػة كاإلعجػػاب، قػػاؿ سػػميماف بػػف ميػػراف ، كبمػػغ فيػػو البخػػارم درجػػة تػػدعك إلػػى ال (ّ)عنػػدم" 

األعمػش: رأيت البخارم في جنازة عثماف بف أبى سعيد بف مػركاف، كمحمػد بػػف يحيػى الػذىمي 
[ ُقْل ُهَو اَّللُ َأَحٌد ]يسألو عػف األسماء كالعمؿ، كالبخارم يمر فيو مثؿ السيػـ، كأنو يقػرأ 

(ْ  ). 
تمـز اإلحاطػػة بألفػػاظ جميػػع الطػػرؽ، كألىميػػة ىػػذا البػػاب كلدقتػػو كلصػػعكبتو، فإنػػو يسػػ

باإلضافة إلى البراعة الكاممة في معرفة مكاليد الركاة، ككفياتيـ، كسػماعيـ، كألفػاظيـ كأحػكاليـ 
التاريخيػػة، كشػػيكخيـ، كمػػف ركل عػػنيـ، كرحبلتيػػـ، كمسػػاكنيـ، كلقػػائيـ بشػػيكخيـ مػػف عدمػػو، 

ز لػو أف يػدخؿ ىػذا المضػمار فمػف ال يجمػع ذلػؾ كمػو ال يجػك  –كاالطبلع عمى أسانيد متعددة 
كيتعػػرض لبيػػاف انقطػػاع أك إرسػػاؿ فػػي إسػػناد ظػػاىرة االتصػػاؿ، أك معرفػػة كقػػؼ حػػديث ظػػاىره 
الرفع، أك التمييز بيف حديث اختمط بغيػره، أك االطػبلع عمػى كىػـ مػف أحػد الػركاة، فيػذا كنحػكه 

كػره، كىػذا متعػذر أمر صعب لمغاية كال يقدر عميو إال مف لديو المعرفة الكاممة بكؿ مػا سػبؽ ذ
ىذا العصر، بؿ إف أحدان ال يسػتطيع أف يحػيط بػبعض مػا سػبؽ، كال حتػى مجػرد حصػر طػرؽ 

                                                           

 (.ُّٗ/ُنقبلن عف: تدريب الراكم ) (1)
( فػػي النػػكع الثػػامف عشػػر،  ْْ-ِْ(، المقدمػػة )صُُٗ-ُُّراجػػع: معرفػػة عمػػـك الحػػديث لمحػػاكـ )ص (2)

 (.ُِّ-ُّٗ/ُتدريب الراكم )
 (.َِّ/ُتدريب الراكم ) (3)
 (.ُّ/ِ(، تاريخ بغداد )ِّْ-ُِ(، سير أعبلـ النببلء )ْٖٖىدل السارم )ص  (4)



 

-ِٖ- 

األحاديث الكاردة في الباب الكاحد، كقػد قػاؿ ابػف المػديني: "البػاب إذا لػـ تجمػع طرقػة لػـ يتبػيف 
ف نجح في تحقيؽ ذلػؾ ممػا ىػك مطبػكع، فػإف ىنػاؾ عشػرات المصػنفات اليامػة (ُ)خطؤه"   ، كا 

منيػػا المخطػػكط كمنيػػا المفقػػكد، كقػػد كػػاف األئمػػة السابقػػػكف يتقنػػكف حفظيػػا، كأليميػػـ اهلل ذلػػؾ، 
نمػػا ييتػػدم إلػػى تحقيػػؽ ىػػذا الفػػف الجيابػػذة النقػػاد مػػنيـ، يميػػزكف بػػيف  كقػػد قػػاؿ ابػػف كثيػػر: "كا 
صػػحيح الحػػديث كسػػقيمو، كمعكٌجػػو كمسػػتقيمو، كمػػا يميػػز الصػػيرفي البصػػير فػػي صػػناعتو بػػيف 

 .( ِ) يكؼ"الجياد كالز 
كمف الجيكد الكبيرة التي قاـ بيا السادة األئمػة الجيابػذة: أنيػـ كضػعكا قكاعػد لمكشػؼ 

 : (ّ)عف العمة في الحديث، كمنيا 
مقارنة حديث الراكم بحديث أقرانو ليبيف ليـ مدل مخالفتو أك مكافقتو ليؤالء األقػراف، فػإذا  -ُ

اآلخػر بأنػو معمػكؿ، فػإذا كػاف ىػذا  كاف مخالفان ليـ قدـ حديث مػف ىػك أحفػظ، كحكػـ عمػى
ف كاف ضعيفان فحديثو منكر.  الراكم ثقة فحديثو شاذ، كا 

ػػًرؼ راكو بأنػػو أثبػػت النػػاس فػػي شػػيخ بعينػػو، كجػػاء مػػف خػػالؼ ىػػذا الػػراكم فػػي ركايتػػو  -ِ إذا عي
 كاف حديث ىذا الراكم المخالؼ معمكالن. -عف ىذا الشيخ 

كل عف الراكم عمػا فػي كتبػو -ّ أك عػدـ كجػكده فييػا، فيصػير الحػديث المخػالؼ  مخالفة ما ري
 معمكالن.

تصػػريح الشػػيخ بأنػػو لػػـ يبمغػػو فػػي بػػاب مػػا ركايػػة، ثػػـ ييػػركل عنػػو حػػديث ىػػذا البػػاب، فيػػذا  -ْ
 الحديث يككف معمكالن.

نمػػا كقػػع إليػػو كتػػاب ذلػػؾ الشػػيخ فػػركاه عنػػو،  -ٓ أال يكػػكف الػػراكم قػػد سػػمع حػػديث الشػػيخ، كا 
 فالذم يركيو يصير معمكالن.

 أف يككف الحديث مخالفان لركاية الثقات. -ٔ
مف يخالفيـ فيصػير حديثػو  ند قـك ىـ أعمـ بو كأخبر، ثـ يأتيأف يككف الحديث معركفان ع -ٕ

 معمكالن.
                                                           

 (.ُِّ/ُتدريب الراكم ) (1)
 (.ْٔاختصار عمـك الحديث )ص (2)
 (.ُِّ/ُ(، تدريب الراكم )ٗ/ُعمؿ الحديث البف أبى حاتـ ) (3)



 

-ِٗ- 

 .أف يأبى سياؽ الحديث ككنو عف رسكؿ اهلل  -ٖ
ىػػذه ىػػي القكاعػػد التػػي كضػػعيا النقػػاد كسػػاركا عمييػػا لمكشػػؼ عػػف العمػػة فػػي الحػػديث، 

مبلحظػػػة ىػػذه القكاعػػػد بكضػػكح فػػػي كتػػاب عمػػػؿ الحػػديث البػػػف أبػػي حػػػاتـ مػػف خػػػبلؿ كيمكنػػؾ 
 النظر في أحكاـ أبى حاتـ كأبى زرعة عمى األحاديث.

وقـد اجتيــد األئمــة فــي بيـان موضــع العمــة، وأنيــا قــد تقـع العمــة فــي اإلســناد، وىــو 
لمػتف معػان مثػػؿ كعمػة اإلسػناد قػد تقػدح فػي اإلسػناد كا األكثـر، وقـد تقـع فـي المـتن وىـو األقــل،

 اإلرساؿ كالكقؼ؛ كقد تقدح في اإلسناد كيككف المتف معركفان صحيحان.
مثػػػاؿ لمعمػػػة القادحػػػة فػػػي اإلسػػػناد: حػػػديث يىٍعمىػػػى بػػػف عيبىٍيػػػد الط نافسػػػي، عػػػف سػػػفياف 

 : "البيعاف بالخيار".الثكرم، عف عمرك بف دينار، عف عبد اهلل بف عمر، عف النبي 
سػفياف الثػكرم فػي قكلػو: "عمػرك بػف دينػار"، إنمػا ىػك  غمط فيو يعمى الطنافسػي عمػى

ـٍ الفضؿ بف ديكىٍيف   عبػد اهلل بف ديػنار" كمػا ركاه األئمػة مف أصحاب سفياف كأبي نيعىي
 .   (ُ)كمحمد بف يكسؼ الفريابي، كمخمد بف يزيد، كغيرىـ 
 ىـذا المثـال المعمـول متنـًا: -باختصـار –ولكي يتضـح جيـد ىـؤالء األئمـة، نسـوق 

انفػرد اإلمػػاـ مسػػمـ فػػي صػػحيحو بركايػػة الكليػػد ابػػف مسػػمـ: حػػدثنا األكزاعػػى عػػف قتػػادة أنػػو كتػػب 
كأبى بكػر كعمػر كعثمػاف،  إليو يخبره عف أنس بف مالؾ أنو حدثو قاؿ: صميت خمؼ النبي 

فكػػانكا يسػػتفتحكف بالحمػػد هلل رب العػػالميف، ال يػػذكركف بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ فػػي أكؿ قػػراءة 
آخرىػػا، ثػـ ركاه مػػف ركايػة الكليػد عػف األكزاعػى قػاؿ: أخبرنػي ابػف إسػحاؽ بػف عبػد اهلل كال في 

. كركل مالػػؾ فػػي المكطػػأ عػػف حميػػد عػػف أنػػس  (ِ)بػػف أبػػى طمحػػة أنػػو سػػمع أنسػػان يػػذكر ذلػػؾ 
قػػاؿ: صػػميت كراء أبػػى بكػػر كعمػػر كعثمػػاف، فكميػػـ كػػاف ال يقػػرأ بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ. كزاد 

 .عف مالؾ: صميت خمؼ رسكؿ اهلل  فيو الكليد بف مسمـ

                                                           

 (.ِِّ/ُ)م راجع تدريب الراكم مع تقريب النكك  (1)
( باب حجة مف قػاؿ ال يجيػر بالبسػممة، حػديث ُّ( كتاب الصبلة )ْ( )ََّ - ِٗٗ/ُصحيح مسمـ ) (2)

(ّٗٗ.) 



 

-َّ- 

تنػػاكؿ اإلمػػاـ السػػيكطي ىػػذا الحػػديث بالدراسػػة كالتحميػػؿ، كاسػػتعرض مػػا قالػػو الحفػػاظ 
: ىذا الحديث معمكؿ أعمو الحفاظ بكجكه جمعتيا كحررتيا فػي  (ُ)فيو، فقاؿ في تدريب الراكم 

 نا:بما لـ أسبؽ إليو، كأنا ألخصيا ى لمجمس الرابع كالعشريف مف األماليا
سػػنف حرممػػة فيمػػا  فأمػػا ركايػػة حميػػد فأعميػػا الشػػافعي بمخالفػػة الحفػػاظ مالكػػان فقػػاؿ فػػي

: خالفػػو سػػفياف بػػف عيينػػة، : فػػإف قػػاؿ قائػػؿ: قػػد ركل مالػػؾ، فػػذكره، قيػػؿ لػػونقمػػو عنػػو البييقػػي
، كالثقفػػػي، كعػػػدد لقيػػػتيـ: سػػػبعة أك ثمانيػػػة متفقػػػيف مخػػػالفيف لػػػو، كالعػػػدد الكثيػػػر أكلػػػى كالفػػػزارم

كاحد، ثـ رجح ركايتيـ بما ركاه عف سفياف، عف أيكب، عف قتادة، عػف أنػس قػاؿ:  بالحفظ مف
كأبك بكر، كعمر، يفتتحكف القراءة بالحمد هلل رب العالميف. قػاؿ الشػافعي: يعنػى  كاف النبي 

 يبدءكف أـ القرآف قبؿ ما يقرأ بعدىا، كال يعنى أنيـ يترككف بسـ اهلل الرحمف الرحيـ.
: ككػػذا قتػػادة كغيػػره عػػف أنػػس. قػػاؿ البييقػػي ذا ىػػك المحفػػكظ عػػفقػػاؿ الػػدارقطنى: كىػػ

، كشػػيباف بػػف عبػػد الػػرحمف، كسػػعيد أصػػحابو كػػأيكب، كشػػعبة، كالدسػػتكائي ركاه عػػف قتػػادة أكثػػر
كبة، كأبى عىكىانة، كغيرىـ.  بف أبى عىري

كقاؿ ابف عبد البر: فيؤالء حفاظ أصحاب قتادة، كلػيس فػي ركايػتيـ ليػذا الحػديث مػا 
 ط البسممة، كىذا ىك المفظ المتفؽ عميو في الصحيحيف كىك ركاية األكثريف. يكجب سقك 

سحاؽ بػف عبػد اهلل بػف أبػى طمحػة، كمػا  كركاه كذلؾ أيضان عف أنس: ثابت البنانى، كا 
 أكلو عميو.

كركاه الشػافعي مصػرحان بػػو فػي ركايػػة الػدارقطنى بسػػند صػحيح، فكػػانكا يسػتفتحكف بػػأـ 
 القرآف.

كيقكلػكف: إف أكثػر ركايػة حميػد عػف أنػس إنمػا سػمعيا مػف قتػادة  كقاؿ ابػف عبػد البػر:
كثابػػت عػػف أنػػس، كيؤيػػد ذلػػؾ أف ابػػف عػػدل صػػرح بػػذكر قتػػادة بينيمػػا فػػي ىػػذا الحػػديث، فتبػػيف 

 انقطاعيا كرجكع الطريقيف إلى كاحدة.
كأمػػا ركايػػة األكزاعػػى فأعميػػا بعضػػيـ بػػأف الػػراكم عنػػو، كىػػك "الكليػػد"، يػػدلس تػػدليس 

ف  ف ثبػت أنػو لػـ يسػقط بػيف األكزاعػي كقتػادة التسكية، كا  كػاف قػد صػرح بسػماعو مػف شػيخو، كا 

                                                           

 (.ِّٔ-ِّّ/ُتدريب الراكم) (1)
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أحػػػد، فقتػػػادة كلػػػد أكمػػػو، فبلبػػػد أف يكػػػكف أممػػػى عمػػػى مػػػف كتػػػب إلػػػى األكزاعػػػي كلػػػـ يسػػػـ ىػػػذا 
الكتػػاب، فيحتمػػؿ أف يكػػكف مجركحػػان أك غيػػر ضػػابط، فػػبل تقػػـك بػػو الحجػػة مػػع مػػا فػػي أصػػؿ 

 يركل انقطاعيا. الركاية بالكتابة مف الخبلؼ، كأف بعضيـ
كقػاؿ ابػػف عبػػد البػر: اختمػػؼ فػػي ألفػاظ ىػػذا الحػػديث اختبلفػان كثيػػران متػػدافعان مضػػطربان: 

كأبػػػى بكػػػر، كعمػػػر، كمػػػنيـ مػػػف يػػػذكر عثمػػػاف،  مػػػنيـ مػػػف يقػػػكؿ: صػػػميت خمػػػؼ رسػػػكؿ اهلل 
كمػػنيـ مػػف يقتصػػر عمػػى أبػػى بكػػر كعثمػػاف، كمػػنيـ مػػف ال يػػذكر، فكػػانكا ال يقػػرءكف بسػػـ اهلل 

حيـ، كمنيـ مف قػاؿ: فكػانكا ال يجيػركف ببسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ، كمػنيـ مػف قػاؿ: الرحمف الر 
فكػػانكا يجيػػركف ببسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ. كمػػنيـ مػػف قػػاؿ: فكػػانكا يفتتحػػكف القػػراءة بالحمػػد هلل 
رب العالميف، كمنيـ مػف قػاؿ: فكػانكا يقػرءكف بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ. قػاؿ كىػذا اضػطراب ال 

   جة ألحد.تقـك معو ح
كممػػا يػػدؿ عمػػى أف أنسػػان لػػـ يػػرد نفػػي البسػػممة، كأف الػػذم زاد ذلػػؾ فػػي آخػػر الحػػديث 

مػػا صػػح عنػػو أف أبػػا مسػػممة ]سػػعيد بػػف يزيػػد[ سػػألو: أكػػاف رسػػكؿ اهلل  -كركل بػػالمعنى فأخطػػأ 
  يسػتفتح بالحمػد هلل رب العػالميف أك بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ؟ فقػاؿ: إنػؾ سػألتني عػف شػيء

    .(ُ)كابف خزيمة بسند عمى شرط الشيخيفكما سألني عنو أحد قبمؾ. أخرجو أحمد ما أحفظو، 
كما قيؿ مف أف مف حفظ عنو حجػة عمػى مػف سػألو فػي حػاؿ نسػيانو، فقػد أجػاب أبػك 
شامة بأنيما مسألتاف، فسؤاؿ أبى سممة عف البسممة كتركيا، كسؤاؿ قتػادة عػف االسػتفتاح بػأم 

يسٌر ببسـ اهلل الػرحمف الػرحيـ. أخرجػو  كاف رسكؿ اهلل  كقد كرد مف طريؽ آخر عنو: سكرة.
الطبرانػػي مػػف طريػػؽ معتمػػر بػػف سػػميماف عػػف أبيػػو عػػف الحسػػف، عنػػو؛ كابػػف خزيمػػة مػػف طريػػؽ 
سػػكيد بػػػف عبػػػد العزيػػز، عػػػف عمػػػراف القصػػػير، عػػف الحسػػػف عنػػػو، ككرد مػػف طريػػػؽ آخػػػر عػػػف 

رحمف الػػػػػرحيـ. ركاه يجيػػػػػر ببسػػػػػـ اهلل الػػػػػ المعتمػػػػػر عػػػػػف أبيػػػػػو عػػػػػف أنػػػػػس قػػػػػاؿ: رسػػػػػكؿ اهلل 
 الدارقطني كالخطيب، كأخرجو الحاكـ مف جية أخرل عف المعتمر.

مف حديث أبى ىريػرة مػف طػرؽ عنػد  كقد كرد ثبكت قراءتيا في الصبلة عف النبي 
الحاكـ، كابف خزيمة، كالنسائي، كالػدارقطنى، كالبييقػي، كالخطيػب؛ كابػف عبػاس عنػد الترمػذم، 

                                                           

 ( مف طريؽ أبى مسممة: سعيد بف يزيد بو.ُّٔ/ُ(، سنف الدارقطنى )َُٗ، ُٔٔ/ّمسند أحمد ) (1)
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كعمػػػى، كعمػػػار بػػػف ياسػػػر، كجػػػابر ابػػػف عبػػػد اهلل، كالنعمػػػاف بػػػف  كالحػػػاكـ، كالبييقػػػي؛ كعثمػػػاف،
بشير، كابف عمر، كالحكػـ بػف عميػر، كعائشػة، كأحػاديثيـ عنػد الػدارقطني؛ كسػمرة بػف جنػدب، 
ٍيػػدىة، كمجالػػد بػػف نػػكر، كبسػػر أك بشػػر ابػػف معاكيػػة، كحسػػيف  كأيٌبػػى، كحػػديثيما عنػػد البييقػػي؛ كبيرى

سػػػػممة عنػػػػد الحػػػػاكـ؛ كجماعػػػػة مػػػػف الميػػػػاجريف  بػػػػف عرفطػػػػة، كأحػػػػاديثيـ عنػػػػد الخطيػػػػب؛ كأـ
كاألنصػػار عنػػد الشػػافعي، فقػػد بمػػغ ذلػػؾ مبمػػغ التػػكاتر، كقػػد بينػػا طػػرؽ ىػػذه األحاديػػث كميػػا فػػي 

 كتاب: "األزىار المتناثرة في األخبار المتكاترة".
كتبػػػيف بمػػػا ذكرنػػػاه أف فػػػي حػػػديث مسػػػمـ السػػػابؽ تسػػػع عمػػػؿ: المخالفػػػة مػػػف الحفػػػاظ 

، كتدليس التسكية مف الكليػد، كالكتابػة، كجيالػة الكاتػب، كاالضػطراب فػي كاألكثريف، كاالنقطاع
 لفظو، كاإلدراج، كثبكت ما يخالفو عف صحابيو، كمخالفتو لما ركاه عدد التكاتر.

 –قاؿ الحافظ أبك الفضؿ العراقي: كقكؿ ابػف الجػكزم: إف األئمػة اتفقػكا عمػى صػحتو 
 لبييقػى، كابف عبػد البر، ال يقكلػكف فيػو نظػر، فيذا الشػافعي، كالدارقطنػى، كا

 بصحتو، أفبل يقدح كبلـ ىؤالء في االتفاؽ الذم نقمو؟. انتيى.
 واجتيدوا في وضع المصنفات في العمل، ليسترشد الناس بيا، وأشيرىا:

 )مطبكع(. العمؿ، البف المديني -ُ
 عمؿ الحديث، البف أبى حاتـ. )مطبكع(. -ِ
 ماـ أحمد بف حنبؿ )مطبكع(.العمؿ كمعرفة الرجاؿ، لئل -ّ
 . )مطبكع(العمؿ الكبير، لمترمذم -ْ
: أجػػؿ كتػػاب األحاديػػث النبكيػػة، لمػػدارقطني، كىػػك أجمعيػػا. قػػاؿ البمقينػػي العمػػؿ الػػكاردة فػػي -ٓ

 كالخػبلؿ؛ كأجمعيػا كتػاب الػدارقطني ، كابف أبى حػاتـ،العمؿ كتاب ابف المديني صنؼ في
 )طبع منو عدة أجزاء(.

 مكؿ في الخبر المعمكؿ، لمحافظ السيكطي.الزىر المط -ٔ
كقػد كضػح العبلمػة  ثامنًا: بذلوا جيـودًا كبيـرة فـي الكشـف عـن األحاديـث الواىيـة والضـعيفة:

ظفػػر أحمػػد التيػػانكم أف الػػكاىي مػػف األحاديػػث يطمػػؽ عمػػى األحاديػػث الشػػديدة الضػػعؼ، كأف 
 الحديث الشديد الضعؼ لو درجتاف:
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عفو، كىذا ليس بحجة، كالثانية: ما اختمفكا فيػو كأدنػكه إحداىما: ما اتفقكا عمى شدة ض
 . (ُ)مف الحساف، كىذا قد يحتج بو 

ككما ذكر العمماء ما يسمى بأصح األسانيد، ذكركا أيضان مػا يسػمى بػأكىى األسػانيد، 
سػػكاء بالنسػػبة إلػػى بعػػض الصػػحابة، أك بعػػض الجيػػات، أك بعػػض البمػػداف، ككػػؿ ىػػذا يػػدخؿ 

لعمػػػؿ المتناىيػػػة فػػػي األحاديػػػث الكاىيػػػة" البػػػف الجػػػكزم كىػػػك أشػػػير ككتػػػاب "ا ضػػػمف الجيػػػكد .
مصنؼ في األحاديث الكاىية جمع فيو ابف الجػكزم األحاديػث الشػديدة الضػعؼ المجمػع عمػى 
ضعفيا كعمى ترؾ ركاتيا، كالتي ألحقيا بعض العمماء بالمكضكعات، كما جمػع فيػو كثيػران مػف 

ث الحساف، كأكرد ابف الجػكزم نفسػو فػي ىػذا الكتػاب األحاديث التي أدناىا العمماء مف األحادي
كثيػران مػػف األحاديػث التػػي أكردىػا فػػي كتابػػو "المكضػكعات"، كمػػا أكرد فػي "المكضػػكعات" كثيػػران 

، ( ِ)مػػف األحاديػػث الكاىيػػة، كمػػا صػػرح بػػذلؾ الحػػافظ ابػػف حجػػر العسػػقبلني فػػي كتابػػو النكػػت 
 .( ّ)ة" في مقدمة التحقيؽ كمحقؽ كتاب "العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىي

كمف مظاف األحاديث الكاىية: الكامػؿ البػف عػدل، كالضػعفاء البػف حبػاف، كلمعقيمػي، 
 .  (ْ)" قاني، كاألباطيؿ لمجكر كلؤلزدم

 :لتحذير الناس منو، تاسعًا: بذلوا جيودًا مضنية في الكشف عن الحديث الموضوع
 افتراء عميو. لخبػر الذم يختمقػو الكذابكف كينسبكنو إلى رسكؿ اهلل : ىػك االحديث الموضوع

، لمػػػا ليػػػا مػػػف آثػػػار خطيػػػرة عمػػػى العبػػػادة  (ٓ)كىػػػك شػػػر األحاديػػػث الضػػػعيفة كأقبحيػػػا 
كالعقيػػػػدة، كبعضػػػػيا ذك عبلقػػػػة بإذكػػػػاء الخبلفػػػػات بػػػػيف الجيػػػػبلء المنتسػػػػبيف لممػػػػذاىب الفقييػػػػة 

                                                           

 ٔ( طبعػػػة دار السػػػبلـ بالقػػػاىرة )ط ُُٓتيػػػانكم )ص راجػػػع: قكاعػػػد فػػػي عمػػػـك الحػػػديث، لظفػػػر أحمػػػد ال (1)
 ـ(.ُٔٗٗىػ/ُُْٕ

 (.َٖٓ/ِراجع: النكت عمى كتاب ابف الصبلح، البف حجر العسقبلني ) (2)
 / الصفحة ف( بتحقيؽ األستاذ إرشاد الحؽ األثرم، طبعة باكستاف.ُالعمؿ المتناىية ) (3)
(، ألبػى الحسػف عمػى بػف محمػد بػف عػراؽ ْ/ُكضػكعة )تنزيو الشريعة المرفكعػة مػف األخبػار الشػنيعة الم (4)

 ىػ( طبعة دار الكتب العممية.ّٔٗ-َٕٗالكناني )
( فػػي النػػكع الحػػادم كالعشػػريف، تػػدريب الػػراكم مػػع تقريػػب النػػكاكم ْٕراجػػع : مقدمػػة ابػػف الصػػبلح )ص  (5)

 (.َٕ-ٖٔ/ِ(، تكضيح األفكار مع تنقيح األنظار )ّْٖ/ُ)
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شعاؿ نارىا، فضبل عف أنيا تبث الخرافا ت كالخزعببلت بػيف النػاس فيكػكف ليػا األثػر السػيء كا 
 النفسي كاالقتصادم كاالجتماعي.

كقػػد بػػدأ الكضػػع فػػي السػػنة بعػػد الفتنػػة التػػي كقعػػت فػػي عيػػد سػػيدنا عثمػػاف رضػػي اهلل 
عنػػػو، كالتػػػي استشػػػيد فييػػػا سػػػيدنا عثمػػػاف نفسػػػو عمػػػي يػػػد مػػػدبر ىػػػذه الفتنػػػة عبػػػد اهلل بػػػف سػػػبأ 

ػػػػقىةي الييػػػكدم كأعكانػػػػو  لعػػػػنيـ اهلل تعػػػػ الى، كنعتبػػػر ىػػػػذه الفتنػػػػة نقطػػػػة البػػػدء التػػػػي اسػػػػتغميا الفىسى
، كقػػد تنبػػو حممػػة كضػػعاؼ اإليمػػاف كأىػػؿ البػػدع كاألىػػكاء، فراحػػكا يكػػذبكف عمػػى رسػػكؿ اهلل 

ػػػوي المنحرفػػػكف، ككضػػػعكا الضػػػكابط  الحػػػديث الشػػػريؼ لػػػذلؾ، فضػػػاعفكا الجيػػػكد لكشػػػؼ مػػػا دىس 
كقد أخػرج اإلمػاـ مسػمـ فػي مقدمػة ا كعمى أساسيا. كالقكاعد التي ال تقبؿ الركاية إال في ضكئي

قىعىػًت اٍلًفٍتنىػةي قىػاليكا  ػا كى ػًف اإًلٍسػنىاًد فىمىم  ـٍ يىكيكنيػكا يىٍسػأىليكفى عى صحيحو: عف محمد بػف سػيريف قػاؿ: " لىػ
ييٍنظىػػػري ًإلىػػػ ػػػًديثيييـٍ كى ػػػذي حى ػػػن ًة فىييٍؤخى ـٍ فىييٍنظىػػػري ًإلىػػػى أىٍىػػػًؿ السُّ ػػػالىكي ػػػمُّكا لىنىػػػا ًرجى ػػػذي سى ى أىٍىػػػًؿ اٍلًبػػػدىًع فىػػػبلى ييٍؤخى

 " ػػًديثيييـٍ حى
كاجتيػػد العممػػاء فػػي معرفػػة أسػػباب الكػػذب كالكضػػع فػػي الحػػديث، فكجػػدكىا كثيػػرة  .( ُ)

كمتنكعة، كمف أخطرىا: محاكلة النيؿ مف اإلسبلـ مػف خػبلؿ تزييػؼ تعاليمػو، كتحػرؼ العقيػدة 
 .( ِ)الصحيحة، كذلؾ مف ًقبىؿ المتيميف بالزندقة كالشعكبية 

كقاؿ الحافظ ابف حجر: "كالحامؿ لمكاضع عمى الكضػع إمػا عػدـ الػديف كالزنادقػة، أك 
غمبػػػة الجيػػػؿ كػػػبعض المتعبػػػديف، أك فػػػرط العصػػػبية كػػػبعض المقمػػػديف، أك اتبػػػاع ىػػػكل بعػػػض 
الرؤسػػاء، أك اإلغػػراب لقصػػد االشػػتيار، ككػػؿ ذلػػؾ حػػراـ بإجمػػاع مػػف يعتػػد بػػو، إال أف بعػػض 

قػػؿ عػػنيـ إباحػػة الكضػػع فػػي الترغيػػب كالترىيػػب، كىػػك خطػػأ مػػف الكراميػػة كبعػػض المتصػػكفة ن
، ألف ذلػػػؾ ( ّ)فاعمػػػو نشػػػأ عػػػف جيػػػؿ، ألف الترغيػػػب كالترىيػػػب مػػػف جممػػػة األحكػػػاـ الشػػػرعية" 

 يتضمف اإلخبار عف اهلل في الكعد عمى ذلؾ العمؿ بذلؾ الثكاب، كىك كذب عميو.
لمكضػػكعات، لتنقيػػة فػػبل بػػد مػػف أف تتضػػافر جيػػكد السػػادة العممػػاء لمكشػػؼ عػػف ىػػذه ا

 السنة المطيرة منيا.
                                                           

(، ُِِ(، كالكفاية في عمػـ الركايػة )صُُفي: أدب اإلمبلء كاالستمبلء )ص (، كأيضان ِٕصحيح ميسمـ) (1)
 (.ُّْ/ُ(، كتىٍدريبي الر اًكم)ْْٗ/ُكالنكت عمى مقدمة ابف الصبلح )

 (.َِراجع ىذه األسباب الدكافع بإيجاز في شرح نخبة الفكر )ص  (2)
 (.ُٖٓ/ِالنكت عمى كتاب ابف الصبلح البف حجر ) (3)
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 جيود العمماء في الكشف عن الخبر الموضوع :
ـي عمػػى الحػػديث بالكضػػع لمجػػرد كجػػكد راكو كػػذاب فػػي سػػند الحػػديث، فالكػػذاب   ػػ ال ييحكى

ف  لػيس بالضػركرة أف يكػػذب فػي كػؿ حػػديث يركيػو، فنسػػبة الصػدؽ فػي ركايتػػو مكجػكدة حتػػى كا 
لضعيؼ فييػا الصػحيح كالضػعيؼ كالباطػؿ، كال يميزىػا إال أىػؿ فركايات ا كانت ضئيمة لمغاية،

الحػػديث المتقنػػيف المتمرسِّػػيف، كذلػػؾ سػػيؿ عمػػييـ كمعػػركؼ عنػػدىـ، كقػػد بمغػػت البراعػػة بػػبعض 
الجيابػػذة إلػػى أف كػػانكا يعرفػػكف صػػدؽ الػػراكم مػػف كذبػػو، كليػػذا كػػاف بعضػػيـ يػػركم عػػف يػػتيـ 

عنػو كلمػا اسػتغرب ذلػؾ منػو كقيػؿ لػو: أنػت بالكذب كفي الكقت نفسو ينيى الناس عف الركايػة 
، كمثاؿ ذلؾ: قىاؿى سػفياف الثػكرم: ( ُ) تركم عنو؟! قاؿ: أنا متمكف مف معرفة صدقو مف كذبو

: إني أعمـ صدقو مف كذبو   . ( ِ)اتقكا الكمبي، فقيؿ لىوي: إنؾ تركم عىٍنوي، قىاؿى
كفي،قػاؿ الحػافظ ابػف كالكمبي ىك: محمد بف السائب بف بشر، الكمبي، أبك النضر الك

حجػػر العسػػقبلني: النسػػابة المفسػػر، مػػتيـ بالكػػذب، كرمػػي بػػالرفض، مػػف السادسػػة، مػػات سػػنة 
 .   (ّ)ست كأربعيف 

: ىػذه ( ْ)فيعرؼ الحديثى المكضكعى الخبراءي بطرؽ الحديث كعممػو. قيػؿ البػف المبػارؾ 
لٍ األحاديث المكضكعة؟ فقاؿ: تعيش ليا الجيابذة } اًفظيكفى  نىا الذٍِّكرى ًإن ا نىٍحفي نىز  ن ا لىوي لىحى  {.كىاً 

ف خفػي حػػاليـ عمػى كثيػػر  –كقػاؿ يحيػػى بػف سػػعيد القطػاف: كلكػػف الكاضػعيف مػػنيـ  كا 
كقػاؿ ابػف الصػبلح: "ثػـ نيضػت  .(ٓ)فإنػو لػـ يخػؼ عمػى جيابػذة الحػديث كنقػاده  –مف الناس 

 .(ٔ)جيابذة الحديث بكشؼ عكارىا، كمحك عارىا، كالحمد هلل" 
                                                           

 ( بتصرؼ.ٕٖٖ/ ص  ِو النظر إلى أصكؿ األثر )ج راجع: تكجي (1)
 (.ِٔٓ/  ِ، كالمجركحيف البف حباف )ٕٓٓ/ّ، كميزاف االعتداؿ ِْٕ/ٕالكامؿ البف عدم  (2)
 (.ٖٕ/ ص  ِتقريب التيذيب )ج  (3)
 (.ّٖٓ/ُمف تدريب الراكم ) (4)
(، كمػػف الجيابػػذة الػػذيف َٖ(، كالكفايػػة )ص ُِْ(، كفػػتح المغيػػث لمعراقػػي )ص ّٖٓ/ُتػػدريب الػػراكم ) (5)

أعمنػكا ذلػػؾ صػػراحة: اإلمػػاـ الػػدارقطني حيػث قػػاؿ: يػػا أىػػؿ بغػػداد! ال تظنػكا أف أحػػدان يقػػدر أف يكػػذب عمػػى 
 كأنا حٌي ]ىامش المصدر السابؽ[. رسكؿ اهلل 

 ( في النكع الحادم كالعشريف.ْٕالمقدمة لو )ص  (6)
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خطيب بسنده عف األكزاعى قاؿ: كنا نسمع الحػديث كنعرضػو عمػى أصػحابنا كركل ال
بسػنده  كػذلؾكركل  كما نعرض الدرىـ الزائؼ، فما عرفكا منو أخذناه، كما أنكػركا منػو تركنػاه .

عػف جريػػر قػاؿ: كنػػت إذا سػمعت الحػػديث جئػت بػػو إلػى المغيػػرة فعرضػتو عميػػو، فمػا قػػاؿ لػػي: 
ي: "إف لنقػػاد الحػػديث ممكػػة يعرفػػكف بيػػػا المكضػػكع، كشػػاىده: أف كقػػاؿ البمقينػػػ .(ُ)ألقػػو ألقيتػػو 

إنسانان لك خدـ إنسانان سنيف كعػرؼ مػا يحػب كمػا يكػره، فجػاء إنسػاف ادعػى أنػو يكػره شػيئان يعمػـ 
 .( ِ) ذلؾ أنو يحبو فبمجرد سماعو يبػادر إلى تكذيب مف قاؿ: إنو يكػرىو"

مػػػف الحػػػديث حػػػديثان لػػػو ضػػػكء كركل الخطيػػػب بسػػػنده عػػػف الربيػػػع بػػػف خثػػػيـ قػػػاؿ: إف 
 .( ّ)كضكء النيار تعرفو، كظممة كظممة الميؿ تنكره 

واجتيد األئمة في بيان العالمات  التـي يعـرف بيـا الوضـع فـي الحـديث، ومنيـا مـا 
 لو عالقة  بالسند، ومنيا ما لو عالقة بالمتن:

ختبلقو األحاديث : أف يعترؼ الكاضع نفسو باالعالمة األولى )أ( عالمات الوضع في السند :
 كيقر بذلؾ، أك تككف ىناؾ قرينة تدؿ عمى ذلؾ:

: -كىػػك نػػكح بػػف أبػػى مػػريـ -مثػػاؿ ذلػػؾ: قػػاؿ أبػػك عمػػار المػػركزم: قيػػؿ ألبػػى ًعٍصػػمىة
مف أيف لؾ عػف عكرمػة عػف ابػف عبػاس فػي فضػائؿ القػرآف سػكرة سػكرة؟ كلػيس عنػد أصػحاب 

آف كاشػػػتغمكا بفقػػػو أبػػػى حنيفػػػة عكرمػػػة ىػػػذا؟ فقػػػاؿ: إنػػػي قػػػد رأيػػػت النػػػاس قػػػد أعرضػػػكا عػػػف القػػػر 
 . (ْ)كمغازم محمد بف إسحاؽ، فكضعت ىذه األحاديث ًحٍسبىةن 

كػػاف يػػدس  –كعبػػد الكػػريـ بػػف أبػػى العكجػػاء، الزنػػديؽ الممحػػد، ربيػػب حمػػاد بػػف سػػممة 
األحاديث في كتب حماد زكج أمو. قاؿ ابف عدل: لما أخذ في عيػد الخميفػة الميػدم العباسػي 

حمػػػد بػػػف سػػػميماف بػػػف عمػػػى العباسػػػي فػػػأمر بضػػػرب عنقػػػو، فقػػػاؿ: لقػػػد أتػػػى بػػػو أميػػػر البصػػػرة م
 .( ٓ)كضعت فيكـ أربعة آالؼ حديثان أحـر فييا الحبلؿ كأحمؿ فييا الحراـ 

                                                           

 (.َٓٔالكفاية )ص  (1)
 (.ُّٓمحاسف االصطبلح )ص  (2)
( فػػػي بػػػاب كجػػػكب اطػػػراح المنكػػػر كالمسػػػتحيؿ مػػػف األحاديػػػث، كفػػػتح المغيػػػث لمعراقػػػي َٓٔالكفايػػػة )ص  (3)

 ( .َُّ)ص
 (.ُِٓ(، فتح المغيث لمعراقي )صْٖ - ْٕالمقدمة البف الصبلح )ص (4)
 (.ْٖٔ/ِالآللئ المصنكعة ) (5)
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كركل الخطيػػب بسػػنده عػػف الميػػدم قػػاؿ: "أقػػر عنػػدم رجػػؿ مػػف الزنادقػػة أنػػو كضػػع 
 . (ُ)أربعمائة حديث، فيي تجكؿ في أيدم الناس" 

، كال نكػػذب صػػنيعيـ بقػػكليـ: نحػػف نكػػذب لرسػػكؿ اهلل  كقػػد عمػػؿ بعػػض الكضػػاعيف
عميػػو، كلػػـ يعمػػـ ىػػذا الجاىػػؿ أنػػو مػػف قػػاؿ عميػػو مػػا لػػـ يقػػؿ فقػػد كػػذب عميػػو، كاسػػتحؽ الكعيػػد 

 . (ِ)الشديد 
كنقػؿ الحػافظ السػيكطي عػف اإلمػاـ البخػارم قكلػو فػي التػاريخ األكسػط: حػدثني يحيػى 

بيح يقػػكؿ: أنػػا كضػعت خطبػػة النبػػي اليشػكرم، عػػف عمػػى بػف حػػدير قػػاؿ: سػمعت عمػػر بػػف صػ
 (ّ)  كاعترؼ ميسرة بكضعو لحديث فضائؿ القرآف .(ْ) . 

كقد يدؿ عمى كضع الحديث قرينة في الػراكم: قػاؿ الحػافظ السػيكطي: كمػف أمثمػة مػا 
دؿ عمى كضعو قرينة في الراكم ما أسنده الحاكـ عف سيؼ بف عمر التميمي قاؿ: كنػت عنػد 

مف الكتاب يبكى فقاؿ: مالؾ؟ قاؿ: ضربني المعمػـ قػاؿ: ألخػزينيـ  سعد بف طريؼ، فجاء ابنو
، حػػدثني عكرمػػة عػػف ابػػف عبػػاس مرفكعػػان: معممػػك صػػبيانكـ شػػراركـ، أقميػػـ رحمػػة لميتػػيـ،  اليػػـك

 .(ٓ)كأغمظيـ عمى المسكيف 
كفػاًة فالحكمػةي فػي كضػًع أىػًؿ الحػديًث التػاريخى لكمكاليػدىـ،  بتػاريخى كفػاًة الػركاةً  :العالمة الثانيـة

ـٍ كتكاريًخ السماًع كتاريًخ قدكـً فبلفو  ػٍف  -مػثبلن  -الركاًة كمكاليدًى ؛ ليختبػركا بػذلؾى مى البمػدى الفبلنػي 
ـٍ يعممػػكا صػػحةى دعػػكاه  لىػػ
فقػػد يحػػدث الػػراكم بحػػديث عػػف شػػيخ كييسػػأؿ عػػف مكلػػده، فيػػذكر  .(ٔ)

 .(ٕ)تاريخان ييعمـ كفاة ذلؾ الشيخ قبمو، كال يعرؼ ذلؾ الحديث إال عنده 

                                                           

 (.َْٔ، َٖالكفاية )ص  (1)
 (.ُُٓ - ُُْالمنار المنيؼ )ص  (2)
 ( في النكع الحادم كالعشريف.ّْٗ-ّْٖ/ُالراكم )تدريب  (3)
 ( في النكع الحادم كالعشريف.ّْٖ/ُتدريب الراكم ) (4)
 (.َِ(، كراجع شرح نخبة الفكر )ص ّٕٓ/ُتدريب الراكم ) (5)
 (.ِّٕ/ ُشرح التبصرة كالتذكرة ) (6)
 (.ّْٗ/ُ(، كتدريب الراكم )ُُٗراجع الكفاية )ص  (7)
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 .(ُ)قاؿ سفياف الثكرم: "لما استعمؿ الركاة الكذب استعممنا ليـ التاريخ" 
كركل الخطيب البغدادم عف أبي حساف الزيادم يقكؿ: سمعت حساف بػف زيػد يقػكؿ: 

ًلػػدتى ؟ فػػإذا ـٍ كي ـٍ نسػػتعٍف عمػػى الكػػذاًبٍيفى بمثػػًؿ التػػاريًخ نقػػكؿي لمشػػيًخ: سػػنةى كػػ أقػػر  بمكًلػػًدًه عرفنػػا  لىػػ
 . (ِ)كذًبًو. قاؿ أبك حساف: فأخذت في التاريخ، فأنا أعممو مف ستيف سنة  ًصدقىوي مف

ػػن ٍيًف  ٍفػػصي بػػفي ًغيىػػاثو القاضػػي: إذا ات يمػػتيـي الش ػػيخى فحاًسػػبيكهي بالسِّ بفػػتًح النػػكًف  -كقػػاؿى حى
ؿ: "إذا اتيػـ الشػيخ، قػا يريدي: اٍحًسبيكا ًسن وي كًسف  مىٍف كىتىػبى عنػوي  -المشددًة تثنيةي ًسفٍّ كىكى العيميري 

ٍعػدىاف الكبلعػي قػاؿ: قػدـ عمينػا  (ّ)فحاسبكه بالسنيف"  . كركل الخطيب بسػنده: عػف عيفىٍيػر بػف مى
عمر بف مكسى حمص، فاجتمعنا إليو في المسجد، فجعؿ يقكؿ: حػدثنا شػيخكـ الصالػػح، فممػا 

ًو لنا نعرفو؟ قػاؿ: فقػاؿ: خالػد  ٍعػدىاف. قمػت لػو: أكثر قمت لو: مف شيخنا ىذا الصالح؟ سىمِّ بػف مى
في أل سنة لقيتو؟ قاؿ: لقيتو سنة ثماف كمائة. قمت: فأيف لقيتو؟ قاؿ: لقيتو في غػزاة أرمينيػة، 
ٍعػدىاف سػنة أربػع كمائػة كأنػت تػزعـ أنػؾ  فقمت لو: اتؽ اهلل يا شيخ، كال تكذب. مػات خالػد ابػف مى

 .  (ْ)قػط! كػػاف يغػػزك الػػرـك  لقيتػو بعػػد مكتػػو بػأربع سنيػػػف، كأزيػػدؾ أخػػرل، إنػو لػػـ يغػػز أرمينيػػة
د ثى سييؿ بػف ذكػكاف أبػك السػندم عػف السػيدة عائشػة رضػى اهلل عنيػا، فقيػؿ لػو: أيػف لقيػت  كحى
عائشػة؟ قػػاؿ: بكاسػط، فظيػػر كذبػو، ألف الحجػػاج ىػػك الػذم بنػػى مدينػة كاسػػط بعػد كفػػاة السػػيدة 

أبػػى ربػػاح، كحػػدث عػػامر بػػف أبػػى عػػامر الخػػزاز عػػف عطػػاء بػػف  .( ٓ)عائشػػة رضػػى اهلل عنيػػا 
فقػػاؿ لػػو أبػػك الكليػػد الطيالسػػي: فػػي سػػنة كػػـ سػػمعت مػػف عطػػاء؟ قػػاؿ: فػػي سػػنة أربػػع كعشػػريف 

                                                           

(، كشػػػرح التبصػػػرة ُُّ/  ّ(، فػػػتح المغيػػػث )َّٓ/ ِ(، كتػػػدريب الػػػراكم )ُُٗ الكفايػػػة لمخطيػػػب )ص (1)
 (.ِّٕ/ ُكالتذكرة )

( كقػػاؿ: كػذا فػػي الشػػيخيف ٓٓ-ْٓ/ ُ(، كنقمػػو ابػف عسػػاكر  فػػي تػاريخ دمشػػؽ  )ّٕٓ/  ٕتػاريخ بغػػداد ) (2)
كتػػدريب (، ُُّ/  ّمػػف تػػاريخ بغػػداد )حسػػاف بػػف زيػػد(، كأظنػػو )حمػػاد بػػف زيػػد(.قمت: كفػػي فػػتح المغيػػث)

 (: )حساف بف يزيد(.َّٓ/ ِالراكم )
 (.ٗاإلعبلف بالتكبيخ )ص  (3)
 (.ُّٗالكفاية لمخطيب البغدادم )ص  (4)
 (.ِّٕ/ ُ(، كشرح التبصرة كالتذكرة )ُّٗالكفاية لمخطيب البغدادم )ص  (5)



 

-ّٗ- 

قاؿ الذىبي: إف كاف تعمد الكػذب فيػك  .( ُ)كمائة قاؿ: فإف عطاء تكفي في سنة بضع عشرة 
ف كاف شبو لو بعطاء بف السائب، فيك متركؾ   .( ِ)كذاب، كا 

كقػد نبػو نقػاد الحػديث عمػى ىػؤالء، كفضػحكا  يكران بالكذب:: أف يككف الراكم مشالعالمة الثالثة
أمرىـ، كىػذا كاجػب دينػي عمػى مػف يعمػـ كػذابان أف يػذكره لمنػاس. قػاؿ اإلمػاـ الشػافعي: إذا عمػـ 
الرجػػؿ مػػف محػػدث الكػػذب لػػـ يسػػعو السػػككت عميػػو، كال يكػػكف ذلػػؾ غيبػػة، فػػإف مثػػؿ العممػػاء 

كقػاؿ سػفياف بػف عيينػة: مػا سػتر  زيػكؼ مػف غيرىػا.كالنقاد، فبل يسع الناقد في دينو أال يبيف ال
 .( ّ)اهلل أحدان يكذب في الحديث 

كيمكف الكقكؼ عمى الكثير مف ىؤالء في كتب المكضكعات مثػؿ المكضػكعات البػف  
الجكزم، كالآللئ المصنكعة لمسيكطي، كالمجركحيف البف حباف، كالكامؿ البف عػدل، كالميػزاف 

 جر العسقبلني، كالضعفاء الكبير لمعقيمي، كغيرىا.لمذىبي، كلساف الميزاف البف ح
ــة: أف يحػػدث الػػراكم بحػػديث عػػف شػػيخ، فػػبل يعػػرؼ الشػػيخ، كال يعػػرؼ تبلميػػذه  العالمــة الرابع

 الثقات ىذا الحديث، كال يكجد في كتبو المكثقة.
قاؿ الميث بف سعد: قدـ عمينا شػيخ اإلسػكندرية يػركل لنػافع، كنػافع يكمئػذ حػي. قػاؿ: 

و قنػػدافيف عػػف نػػافع، فممػػا خػػرج الشػػيخ أرسػػمنا بالقنػػدافيف إلػػى نػػافع فمػػا عػػرؼ منيمػػا فكتبنػػا عنػػ
 . (ْ)حديثان كاحدان، فقاؿ أصحابنا: ينبغي أف يككف ىذا مف الشياطيف الذيف حبسكا 

قاؿ فضيمة الدكتكر رفعت فكزم: كىذه كانت أىػـ كسػيمة عػرؼ بيػا العممػاء الركايػات 
 . (ٓ)خ كأحاديثيـ المكضكعة، كصانكا بيا كتب الشيك 

 منيا ما يتعمؽ باألسمكب، كمنيا ما يتعمؽ بالمعنى.ثانيًا: عالمات وضع المتن: 
 

                                                           

 مف المكضعيف السابقيف. (1)
 (.َّٔ/ِالميزاف ) (2)
 (.ُُّ - َُّتحذير الخكاص )ص  (3)
 ( المقدمة.ُّٔ-ُِٔ/ُالكامؿ البف عدل ) (4)
 (.ُّٔالمدخؿ إلى تكثيؽ السنة )ص  (5)



 

-َْ- 

 ركاكة األلفاظ كسماجتيا:)أ( عالمات تتعمق باألسموب: أىميا: 
كقكليـ: "أربع ال تشبع مف أربع: أنثى مػف ذكػر، كأرض مػف مطػر، كعػيف مػف نظػر، 

يا كىك سكراف دخؿ القبػر كىػك سػكراف، كبعػث مػف قبػره كأذف مف خبر". كقكليـ: "مف فارؽ الدن
 سكراف، كأمر بو إلى النار سكراف إلى جبؿ يقاؿ لو: سكراف".

 :ه العبلمات كثيرة، كأىميا ما يأتي، كىذ)ب( عالمات تتعمق بالمعنى
كمػف أمثمػة ذلػؾ: مػا يػركل فػي الصػخرة "أنيػا  مخالفة الحديث لصػريح القػرآف: العالمة األولى:

: سػػػبحاف اهلل، يقػػػكؿ  -لمػػػا سػػػمع ىػػػذا االفتػػػراء - األدنػػػى" قػػػاؿ عبػػػد اهلل بػػػف الزبيػػػر عػػػرش اهلل
ََمَواِت َواألَْرَض ]تعالى:   ، كتككف الصخرة عرشو األدنى؟.{ 588[ }البقرة:َوِشَع ُكْرِشقهُه السه

كمف األمثمة أيضػان: ما جػاء فػي عمػر الدنيا: "أنيا سبعة آالؼ سنة، كنحف في 
عة". قاؿ ابف القيـ: "كىذا مف أبيف الكػذب، ألنو لك كػاف صحيحان لكاف كؿ أحػد األلؼ الساب

عالمػان أنو بقى لمقيامة مف كقتنا ىػذا مئتػاف كأحػد كخمسكف سنة، كاهلل تعالى يقكؿ: 
ؾِّ ] َٓ ُُيَ ـَْد َرِّبِّ  ََم ِعْؾُؿَفو ِع وَن ُمْرَشوَهو ُقْل إِكه وَعِي َأيه ًْ ِِف َيْسَلُلوَكَك َعِن السه ٓه ُهَو َثُؼَؾ قَفو لَِوْقاَِفو إِ

ََم ِعْؾُؿَفو ِعـْ  َك َحِػيٌّ َعـَْفو ُقْل إِكه ٓه َبْغَاًي َيْسَلُلوَكَك َكَلكه َٓ َتْلتِقُؽْم إِ ََمَواِت َواألَْرِض  َد اَّللِ َوَلؽِنه َأْكَثَر السه

َٓ َيْعَؾُؿونَ  وَعيِ إِنه ]، كقاؿ تعالى: { :;8[ }األعراف:الـهوِس  ـَْدُه ِعْؾُم السه  {67[ }لقامن:اَّللَ ِع
مناقضة الحديث لصريح السنة: قاؿ ابف القيـ: كقػد جػاىر بالكػذب بعػض مػف  العالمة الثانية:

كػػاف يعمػػـ متػػى تقػػـك  أف رسػػكؿ اهلل  –كىػػك يتشػػبع بمػػا لػػـ ييٍعػػطى  –يػػدعى فػػي زماننػػا العمػػـ 
ئكؿ عنيا بأعمـ مػف السػائؿ"، فحرفػو عػف الساعة، قيؿ لو: فقد قاؿ في حديث جبريؿ: "ما المس

 مكضعو، كقاؿ: معناه: أنا كأنت نعمميا.
أعمػـ بػاهلل مػف أف يقػكؿ لمػف كػاف  كىذا مػف أعظػـ الجيػؿ كأقػبح التحريػؼ، كالنبػي 

 يظنو أعرابيان: أنا كأنت نعمـ الساعة، إال أف يقكؿ ىذا الجاىؿ: إنو كاف يعرؼ أنو جبريؿ.
قكلػػو: "كالػػذم نفسػػى بيػػده مػػا جػػاءنى فػػي صػػكرة إال  ىػػك الصػػادؽ فػػي كرسػػكؿ اهلل 

عرفتو غير ىذه الصكرة"، كفي المفظ اآلخر "ما شبو عمٌى غير ىذه المرة"، كفػي المفػظ اآلخػر: 
 "ردكا عمى األعرابى، فذىبكا فالتمسكا، فمـ يجدكا شيئان".



 

-ُْ- 

نما عمـ النبي  : بػي أنو جبريؿ بعد مدة كما قاؿ عمر: فمبػث مميػان، ثػـ قػاؿ الن كا 
ثػػػـ قكلػػو فػػي الحػػديث: "مػػا المسػػئكؿ عنيػػا بػػأعمـ مػػف السػػائؿ"   …يػػا عمػػر أتػػدرل مػػف السػػائؿ؟ 

 يعـ كؿ سائؿ كمسئكؿ، فكؿ سائؿ كمسئكؿ عف ىذه الساعة شأنيما كذلؾ.
"فكػػؿ حػػديث يشػػتمؿ عمػػى فسػػاد، أك ظمػػـ، أك عبػػث، أك مػػدح باطػػؿ، أك ذـ حػػؽ، أك 

 .( ُ)منو برمء"  نحك ذلؾ، فرسكؿ اهلل 
أف يكػػكف الحػػديث مخالفػػان لمعقػػؿ أك الكاقػػع: كركايػػة: "المجػػرة فػػي السػػماء مػػف  العالمــة الثالثــة:

ذا رضػػى  عػرؽ األفعػػى التػػي تحػت العػػرش". ك"إذا غضػػب اهلل تعػػالى أنػزؿ الػػكحى بالفارسػػية، كا 
كمػػا ركاه أحػػد الكضػػاعيف مػػف أف سػػفينة نػػكح عميػػو السػػبلـ طافػػت بالبيػػت  .(ِ)أنزلػػو بالعربيػػة" 

ػػم ت كقػػاؿ ابػػف الجػػكزم: مػػا أحسػػف قػػكؿ القائػػؿ: إذا رأيػػت الحػػػديث  خمػػؼ المقػػاـ ركعتػػيف. كصى
 يبايف المعقكؿ، أك يخالؼ المنقكؿ، أك يناقض األصكؿ، فاعمـ أنو مكضكع.

قػػاؿ: كمعنػػى منػػاقض لؤلصػػكؿ: أف يكػػكف خارجػػان عػػف دكاكيػػف اإلسػػبلـ مػػف المسػػانيد 
 . (ّ)كالكتب المشيكرة 
مخالفػػان لمتػػاريخ: كركايػػة: "إنمػػا حرمػػت دخػػكؿ الحمػػاـ دكف مئػػزر"،  أف يكػػكف العالمــة الرابعــة:

 .(ْ)ركاىا ابف الجػكزم عف أنس مرفكعان، كقاؿ: مكضكع، فيو جماعة مجيكلكف 
ٍحفىة ألنو لـ يكف زمف رسكؿ اهلل  كركاية دخكلػو صمى    حمامات حمامان بالجى

ككػػذب  ف مسػتقبؿ مكضػكعة،كيػػرل ابػػف القيػػـ أف كػؿ األحاديػث التػي فييػا تػاريخ معػي
كقػػػكؿ بعػػػض الكػػػذابيف: "إذا انكسػػػؼ القمػػػر فػػػي المحػػػـر كػػػاف الغػػػبلء كالقتػػػاؿ كشػػػغؿ  مفتػػػرل،

ذا انكسؼ في صفر كاف كذا ككذا"..، كاستمر الكذاب في الشيكر كميا.  السمطاف، كا 
ى الحديث الذم يتضمف كعيدان شديدان عمػى تفػريط قميػؿ، أك أجػران عظيمػان عمػ العالمة الخامسة:

فعػػػؿ قميػػػؿ، كمثالػػػو: "مػػػف صػػػمى يػػػـك األحػػػد أربػػػع ركعػػػات بتسػػػميمة كاحػػػدة يقػػػرأ فػػػي كػػػؿ ركعػػػة 
}الحمد{ ك}آمف الرسكؿ{ إلى آخرىا، كتب اهلل لػو ألػؼ حجػة، كألػؼ عمػرة، كألػؼ غػزكة، كبكػؿ 

                                                           

 (.ََُ -ٗٗ، ٖٔ، ِٖ -َٖ، ٕٓراجع المنار المنيؼ )الصفحات  (1)
 (.ِٖٕ/ِالآللئ المصنكعة ) (2)
 (.ّٕٓ/ُ(. كنقمو الحافظ السيكطي في: تدريب الراكم )َُٔ/ِالمكضكعات ) (3)
 (.َٕيث المكضكع لعمى القارم )ص المصنكع في معرفة الحد (4)



 

-ِْ- 

كاضػػعو مػػا أجػػرأه عمػػى اهلل  قػػبح اهلل. فركعػػة ألػػؼ صػػبلة، كجعػػؿ بينػػو كبػػيف النػػار ألػػؼ خنػػدؽ"
   كرسكلو.

سػماجة الحػديث كككنػو ممػػا يسػخر منػو: كركايػة"لك كػاف األرز رجػبلن لكػػاف  مـة السادسـة:العال
حميمػان، ما أكمػو جائػع إال شػبع"؛ فيػذا مف السػمج البػارد الػذم يصػاف عنػو كػبلـ العقػبلء فضػبلن 

 عف كبلـ سيد األنبياء.
مػف الصػحابة  حػديثان يتضػمف فعػبلن ظػاىران بمحضػر : أف ينسػب إلػى النبػي العالمة السـابعة

 أخػػػذ بيػػػد عمػػػى بػػػف أبػػػى طالػػػب  كميػػػـ، كيتفقػػػكا عمػػػى كتمانػػػو كعػػػدـ نقمػػػو: كركايػػػة: "أنػػػو 
بمحضر مف الصحابة كميـ كىـ راجعػكف مػف حجػة الػكداع، فأقامػو بيػنيـ حتػى عرفػو الجميػع، 
ثػـ قػاؿ: ىػػذا كصػيي كأخػػي، كالخميفػة مػػف بعػدل، فاسػػمعكا لػو كأطيعػػكا"، ثػـ اتفقػػكا عمػى كتمانػػو 

 . ه كمخالفتو كتغيير 
ــة: أف يكػػكف بكصػػؼ األطبػػاء، كأصػػحاب الطػػرؽ أشػػبو كأليػػؽ؛ مثػػؿ: "اليريسػػة  العالمــة الثامن

 . (ُ)تشد الظير"، ك"أكؿ السمؾ يكىف الجسد"، ك"المؤمف حمك يحب الحبلكة" 
 أف يككف مف القصص الغارقة في الخياؿ:العالمة التاسعة: 

ابػف حبػػاف فػي المجػػركحيف: صػػمى كمثالػو: مػػا حكػاه ابػػف الجػكزم فػػي المكضػػكعات، ك 
أحمػػد بػػف حنبػػؿ، كيحيػػى بػػف معػػيف فػػي مسػػجد الرصػػافة، فقػػاـ بػػيف أيػػدييـ قػػاص فقػػاؿ: حػػدثنا 
أحمػػد بػػف حنبػػؿ كيحيػػى بػػف معػػيف قػػاال: حػػدثنا عبػػد الػػرزاؽ عػػف معمػػر، عػػف قتػػادة، عػػف أنػػس 

، منقػاره مػف : مف قاؿ ال إلو إال اهلل، خمؽ اهلل مف كؿ كممة منيا طيران  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
 ، كأخذ في قصتو نحكان مف عشريف كرقة.…ذىب، كريشو مف مرجاف"

فجعؿ أحمد بف حنبؿ ينظر إلى يحيى بف معػيف، كيحيػى ينظػر إلػى أحمػد، فقػاؿ لػو: 
أنػػػػت حدثتػػػػو بيػػػػذا؟ فقػػػػاؿ: كاهلل مػػػػا سػػػػمعت بيػػػػذا إال السػػػػاعة، فممػػػػا فػػػػرغ مػػػػف قصصػػػػو كأخػػػػذ 

يى بف معيف بيػده: تعػاؿ، فجػاء متكىمػان لنػكاؿ، فقػاؿ العطٌيات، ثـ قعد ينتظر بقيتيا، قاؿ لو يح
لو يحيى: مف حدثؾ بيذا الحديث؟ فقاؿ أحمد بف حنبؿ كيحيى بف معيف، فقاؿ: أنػا يحيػى بػف 

، فػػػإف كػػػاف البػػػد معػػػيف كىػػػذا أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ، مػػػا سػػػمعنا بيػػػذا قػػػط فػػػي حػػػديث رسػػػكؿ اهلل 

                                                           

 (.َُُ، ٓٔ -ّٔ، ٖٓ -ْٓ، ْٖ، ْٕراجع المنار المنيؼ )الصفحات   (1)



 

-ّْ- 

نعػـ. قػاؿ: لػـ أزؿ أسػمع أف يحيػى كالكذب فعمى غيرنا! فقاؿ لو: أنت يحيى بػف معػيف؟ قػاؿ : 
بػػف معػػيف أحمػػؽ مػػا تحققتػػو إال السػػاعة! فقػػػاؿ لػػو يحيػػى: كيػػؼ عممػػت أنػػى أحمػػؽ؟ قػػاؿ: كػػأف 
ليس في الدنيا يحيى بف معيف كأحمػد بػف حنبػؿ غيركمػا؟ قػد كتبػت عػف سػبعة عشػر أحمػد بػف 
، فقػػػا ـ حنبػػؿ كيحيػػػى بػػف معػػػيف، فكضػػع أحمػػػد بػػف حنبػػػؿ كمػػو عمػػػى كجيػػو، كقػػػاؿ: دعػػو يقػػػـك

 .(ُ) كالمستيزئ بيما
ىػػػذه العبلمػػػات كالكسػػػائؿ تػػػدؿ عمػػػى مػػػدل الجيػػػد الػػػذم بذلػػػو عممػػػاء الحػػػديث لغربمػػػة 

 مما زيد عميو، أك لحؽ بو. حديث رسكؿ اهلل 
ككما قػاؿ أسػتاذنا الػدكتكر رفعػت فػكزم:" قػد كفانػا األئمػة الخبػراء جػزاىـ اهلل عنػا كػؿ 

مكضػػكعة بطريقػػة إحصػػائية دقيقػػة كمرتبػػة عمػػى خيػػر مئكنػػة البحػػث، كقػػدمكا لنػػا تمػػؾ األحاديػػث ال
مسػػمـ أف يرجػػع إلييػػا، كيقػػؼ عمػػى  ك عمػػى المكضػػكعات بحيػػث يسػػيؿ عمػػى أمحػػركؼ المعجػػـ أ

مػػػا يريػػػد أف يقػػػؼ عميػػػو منيػػػا، تمامػػػان كمػػػا فعػػػؿ أصػػػحاب الصػػػحاح الػػػذيف قػػػدمكا لنػػػا األحاديػػػث 
 .(ِ) الصحيحة"

 ما يمي:  ومن أىم المصنفات التي دونوىا في األحاديث الموضوعة

، كرتبو َٕٓتذكرة المكضكعات: ألبي الفضؿ محمد بف طاىر المقدسي، تكفي سنة  - ُ
 عمى حركؼ المعجـ، كفيو يذكر الحديث كمف جرح راكيو مف األئمة، كلو عدة طبعات.

المكضكعات مف األحاديث المرفكعات: كيقاؿ لو "األباطيؿ" ألبي عبد اهلل الحسيف بف  – ِ
كقد أكثر فيو مف الحكـ بالكضع بمجرد مخالفتو  ّْٓالمتكفي سنة  إبراىيـ الجكرقاني

ى َُّْالسنة الصريحة،، كقد طبع ىذا الكتاب تحت اسـ )األباطيؿ كالمناكير( سنة 
 بالمطبعة السمفية في اليند.

كىك أكبر ى ٕٗٓالمكضكعات: ألبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف الجكزم تكفي سنة  - ّ
رىا، تناكؿ فيو ما كرد مف األحاديث التي يعتقد أنيا مكضكعة كتب المكضكعات كأشي

في "الكامؿ" البف عدم، ككتب الضعفاء البف حباف كالعقيمي كاألزدم، كمعاجـ الطبراني 

                                                           

 (.ٖٓ/ُ(، كفي المجركحيف )ْٔ/ُالمكضكعات ) (1)
 (.ُْْ - ُّْالمدخؿ إلى تكثيؽ السنة )ص  (2)



 

-ْْ- 

الثبلثة، إال أنو تساىؿ في الحكـ عمى بعض األحاديث بالكضع، فذكر حديثيف في 
ثان في مسند أحمد، كقد تعقبو صحيح مسمـ كحديثان في البخارم كثمانية كثبلثيف حدي

 بعض العمماء كنبيكا عمى ما تساىؿ فيو ، كلو عدة طبعات.
المغني عف الحفظ كالكتاب بقكليـ لـ يصح شيء في ىذا الباب: لمحافظ أبى حفص  - ْ

، اكتفي فيو بذكر األبكاب التي لـ يصح فييا ِّٔعمر بف بدر المكصمي المتكفي سنة 
ف كاف لو سمؼ مف شيء، كقد تعقب، قاؿ السخا كم: كعميو فيو مؤاخذات كثيرة. كا 

 األئمة"، كلو عدة طبعات.
الدرر الممتقط في تنبيو الغمط: لمعبلمة رضي الديف حسف بف محمد العمرم المعركؼ بػ  - ٓ

 ، كقد تعقبو العمماء أيضان. َٓٔ)الصغاني( المتكفي سنة 
ضان مف األحاديث المكضكعة بع -كسابقتيا  -، جمع فييا مكضكعات الصغاني أيضان  -ٔ

كأدرج فييا كثيران مف األحاديث التي لـ تبمغ درجة الكضع، كقد طبع الكتاباف في كتاب 
كاحد األكؿ تحت عنكاف الدر الممتقط كالثاني تحت عنكاف المكضكعات في دار الكتب 

 ى.َُْٓالعممية بيركت، سنة 
كىي رسالة لعبد السبلـ بف عبد األحاديػث المكضكعة التي يركييا العامة كالقصاص:  -ٕ

 ى.ِٓٔاهلل.. ابف تيميو، جد شيخ اإلسبلـ تكفي سنة 
، ُُٗالآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة: لئلماـ السيكطي المتكفي سنة  -ٖ

اختصر فيو كتاب المكضكعات البف الجكزم، كحرر فيو تعقباتو كانتقاداتو عميو، كزاد 
 عات . فيو مكضكعات أخرل ، طبع عدة طب

الذيؿ عمى الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة، لمسيكطي، كقد ذكر فيو عددان  -ٗ
آخر مف األحاديث المكضكعة لـ يذكرىا في األصؿ، كيسمى أيضان: )الذيؿ عمى 

 ى..َُّّالمكضكعات( لو عدة طبعات منيا طبعة في اليند 
يعات عمى المكضكعات(، ثـ كلو كتاب في التعقيب عمى المكضكعات أسماه:)النكت البد

اختصره في كتاب آخر سماه )التعقبات عمى المكضكعات( كعدد األحاديث التي تعقبو 
 فييا ثبلثمائة كنيؼ.



 

-ْٓ- 

الفكائد المجمكعة في بياف األحاديث المكضكعة: لشمس الديف محمد بف يكسؼ بف  -َُ
 ىػ(.  ِْٗعمي الشامي الصالحي، )ت 

األخبار الشنيعة المكضكعة: ألبي الحسف عمي بف محمد  تنزيو الشريعة المرفكعة عف - ُُ
، لخص فيو ما في مكضكعات ابف الجكزم ّٔٗبف عراؽ الكناني المتكفي سنة ا

كالآللئ لمسيكطي، كزاد عمييما، كرتبو عمى األبكاب، كقدـ لو بمقدمة عف الكضع ، 
ممية في كذكر أسماء مشاىير الكضاعيف، لو عدة طبعات منيا طبعة دار الكتب الع

 ى. َُُْبيركت سنة 
تذكرة المكضكعات: لرئيس محدثي اليند جماؿ الديف محمد بف طاىر الفتني المتكفي  -ُِ

كلو أيضان "قانكف األخبار المكضكعة كالرجاؿ الضعفاء" طبعا جميعان في ى ٕٔٗسنة 
كأعيدت طباعتو بدار إحياء التراث العربي في بيركت سنة ى . ُّّْمجمد كاحد سنة 

 ى . ُّٗٗ
األسرار المرفكعة في األخبار المكضكعة: كيسمى "تذكرة المكضكعات" لمشيخ: المبل  -ُّ

 ىػ( استفاد فيو مف جيكد مف تقدمو، لو عدة طبعات. َُُْعمي القارم اليركم )ت 
عمى  -كسابقو  -المصنكع في معرفة الحديث المكضكع: لممبل عمي القارم، كقد رتبو  -ُْ

 ى. ُّٖٗحديثان، طبع في لبناف سنة  ُْٕغت أحاديثو حركؼ اليجاء، كقد بم
الفكائد المكضكعة في األحاديث المكضكعة: لمشيخ مرعي بف يكسؼ الكرمي المتكفي  -ُٓ

 ى.ُّٓٗ، لو عدة طبعات منيا طبعة الدار العربية في بيركت، سنة ى َُّّسنة 
السندركسي  الكشؼ اإلليي عف شديد الضعؼ كالكاىي: لمحمد بف محمد الحسيني -ُٔ

جمع فيو األحاديث الشديدة الضعؼ كالكاىية كالمكضكعة، كرتبو عمى ى( ُُٕٕ)ت
 ى.َُْٖحركؼ المعجـ، كنشرتو مكتبة الطالب الجامعي 

الدرر المصنكعػات في األحاديث المكضكعات: لمشيخ محمد بف أحمد السفاريني )ت  -ُٕ
 كقد اختصر فيو كتاب "المكضكعات".ى( ُُٖٖ

     المجمكعة فػي األحاديث المكضكعة: لمقاضي محمد بف عمي الشككاني الفكائد  -ُٖ
كقد استفاد مف مؤلفات السابقيف مع زيادات مف كتب الجرح كالتعديؿ، ى( َُِٓ)ت 

 ى. َُّٖطبع في القاىرة سنة 



 

-ْٔ- 

 اآلثار المرفكعة في األخبار المكضكعة: لمعبلمة عبد الحي بف عبد الحميـ المكنكم  -ُٗ
 ى . َُْٓمف طبعاتو: طبعة دار الكتب العممية، بيركت ى( َُّْ)ت 

المؤلؤ المرصكع فيما قيؿ ال أصؿ لو أك بأصمو مكضكع: لمشيخ محمد بف خميؿ  -َِ
 ى .ُُْٓكطبع في دار البشائر بيركت ى( َُّٓالقاكقجي )ت 

 تحذير المسمميف مف األحاديث المكضكعة عمى سيد المرسميف لمحمد البشير ظافر  -ُِ
ذكر فيو األحاديث المكضكعة المشتيرة عمى األلسنة كرتبيا عمى ى ( ُِّٓ)ت 

، لو أكثر مف طبعة، كنشرتو مكتبة دار ىُُِّحركؼ المعجـ،طبع بمصر سنة 
 ى .َُْٓالتراث سنة 

الجد الحثيث في بياف ما ليس بحديث: لمشيخ أحمد بف عبد الكريـ العامرم الغزم، لو  -ِِ
 ى .ُُّْالراية بالرياض أكثر مف طبعة، كنشرتو دار 

سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة: لمشيخ محمد ناصر الديف األلباني، نشرتيا  -ِّ
 ، كغيرىا ىُُْٕمكتبة المعارؼ بالرياض سنة 

كيمحؽ بما سبؽ الكتب المصنفة فيما يدكر عمى ألسنة العامة مف الركايات المنسكبة 
ميـ اهلل، كبينكا صحيحيا مف زائفيا، كمف ، فقد جمعيا العمماء رح إلى سيدنا محمد 

 أىميا: 
طبعتو دار ى.  ْٕٗالتذكرة في األحاديث المشتيرة: لبدر الديف الزركشي المتكفي سنة  -ُ

 ى. َُْٔالكتب العممية في بيركت سنة 
الآللئ المنثكرة في األحاديث المشيكرة، مما ألفو الطبع كليس لو أصؿ في الشرع:  -ِ

 ى(.ِٖٓيف ابف حجر العسقبلني )ت لمحافظ شياب الد
المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة: لمحافظ شمس  -ّ

كقد رتبو عمى حركؼ المعجـ، لو ى( َِٗالديف محمد بف عبد الرحمف السخاكم )ت 
 ى. َُْٓعدة طبعات، منيا طبعة الخانجي بالقاىرة 

مشتيرة: لجبلؿ الديف السيكطي لخصو مف "التذكرة" الدرر المنتثرة في األحاديث ال -ْ
 ى.َُْْلمزركشي كزاد عميو، نشره المكتب اإلسبلمي، 



 

-ْٕ- 

تمييز الطيب مف الخبيث فيما يدكر عمى ألسنة الناس مف الحديث لعبد الرحمف بف عمي  -ٓ
ىػ(لخص فيو "المقاصد" كبيف ما ىك صحيح كمكضكع، مف طبعاتو: ْْٗبف الديبع )تا

 ى. ُِّٖعمى صبيح بالقاىرة طبعة محمد 
البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير: لعبد الكىاب بف أحمد الشعراني )ت  -ٔ

ىػ(انتخبيا مما تقدـ مف الكتب ككذلؾ مف كتاب "الغماز عمى المماز" لجبلؿ الديف ّٕٗ
 ى . ُِٕٕالسميكدم، كقد طبع بالقاىرة سنة 

ما دار مف األحاديث بيف الناس: لمحمد بف أحمد تسييؿ السبيؿ إلى كشؼ االلتباس ع -ٕ
 ىػ(. َُٕٓالقادرم )ت 

 الفصل الثاني       
 )قديًما وحديثًا( جيود األئمة والعمماء في الدفاع عن السنة

ألىمية السنة في بناء التشريع اإلسبلمي اىتمت بيا األمة اىتمامان بالغػان كسػٌخركا ليػا 
مػػػف الصػػػحابة رضػػػكاف اهلل عمػػػييـ، كتمخػػػض عػػػف ىػػػذا  كافػػػة جيػػػكدىـ ككػػػؿ طاقػػػاتيـ، ابتػػػداءن 

االىتمػػاـ عمػػـك عظيمػػة غايتيػػا البحػػث فػػي معػػاني األحاديػػث النبكيػػة الشػػريفة كشػػكميا كطريقػػة 
ركايتيا كتمييز صحيحيا مف سقيميا، كلـ يكجػد رجػؿ أك امػرأة ممػف ركل الحػديث الشػريؼ إال 

 كلو ترجمة خضعت لبحث دقيؽ مف كؿ ناحية..
بػػػالقرآنييف كنحػػػكىـ ممػػػف ينكػػػركف السػػػنة المطيػػػرة ، فقػػػد   يدنا محمػػػد كلقػػػد تنبػػػأ سػػػ 

ػػٍف رىسيػػكًؿ الم ػػًو ركل أبػػك داكد فػػي سػػننو:  ٍعػػًديكىًربى عى ػػًف اٍلًمٍقػػدىاـً ٍبػػًف مى :   عى أىالى ًإنِّػػى » أىن ػػوي قىػػاؿى
مىػػى أىًريكى  ػػٍبعىافي عى ػػؿه شى ًمٍثمىػػوي مىعىػػوي أىالى ييكًشػػؾي رىجي ػػا أيكًتيػػتي اٍلًكتىػػابى كى ـٍ ًبيىػػذىا اٍلقيػػٍرآًف، فىمى مىػػٍيكي : عى ًتػػًو يىقيػػكؿي

ـي  ـٍ لىٍحػػ ميػكهي؛ أىالى الى يىًحػػؿُّ لىكيػ رِّ ػػرىاـو فىحى ػٍدتيـٍ ًفيػػًو ًمػٍف حى ػػا كىجى مى ػػبلىؿو فىػأىًحمُّكهي، كى ػٍدتيـٍ ًفيػػًو ًمػٍف حى ػػاًر  كىجى اٍلًحمى
ػػبيًع كىالى ليقىطىػػةي ميعى  ػػاًحبييىا،...األىٍىًمػػىِّ كىالى كيػػؿُّ ًذل نىػػابو ًمػػفى الس  ٍنيىػػا صى ، ( ُ) «اًىػػدو ًإال  أىٍف يىٍسػػتىٍغًنىى عى

كبالفعػػؿ ظيػػر فػػي كػػؿ عصػػر مػػف ينكػػر السػػنة كيطالػػب باالكتفػػاء بػػالقرآف الكػػريـ، بحجػػة أف 
 السنة لـ تينقؿ إلينا كما ينبغي، كىذا افتراء يدحضو عديد مف األدلة. كما سنكضحو:

 

                                                           

كـً السُّن ًة، حديث رقـ:  (1)  .َْٔٔسنف أبي داكد: كتاب السنة، باب في ليزي
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 المبحث األول
 ، وجيود العمماء المتقدمون في تفنيدىا والرد عمييامزاعم منكري السنة  قديماً 

 مف يتأمؿ كبلـ منكرم السنة قديمان يجدىـ يركزكف عمى عدة مزاعـ ىي:
: أف القرآف الكريـ نزؿ بمساف عربي يفيمو مف عرؼ العربية، كتفقو فييػا،  كقػد كرد إلينػا األول

 كركدان قطعيان ال شؾ فيو، فبل حاجة إلى سنة تبينو... 
 : أف اهلل تعالى قد نص في كتػابو العزيز عمى أنو قد حكل كؿ شيء.انيالث

ــث : أف السػػنة قػػد كردت إلينػػا كركدان ظنيػػاو، ألنيػػا نقمػػت عػػف طريػػؽ الػػركاة الػػذيف يخطئػػكف الثال
 كينسكف كيكذبكف، فالركاية باطمة، كما تنقمو باطؿ ال يصح االحتجاج بو .

م كرد كركدان قطعيػان، كالسػنة التػي كردت كركدان ظنيػان، : كيؼ نسكم بيف القرآف الكػريـ الػذالرابع
 ( .ُ) كنخصص بيا عاـ الكتاب، أك نقيد مطمقو؟

كقػػد تصػػدل كثيػػر مػػف األئمػػة كالعممػػاء قػػديمان كحػػديثان بػػالرد عمػػى منكػػرم السػػنة كتفنيػػد 
 مزاعميـ .. كممف كاف لو دكر كبير في الرد عمييـ: اإلمػاـ الشػافعي، كالعػالـ الحجػة ابػف أبػي

 ( :ِ)حاتـ الرازم . كمجمؿ رد اإلماـ الشافعي ينحصر فيما يمي 
ُهَو الهِذي ]أف اهلل تعالى نص في القرآف الكريـ عمى السنة كذلؾ في مثؿ قكلو تعالى:  أواًل:

ُؿُفُم الؽِ  قِفْم َوُيَعؾِّ ًٓ ِمـُْفْم َيْاُؾو َعَؾْقِفْم َآَيوتِِه َوُيَزكِّ قِّنَي َرُشو ٌَ ِِف األُمِّ ، { 5[ }اجلمعة:َاوَب َواَِلْؽَؿيَ َبَع
ذا كاف القرآف الكريـ اشتمؿ عمى ( ّ)فالعطؼ ىنا عمى مغاير، فالكتاب غير الحكمة...  . كا 

ال نككف كمف آمنكا ببعض الكتاب ككفركا ببعض، قاؿ  السنة، فيجب عمينا أف نأخذ بيا، كا 
ٓه ِخْزٌي ِِف َأَفُاْمِمـُوَن بَِبْعِض الؽَِاوِب َوَتْؽُػُروَن بِبَ ]تعالى:  ْعٍض َفََم َجَزاُء َمْن َيْػَعُل َذلَِك ِمـُْؽْم إِ

وَن إََِل َأَصدِّ الَعَذاِب  ْكَقو َوَيْوَم الِؼَقوَمِي ُيَرده  . {8;[ }البقرة:اََلَقوِة الده
ـُوَن َح ]، فقاؿ تعالى: : قد فرض اهلل تعالى عمينا اتِّباع النبي ثانياً  َٓ ُيْمِم َك  اهى َفََل َوَربِّ

ُؿوا َتْسؾِقًَم  ًَ َوُيَسؾِّ هو َقَضْق َٓ َُيُِدوا ِِف َأْكُػِسِفْم َحَرًجو ِِم ُؿوَك فِقََم َصَجَر َبْقـَُفْم ُثمه   .{ 98[ }النساء:ُُيَؽِّ

                                                           

 ( .ُٖٗراجع: المدخؿ إلى تكثيؽ السنة ) ص (1)
 (َُِ-ٕٕراجع ذلؾ مفصبلن في: تكثيؽ السنة في القرف الثاني اليجرم لمدكتكر رفعت فكزم )ص (2)
 ( .ُِٗراجع: المدخؿ إلى تكثيؽ السنة )ص (3)
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كطاعتػػو فػػي اآليػػات ىػػك الحكػػـ بمػػا أنػػزؿ اهلل فػػي  كلػػيس المػػراد مػػف حكػػـ الرسػػكؿ 
كجػؿ كمػا يػزعـ المعترضػكف ؛ كلػك سػممنا ذلػؾ كتابو، كطاعتػو فيمػا يػبمغيـ مػف كتػاب اهلل عػز 

جػػدالن، فإن ػػا ال نجػػد السػػبيؿ إلػػى تطبيػػؽ أحكػػاـ اهلل عػػز كجػػؿ عمػػى الكجػػو األكمػػؿ إال إذا اقتػػدينا 
القػػدكة الحسػػنة كالكقػػكؼ عمػػى سػػنتو كاألخػػذ بيػػا ػ كطريقنػػا إلييػػا ىػػك الركايػػة عػػف  بالرسػػكؿ 
 . رسكؿ اهلل 

سخت في القػرآف الكػريـ، كلػـ يبػيف ىػذا النسػخ إال السػنة ممػا : ىناؾ بعض األحكاـ التي ني ثالثاً 
ب َأَحبَدُكُم اَدبْوُت إِْن َتبَرَك ]يجعمنا في حاجة إلييا. كمف ذلؾ قكلو تعالى:  َ ََ ُكاِبَى َعَؾبْقُؽْم إَِذا َح

و َعَذ اُداهِؼنيَ  ا الَوِصقهُي لِْؾَوالَِدْيِن َواألَْقَربنَِي بِوَدْعُروِف َحؼًّ ، فاآليػة تفػرض كتقػرر {8;8لبقرة:[ }اَخْرً
عمػػػى المػػػؤمنيف أف يكصػػػكا لكاًلػػػًدييـ كأقربػػػائيـ إذا أحسػػػكا بػػػدنكِّ األجػػػؿ، كجػػػاءت السػػػنة بنسػػػخ 

 . (ُ): " ال كصية لكارث "  الكصية لمكالديف كاألقربيف، فقاؿ النبي 
لسػنة ظنيػػة : قػالكا: إف السػنة تخصػػص العػاـ فػي القػرآف الكػريـ، كالقػػرآف قطعػي الػكركد، كارابعـاً 

 الثبكت، فميذا تيرد السنة.
كىػؤالء يعارضػكف أنفسػيـ بأنفسػيـ، ألنيػـ يتفقػكف ػ مػع غيػرىـ ػ عمػى أف حرمػة الػدـ 
كالماؿ مقطكع بيمػا، كمتفقػكف عمػى أنػو إذا شػيد اثنػاف عمػى إنسػاف بأنػو قتػؿ آخػر عمػدان، فإنػو 

                                                           

بل ىػذا الحػػديث جػػزء مػػف حػػديث طكيػؿ فػػي خطبػػة الػػكداع بدايتػػو: " إف اهلل قػد أعطػػى كػػؿ ذم حػػؽ حقػػو فػػ (1)
( كتػاب البيػكع كاإلجػػارات: بػاب فػػي تضػميف العاريػػة ػ ُٕكصػية لػكارث " ػ الحػػديث، ركاه أبػك داكد فػػي )

( باب مػا جػاء ال كصػية لػكارث ػ حػديث رقػـ ٓ( كتاب الكصايا )ُّ(، كالترمذم في  )ّٓٔٓحديث رقـ )
كىػػك حػػديث ( مػػف حػػديث أبػػي أمامػػة، كقػػاؿ الترمػػذم: كفػػي البػػاب عػػف عمػػرك بػػف خارجػػة، كأنػػس، َُِِ)

( ُُِِحسػػف صػػحيح، ثػػـ ركاه الترمػػذم مػػف حػػديث عمػػرك بػػف خارجػػة بنحػػك حػػديث أبػػي أمامػػة مطػػكالن )
 كقاؿ: ىذا حديث حسف صحيح .

( بػاب إبطػاؿ الكصػية لمػكارث ػ مػف حػديث عمػرك ابػف ٓ( كتاب الكصايا )َّكركاه النسائي في المجتبي )
( ٔ( كتاب الكصػايا )ِِاه ابف ماجة في )( ؛ كرك ّّْٔ، ِّْٔ، ُّْٔخارجة بالطرؼ المذككر فقط )

(، كمػػف حػػديث أبػػي ُِِٕبػػاب ال كصػػية لػػكارث ػ مػػف حػػديث عمػػرك بػػف خارجػػة بنحػػك حػػديث الترمػػذم )
( كقػػاؿ البكصيػػػرم ُِٕ(، كمػػف حػػديث أنػػس بػػف مالػػؾ مختصػػر أيضػػان ) ُِّٕأمامػػة بػػالطرؼ المػػذككر )
 (: ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات .ّٖٔ/ِفي مصباح الزجاجة ) 
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ذا شيد اثناف عمى إنساف بأنو انتيب م االن عكقػب كيؤخػذ مػف مالػو يباح دمو كييقتؿ قىصاصان، كا 
بقدر ما أخذ، كقد حكمنا بذلؾ بنػاءن عمػى ظننػا أف الشػاىديف صػادقاف، فيػذا تخصػيص قطعػي 
بظنػػي: القطعػػي ىػػك حرمػػة الػػدـ كالمػػاؿ، كالظنػػي ىػػك شػػيادة الشػػيكد، كمنكػػرك السػػػنة يعترفػػكف 

ـى يرفضكف السنة بحجة أنيا ظنية كالقرآف قطعي ؟!  بذلؾ كيقبمكنو، فًم
ف في األخبار أك األحاديث احتمػاؿ الخطػأ، كالػكىـ، كالكػذب، كلكػف العممػاء كال شؾ أ

كضعكا ضكابط كمقػاييس كثيػرة لمتثبػت كالتأكػد مػف عدالػة الػركاة كضػبطيـ ػ بحيػث يصػبح نقػؿ 
 الحديث عمى كجو الصحة أكثر تأكيدان مف أداء الشيادة عمى الكجو الصحيح..

يكػػكف ذلػػؾ باتبػػاع مػػا صػػدر عنػػو كال ، ك كالقػػرآف الكػػريـ نػػص عمػػى اتبػػاع الرسػػكؿ 
نعرؼ ذلؾ إال بالركاية التػي نالػت عنايػة فائقػة مػف األئمػة العممػاء الػذيف كضػعكا كافػة األسػس 
كالضػػكابط كالمقػػاييس التػػي تبػػيف حػػاؿ كػػؿ كاحػػد مػػف ركاة الحػػديث الشػػريؼ مػػف حيػػث العدالػػة 

 كالضبط كاإلتقاف ... الخ 
عػػاش فػػي القػػرف الثالػػث كأكائػػؿ القػػرف فقــد وبالنســبة لامــام ابــن أبــي حــاتم الــرازي: 

الرابػع اليجػػرييف، كىػػك مػػف أبػػرز الحريصػػيف عمػى نقػػؿ الركايػػة الصػػحيحة، كلػػو مناقشػػات ىامػػة 
( كنمخصػػػيا ُّ-ُ/ُ/ُفػػي إثبػػػات مشػػػركعية الركايػػة فػػػي مقدمػػػة كتابػػو " الجػػػرح كالتعػػػديؿ " )

 فيما يمي: 
َوَكَذلَِك ]ى شيادتيـ كركايتيـ، قاؿ تعالى:: قد جعؿ اهلل تعالى المسمميف عيدكالن يعتمد عمأوالً 

ُشوُل َعَؾْقُؽْم َصِفقًدا َاُؽوُكوا ُصَفَداَء َعَذ الـهوِس َوَيُؽوَن الره
ًي َوَشًطو لِ ذا { 876[ }البقرة:َجَعْؾـَوُكْم ُأمه كا 

فإنو أحرل  كاف اهلل تعالى جعميـ عدكالن كقبؿ ركايتيـ كأخبارىـ التي رككىا عف رسكؿ اهلل 
 نا أف نقبؿ ركايتيـ ألنيا نكع مف الشيادة .ب

كقاؿ ابف أبي حاتـ: لمػا أخبػر اهلل عػز كجػؿ أنػو جعػؿ ىػذه األمػة عػدالن فػي شػيادتيـ 
بتبميػػغ رسػػميـ رسػػاالت ربيػػـ بػػاف أف السػػنة تصػػح باألخبػػار المركيػػة إذ كانػػت ىػػذه األمػػة إنمػػا 

 . عممت بتبميغ األنبياء رساالت ربيـ بإخبار نبييـ 
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ر اهلل تعالى إلى أف األخبار ال تؤخذ إال مف العدكؿ، ألف ىذا يجعمنػا نطمػئف كقد أشا
 . (ُ)إلى سبلمة ما نيقؿ إلينا مف التغيير كالتحريؼ كالتبديؿ 

إلى اآلخريف  : قد حث اهلل تعالى المؤمنيف بأف يىٍنقيؿ مف فقو أك تعمـ مف الرسكؿ ثانياً 
ـُوَن ]ه ىي الركاية، قاؿ تعالى: الذيف لـ يتمكنكا مف ذلؾ، كعممية النقؿ ىذ َوَمو َكوَن اُدْمِم

يِن َولُِقـِْذُروا َقوْ  ُفوا ِِف الدِّ َٓ َكَػَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍي ِمـُْفْم َضوئَِػٌي لَِقَاَػؼه ًي َفَؾْو  َمُفْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْقِفْم لَِقـِْػُروا َكوفه

َذُرونَ  ُفْم َُيْ  . { 855[ }التوبة:َلَعؾه
عمػف خػرج غازيػان  ابػف أبػي حػاتـ: " قػد أمػر اهلل عػز كجػؿ المتخمفػيف مػع نبيػو  قاؿ

مػف سػنتو، فػدؿ ذلػؾ  أف يخبركا إخكانيـ الغػازيف إذا رجعػكا إلػييـ بمػا سػمعكا مػف رسػكؿ اهلل 
 عمى أف السنف تصح باإلخبار " .

ذا يعتمد عمى ركاية أخبار العدكؿ كينفذ بمقتضاىا بعض  : قد كاف النبي ثالثاً  األحكاـ، كا 
يفعؿ ذلؾ فنحف نتأسى بو، كنقبؿ السنة التي تأتينا عف طريؽ الركاة  كاف رسكؿ اهلل 

 َفَاَبقهـُوا َأْن ُتِصقُبوا َقْوًمو بَِجَفوَلٍي ]العدكؿ، قاؿ اهلل تعالى: 
و الهِذيَن َآَمـُوا إِْن َجوَءُكْم َفوِشٌق بِـََبلٍ َ َيو َأُّيه

 . {9[ }احلجرات:َعْؾُاْم َكوِدِمنيَ َفُاْصبُِحوا َعَذ َمو فَ 
قصػة بنػػي  -كركل ابػف أبػػي حػاتـ بسػػنده عػف ابػػف عبػاس فػػي سػبب نػػزكؿ ىػذه اآليػػة 

 المصطمؽ ..
بامتنػػاع مػػف بعػػث  كقػػاؿ ابػػف أبػػي حػػاتـ: " لمػػا أخبػػر الكليػػد بػػف أبػػي ميعىػػيط النبػػي 

 إلييـ مصدقان فقبؿ خبره لصدؽ الكليد كستره عنده..
الفسػػػقة ال تؤخػػػذ مػػػنيـ الركايػػػة، كبػػػذلؾ تصػػػاف السػػػنة مػػػف  كقػػػد تػػػدؿ اآليػػػة عمػػػى أف

 . (ِ)التحريؼ كالتبديؿ 
كجػػكب أخػػذ السػػنف بنقػػؿ الػػركاة العػػدكؿ ليػػا، كمػػف ذلػػؾ:  كقػػد كرد فػػي أقػػكاؿ الرسػػكؿ  رابعــًا:

، كذلػؾ فػي قكلػو: " بمغػكا عنػي كلػك آيػة، كحػدثكا عػف بنػي إسػرائيؿ األمر بنقؿ األخبار عنو 
                                                           

 ( .ُٕٗراجع: المدخؿ إلى تكثيؽ السنة )ص (1)
ػمكلي، عػف عبػد اهلل بػػف  (2) ركاه البخػارم كالترمػذم كغيرىمػا مػف طريػػؽ حسػاف بػف عطيػة، عػف أبػػي كىبشىػة السى

 عمرك رضي اهلل عنيما .
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، كقكلػػو: " حػػدثكا عنػػي كال  (ُ)"  مػػي  متعمػػدان فميتػػػبك أ مقعػػده مػػف النػػاركال حػػرج، كمػػف كػػذب ع
 . (ّ)، كقكلو في أكثر مف حديث: " فميبمغ الشاىد الغائب "  (ِ)حرج " 

مػػف الكػذب عميػػو كبػيف عقػػاب مػف يفعػػؿ ذلػؾ، فػػبل يحػؿ التحػػديث  كقػد حػػذر النبػي 
بػؿ ركايػة الكػاذبيف، كبػذلؾ نصػؿ إلػى عنو إال إذا تأكػدنا مػف صػحة نسػبة الحػديث إليػو . كال نق

الحؽ مف سنتو . ففي الحديث الشريؼ الحض عمى نقؿ السنة، كالترغيب فػي طمبيػا، كالسػعي 
 إلى تحصيميا كتبميغيا، كتكصية المرتحميف فييا.

 المبحث الثاني    
 مزاعم منكري السنة حديثًا، و تفنيدىا

تشػريع اإلسػبلمي ميتػذرعيف بالعديػد أنكر بعض الناس حديثان أف تككف السنة مصػدران لم
 : (ْ)مف الحجج السابقة التي أثارىا السابقكف، كأضافكا عمييا ما يمي 

: اهلل تعالى ضمف حفظ كتابو ألنو مصدر التشريع كلـ يضمف حفظ السنة، قاؿ تعالى: أوالً 
وفُِظونَ ] و َلُه ََلَ ْكَر َوإِكه ْلـَو الذِّ و َكْحُن َكزه ك كانت السنة دليبلن مف أدلة التشػريع كل { >[ }احلجر:إِكه

 كحجة كالقرآف لتكفؿ اهلل بحفظيا كال يستطيع أحد أف يدعي أف السنة كصمت إلينا بنصيا .
بكتابتيػػا، كلعمػػؿ  : لػػك كانػػت السػػنة حجػػة كمصػػدران مػػف مصػػادر التشػػريع لتكفػػؿ النبػػي ثانيــاً 

كالتبػديؿ كالتحريػؼ كالنسػياف، الصحابة كالتابعكف عمى جمعيا كتػدكينيا صػيانة ليػا مػف العبػث 

                                                           

(، ِٗٔٔ( باب ما جاء في الحػديث عػف نبػي إسػرائيؿ حػديث رقػـ )ُّ( كتاب العمـ، )ِْسنف الترمذم ) (1)
 الترمذم: ىذا حديث حسف صحيح .كقاؿ 

 ركاه مسمـ مف حديث أبي سعيد الخدرم مرفكعان.  (2)
( باب التثبت فػي الحػديث كحكػـ كتابػة العمػـ ػ ُٔ( كتاب الزىد )ّٓ( )ِِٗٗػ ِِٖٗ/ْصحيح مسمـ )      

 ( عف أبي سعيد الخدرم مرفكعان .ْٔ/ّ( ، كركاه اإلماـ أحمد في مسنده ) ََّْ/ ِٕحديث رقـ )
( ، َٓٓٓ(، كاألضػػاحي )َُٓ، ٕٔ(،  كالعمػػـ )ُِّٖجػػاء ذلػػؾ عنػػد البخػػارم فػػي كتػػاب جػػزاء الصػػيد ) (3)

(،  كمسػػػػمـ فػػػػي ْْٕٕ(،  كالتكحيػػػػد ) ِْٗٓ(، كالمغػػػػازم )َٖٕٕ(،  كالفػػػػتف )ُُْٕ( )ُّٕٗكالحػػػػج )
 ( .ُٕٗٔ/ ِٗ،َّالقسامة حديث رقـ:  )

 ( .َِّ-َُِمدخؿ إلى تكثيؽ السنة )ص(، كالَُْ-ُّٖراجع: السنة كمكانتيا في التشريع )ص (4)
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نيى عػف كتابتيػا كأمػر بمحػك مػا كيتػب منيػا، ككػذلؾ  لكف الثابت ػ ىكذا يزعمكف ػ أف النبي 
 فعؿ الصحابة كالتابعكف. 

ما يدؿ عمى عدـ حجية السنة، كمػف ذلػؾ قكلػو: " إف الحػديث سيفشػك  : كرد عف النبي ثالثاً 
كقكلػو: "  ( ُ)أتاكـ عنػي يخػالؼ القػرآف فمػيس منػي" عني فما أتاكـ يكافؽ القرآف فيك عني، كما

ػدِّثتـ عنػي حػديثان تنكركنػو ػ قمتيػو أك لػـ أقمػو ػ فػبل تصػدقكا بػو، فػإني ال أقػكؿ مػا يينكػر كال  إذا حي
، كقكلػػو: " إنػػي ال أحػػؿ إال مػػا أحػػؿ اهلل فػػي كتابػػو، كال أحػػـر إال مػػا حػػـر اهلل فػػي ( ِ)ييعػػرؼ " 
ال يمسػػكف النػػاس عمػػى شػػيء، فػػإني ال أحػػؿ إال مػػا أحػػؿ اهلل، كال ، كفػػي ركايػػة: " ( ّ)كتابػػو " 

 . (ْ)أحـر إال ما حـر اهلل " 
فيذه األحاديث تفيد كجكب عػرض السػنة عمػى القػرآف كأف نأخػذ منيػا مػا كافػؽ القػرآف 

 كما خالفو ال نقبمو، فبل أىمية لمسنة، كدكرىا ىك التككيد كالتكرار لما في القرآف الكريـ . 
أكثر بعض الصحابة مػف التحػديث عػف الرسػكؿ  كثػرة ال تتناسػب مػع صػحبتو لمرسػكؿ، : رابعاً 

ٍكه إذف ؟ كى ؿ عميو ألىكاء سياسية كشخصية، فكيؼ نثؽ فيما رى  مما يدؿ عمى أنو كاف يتقك 
: لـ ييتـ عممػاء الحػديث بنقػد المػتف، فصػححكا أحاديػث كثيػرة مكضػكعة، كلػك عيرضػت خامساً 

 سند( لتبيف عدـ صحتيا .عمى مقاييس أخرل )غير ال
 : (٘)تفنيد مزاعم منكري السنة حديثًا 

 تصدى العمماء ليم بالرد، والخالصة نوجزىا فيما النقاط اآلتية:

                                                           

 ( .ِٖٗٗركاه اإلماـ الشافعي في األـ رقـ ) (1)
إال مػػا  ( البػػاب السػػابع اتقػػاء حػػديث رسػػكؿ اهلل ِٔ/ُ(، كالكامػػؿ البػػف عػػدم )ُّٗ/ ُُتػػاريخ بغػػداد ) (2)

ث أبػي ( كميػـ مػف حػديِِٖٕ( في ترجمة الفضؿ بف سػيؿ رقػـ )ِّٓ/ّيعممو كيعرفو كيتيقنو، كالميزاف )
 ىريرة مرفكعان، كفي إسناده الفضؿ بف سيؿ، كقد عد الحافظ الذىبي ىذا الحديث مف مناكيره .

( كقػاؿ: " ركاه الطبرانػي فػي األكسػط كقػاؿ: لػـ يػركه عػف ُِٕ، ُُٕ/ُذكره الييثمي في مجمػع الزكائػد ) (3)
: كلػػـ أر مػػف يحيػػى بػػف سػػعيد إال عمػػى بػػف عاصػػـ تفػػرد بػػو صػػالح بػػف الحسػػف بػػف محمػػد الزعفرانػػي،  قمػػتي

 ترجميما " .
 ( .ِّّركاه الشافعي في مسنده ) (4)
 ( .َِِ-َِْراجع: المدخؿ إلى تكثيؽ السنة )ص (5)
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ءٍ ]: المراد بالكتاب في اآلية الكريمة األول ْضـَو ِِف الؽَِاوِب ِمْن ََشْ المكح المحفكظ، كليس [ َمو َفره
 القرآف .
وفُِظونَ ]اآلية الكريمة:  : كالمراد بالذكر فيالثاني و َلُه ََلَ ْكَر َوإِكه ْلـَو الذِّ و َكْحُن َكزه الشرع كالديف [ إِكه

الذم بعث بو رسكلو، فيك يشمؿ القرآف كالسنة كال يخص أحدىما، كالدليؿ قكلو تعالى: 
َٓ َتْعَؾُؿونَ ] ْكِر إِْن ُكـُْاْم   . {:[ }األىبواء:َفوْشَلُلوا َأْهَل الذِّ

كتنقيتيػػػػا مػػػػف الػػػػػدخيؿ  هلل تعػػػػالى مػػػػػف يحفػػػػظ كتابػػػػو، كسػػػػنة رسػػػػػكلو كقػػػػد قػػػػيض ا
 كالمكضكع كحفظيا مف التغيير كالتبديؿ كالتحريؼ . 

كىػػػذا مػػػا فيمػػػو عبػػػد اهلل بػػػف المبػػػارؾ حػػػيف قيػػػؿ لػػػو: "ىػػػذه األحاديػػػث المكضػػػكعة؟  " 
ْكَر وَ ] فقاؿ: تعيش ليا الجيابذة، كتبل قكلو تعالى: ْلـَو الذِّ و َكْحُن َكزه وفُِظونَ إِكه و َلُه ََلَ [إِكه

 (ُ ). 
كقاؿ ابف حـز ػ فػي معػرض رده عمػى الػزاعميف أف الػذكر ىػك القػرآف ػ: " ىػذه دعػكل 
كاذبة مجردة عف البرىاف كتخصيص لمذكر ببل دليؿ، كالػذكر اسػـ كاقػع عمػى كػؿ مػا أنػزؿ اهلل 

 .( ِ)مف قرآف أك سنة "  عمى نبيو 
نمػا كػاف أمر بعدـ كتاب : ككف الرسكؿ الثالث ة السنة فميس ذلؾ دليبلن عمػى عػدـ حجيتيػا، كا 

: أف النيػي كػاف أكالن كذلػؾ لمتفػرغ لحفػظ ومـن ىـذه األسـبابذلؾ ألسػباب تقتضػييا المصػمحة، 
 القرآف الكريـ كاالطمئناف إلى عدـ اختبلطو بغيره .

أف النيػػػي كػػػاف فػػػي حػػػؽ أشػػػخاص بعيػػػنيـ حتػػػى ال يتكمػػػكا عمػػػى الكتابػػػة أك  ومنيـــا
 كتابة العربية .. لضعفيـ في

أذف بكتابػػة السػػنة لػػبعض الصػػحابة فػػي أكؿ اإلسػػبلـ، ثػػـ كػػاف  كقػػد ثبػػت أف النبػػي 
 اإلذف لمف شاء أف يكتب بعد ذلؾ .

: " األحاديث التي احتجكا بيا عمى عدـ حجيػة السػنة ال تػنيض دلػيبلن عمػى  رأييػـ ألنيػا الرابع
 غير صحيحة:

                                                           

 بيركت. -(  مؤسسة الرسالة ّٖٓ/ ُتدريب الراكم )  (1)
 ( .ُُِ/ُاإلحكاـ ) (2)
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. "، قػػػاؿ البييقػػػي: فيػػػو خالػػػد بػػػف أبػػػي كريمػػػة، " إف الحػػػديث سيفشػػػك عنػػػي.. الحـــديث األول:
 مجيكؿ، كأبك جعفر ليس بصحابي، فالحديث منقطع "، كقاؿ مرةن أخرل: .. باطؿ ال يصح.

كقد قاؿ الشافعي فيما نقمو عنو البييقي: ركاية منقطعة، عف رجؿ مجيػكؿ، كنحػف ال 
يعػرؼ مػف حالػو مػا يثبػت نقبؿ ىذه الركاية في شيء. . كقاؿ البييقي: خالد بف أبي كريمػة لػـ 

 . (ِ). كقاؿ الصنعاني: ىك مكضكع  (ُ)بو خبره 
: فيػػو الحسػػيف بػػف عبػػد اهلل بػػف عبػػد اهلل بػػف عبػػاس بػػف عبػػد المطمػػب  كقػػاؿ ابػػف حػػـز

 . (ّ)الياشمي المدني أحد ركاة الحديث مف بعض طرقو، كىك متيـ بالزندقة 
دثتـ عنػي حػديثان تعرفكنػو كال ت الحديث الثاني: نكركنػو .. "، قػاؿ الػدكتكر رفعػت فػكزم: " إذا حي

 . (ْ)" فركاياتو كميا ضعيفة منقطعة كما نص عمى ذلؾ العمماء " 
" إني ال أحؿ إال ما أحؿ اهلل .. "، قاؿ الشافعي: " ىذا منقطع، كعمػى فػرض  الحديث الثالث:

حػػؿ صػػحتو فمػػيس فيػػو دليػػؿ لمخصػػـ فيمػػا يػػدعي، ألف معنػػاه أف لػػيس لمنػػاس أف يقكلػػكا كيػػؼ يي 
ميشرِّع..  كيحـر ما ليس في القرآف، فإف الرسكؿ  رسكؿ اهلل 

(ٓ) . 
كالعجيػػب فػػػي ىػػػؤالء المنكػػػريف لمسػػػنة أنيػػػـ يسػػػتدلكف بيػػػا عمػػػى عػػػدـ حجيتيػػػا، فكيػػػؼ 
ف جػػاز ليػػـ ذلػػؾ، فممػػاذا  يػػرفض ىػػؤالء السػػنة ثػػـ يأخػػذكف منيػػا الػػدليؿ عمػػى مػػا يزعمػػكف ؟!، كا 

حاديػػػث الصػػحيحة التػػػي تحػػث عمػػػى كتابػػة السػػػنة، يسػػتدلكف باألحاديػػث الضػػػعيفة كيتركػػكف األ
 كعمى األخذ بالسنة ؟! 

لػػػكا عمػػػى الرسػػػكؿ، الخـــامس : بالنسػػػبة لػػػزعميـ بػػػأف الصػػػحابة كالتػػػابعيف زادكا عمػػػى السػػػنة كتقك 
ٍكه بمػػغ مػػف الكثػػرة حػػدان ال يتناسػػب مػػع صػػحبتيـ لمرسػػكؿ  كى ، فيػػذا مػػدحكض، بحجػػة أف مػػا رى

يـ حريصػػيف عمػػى اسػػتيعاب ديػػف اهلل كنقمػػو إلػػى األجيػػاؿ فمقػػد كػػاف الصػػحابة رضػػكاف اهلل عمػػي
                                                           

 ( .ٗٔ/ُمعرفة السنة كاآلثار عف اإلماـ الشافعي ) (1)
 ( .ٖٔ/ُجمكني )انظر: كشؼ الخفاء لمع (2)
 ( .ٕٔ/ِاإلحكاـ ) (3)
 ( .َُٗالمدخؿ إلى تكثيؽ السنة )ص (4)
(، ك" السػنة كمكانتيػا فػي التشػريع ُٔ-ُّراجع: نقد ىذه األحاديث في "  مفتاح الجنة "  لمسػيكطي )ص (5)

 ( .ُْٖ-ُْٓاإلسبلمي" )ص
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نمػػا كػػاف الػػدافع  البلحقػػة، كلػػـ يكػػف دافعيػػـ إلػػى ذلػػؾ أىػػكاء شخصػػية كسياسػػية كمػػا يزعمػػكف، كا 
 . (ُ)ىك الغيرة عمى ديف اهلل تعالى، كشدة الرغبة في الحفاظ عميو 

 -ؿ أبػا ىريػرةكقد تناكؿ العالـ الجميؿ الدكتكر محمد عجاج الخطيب، الصحابي الجمي
، كرد عمػػى باعتبػػاره أكثػػر الصػػحابة ركايػػة رغػػـ صػػغر الفتػػرة الزمنيػػة التػػي الـز فييػػا الرسػػكؿ

كافػػة الشػػبيات المثػػارة ، كذلػػؾ فػػي كتابػػو: "أبػػك ىريػػرة راكيػػة اإلسػػبلـ"، فيػػك مػػف الجيػػكد الطيبػػة 
 في ىذا الباب.

 الثالث المبحث     

 مجمل شبيات أخرى فندىا السادة العمماء
تنكعت اإلشكاليات التي كقع فييا غير المتخصصيف في السػنة، كالشػبيات كالتػي لقد 

أثارىػػػا منكػػػرك السػػػنة كأعػػػداء اإلسػػػبلـ، ككػػػاف ليػػػـ بالمرصػػػاد أئمػػػة كعممػػػاء قيضػػػيـ اهلل تعػػػالى 
لحفظ دينو كالػدفاع عػف السػنة المشػرفة؛ فػأزالكا المػبس كالغمػكض كمػا فيػو إشػكاؿ، كفنػدكا كافػة 

ع المػزاعـ؛ كقػد انتشػرت ردكد ىػؤالء العممػاء فػي الكتػب العديػدة، كفػي الشبيات، كدحضػكا جميػ
كسػػائؿ اإلعػػبلـ المختمفػػػة المقػػركءة كالمسػػمكعة كالمرئيػػػة، كيمكػػف االطػػبلع عمييػػػا كػػذلؾ عمػػػى 
شػػبكة اإلنترنػػت، فيػػي جيػػػكد كبيػػرة ككثيػػرة.  كمػػػف ىػػذه المػػزاعـ كالشػػػبيات التػػي أثيػػرت حػػػكؿ 

 يمي: السنة، ككاف لمعمماء ردكد عمييا ما
 دعكل ركاية األحاديث بالمعنى أدخمت ضرران عمى الديف!  -
 دعكل: تزكير أىؿ الكتاب الذيف أسممكا كدسيـ لمعديد مف الركايات. -
 دعكل عدـ اىتماـ المحدثيف بنقد المتف . -
ؿ عمى رسكؿ اهلل -  . اتياـ بعض الصحابة بالتقكُّ
 المركية فييا .شبية رضاع الكبير، كتضعيؼ المنكريف لؤلحاديث  -
 .  شبية حكؿ سحر النبي  -
اؿ . -  شبية حكؿ أحاديث الد ج 
 شبية حكؿ حديث: أمرت أف أقاتؿ الناس... .  -

                                                           

 ( .َُِراجع: المدخؿ إلى تكثيؽ السنة )ص (1)
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 شبية حكؿ حديث:" مىٍف بىد ؿى ًدينىوي فىاٍقتيميكهي". -
 . شبية حكؿ حديث: رىٍىف ًدٍرًع الن ًبيِّ  -
 شبية حكؿ أحاديث: عذاب القبر كنعيمو . -
 ."الشـؤ في ثبلث"بية حكؿ حديث: ش -
 شبيات حكؿ أحاديث الشفاعة . -
 شبيات حكؿ أحاديث اإلسراء كالمعراج. -
ٍضع أضعفت الثقة بالسنة. -  الزعـ بأف كثرة الكى
 "طعف الشيطاف في جنب المكلكد".شبية حكؿ حديث:  -
 شبية حكؿ حديث: إذا كقعت الذبابة في اإلناء .. -
 ذم فيو: التداكم بأبكاؿ اإلبؿ كألبانيا شبية حكؿ الحديث ال -
 "عقؿ كديف اتقصان نساءال "شبية حكؿ حديث:  -

 الشبيات المثارة حكؿ الصحيحيف كأميات كتب السنة .  -
فكػػؿ ىػػذه العنػػاكيف المثػػارة حػػكؿ السػػنة ليػػا ردكد قكيػػة نتيجػػة لمجيػػكد الكبيػػرة التػػي قػػاـ 

ا مطبػكع عػدة طبعػات، ككثيػر منيػا متػاح فػي بيا السادة العمماء، ككميا متاحػة لمقػارئ كبعضػي
 مكاقع عديدة عمى النت.

 المبحث الرابع
 أبرز المنكرين لمسنة، أو الطاعنين فييا

مػػػػػف قػػػػػػديـ الزمػػػػػاف مػػػػػػف أعػػػػػداء اإلسػػػػػػبلـ كالمعتزلػػػػػة كغيػػػػػػر  –لقػػػػػد حػػػػػاكؿ الػػػػػػبعض 
التشػػػكيش عمػػػى السػػػنة النبكيػػػة المشػػػرفة، مػػػنيـ مػػػف ينكرىػػػا جممػػػة  -المتخصصػػػيف كالقػػػرآنييف 

فصػػيبل، كمػػنيـ مػػف ينكػػر بعضػػيا كمػػدخؿ لمتشػػكيش عمييػػا، كمػػنيـ مػػف ينكػػر أحاديػػث منيػػا كت
 لعدـ فيمو ليا كلعدـ قناعتو بيا، كبعضيـ ينكر الكثير منيا بحجة ضعفيا عنده: 

كمػػف المتقػػدميف بشػػر المريسػػي الػػذم رد عميػػو اإلمػػاـ الػػدارمي كنقػػض آراءه كأفكػػاره، 
 عنػو كركاياتػو، كمػنيـ أيضػان أبػك إسػحاؽ إبػراىيـ بػف كمف آرائو طعنو في أبي ىريػرة رضػي اهلل

سػػيار الن ظ ػػاـ مػػكلى آؿ الحػػارث بػػف عبػػاد الضػػبعي البصػػرم المػػتكمـ، شػػيخ المعتزلػػة كىػػك شػػيخ 
إف اهلل ال يقػػدر عمػػى الظمػػـ كال الشػػر ، كلػػك كػػاف قػػادران  الجػػاحظ، تكمػػـ فػػي القػػدر، ككػػاف يقػػكؿ:
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يقػدر  ال يقػدر عمػى إخػراج أحػد مػف جيػنـ ، كأنػو لػيسلكنا ال نأمف كقع ذلؾ ، كصرح بأف اهلل 
عمػػى أصػػمح ممػػا خمػػؽ، كطعػػف فػػي أبػػي ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو كالسػػنة، كمػػف تصػػانيفو: كتػػاب 

الكعيػػػد" ،  ""الطفػػرة" ككتػػػاب "الجػػػكاىر كاألعػػػراض" ، ككتػػػاب "حركػػػات أىػػػؿ الجنػػػة" ، ككتػػػاب
 ككتاب "النبكة"، كقد تعقبو أيضان العمماء..

كغيرىـ، كعمى رأسيـ المستشرؽ المجرم الييكدم )جكلػد تسػيير :  فكمف المستشرقي 
الػػػػذم عػػػػرؼ بعدائػػػػو لئلسػػػػبلـ، كبخطػػػػكرة كتاباتػػػػو عنػػػػو؛ كقػػػػد كتػػػػب عػػػػف القػػػػرآف  ـ(ُُِٗت 

،  كالحػػديث، كمػػف كتبػػو: تػػاريخ مػػذاىب التفسػػير اإلسػػبلمي" ك" العقيػػدة كالشػػريعة فػػي اإلسػػبلـ "
، كمػػا ردد كبلمػػو كفكػػره الػػدكتكر/ عمػػى حسػػف تابعػػو سػػائر مػػف جػػاء بعػػده مػػف المستشػػرقيف كقػػد

عبػػػد القػػػادر فػػػي كتابػػػو )نظػػػرة عامػػػة فػػػي تػػػاريخ الفقػػػو اإلسػػػبلمي( ، كالكاتػػػب السػػػكرم الػػػدكتكر 
محمػكد في كتابو )الكتاب كالقرآف قراءة معاصرة(، كالكاتػب المصػرم  الميندس/ محمد شحركر

 عمى السنة المحمدية(؛ كغيرىـ. أبك رية  في كتابو: )أضكاء
 وممن ىاجموا السنة ورواتيا، من غير المستشرقين:

ـ(، كتػػػب َُِٗ)ت الػػػدكتكر/ محمػػػد تكفيػػػؽ صػػػدقي، طبيػػػب بمصػػػمحة السػػػجكف بالقػػػاىرة -ُ
 مقاالت في مجمة المنار بعنكاف " اإلسبلـ ىك القرآف كحده ". 

 ُْٗٗ صػدر عػاـ (البيػاف بػالقرآف كتابػو المستشػار الميبػي مصػطفي كمػاؿ الميػدكم، فػي -ِ

  ... ضجة في أكساط الميتميف بالشأف كغيرىـ بيف مؤيد كرافض كمدافع ركأثا
 الكاتب أحمد أميف في كتابو: )ضحى اإلسبلـ(..  -ّ
، تحدث فيػو عػف الحجػاب ُٖٗٗنشره عاـ  الكاتب قاسـ أميف في كتابو: )تحرير المرأة(، -ْ

، كقػاؿ: إف الػدعكة لمسػفكر ليسػت خركجػان عػف الػديف، كمػا اإلسػبلـكزعـ فيو أنػو لػيس مػف 
 .  ، كذكر قيكدان ليست مف الديفكالطبلؽ دد الزكجاتتعتحدث عف 

، كقصػػػػة الحػػػػديث محمػػػػكد أبػػػػك ريػػػػة  فػػػػي كتبػػػػو: )أضػػػػكاء عمػػػػى السػػػػنة المحمديػػػػةالكاتػػػػب  -ٓ
ييػا فػػي السػنة كالصػػحابة، كمػا ركػػز عمػػى المحمػدم، شػػيخ المضػيرة )أبػػك ىريػرة( ، طعػػف ف

أعمػكا أحاديػػث كثيػرة ممػػا ركاه  -أم العممػاء  -الطعػف فػي الصػػحيحيف، كممػا قالػو: "إنيػػـ 
البخػػػارم كمسػػػمـ، ككػػػذلؾ نجػػػد فػػػي شػػػرح ابػػػف حجػػػر لمبخػػػارم كالنػػػككم لمسػػػمـ استشػػػكاالت 

حيحاف كىمػا الصػ -كثيرة، كألؼ عمييمػا مسػتخرجات متعػددة، فػإذا كػاف البخػارم ك مسػمـ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
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دع مػػا  -يحمػػبلف كػػؿ ىػػذه العمػػؿ كاالنتقػػادات كقيػػؿ فييمػػا ىػػذا الكػػبلـ  -كمػػا يسػػمكنيا  -
 -كراء ذلؾ مف تسرب اإلسرائيميات إلييما، كخطأ النقؿ بالمعنى، كغير ذلؾ في ركايتيمػا 

 . ( ُ)فترل ماذا يككف األمر في غير البخارم ك مسمـ مف كتب األحاديث" 

، كقبػػػؿ الػػػدكتكر مصػػػطفي محمػػػكد،  -ٔ فػػػي كتػػػاب الشػػػفاعة، صػػػدر عػػػف جريػػػدة أخبػػػار اليػػػـك
ـ ، ُٗٗٗ/ٓ/ُ) صػػػػدكره نشػػػػره فػػػػي عػػػػدة مقػػػػاالت تباعػػػػان فػػػػي جريػػػػدة األىػػػػراـ المصػػػػرية

، كأنكػػر فيػو أحاديػػث الشػػفاعة، بحجػة أنيػػا نػػكع مػف الكاسػػطة كاالتكاليػػة ( ـُٗٗٗ/ٓ/ُٓ
 المذنبيف....كعدـ العمؿ كاالجتياد، أك أنيا تعنى تغييران لحكـ اهلل في ىؤالء 

 في كتابو )أبك ىريػرة(، نػاؿ فيػو مػف أبػي ىريػرة عبد الحسيف شرؼ الديف العاممي اإلمامي -ٕ
 ...كمف السنة المطيرة 

كتػػاب )زعػػيـ القػػرآنييف كالمقػػيـ فػػي الكاليػػات المتحػػدة( فػػي  الكاتػػب أحمػػد صػػبحى منصػػكر –ٖ
راف ىمػا : "لمػاذا القػرآف" كلػو أيضػان كتابػاف خطيػ” ا لمتشػريع اإلسػبلميالقرآف ككفي مصدرن “

ك"قػػراءة فػػي صػػحيح البخػػارم" "، فعمػػؿ مػػف خبلليمػػا عمػػى الطعػػف فػػي السػػيرة النبكيػػة مػػف 
خبلؿ الزعـ بأف البخارم أكرد الركايات التي تتعارض مع القرآف الكريـ، كأنو ينسػب لمنبػي 

مطعػف األكاذيب كالمتناقضػات"، كحػاكؿ ىػذا الكاتػب إثبػات تناقضػات اإلسػبلـ، بػؿ كتجػرأ ل
 . في رب العزة كفي شخصية النبي سيدنا محمد 

نيػػازل عػػػز الػػديف فػػػي كتابػػو "ديػػػف السػػػمطاف" عقػػد فصػػػكالن يطعػػف فييػػػا فػػي السػػػيرة النبكيػػػة  -ٗ
الػػػػكاردة فػػػػي السػػػػنة المطيػػػػرة، كركػػػػز عمػػػػى الطعػػػػف فػػػػي أحاديػػػػث الصػػػػحيحيف عمػػػػى كجػػػػو 

 الخصكص...
، مشػيران إلػى  ( فػي كتػاب: "جنايػة قبيمػة "حػدثنا"لحسػف البنػاالشقيؽ األصغر ) جماؿ البنا -َُ

أنو يقصد بقبيمة "حدثنا" ىػؤالء الػذيف نقمػكا لممسػمميف عبػر القػركف الطكيمػة الماضػية مئػات 
كقػػػاؿ فيػػػو: "فػػػي العيػػػد النبػػػكم كالخمفػػػاء الراشػػػديف كػػػاف  ،  األحاديػػث كنسػػػبكىا لمرسػػػكؿ 

المكقػػػؼ المقػػػرر ىػػػك تحػػػريـ كتابػػػة األحاديػػػث، كأف مػػػف كتػػػب شػػػيئان فإنمػػػا يكػػػكف لفكػػػرة أف 
 كذكر أف األحاديث لـ تدكف في عيد الخمفاء الراشديف.؛ يحفظو، كبعد ذلؾ يتخمص منو"

                                                           

 .ِٖٓ -ِّٕمدية أضكاء عمى السنة المح (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
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يػراف كغيرىػا كرأل البنا "أف فكرة استكشاؼ ىذه األحاديث في الينػد كا لسػند كبخػارل كا 
 ال أثر ليا مف الصحة...

 الحجػػاب، كأف بػػالقرآفكيػػرل أف المػػرأة ليػػا حػػؽ اإلمامػػة مػػف الرجػػاؿ إذا كانػػت أعمػػـ 
إلػػى  اإلسػػبلـالكػػريـ خػػص بػػو نسػػاء الرسػػكؿ فقػػط، كأف االرتػػداد مػػف  القػػرآفلػػيس فرضػػان، كأف 

أثنػػػاء الصػػػياـ ال يبطػػػؿ الصػػػـك  التػػػدخيفال يمػػػـز عميػػػو حػػػد القتػػػؿ، كأف  المسػػػيحيةأك  الييكديػػػة
ا يػػذكر أنػػو ال يجػػكز لمرجػػؿ أف يطمػػؽ زكجتػػو خصكصػػا لغيػػر القػػادريف عػػف اإلقػػبلع عنػػو. كمػػ

منفردان، كذلؾ ككنو تزكج منيا بصفة رضائية كبالتالي يتكجب الطبلؽ رضػا الطػرفيف كاتفاقيمػا 
 عميو. 

الكاتب المعاصر محمد نجيب في كتابو: )الصبلة(. أنكر فيو السػنة المطيػرة، كزعػـ أف  -ُُ
 ة إلى السنة.تفاصيؿ الصبلة كاردة في القرآف الكريـ فبل حاج

الكاتب ماليزم المعاصر قاسـ أحمد في كتاب: )إعػادة تقيػيـ الحػديث(، أنكػر فيػو حجيػة  -ُِ
 السنة المطيرة.

لميعجػػػزة الحسػػػابية فػػػي رشػػػاد خميفػػػة، صػػػاحب مػػػا يسػػػمى بػػػػ "االػػدكتكر الكيميػػػائي/ محمػػػد  -ُّ
ء بعػد إعبلنػو " كاجو الدكتكر رشاد ىجكمان شرسان مف العممػاُٗالقراف المبنية عمى الرقـ 

نبػػػذ )الحػػػديث كالسػػػنو( فقػػػد طالػػػب بإلغػػػاء السػػػنة النبكيػػػة كاالكتفػػػاء بػػػالقراف الكػػػريـ كحػػػده 
اؽ( كمصػػدر لمتشػػريع، كازدادت ىػػذه العػػداكات بعػػد إعبلنػػو أنػػو )رسػػكؿ اهلل رسػػكؿ الميثػػ

 .ُٖية المذككر في سكرة آؿ عمراف اآل
المحجبػػػة »قػػػاؿ فيػػػو: اب،كتػػػاب: تػػػذكير األصػػػحاب بتحػػػريـ النقػػػإسػػػماعيؿ منصػػػكر فػػػي  -ُْ

 كغضبو بسبب ارتدائيا النقاب.." آثمة عاصية مجرمة مستحقة لعقاب اهلل المنقبة
 كغيرىـ الكثير ممف ليـ ىجـك عمى السنة كركاتيا.

يمحػػؽ بمػػف سػػبؽ أكلئػػؾ الػػذيف دعػػكا إلػػى تػػرؾ الكثيػػر مػػف األحاديػػث بحجػػة ضػػعفيا 
خ األلبػػػػاني فضػػػػعؼ أحاديػػػػث فػػػػي فعػػػػؿ ذلػػػػؾ الشػػػػيكعػػػػدـ ثبكتيػػػػا رغػػػػـ احتجػػػػاج األئمػػػػة بيػػػػا، 

! ىػذا الصحيحيف، كأما بالنسبة لمسػنف األربعػة فضػعؼ قرابػة األلػؼ حػديث فػي كػؿ كاحػد منيػا
فضبل عف تضعيفو لمكثير مف األحاديث في غير الكتػب السػتة، عػبلكة عمػى قسػكة ألفاظػو فػي 

 كبار األئمة.     

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%86
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 المبحث الخامس      
 يد المزاعم ودحض الشبياتفي الرد وتفن جيود األئمة والعمماء

 الشافعي كتاب " الرسالة " كىك صاحب السبؽ في ىذا الباب كصػاحب اإلجػادة أٌلؼ

رد  فيػو عمػى مػف احػتج بظػاىر  "  كاإلتقػاف فيػو؛ كتبعػو اإلمػاـ أحمػد فصػٌنؼ "طاعػة الرسػكؿ
 بػف كترؾ االحتجاج بيا؛ ثػـ قفاىمػا أبػك محمػد عبػد اهلل   القرآف في معارضة سنة رسكؿ اهلل

مسػػمـ بػػػف قتيبػػػة فػػػألؼ كتابػػػو " تأكيػػػؿ مختمػػؼ الحػػػديث " رد  فيػػػو عمػػػى أعػػػداء السػػػنة كبخاصػػػة 
المعتزلػػة؛ ثػػـ تبلىػػـ محمػػد بػػف نصػػر المػػركزم فصػػٌنؼ كتابػػو " السػػنة " كأجػػاد فيػػو كأفػػاد، كأٌلػػؼ 
ابػػف عبػػد البػػر " جػػامع بيػػاف العمػػـ كفضػػمو " كضػػمنو أبكابػػان كثيػػرة فػػي الحػػث عمػػى لػػزـك السػػنة 

 فاع عنيا؛ ثـ جاء بعدىـ أبك المظفر السمعاني فألؼ كتابو " االنتصار ألىؿ الحديث".كالد

ح مسػػػمـ مػػػف صػػػيانة صػػػحي ثػػػـ جػػػاء الحػػػافظ ابػػػف الصػػػبلح الشػػػيرزكرم فػػػألؼ كتابػػػو:
 مف اإلسقاط كالسقط. اإلخبلؿ كالغمط كحمايتو

تمميػذه  ثـ جػاء شػيخ اإلسػبلـ ابػف تيميػة فصػٌنؼ منيػاج السػنة كأبػدع فيػو ، كأتػى بعػده
خبػر الكاحػد بمػا ال مزيػد  ابف قيـ الجكزية فحٌرر كتابو " الصكاعؽ المرسمة " كبحػث فيػو مسػألة

صػيانة  الصػفحات لمػذٌب عػف السػنف. عميػو ، كمػا صػن ؼ " إعػبلـ المػكقعيف " كخصػص مئػات
 مف اإلسقاط كالسقط: البف الصبلح ح مسمـ مف اإلخبلؿ كالغمط كحمايتوصحي

الػكزير اليمنػي " العكاصػـ كالقكاصػػـ " كاختصػره فػي "الػػركض  كألػؼ محمػد بػف إبػػراىيـ
الباسـ في الذب عػف سػنة أبػي القاسػـ "؛ كأٌلػؼ السػيكطي " مفتػاح الجنػة فػي االعتصػاـ بالسػنة 
"؛ كأٌلػػػػػؼ مصػػػػػطفي السػػػػػباعي " السػػػػػنة كمكانتيػػػػػا فػػػػػي التشػػػػػريع اإلسػػػػػبلمي"  طبػػػػػع المكتػػػػػب 

خ األزىػر األسػبؽ " السػنة كمكانتيػا فػي ىػ( شي ُّٖٗاإلسبلمي؛ كأٌلؼ عبد الحميـ محمكد )ت
ىػػػ ( " رد شػػبيات اإللحػػاد عػػف  َُّْالتشػػريع "؛ ككتػػب عبػػد العزيػػز بػػف راشػػد آؿ حسػػيف )ت 

اإلسػبلمي"؛  أحاديث اآلحاد "؛ كألؼ الدكتكر محمد أماف الجامي " السنة كمنزلتيا فػي التشػريع
؛ ككتػػب "االحتجػػاج بيػػاكأعػػٌد صػػالح أحمػػد رضػػا رسػػالة بعنػػكاف " ظػػاىرة رفػػض السػػنة كعػػدـ 

عميػو أيضػان  " كمػا ردٌ  أضػكاء السػنة المحمديػة ظممػات أبػي ريػة أمػاـمحمد عبد الػرزاؽ حمػزة " 
فػي كتػاب أضػكاء السػنة مػف  عبػد الػرحمف بػف يحيػى المعٌممػي فػي كتابػو " األنػكار الكاشػفة لمػا

المستشػػرقيف  التضػػميؿ كالمجازفػػة "، كأٌلػػؼ محمػػد محمػػد أبػػك شػػيبة " دفػػاع عػػف السػػنة كرٌد شػػبو
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كالكتاب المعاصريف" ؛ ككتػب تقػي الػديف النػدكم " السػنة مػع المستشػرقيف كالمسػتعربيف"؛ كأعػٌد 
 الدكتكر أحمد محمكد عبد الكىاب الشنقيطي رسالة بعنكاف " خبر الكاحد كحجيتو"

كألػػؼ محمػػد طػػاىر حكػػيـ كتاب"السػػنة فػػي مكاجيػػة األباطيػػؿ"؛ كلمشػػيخ محمػػد ناصػػر 
العقائػد كاألحكػاـ " ، كالثانيػػة "  ث رسػائؿ إحػداىا " الحػديث حجػة بنفسػو فػيالػديف األلبػاني ثػبل

ال يستغنى عنيا بػالقرآف "، كالثالثػة "كجػكب األخػذ بحػديث  منزلة السنة في اإلسبلـ ، كبياف أنو
كاألحكػػاـ"؛ ككتػػب عبػػد المتعػػاؿ محمػػد الجبػػرم "حجيػػة السػػنة كمصػػطمحات  اآلحػػاد فػػي العقيػػدة

كأٌلػػؼ محمػػد الصػػادؽ بػػف محمػػكد بسػػٌيس التكنسػػي " دفاعػػان عػػف السػػنة  المحػػدثيف كأعبلميػػـ"؛
كألػؼ عمػاد السػيد ككتب صبلح الديف مقبكؿ " زكابع في كجػو السػنة قػديمان كحػديثان"؛ . " النبكية

كأٌلػؼ خػادـ الشربيني كتاب "السنة النبكيػة فػي كتابػات أعػداء اإلسػبلـ: مناقشػتيا كالػرد عمييػا"، 
 القرآنيكف كشبياتيـ حكؿ السنة ". حسيف إليي بخش كتابو "

كىناؾ أيضا كتاب: مكقؼ المدرسة العقمية مف السنة النبكية، تأليؼ األمػيف الصػادؽ 
الحديثة مف الحديث النبكم الشػريؼ، تػأليؼ شػفيؽ بػف  األميف؛ ككتاب: مكقؼ المدرسة العقمية

 .عبد اهلل شقير
 ككتػػػػاب؛ بل خػػػػاطركمػػػػف الكتػػػػب ذات الصػػػػمة: كتػػػػاب مكانػػػػة الصػػػػحيحيف، لخميػػػػؿ مػػػػ

: تفنيػػدىا كالػػرد عمييػػا" "شػػبيات حػػكؿ السػػنة ككتػػاب؛ لعبػد الػػرزاؽ عفيفػػي شػبيات حػػكؿ السػػنة،
دفػع الشػبيات عػف السػنة كالرسػكؿ، لمػدكتكر عبػد الميػدم  ككتػابمف تأليفنا، في ثبلثػة أجػزاء؛ 

نقػػض، الشػػبيات الثبلثػػكف المثػػارة إلنكػػار السػػنة النبكيػػة: عػػرض كتفنيػػد ك  ككتػػابعبػػد القػػادر؛ 
 لمدكتكر عبد العظيـ المطعني. 

 كلمشيخ ربيع بف ىادم المدخمي في الدفاع عف صحيح مسمـ:

 اإلماميف مسمـ كالدارقطني " . بيف ُ-
 .الرد المفحـ عمى مف اعتدل عمى صحيح مسمـ ِ-

 .منيج اإلماـ مسمـ في ترتيب كتابو الصحيح كدحض شبيات حكلو ّ-
 .م مف األباطيؿالتنكيؿ بما في تكضيح المميبار ْ- 

 .مف عيب عمى مسمـ إخراج حديثو كاإلجابة عنو )جزء مف كتاب المدخؿ لمحاكـٓ- 
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ىػػذا فضػػبلن عػػف الرسػػائؿ العمميػػة: الػػدكتكراه كالماجسػػتير، كقػػد طبػػع الكثيػػر منيػػا؛ كلنػػا 
رسػػػػالة الػػػػدكتكراه: رجػػػػاؿ الصػػػػحيحيف فػػػػي ميػػػػزاف أئمػػػػة الجػػػػرح كالتعػػػػديؿ: دراسػػػػة اسػػػػتيعابية( 

 ات المنتقدة عمى الشيخيف مف قبؿ السند، كالرد عمى النقكد المكجية إلييا. كتضمنت الركاي
كما صدرت ردكد عديدة بمغت حكالي خمسة عشر كتابان لمرد عمى الػدكتكر مصػطفي 

أسػتاذ الشػريعة اإلسػبلمية  محمػد فػؤاد شػاكرمحمكد في مسػألة الشػفاعة، كمنيػا كتػاب الػدكتكر 
مفتػي مصػر األسػبؽ؛ ككتػاب لمػػدكتكر  نصػر فريػد كاصػؿبجامعػة عػيف شػمس؛ كآخػر لمػدكتكر 

عبػػػد الميػػػدم عبػػػد القػػػادر عبػػػد اليػػػادم أسػػػتاذ الحػػػديث بكميػػػة أصػػػكؿ الػػػديف بالقػػػاىرة؛ ككتػػػاب 
 اسات ببني سكيؼ.لمدكتكر محمد مجاىد نكر الديف أستاذ مساعد بقسـ العقيدة بكمية الدر 

 والحمد هلل الذي بو تتم الصالحات

 
 الخاتمة

لما كانت السػنة المصػدر الثػاني لمتشػريع اإلسػبلمي، نالػت عنايػة العممػاء قػديمان كحػديثان،       
لغربمتيػػا، كتمييػػز مػػف أجػػؿ رعايتيػػا كصػػيانتيا كالػػذكد عنيػػا، فرحمػػكا مػػف أجميػػا، كانكبػػكا عمييػػا 

القكاعػػػد كالضػػػكابط كالمػػػكازيف، لحفظيػػػا مػػػف زيػػػغ المبتػػػدعيف،  ، ككضػػػعكاالمقبػػػكؿ مػػػف المػػػردكد
 كتحريؼ الجاىميف، كافتراء الكاذبيف.

الفتنػة  كشممت الجيكد كافة الجكانب التي ليا عبلقة بالسند كالمتف معػا، كخاصػة منػذ
نقطػة انعطػاؼ ، كالتػي كانػت التي كقعت في آخر عيد سيدنا عثماف بف عفاف رضػي اهلل عنػو

أبػػػاحكا الػػػذيف حيػػػث انتسػػػب إلػػػى اإلسػػػبلـ قمػػػة مػػػف الرجػػػاؿ ضػػػعيفي اإليمػػػاف  كمرحمػػػة تحػػػكؿ،
 نيصرةن لبدعتيـ كأىكائيـ. ألنفسيـ الكذب عمى رسكؿ اهلل 

فسػٌخركا لمسػنة كافػة جيػكدىـ ككػؿ طاقػاتيـ، لتنقيتيػا مػف الػدخيؿ كالمكضػكع كحفظيػػا 
بػذلؾ أىػؿ الحفػظ كالضػبط قػاـ  مف التغيير كالتبػديؿ كالتحريػؼ، كراعكىػا حػؽ الرعايػة كالعنايػة؛

مػف  ، مستمديف المدد كالعكف مف اهلل تعالى الذم قيض لسنة رسػكلو كاإلتقاف كالتقكل كالكرع
 يحفظيا، كما قيض لكتابو مف يحفظو .

ككاف عمػى العممػاء ميمػة أخػرل تتمثػؿ فػي التصػدم لميجػـك عمػى السػنة، كالػرد عمػى 
 اتيـ.منكرييا، كتفنيد شبياتيـ كدحض مزاعميـ كافتراء

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
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كميمة ثالثة تتمثؿ فػي إزالػة المػبس كرفػع اإلشػكاؿ كالغمػكض فيمػا صػعب عمػى غيػر 
 المتخصصيف فيمو أك استيعابو. 

كلػػـ يتػػػكاف العممػػػاء فػػػي متابعػػة كػػػؿ مػػػا سػػػبؽ فػػي شػػػتى العصػػػكر كمختمػػػؼ األزمػػػاف، 
كتنكعت كسائؿ نشر الجيكد عبر الكتب كالصحؼ كالبرمجيات كاإلنترنػت كاإلذاعػات كالقنػكات 

 لتميفزيكنية المحمية كالفضائية...ا
 وأما عن التوصيات، فخالصتيا مايمي:

 : أال يتصدل لتحقيؽ األحاديث إال أىؿ االختصاص .أوالً 
ــاً  : أال يتصػػدل لمػػرد عمػػى الشػػبيات المثػػارة إال المتخصصػػكف المتميػػزكف مػػف ذكم الحجػػة ثاني

 القكية كالمنطؽ السديد.
، سػػػكاء أصػػػحاب دكر النشػػػر أك القػػػائميف عمػػػى كسػػػائؿ : أف يتقػػػي الناشػػػركف اهلل تعػػػالىثالثـــا

 اإلعبلـ المختمفة؛ فبل ينشركف إال ما تطمئف إليو نفس المتخصص الكاعي.
: إعػادة النظػر فػي تحقيػؽ كثيػر مػف كتػب التػراث الحديثيػة التػي تجػرأ عمػى تحقيقيػا أنػاس رابعـاً 

 غير متخصصيف.
ألئمػة المتقػدميف، متػى فيػـ مػف عنػكاف : تكعية طػبلب لمعمػـ لمعمػؿ بمػا جػاء فػي كتػب اخامساً 

الكتاب كصنيع المؤلؼ أنو أعػده لمعمػؿ بمػا فيػو ال لتحػذير النػاس منػو، مثػؿ الصػحاح كاألدب 
المفرد لمبخػارم كالسػنف األربعػة، كنحكىػا. أمػا أف تقسػـ إلػى صػحيح يعمػؿ بػو كضػعيؼ يتػرؾ، 

 فيذا عبث غير مقبكؿ.
جػبلؿ العممػاسادساً  ء مػف خػبلؿ الثنػاء عمػييـ كالتػرحـ عمػى مػف مػات : كجكب احتراـ األئمػة كا 

 منيـ، كعدـ االعتراض عمى أحكاميـ الحديثية إال ببينة قكية يؤيدىا أئمة آخركف.

 وصمى اهلل وسمم وبارك عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم.      
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 أىم المصادر والمراجع
سمسػػػمة أعػػػبلـ العػػػرب بمصػػػر،  أبػػك ىريػػػرة راكيػػػة اإلسػػػبلـ، د/ محمػػػد عجػػػاج الخطيػػب، صػػػدر عػػػف -

 (.ِّالعدد)
 ىػ( .َُْٓأحكاؿ الرجاؿ: لمجكزجاني: إلبراىيـ بف يعقكب الفسكم، مؤسسة الرسالة)  -
ُ اختبلؼ الحديث: لئلماـ الشافعي، مؤسسة الكتب الثقافية )  -  ىػ ( .  َْٓ
 األدب المفرد: لئلماـ البخارم، بتحقيقنا، طبعة الخانجي بالقاىرة. -
 ـ ( . ُٖٔٗالمدلسيف: لمحافظ ابف حجر العسقبلني، دار الصحكة لمنشر )  أسماء -
 االغتباط  بمف رمى باالختبلط: لبرىاف الديف سبط ابف العجمي، دار الحديث بالقاىرة . -
 ـ(.ُٖٓٗاإللزامات كالتتبع: لمدارقطنى، طبع دار الكتب العممية ) -
 ـ (، كطبعة دار الكفاء .  ُٖٔٗاألـ: لئلماـ الشافي، طبع دار الشعب )  -
 ـ ( .ُٖٓٗاإلماـ البخارم كصحيحو: لمدكتكر عبد الغنى عبد الخالؽ، دار المنارة بجدة ) -
 البدر الطالع: لمشككاني ػ طبع دار المعرفة ػ بيركت .   -
البياف كالتكضيح لمف أخرج لو في الصحيح كميس  بضرب مف التجريج: ألبى زرعػة أحمػد بػف عبػد  -

 ـ ( . َُٗٗبف الحسيف العراقي، دار الجناف، بيركت )الرحيـ 
 َبيف اإلماميف مسمـ كالدارقطنى: لمدكتكر / ربيع بف ىادل المدخمي، المكتبة السمفية باليند -
 ـ( .ُٖٔٗتاريخ أسماء الثقات ممف نقػؿ عنيـ العمـ، البف شاىيف، دار الكتب العممية ) -
 ـ ( .ُُّٗتػبة السمفية، المدينة المنكرة )تاريخ بغداد: لمخطػيب البغدادم، المك -
 تاريخ الثقات: لمعجمى ػ دار الكتب العممية ػ بيركت . -
 ـ ( . ُٕٖٗىػ( طبع عالـ الكتب، بيركت ) ِْٕتاريخ جرجاف: لمسيمي ) -
 تاريخ دمشؽ: ألبى زرعة الدمشقي، مجمع المغة العربية، دمشؽ . -
 ـ(.ُٖٗٗالصميعي لمنشر كالتكزيع، بالرياض) التاريخ األكسط: لئلماـ البخارم، دار -
 ىػ ( . ُِّٔالتاريخ الكبير: لئلماـ البخارم، الطبعة اليندية ) -
 التبييف ألسماء المدلسيف: لسبط ابف العجمي الشافعي، طبع دار الكتب العممية، بيركت .  -
 بة الخانجي.تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ: ألبى زرعة العراقي، بتحقيقنا، مكت -
 ـ ( القاىرة.ُٔٔٗتدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم: لمسيكطي، دار الكتب الحديثة)  -
التػػدليس فػػي الحػػديث: حقيقتػػو كأقسػػامو كأحكامػػو كمراتبػػو كالمكصػػكفكف بػػو: لمػػدكتكر مسػػفر بػػف غػػـر  -

 ـ ( . ُِٗٗاهلل الدميني، مكتبة الرياض، السعكدية )
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 ئمة األربعة: لمحافظ ابف حجر العسقبلني، طبع دار المحاسف تعجيؿ المنفعة بزكائد األ -
 التعديؿ كالتجريج: لمباجي، طبع دار المكاء، الرياض . -
تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، لمحافظ ابف حجر العسػقبلني، طبػع دار الكتػب  -

 ىػ ( . َُْٓالعممية، بيركت ) 
 أللباني، لمدكتكر عمي عبد الباسط مزيد، دار المشاريع ببيركت.التعقبات الحديثية عمى الشيخ ا -
  َىػ (  َُْٔتقريب التيذيب: لمحافظ ابف حجر العسقبلني، دار الرشيد، سكريا )  -
تناقضات األلباني الكاضحات فيما كقع لو في تصحيح األحاديث كتضعيفيا مف أخطػاء كغمطػات،  -

 ـ ( . ُُٗٗككم، األردف )لحسف بف عمى الس ٌقاؼ. دار اإلماـ الن
 تنزيو الشريعة المرفكعة: لعمى بف محمد بف عراؽ، دار الكتب العممية، بيركت.  -
 ىػ ( . ُِّٔتيذيب التيذيب: لمحافظ ابف حجر العسقبلني، الطبعة اليندية ) -
 ـ( .ُِٗٗتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ: لمحافظ المزم، مؤسسة الرسالة، بيركت) -
 ىػ ( .    ُّٔٔفكار، لمصنعاني، مكتبة الخانجى ) تكضيح األ -
 الثقات: لئلماـ محمد بف حباف بف أبى حاتـ البستي، الطبعة اليندية . -
 جامع بياف العمـ كفضمو: ألبى عمر ابف عبد البر، إدارة الطباعة المنيرية، مصر .  -
 تب اإلسبلمية، القاىرة.جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ: لصبلح الديف العبلئي، دار الك -
 ىػ(. ََُْالجامع الصحيح: لئلماـ البخارم، الطبعة السمفية ) -
 الجرح كالتعديؿ: ألبى محمد بف عبد الرحمف ، ابف أبى حاتـ الرازم، الطبعة اليندية.  -
 الجمع بيف رجاؿ الصحيحيف: البف القيسراني، الطبعة اليندية. -
 كتبة النيضة الحديثة، القاىرة .    ديكاف الضعفاء: لمحافظ الذىبي، م -
 رجاؿ صحيح البخارم: ألبى نصر أحمد بف الحسيف الكبلباذم، طبع دار المعرفة. -
 رجاؿ صحيح مسمـ: لئلماـ أبى بكر أحمد بف منجكيو، طبع دار المعرفة، بيركت. -
 ـ ( .ُِٖٗالرد عمى الجيمية: لئلماـ أبى سعيد الدارمي، طبع المكتب اإلسبلمي بيركت ) -
 زاد المعاد في ىدل خير العباد: البف قيـ الجكزية، المطبعة المصرية . -
 ـ ( . ُٕٗٗسمسمة األحاديث الصحيحة: لؤللباني، طبع الدار السمفية، الككيت ) -
 ـ ( .ُٖٖٗسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة: لؤللباني، مكتبة المعارؼ، الرياض ) -
 اإلسبلمي: د / مصطفي السباعي .السنة كمكانتيا في التشريع  -
 سنف ابف ماجة، مطبعة الحمبى . -
 ـ (. ُّٕٗسنف أبى داكد، طبع دار الحديث، سكرية، ) -
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 ـ ( . ُِٔٗسنف الترمذم، طبع مصطفي الحمبى، الطبعة األكلى ) -
 ـ ( .ُٔٔٗسنف الدارقطني، المدينة المنكرة ) -
 سنف الدارمي، طبعة الرٌياف . -
 ـ ( .        ُٖٔٗي )المجتبى( ، بيركت )سنف النسائ -
 ـ ( . ُُٗٗالسنف الكبرل: لمحافظ النسائي، طبع دار الكتب العممية: بيركت ) -
 ىػ ( . ُّْٔالسنف الكبرل: لئلماـ البييقي، طبعة اليند ) -
 ـ( . ُٕٗٗشرح معانى اآلثار: لمطحاكم، طبع دار الكتب العممية، بيركت، ) -
 يف الحديث كالفقو، لمدكتكر عمي عبد الباسط مزيد، طبع دار المشاريع ببيركت.الشيخ األلباني ب -
 ـ (. ُٓٓٗصحيح مسمـ، طبع دار إحياء الكتب العربية) -
 ـ ( . ُٕٖٗصحيح ابف حباف، طبع دار الكتب العممية، بيركت، ) - 
 صحيح ابف خزيمة، طبع المكتب اإلسبلمي، بيركت . -
ب عف السنة: لمحمد بف أبى مديف بف أحمد بف سميماف الشػنقيطي، طبػع الصكاـر كاأللسنة في الذٌ  -

 دار الكتب العممية، بيركت، لبناف .  
صيانة صحيح مسمـ مف اإلخبلؿ كالغمػط كحمايتػو مػف اإلسػقاط كالسػقط: البػف الصػبلح، طبػع دار  -

 الغرب اإلسبلمي، لبناف .
 ىػ ( . َُْٗالضعفاء: ألبى زرعة الرازم ، طبع دار الكفاء )  -
 ـ ( . ُْٖٗالضعفاء الصغير: لمبخارم ، طبع عالـ الكتب، بيركت ) -
 ـ ( . ُْٖٗالضعفاء الكبير: ألبى جعفر العقيمي، دار الكتب العممية، بيركت) -
 ـ (. ُٖٔٗالضعفاء كالمترككيف: لئلماـ ابف الجكزم، طبع دار الكتب العممية، بيركت ) -
 ـ ( .ُٖٕٗمؤسسة الكتب الثقافية، بيركت  )الضعفاء كالمترككيف: لمنسائي،  -
 الضعفاء كالمترككيف: لمدارقطني، طبع مكتبة المعارؼ، الرياض . -
 ـ ( . ُٖٔٗطبقات المدلسيف: لمحافظ ابف حجر العسقبلني، دار الصحكة لمنشر ) -
 عمؿ الحديث: البف أبى حاتـ الرازم، بتحقيقنا، مكتبة الخانجي بالقاىرة.-
 ـ(.ُّٖٗىية في األحاديث الكاىية: البف الجكزم، دار الكتب العممية، بيركت)العمؿ المتنا-
 العمؿ كمعرفة الرجاؿ: لئلماـ أحمد بف حنبؿ، ، طبع أنقرة .-
 عمـك الحديث: ألبى عمرك ابف الصبلح، طبع دار الكتب العممية، بيركت. -
 لسمفية .فتح البارم بشرح صحيح البخارم: البف حجر العسقبلني، المطبعة ا -
 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: لزيف الديف العراقي، مطبعة ككالة النخمة بالقاىرة. -
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  الفكائد المجمكعة: لمشككاني، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف . -
كشػؼ الخفػاء كمزيػؿ اإللبػػاس عمػا اشػتير مػػف األحاديػث عمػى ألسػنة النػػاس: إلسػماعيؿ بػف محمػػد  -

 مكتبة التراث االسبلمي، حمب . العجمكني الجٌراحي،
 الكاشؼ: لمذىبي، طبع دار الكتب العممية، بيركت . -
 ـ ( . ُْٖٗالكامؿ في ضعؼ الرجاؿ: ألبى أحمد عبد اهلل بف عدل، دار الفكر بيركت) -
 الكفاية في عمـ الركاية: لمخطيب البغدادم، دار الكتب العمميةػ بيركت . -
 اختمط مف الثقات:البف الكياؿ، جامعة أـ القرل . الككاكب النيرات في معرفة مف -
 ى(.َُّْالآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة: لمسيكطي، دار المعرفة، بيركت ) -
 ىػ ( . ُِّٗلساف الميزاف: لمحافظ ابف حجر العسقبلني، الطبعة اليندية )  -
 ىػ( .ُّٔٗكعى)المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف:البف حباف، دار ال -
محاسػػف االصػػطبلح )مػػع مقدمػػة ابػػف الصػػبلح (: لسػػراج الػػديف البمقينػػي، الييئػػة المصػػرية العامػػة  -

 لمكتاب.
 ـ( .ُُٕٗالمحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي: لمراميرمزم، طبع دار الفكر، بيركت) -
 ـ ( . ُٔٗٗالمختمطيف: لصبلح الديف أبك سعيد العبلئي، بتحقيقنا، مكتبة الخانجي ) -
 ـ(ُٖٕٗالمدخؿ إلى تكثيؽ السنة، لمدكتكر رفعت فكزم، مكتبة الخانجي ) -
 ىػ ( .   َُْْالمدخؿ إلى الصحيح: ألبى عبد اهلل الحاكـ، طبع مؤسسة الرسالة )  -
 ـ ( . ُٓٗٗالمدلسيف: لئلماـ أبى زرعة أحمد بف عبد الرحيـ العراقي، طبع دار الكفاء ) -
 ىػ ( . َُّْحاتـ، طبع دار الكتب العممية ) المراسيؿ: البف أبى  -
 ـ ( . ُٖٖٗالمراسيؿ:ألبى داكد السجستانى، طبع مؤسسة الرسالة) -
 ـ ( . ُٕٖٗالمستدرؾ عمى الصحيحيف في الحديث: لمحاكـ، طبع دار الفكر، بيركت ) -
 ة.ـ( كطبعة مؤسسة الرسالُّٖٗمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، المكتب اإلسبلمي، بيركت)  -
 ىػ( مؤسسة قرطبة السمفية. ُِّمشكؿ اآلثار: ألبى جعفر الطحاكم الحنفي ) ت  -
 ـ ( . ُٖٓٗىػ(، مكتبة المعارؼ بالرياضَّٔ، َِٔالمعجـ األكسط: لمطبراني )  -
 المعجـ الكبير: لمطبراني، مطبعة الدار العربية، ببغداد. -
 ػ(، طبع مؤسسة الرسالة، بيركت.ىِٕٕالمعرفة كالتاريخ: ليعقكب بف سفياف الفىسىكم )  -
 ـ(.ُٖٓٗمعرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث: لمعجمى، مكتبة الدار بالمدينة ) -
 ىػ(.ُّٖٓمعرفة عمـك الحديث: لئلماـ أبى عبد اهلل الحاكـ، الطبعة اليندية ) -
 المغنى في الضعفاء: لمذىبي، دار المعارؼ، سكريا  . -
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 خاكل، طبع دار الكتب العممية، بيركت .المقاصد الحسنة: لمس -
ػػػػػبٌل خػػػػػاطر، المطبعػػػػػة العربيػػػػػة الحديثػػػػػة بالعباسػػػػػية  - مكانػػػػػة الصػػػػػحيحيف: لمػػػػػدكتكر خميػػػػػؿ إبػػػػػراىيـ مي
 ىػ(.َُِْ)
 ـ(.ُٕٖٗ: البف الجاركد ، طبع دار القمـ، بيركت ) المنتقى مف السنف المسندة عف رسكؿ اهلل  -
لصػػحيح كدحػػض شػػبيات حكلػػو: لمػػدكتكر / ربيػػع بػػف ىػػادل مػػنيج اإلمػػاـ مسػػمـ فػػي ترتيػػب كتابػػة ا -

 المدخمي، مكتبة المنار، المدينة المنكرة .
 منيج النقد في عمـك الحديث: د / نكر الديف عتر، طبع دار الفكر . -
 المكضكعات: ألبى الفرج عبد الرحمف ابف الجكزم، المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة .     -
 ىػ( طبع دار إحياء الكتب العربية. ُٕٗ، ّٗلؾ بف أنس ) المكطأ: لئلماـ ما -
 ـ ( . ُّٔٗميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ: لمذىبي، طبع دار إحياء الكتب العربية) -
 ىػ( مكتبة الغزالي، دمشؽ . ِٖٓنخبة الفكر: لمحافظ ابف حجر العسقبلني )  -
 ـ (  . ُْٖٗاث اإلسبلمي )النكت عمى كتاب ابف الصبلح، ابف حجر، طبعة إحياء التر  -
 ىدل السارم مقدمة فتح البارم، البف حجر العسقبلني، الطبعة السمفية بالقاىرة . -



 

-َٕ- 
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 استدالل المعاصرين باألحاديث الواىية
 أسبابو ووسائل معالجتو
  (ٔ))محّمد عيد( محمود الّصاحب

 
 المقدمــة

     ؽ أجمعػػػػيف محٌمػػػػد بػػػػف الحمػػػػد هلل رٌب العػػػػالميف، كالصػػػػبلة كالسػػػػبلـ عمػػػػى سػػػػٌيد الخمػػػػ
 عبد اهلل، كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كبعد:

فمػف البلفػػت لمنظػر أٌف عػػدد األحاديػث الكاىيػػة المنتشػرة بػػيف الٌنػاس صػػار كبيػران جػػدان، 
كصػػػار ليػػػذه األحاديػػػث ركاج بػػػيف العاٌمػػػة، كبػػػيف المثٌقفػػػيف، كبػػػيف عػػػدد مػػػف عممػػػاء الشػػػريعة، 

كنيػػػات سػػػٌيئة، كبعضػػػو يعػػػكد إلػػػى التقصػػػير فػػػي حػػػٌؽ كبعػػػض ىػػػذا الػػػٌركاج كراؤه دكافػػػع خبيثػػػة 
 السٌنة، كالجيؿ بعمكميا، كتقصير حممتيا عف كضع الخطط البلزمة لصيانتيا كحمايتيا.

كقد سٌرني جدان أف تقـك كمٌية أصكؿ الٌديف بالجامعة اإلسػبلمٌية بيػذا العمػؿ، كأف تعقػد 
سػبلـ، كأرجػك أف يخمػص المػؤتمر لو مؤتمران عمميان مف أجؿ بياف خطر ىذه األحاديث عمػى اإل

لػػى اقتػػراح الخطػػكات العمميػػة لمتصػػٌدم ليػػا،  إلػى الكشػػؼ عػػف أسػػباب انتشػػار ىػػذه األحاديػػث، كا 
حبلؿ األحاديث المقبكلة محميا.  كتجفيؼ منابعيا، كا 

كالعمػػؿ المطمػػكب لػػيس بالعمػػؿ اليسػػير، كىػػك يحتػػاج إلػػى تضػػافر الجيػػكد، ألٌف جػػزءان 
ال يمكػػػف تنفيػػػذه بصػػػكرة فرديػػػة، كمػػػا أف  كثيػػػران منػػػو يحتػػػاج إلػػػى منػػػو يخػػػص أعمػػػاالن مكسػػػكعٌية 

 تعاكف كتنسيؽ، مف أجؿ أف يككف العمؿ شامبلن كمتكامبلن.
كقػػػػد رأيػػػػت أف أتطػػػػرؽ فػػػػي كرقػػػػة البحػػػػث إلػػػػى أسػػػػباب استشػػػػياد المعاصػػػػريف بيػػػػذه 

ـٌ بيػػاف سػػػبؿ المعالجػػة ليػػػذه الٌظػػاىرة، كبيػػػاف األسػػس العم مٌيػػػة األحاديػػث، كاعتمػػػادىـ عمييػػا، ثػػػ
 كالعممية البلزمة لمحاصرة ىذه األحاديث، كتجفيؼ منابعيا كمنع ركاجيا.

مسػػألة االستشػػياد باألحاديػػث الٌضػػعيفة مسػػألة قديمػػة جديػػدة، كلكػػف أصػػناؼ مشــكمة الدراســة: 
المستشػػيديف بيػػا فػػي عصػػرنا تزيػػد عٌمػػا كػػاف عميػػو الحػػاؿ قػػديمان أك تختمػػؼ عنيػػا، كيعػػكد ذلػػؾ 
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مػػـ، كتعػػٌدد جكانػػب المعرفػػة، كالبعػػد عػػف مصػػادر الحػػديث المعتمػػدة، إلػػى الزيػػادة فػػي فػػركع الع
كتبلشػػػي ثقافػػػة الحػػػديث كعمكمػػػو؛ التػػػي تضػػػبط مصػػػادر الحػػػديث كنكعيػػػة الٌركايػػػات. كتقتصػػػر 
الدراسة المقٌدمة عمى المعاصريف الذيف يعتمدكف األحاديث الكاىية فػي كتابػاتيـ كأحػاديثيـ، أك 

ة دكف تمييػػز، كىػػذه الدراسػػة سػػتجيب عػػف األسػػئمة يستشػػيدكف بأحاديػػث صػػحيحة كأخػػرل كاىيػػ
 اآلتية:

 ما أصناؼ المعاصريف الذيف يستشيدكف باألحاديث الكاىية؟ -ُ
 ما أسباب استشيادىـ باألحاديث الكاىية؟ -ِ
مػػا الكسػػائؿ البلزمػػة لمحػػد مػػف االستشػػياد باألحاديػػث الكاىيػػة، كمػػا الطػػرؽ التػػي تمنػػع مػػف  -ّ

 انتشارىا؟
كر البحث حػكؿ مسػألة اسػتدالؿ المعاصػريف باألحاديػث الكاىيػة كاستشػيادىـ يد أىمّية البحث:

 دركسيـ كخطبيـ كمكاعظيـ، كتتمثؿ أىمية الدراسة المقٌدمة باآلتي:ك  كتاباتيـبيا في 
تكشؼ الدراسة عػف أصػناؼ المعاصػريف الػذيف يستشػيدكف باألحاديػث الكاىيػة، كيسػتدلكف  -ُ

 في خطبيـ كدركسيـ كمكاعظيـ كمحاضراتيـ.بيا في كتاباتيـ، كفي مناقشاتيـ، ك 
تبػػػٌيف األسػػػباب التػػػي تػػػدعك فئػػػات مػػػف المعاصػػػريف إلػػػى االستشػػػياد باألحاديػػػث الضػػػعيفة  -ِ

 كالمكضكعة.
تكشػػؼ عػػف األىػػداؼ التػػي تػػدفع بعػػض المعاصػػريف إلػػى نشػػر ىػػذه األحاديػػث كاالستشػػياد  -ّ

 بيا.
 بٌيف الطرؽ التي تقمؿ مف ركايتيا.تضع الحمكؿ التي تحٌد مف انتشار ىذه األحاديث، كت -ْ

تػػػرتبط أىػػػداؼ البحػػػث بمشػػػكمتو التػػػي تقػػػٌدـ بيانيػػػا كعرضػػػيا، كالدراسػػػة فػػػي  أىـــداف البحـــث:
 محٌصمتيا تيدؼ إلى تحقيؽ اآلتي:

 الكشؼ عف أصناؼ المعاصريف المستدليف باألحاديث الكاىية، كالمستشيديف بيا. -ُ
األحاديػػػث الضػػػعيفة كالمكضػػػكعة مػػػف قبػػػؿ بيػػػاف األسػػػباب التػػػي تػػػدعك إلػػػى االستشػػػياد ب -ِ

 المعاصريف.
كضح الحمكؿ التي تحػٌد مػف انتشػار األحاديػث الضػعيفة الكاىيػة، كبيػاف الطػرؽ التػي تقمػؿ  -ّ

 مف ركاية ىذه األحاديث.
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ستتناكؿ الدراسة أحاديث قميمة جدان مف األحاديث الضعيفة كالمكضػكعة، كذلػؾ  حدود الدراسة:
د أىػػػؿ الصػػػنعة، كألٌف التعميػػػؽ عمػػػى بعػػػض األحاديػػػث يسػػػتغرؽ بسػػػبب شػػػيرة كثيػػػر منيػػػا عنػػػ

صفحات كثيػرة، كسػبب ثالػث ىػك أٌف ىػدؼ البحػث غيػر مكجػو لمكشػؼ عػف األحاديػث الكاىيػة 
 التي يستشيد بيا المعاصركف.

ـٌ تقسػيـ البحػث بعػد المقٌدمػة إلػى تمييػد كثبلثػة مباحػث، كخاتمػة، كذلػؾ عمػى  خطة الدراسـة: تػ
 كيشتمؿ عمى تكطئة لمكضكع الدراسة. د:التميي النحك اآلتي:

 المبحث األول: أصناف المعاصرين المستدلين باألحاديث الواىية: 
كيتنػػػػاكؿ ىػػػػذا المبحػػػػث أصػػػػناؼ مػػػػف يأخػػػػذ باألحاديػػػػث الكاىيػػػػة كيستشػػػػيد بيػػػػا مػػػػف 
المعاصػػػريف، نحػػػك الفػػػرؽ المنتسػػػبة لئلسػػػبلـ، كالكتػػػاب، كاإلعبلميػػػيف، كالصػػػحفييف، كالػػػٌدعاة، 

 كالكعاظ، كبعض األساتذة األكاديمييف، كغيرىـ. كبعض الخطباء
 المبحث الثّاني: أسباب االستدالل باألحاديث الواىية واالعتماد عمييا:

كيكشؼ ىذا المبحث عػف أسػباب انتشػار األحاديػث الكاىيػة، كأسػباب االعتمػاد عمييػا 
 لدل الفئات المذككرة في المبحث السابؽ.

 حد من انتشار األحاديث الواىية:المبحث الثالث: الوسائل الالزمة لم
كيتنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث الكشػػؼ عػػف الكسػػائؿ البلزمػػة لمعالجػػة االسػػتدالؿ باألحاديػػث 

 الكاىية كاالستشياد بيا، ككيفٌية إحبلؿ األحاديث المقبكلة بيف فئات الناس كأصنافيـ.
 ٌدمة لممؤتمر.كتشتمؿ عمى أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، كالتكصيات المقالخاتمة: 

، كأخيران أرجك أف يخدـ البحث مؤتمركـ، كأف تسيـ نتائجو فػي خدمػة حػديث الٌنبػي 
حبلليػػػا محػػػؿ السػػػٌنة الضػػػعيفة  كأف تسػػػاعد فػػػي نشػػػر السػػػٌنة الصػػػحيحة الثابتػػػة بػػػيف النػػػاس، كا 

كأرجكه سبحانو أف يجرم الخير عمػى أيػديكـ، كأف يحٌقػؽ النفػع بكػـ كبأعمػالكـ الطيٌبػة  السقيمة.
 لمباركة. كالحمد هلل رٌب العالميف.ا
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 تمييــد
المسػػمميف جميعػػػان  مػػف المعمػػـك أٌف السػػػٌنة كحػػي مػػػف اهلل تعػػالى، كقػػػد أمػػر الرسػػػكؿ 

، كشػػػرط فػػػي التبميػػػغ عنػػػو أف يحصػػػؿ (ُ)بحمميػػػا كتبميغيػػػا، فقػػػاؿ: )أالى ًلييٌبمػػػغ الشػػػاىد الغائػػػب(
ػنى ، فقػاؿ: ) عنػو الٌضبط لمحػديث المػركم، كأف يكػكف األداء مطابقػان لمػا صػدر   أن رى اٍمػ ر اهللي ض 

 .(ِ)(عو امً سى  فٍ ى مً عى كٍ أى  غو م  بى مي  ب  ري فى  ،عى مً ا سى مى كى  وي غى م  بى ا فى ئن يٍ ا شى ن  مً  عى مً سى 
خػػػػبلص، كأٌدكىػػػػا لمػػػػف جػػػػاء بعػػػػدىـ بأمانػػػػة،  كقػػػػد تحمػػػػؿ الصػػػػحابة  السػػػػٌنة بقػػػػٌكة كا 

ف التيػػاكف فييػػا، كتحػػكؿ كبمغكىػػا كاممػػة غيػػر ناقصػػة، ككضػػعكا لحمميػػا كنقميػػا ضػػكابط تمنػػع مػػ
دكف االجتػػػراء عمييػػػا. كجػػػاء العممػػػاء بعػػػدىـ، فػػػأكممكا كضػػػع القكاعػػػد التػػػي تكشػػػؼ الخطػػػأ أك 

 ، كتميز المقبكؿ مف المردكد مف حديثو عميو الٌصبلة كالٌسبلـ. الكذب فيما ينسب إليو اهلل 
ييػػػػا كالسػػػػمؼ الٌصػػػػالح مػػػػف عممػػػػاء ىػػػػذه األٌمػػػػة لػػػػـ ييممػػػػكا األحاديػػػػث الٌضػػػػعيفة بمػػػػا ف

األحاديػػػث المكضػػػكعة، بػػػؿ حرصػػػكا عمػػػى تتبعيػػػا ككشػػػفيا ككشػػػؼ مصػػػادرىا، كعممػػػكا عمػػػى 
تمييزىػػا، بػػؿ ربمػػا ابتػػدؤا بتحفيظيػػا لتبلميػػذىـ قبػػؿ تحفػػيظيـ األحاديػػث الٌصػػحيحة، كمػػا فعػػؿ 
أحمد بف حنبؿ رحمو اهلل مع ابنو عبد اهلل. ككاف لجيكد العمماء مف بعػدىـ األثػر الكاضػح فػي 

لضػعيفة، عػف األحاديػث المقبكلػة، كتنبيػو النػاس إلييػا كتحػذيرىـ منيػا، كذلػؾ فصؿ األحاديث ا
 لعمميـ بأثرىا السيء عمى عقيدة اإلسبلـ كتشريعاتو.

كمع بذؿ العمماء الجيد الكبيػر فػي تمييػز األحاديػث الكاىيػة كتحػذير الٌنػاس منيػا، إاٌل 
فئػػات مػػف الٌنػػاس، كلػػـ ينقطػػع  أٌف الركايػػة ليػػا بقيػػت قائمػػة، كاالستشػػياد بيػػا بقػػي مكجػػكداي عنػػد

                                                           

. البخػارم، الٌصػحيح، كتػاب المغػازم،  ( ركاه البخارم كمسمـ ضمف حديث طكيػؿ مػف حػديث أبػي بكػرة 1)
ػػحيح، كتػػاب ُٗٗٓ، صْ، ـُْْْبػػاب حجػػة الػػكداع، ح لقصػػاص القسػػامة كالمحػػاربيف كا؛ كمسػػمـ، الص 

 .َُّٓ، صّ، ـُٕٗٔ، حتغميظ تحريـ الدماء كاألعراض كاألمكاؿ ، بابكالديات 
، كقػػػاؿ الترمػػػذم: "ىػػػذا حػػػديث حسػػػف  ( ركاه الترمػػػذم، كابػػػف حبػػػاف، كغيرىمػػػا مػػػف حػػػديث ابػػػف مسػػػعكد 2)

صحيح". كلمحديث شكاىد مف حديث زيد بف ثابت، كأنس بف مالػؾ، كجبيػر بػف مطعػـ، كغيػرىـ رضػي اهلل 
، ِٕٓٔجمعػػيف. الترمػػذم، الجػػامع، كتػػاب العمػػـ، بػػاب مػػا جػػاء فػػي الحػػث عمػػى تبميػػغ السػػماع، ح عػػنيـ أ

؛ كابػػف حٌبػػاف، الصػػحيح، كتػػاب العمػػـ، بػػاب ذكػػر دعػػاء المصػػطفى صػػمى اهلل عميػػو كسػػٌمـ لمػػف ّْ، صٓـ
 . ُّْ، صُ، ـٔٔأٌدل مف أٌمتو حديثان سمعو، ح
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ٌمػػا بتقصػػير فػػي البحػػث  ٌمػػا بجيػػؿ كعػػدـ عمػػـ، كا  نشػػر ىػػذه األحاديػػث إٌمػػا بقصػػد كسػػكء نيػػة، كا 
كالتنقيػػػػب. كالٌنػػػػاظر فػػػػي كاقػػػػع النػػػػاس فػػػػي الكقػػػػت الحاضػػػػر يجػػػػد انتشػػػػار األحاديػػػػث الضػػػػعيفة 

 كتناقميا، كيجد التكسع في االستدالؿ بيا.
يػػة ال تقتصػػر عمػػى فٌئػػة الحاقػػديف عمػػى اإلسػػبلـ كمسػػألة االستشػػياد باألحاديػػث الكاى

كالمناكئيف لو كلمبادئو، كال تقؼ عند حدكد المبتدعة الذيف ال يتكر عكف عػف الػٌدس فػي الحػديث 
، بػػؿ تتعػػٌداىا إلػػى فئػػات مػػف  كالكػػذب فيػػو، أكال يتحٌرجػػكف مػػف نسػػبة األحاديػػث الكاىيػػة إليػػو 

 ي عقيدتيـ.المسمميف الذيف ال يطعف في دينيـ، كال يشؾ ف
كىػذا المشػيد مػف االسػػتدالؿ باألحاديػث الكاىيػة، كركايتيػا كتناقميػػا يػدعك إلػى الخػػكؼ 
كالقمؽ، كيثير عند أىػؿ العمػـ الفػزع، ألٌف األمػر يػؤدم إلػى نشػر الخرافػات، كيعمػؿ عمػى تمقػؼ 
 البدع كالضبلالت، كيؤدم إلػى تحريػؼ الػٌديف، كتشػكيو تعػاليـ اإلسػبلـ، كبخاٌصػة إذا مػا عممنػا
أٌف بعػض مػػف يتػػكلى ذلػػؾ لػو مقاصػػد سػػٌيئة، كأىػػداؼ خبيثػػة، كىػذه المقاصػػد كاألىػػداؼ لػػـ تعػػد 

 خافية، كال تحتاج إلى اجتياد أك بحث.
 المبحث األول

 أصناف المعاصرين المستدلين باألحاديث الواىية
يتناكؿ ىػذا المبحػث أصػناؼ الػذيف يسػتدلكف باألحاديػث الكاىيػة كيستشػيدكف بيػا مػف 

، حيث يجد المتابع لممكضكع أٌنيػـ ال ينيمػكف مػف معػيف كاحػد، كال يتصػفكف بصػفة المعاصريف
كاحػػػدة، بػػػؿ ىػػػـ أصػػػناؼ مختمفػػػة، كمشػػػاربيـ متعػػػٌددة، كأٌنيػػػـ يتفػػػاكتكف فػػػي نسػػػبة االستشػػػياد 
باألحاديػث الٌضػعيفة، كيمكػف تقسػيميـ إلػػى سػبع فئػات مػكزعيف فػػي سػبعة مطالػب عمػى الٌنحػػك 

 اآلتي:
عمى بالحقد ارتبط الكضع في الحديث قديمان : دون عمى اإلسالم وأىموالمطمب األول: الحاق

، مف أجؿ اإلسبلـ كعقائده كتشريعاتو، فقاـ الزنادقة كمف شايعيـ بالكذب في حديث الٌنبي 
تحريؼ عقيدتو، كتزييؼ شريعتو، في محاكلة منيـ إلى ىدمو مف داخمو؛ عف طريؽ خمط 

 ا بو.ءك الذم جا بالباطؿ الحؽ الذم صدر عف الن بي 
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كفي كقتنا الحاضر، قاـ أعداء اإلسبلـ مف الغػربييف كمػف تػابعيـ بمعػاكدة نشػر كثيػر 
مف األحاديث الكاىية، في محاكلة منيـ إلى تشكيو الٌسٌنة، كىػدـ صػرحيا، كفصػميا عػف كتػاب 

 اهلل تعالى، كتنفير الناس منيا.
فػػػي الطعػػػف باألحاديػػػث كربمػػػا كانػػػت عنػػػايتيـ بنشػػػر ىػػػذه األحاديػػػث، تمثٌػػػؿ األسػػػاس 
ػػحيحة، حيػػث أشػػاعكا بػػيف المسػػمميف أف مػػا نسػػب إلػػى الرسػػكؿ  لػػيس كٌمػػو خالصػػان مػػف  الص 

الكدر كليس كٌمو صافيان مػف الخمػط كالخطػأ، كافتػركا عمػى السػن ة بإلصػاؽ شػبوو لػيس ليػا أسػاس 
نحػػػك مػػػف الصػػػٌحة، نحػػػك قػػػكليـ إٌف الحػػػديث لػػػـ يكتػػػب إال فػػػي بدايػػػة القػػػرف الثػػػاني اليجػػػرم، ك 

، كالٌطعػػػف باإلمػػػاـ الزىػػػرم رحمػػػو اهلل،  طعػػػنيـ بأشػػػير ركاة الحػػػديث كػػػالطعف بػػػأبي ىريػػػرة 
 كاستدلكا عمى شبييـ ىذه بأحاديث كاىية، ككانت مصادرىـ في ذلؾ مصادر غير معتمدة.

كمػػف األحاديػػث الكاىيػػة التػػي اسػػتدؿ بيػػا المستشػػرقكف مانسػػبو جكلدتسػػيير إلػػى ابػػف 
، كاعتمػػد فػػي ذلػػؾ عمػػى حػػديث ضػػعيؼ خػػاصٍّ بميمػػة (ُ)ب الٌنبيػػذأبػػاح شػػر  مسػػعكد مػػف أٌنػػو 

رت ػفػي تمػؾ الميمػة، فحضػ الجٌف التي كانت قبؿ اليجرة، كفيو أٌف ابف مسعكد كاف مع الٌنبي 
 ؟أمعػػػؾ كضػػػكء البػػػف مسػػػعكد: فقػػػاؿ ،أف يصػػػمي صػػػبلة الفجػػػر الٌنبػػػي  فػػػأرادصػػػبلة الفجػػػر، 

 .(ِ)، فتكضأ منو(طيبة كماء طيكرتمرة  :فقاؿ .معي إداكة فييا نبيذ ،ال :فقاؿ

                                                           

 .ِِّالٌنبكية، ص ( محٌمد، أميف عمر، المستشرؽ جكلدتسيير كالسنة1)
( ىػػذا الحػػديث أخرجػػو جماعػػة مػػف المحػػدثيف مػػنيـ اإلمػػاـ أحمػػد فػػي مسػػنده، كأصػػحاب السػػنف األربعػػة إال 2)

؛ كأبػػك داكد، السػػنف، كتػػاب الٌطيػػارة، ْٖٓ، َْٓ، ْْٗ، َِْ، صُالنسػػائي. انظػػر: أحمػػد، المسػػند، ـ
يػارة، بػاب مػا جػاء فػي الكضػكء ؛ كالترمذم، الجامع، كتػاب الطُٖٗ، صُ، ـٖٓباب الكضكء بالنبيذ، ح

، ّْٖ؛ كابػف ماجػو، السػنف، كتػاب الطيػارة كسػننيا، بػاب الكضػكء بالنبيػذ، حُْٕ، صُ، ـٖٖبالٌنبيذ، ح
. ككاف جكلدتسيير قد اعتمد ركايػة ابػف سػعد لمحػديث. )انظػر: ابػف سػعد، الطبقػات الكبػرل، ِْٗ، صُـ
ابػػػف عبػػػاس رضػػػي اهلل عنيمػػػا. كخػػػٌرج (. كحػػػديث النبيػػػذ ىػػػذا كرد مػػػف حػػػديث ابػػػف مسػػػعكد ك َِّ، صٔـ

 الحديث كعٌمؽ عميو جماعة مف أىؿ العمـ، كمف ىذه التعميقات اآلتي:
ـٌ قػاؿ:الكضكء بالنبيذ بحديث ركاه ابف مسعكد احتج عمى بعض التابعيف ذىب ابف المنذر إلى أفٌ  فػي " ، ثػ

ألف  ،يث ابػف مسػعكد ال يثبػتحػد :كقػالكا ،كاحػد مػف أصػحابنا غيػر كرفػع ىػذاكقػاؿ أيضػان: " ".مقػاؿ إسناده
كال يجكز تػرؾ ظػاىر الكتػاب  ،كىك مجيكؿ ال يعرؼ بصحبة عبد اهلل كال بالسماع منو ،الذم ركاه أبك زيد

=   ليمػة  مػع أف عمقمػة قػد أنكػر أف يكػكف عبػد اهلل كػاف مػع النبػي  ،لركاية رجؿ مجيػكؿ كأخبار النبي 
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ىناؾ فرؽ انتسبت إلى  المطمب الثاني: الفرق المنتسبة إلى اإلسالم من غير أىل السّنة:
اإلسبلـ، كجعمت ليا عقائد كمبادئ خاصة؛ نبعت مف أىكائيا كتشكمت كفؽ مصالحيا. كىذه 

ات مكضكعة كأحاديث الفرؽ أٌيدت عقائدىا بأحاديث كاىية، كبنت أفكارىا المنحرفة عمى ركاي
كبعض ىذه الفرؽ كالشيعة ال زالت قائمة، ككجكدىا ال زاؿ حاضران، كاعتمادىا  ة.ػػػػػػػػمكذكب

قـك عميو نشر عقائدىا كمبادئيا عمى األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ىك األصؿ الذم ي
 كفمسفتيا.

 كمف األحاديث الكاىية التي يستشيد بيا الشيعة في الكقت الحاضر:

                                                                                                                                                    

. ككاف الٌزيمعي قد خر ج الحديث في نصػب (ِٔٓ،ِٓٓ، صُـاألكسط ، انظر: ابف المنذر، ) ".الجف= 
الراية، كتتبع طرقو جميعان، كتكسع في ذلػؾ بصػكرة تغنػي عػف اإلطالػة فػي تخريجػو كدراسػتو، كبػٌيف بصػكرة 

 :كقػػد ضػػعؼ العممػػاء ىػػذا الحػػديث بػػثبلث عمػػؿ مفٌصػػمة ضػػعؼ ىػػذا الحػػديث مػػف طرقػػو جميعػػان، كقػػاؿ: "
بػف اف أ :كالثالػث ،بػف كيسػاف أك غيػرهاىؿ ىك راشػد  ،لتردد في أبي فزارةا :كالثاني ،جيالة أبي زيد :أحدىا

". كقٌدـ بعد ذلػؾ دراسػة كافيػة ككافيػو كمفصػٌمة عػف العمػؿ الػثبلث. ليمة الجف  مسعكد لـ يشيد مع النبي 
( كقػػػد حكػػػـ عػػػدد مػػػف العممػػػاء عمػػػى الحػػػديث بالضػػػعؼ، ُْٕ -ُّٕ/ُ)انظػػػر: الزيمعػػػي، نصػػػب الٌرايػػػة، 

 منيـ:
نما ري  ترمذم الذم قاؿ عقب ركايتو الحديث: "ال -ُ   ىذا الحديث عف أبي زيد عف عبد اهلل عػف النبػي مى كً كا 

 ".ىذا الحديثركاية غير  عرؼ لوتال  ؛أىؿ الحديث عندكأبك زيد رجؿ مجيكؿ  ،
ذه : "كليسػت ىػبعد أف أخرجو مف ركاية ابف عباس كركاية ابف مسعكد، فقاؿ عمى الحديث؛ الطحاكم عٌمؽ -ِ

بػػاب الرجػػؿ ال يجػػد إال نبيػػذ التمػػر ىػػؿ . )الطحػػاكم، شػػرح معػػاني اآلثػػار، الطػػرؽ طرقػػا تقػػـك بيػػا الحجػػة"
 (.  ٓٗ، صُ، ـيتكضأ بو أك يتيمـ

. فػي الكضػكء بالنبيػذيعنػي  –" كأبػك زيػد مجيػكؿ ،حػديث أبػي فػزارة لػيس بصػحيح" الػٌرازم: زرعػة كقاؿ أبػ  -ّ
  (.ُٕ، صُ، ـُْ)ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث، ح

عػػف  ،نػػا أبػػك معاكيػػة ، قػػاؿ:الحسػػيف بػػف عبيػػد اهلل العجمػػيركل الػػدارقطني الحػػديث فػػي سػػننو مػػف طريػػؽ  -ْ
... الحػػديث(، ليمػػة الجػػف  كنػػت مػػع النبػي  ) :بػػف مسػعكد يقػػكؿاسػػمعت  :قػػاؿ ،عػػف أبػػي كائػؿ ،األعمػش
تػػاب الطيػػارة، بػػاب ، ك)سػػنف الػػدارقطني ".الحسػػيف بػػف عبيػػد اهلل ىػػذا يضػػع الحػػديث عمػػى الثقػػاتكقػػاؿ: "

 (ٕٕ، صُـ ،ُٔالكضكء بالنبيذ، ح
طبػؽ عممػاء أباب ال يجكز الكضكء بالنبيػذ كال المسػكر: "كىػذا الحػديث  قاؿ ابف حجر في شرحو ألحاديث -ٓ

 .(ّْٓ، صُ)ابف حجر، فتح البارم، ـ. السمؼ عمى تضعيفو"
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)يػػا أحمػػد لػػكالؾ مػػا خمقػػت األفػػبلؾ، كلػػكال عمػػي مػػا خمقتيػػؾ، كلػػكال فاطمػػة مػػا  حػػديث
كىػػذا الحػػديث ال أصػػؿ لػػو، كلػػـ يػػرد فػػي كتػػب الحػػديث المعتمػػدة مػػا يؤيػػد معنػػاه أك  .(ُ)خمقتمػػا(

؛  شيئان مف معناه، كقػد أسػنده الشػيعة إلػى جػابر بػف عبػد اهلل األنصػارم، مرفكعػان إلػى الٌنبػي 
 العٌزة. ثـٌ مسندان إلى رب

. كىك مخالؼ فػي معنػاه (ِ)(األفبلؾ كالؾ لما خمقتكقد كرد حديث مكضكع، نٌصو )ل
ذا كػػاف ىػػذا الحػػديث بيػػذا المعنػػى  لمػػا كرد فػػي كتػػاب اهلل كسػػٌنة الٌنبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػٌمـ. كا 

 كؿ، فمف باب أكلى أف يككف الحديث الذم تستشيد بو الشيعة مردكد غير مقبكؿ.ػغير مقب
اديػػػػػث األخػػػػػرل التػػػػػػي يستشػػػػػيد بيػػػػػا الشػػػػػػيعة، كيػػػػػذكركنيا فػػػػػي دركسػػػػػػيـ كمػػػػػف األح

جػػاء  :فػػزع أىػػؿ خيبػػر كقػػالكا ،بحضػػرة خيبػػر نػػزؿ لٌمػػا رسػػكؿ اهلل  كمػػكاعظيـ، حػػديث: )أٌف 
، فمقػي أىػؿ خيبػر ،عمػر بػف الخطػاب بالنػاس فبعػث رسػكؿ اهلل  :قاؿ .محمد في أىؿ يثرب

ػػيي  اهلل فرجعػػكا إلػػى رسػػكؿ  ،ىػػك كأصػػحابو(ّ)فػػردكه ككشػػفكه  ،(ْ)وي و أصػػحابي نيػػبِّ جى كيي  وي أصػػحابى  في بِّ جى
ػ المػكاءى  ألعطػيفٌ : ) رسػكؿ اهلل  : فقاؿ :قاؿ  .وي كرسػكلي  و اهللي بُّػحً كيي  وي كرسػكلى  اهللى  بُّ ًحػيي  جػبلن رى  دان غى
 فتفؿ في  ،دمى كىك يكمئذ أرٍ  يان مً فدعا عى  :قاؿ .ري مى ا أبك بكر كعي يى لى  رى ادى صى تى  ؛فمما كاف الغد :قاؿ

                                                           

مػػى االنترنػػت، مثػػؿ مكقػػع )الميػػزاف ( ىػػذا الحػػديث مشػػتير عنػػد الشػػيعة، كينشػػركنو فػػي مػػكاقعيـ المختمفػػة ع1)
لمػػدفاع عػػف الصػػديقة فطمػػة الزىػػراء(، كمكقػػع )شػػبكة عرفػػاف نػػت(، كىػػك مػػف األحاديػػث الػػكاردة فػػي كتػػاب 

، نقػػػبلن عػػػف كتػػػاب األنػػػكار ألبػػػي الحسػػػف ُٗٗ، صٕٓاألسػػرار الفاطميػػػة. كأكرده المجمسػػػي فػػػي البحػػػار ج
 .ٓالبكرم ص

(. كنقػػػؿ قػػػكؿ الصػػػٌغاني: "مكضػػػكع". َُٓ، صُ، ـِٓٓ)ح ( أكرده اليػػػركم القػػػارم فػػػي كتػػػاب المصػػػنكع2)
قػاؿ الصػػغاني ( كقاؿ:"ُِْ، صِ، ـُِِّكأكرده أيضػان العجمػكني فػػي كشػؼ الخفػاء كمزيػػؿ اإللبػاس )ح

ف لـ يكف حديثان  ،مكضكع  ".كأقكؿ لكف معناه صحيح كا 
و أسػاء إسػاءة كأقكؿ: العجيب مف العجمكني رحمو اهلل أف يصػٌحح المعنػى، كالحػديث مكضػكع، كمػف كضػع
ـٌ إٌننػػي ال أعمػػـ حػػديثان صػػحيحان  قدسػػيان كػػاف أك  -بالغػػة لمػػديف حينمػػا صػػاغو صػػياغة الحػػديث القدسػػي، ثػػ

يؤيد ىذا المعنى، بؿ إٌف النصػكص مػف الكتػاب كالسػٌنة تػنقض معنػى الحػديث كال تثبتػو، ألٌف اهلل لػـ  -نبكيان 
نما خمقيا لح يخمؽ األككاف مف أجؿ عبده كنبٌيو محمد   كـ كثيرة ال يحيط بيا إال ىك سبحانو.كا 

 ( فردكه ككشفكه: أم ىزمكه.3)
 ( )يجبف أصحابو كيجبنو أصحابو(: أم يتيـ أصحابو بالجبف كأصحابو يتيمكنو بالجبف.4)
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 .(ُ)، ...، الحديث(نو كأعطاه المكاءعي
لمػػف كػػاف معػػو بػػالجبف، كاتيػػاـ أصػػحابو لػػو بػػالجبف، لػػـ  كمػػا كرد مػػف اتيػػاـ عمػػر 

يصػػػٌح مػػػف طريػػػؽ كاحػػػد، بػػػؿ إٌف الركايػػػات التػػػي كرد فييػػػا ذلػػػؾ االتيػػػاـ كٌميػػػا ركايػػػات منكػػػرة، 
 معناه. لمخالفتيا الركايات الٌصحيحة، التي لـ يرد فييا المفظ المذككر أك شيء مف

ككػػاف البخػػارم كمسػػمـ قػػد ركيػػا الحػػديث عػػف جماعػػة مػػف الٌصػػحابة، مػػنيـ، سػػيؿ بػػف 
أجمعيف، كليس فػي ركايػة كاحػدو مػنيـ مػا يخػٌص اتيػاـ  سعد، كسممة بف األككع، كأبك ىريرة 

عمػػرى   بشػػيء مػػف الجػػبف، بػػؿ ال يكجػػد فػػي ركايػػة كاحػػدة صػػحيحة إرسػػاؿ الرسػػكؿ  عمػػر 
 . الصحابة لقتاؿ أىؿ خيبر، قبؿ إرساؿ عمي بفى الخطاب أك غيره مف ا

أبػا بكػر   كما ركاه ابف إسحاؽ مف حديث سممة بف األككع قػاؿ: )بعػث رسػكؿ اهلل 
إلػى بعػض حصػكف خيبػر، فقاتػؿ،  -ككانػت بيضػاء فيمػا قػاؿ ابػف ىشػاـ –برايتػو  الصديؽ 

ـٌ رجػ ع كلػـ يػؾ فػتح كقػد فرجع كلـ يؾ فتح كقد جيد، ثـٌ بعث الغد عمر بف الخطاب، فقاتؿ، ثػ
: ألعطػيف الرايػة غػدان رجػبلن يحػب اهلل كرسػكلو، يفػتح اهلل عميػو، لػيس  جيد، فقاؿ رسػكؿ اهلل 
 .(ِ)بفرار، ... الحديث(

                                                           

(، مػف حػديث بريػدة األسػممي، كىػي ركايػة ضػعيفة، فييػا ّْٗ/َِ( ىذه ركاية ابف أبي شيبة في مصنذفو )1)
كنػػدم، ضػػعيؼ. قػػاؿ أحمػػد: "أحاديثػػو منػػاكير"، كأكثػػر العممػػاء حكمػػكا بضػػعفو )ابػػف ميمػػكف أبػػك عبػػد اهلل ال
 (.ُّٓ/َُحجر، تيذيب التيذيب:

ىػػذا (، كقػػاؿ: "ّٖ/ّكركايػػة التجبػػيف ىػػذه أخرجيػػا الحػػاكـ مػػف حػػديث جػػابر بػػف عبػػد اهلل فػػي المسػػتدرؾ )
المسػػػتدرؾ  "، كعٌمػػػؽ الػػػذىبي عمػػػى الحػػػديث فػػػي تمخػػػيصحػػػديث صػػػحيح عمػػػى شػػػرط مسػػػمـ كلػػػـ يخرجػػػاه

(، فقػػػػاؿ: "القاسػػػػـ كاه" يعنػػػػي القاسػػػػـ بػػػػف أبػػػػي شػػػػيبة. كأكرد الييثمػػػػي الحػػػػديث فػػػػي مجمػػػػع الزكائػػػػد ّٖ/ّ)
أحسػػبو قػػاؿ أبػػا  ،إلػػى خيبػػر بعػػث رسػػكؿ اهلل   :قػػاؿ رضػػي اهلل عنيمػػا ابػػف عبػػاس ( مػػف طريػػؽُِْ/ٗ)

أصػػػحابو كيجبنػػػو يجػػػبف  فرجػػػع منيزمػػػان  ،فممػػػا كػػػاف مػػػف الغػػػد بعػػػث عمػػػر ،كمػػػف معػػػو فرجػػػع منيزمػػػان  ،بكػػػر
ال يرجػع  ،يحػب اهلل كرسػكلو كيحبػو اهلل كرسػكلو رجػبلن  ألعطػيف الرايػة غػدان ) : فقػاؿ رسػكؿ اهلل  ،أصحابو

ثػػـ دفػػع إليػػو  ،فتفػػؿ فػػي عينيػػو ،فػػإذا ىػػك يشػػتكي عينيػػو ؟أيػػف عمػػي :فثػػار النػػاس فقػػاؿ ،حتػػى يفػػتح اهلل عميػػو
 ".كفيو حكيـ بف جبير كىك متركؾ ليس بشيء ،برانيركاه الط(. قاؿ الييثمي: "الراية فيزىا ففتح اهلل عميو

 .ْٓٔ، صّ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية، ـ2)
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فيػػذه الركايػػة ضػػعيفة جػػدان بسػػبب بريػػدة بػػف سػػفياف بػػف فػػركة األسػػممي المػػدني، الػػذم 
 . (ُ)حكـ عميو العمماء بالضعؼ، كاتيمكه بالرفض

ال يقتصر التعامؿ ث: فئة المنتسبين إلى العموم المختمفة غير عمم الشريعة: المطمب الثال
مع األحاديث الشريفة عمى فئة المختصيف بعمـك الشريعة، بؿ يشمؿ غيرىـ ممف تقـك 
دراساتو كأعمالو العممية عمى السنة المشرفة، أك يككف لعممو المختص فيو عبلقة بالسٌنة 

مية، كاالقتصاد اإلسبلمي، كالصيرفة اإلسبلمية كالتمكيؿ الٌنبكٌية، نحك التربية اإلسبل
اإلسبلمي، كنحك التاريخ اإلسبلمي، كالمغة العربية، كغير ذلؾ مف فنكف العمـ كالمعرفة، التي 

كيقع مف ىذه الفئة مف أىؿ العمـ  تنكعت في كقتنا الحاضر، كتعددت فركعيا كمسمياتيا.
ة، أك بعض المسائؿ ػا العمميػؿ بيا عمى بعض القضاياالستشياد باألحاديث الكاىية كاالستدال

 بذلؾ. المعرفية، كتحصؿ اإلساءة لمديف كلرسكؿ اهلل 
 كيمكف تقسيـ مف يستشيد باألحاديث الكاىية مف ىذه الفئة إلى قسميف:

قسػػػـ يسػػػتدؿ باألحاديػػػث الضػػػعيفة؛ جيػػػبلن منػػػو بعمػػػـك الحػػػديث كقكاعػػػده، كعػػػدـ  القســـم األول:
الحػػديث الٌصػػحيحة المعتمػػدة، أك يكػػكف استشػػياده بسػػبب عػػدـ التفريػػؽ بػػيف معرفتػػو بمصػػادر 

 المصادر الصحيحة كغير الصحيحة، كاالعتماد عمى مصادر ليست مأمكنة عند العمماء.
قسـ يعمـ ضعؼ ىذه األحاديث كلكف يركييا تحامبلن عمى السٌنة، أك طعنػان فػي  والقسم الثاني:

ساءة لمف اشتير بركايتي  ا.حممتيا، كا 
كىػذه الفئػػة بقسػػمييا تقػػع منيػػا اإلسػػاءة لمسػػٌنة كلنبػػي اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ بصػػكرة 
بالغة مؤٌثرة، ألف العدد الكبير منيا يعمؿ في الجامعات كفي معاىد العمـ، كيطرح أفكػاره عمػى 

بػع طمبة العمـ، الذيف يتأثركف بما ييٍطرح عمييـ كيؤثركف بعػد ذلػؾ فػي أفػراد المجتمػع، الػذيف تيطٍ 

                                                           

قػاؿ النسػائي: "لػيس بػالقكم فػي الحػديث"، كقػاؿ (: "فيػو نظػر"، ك ُُْ/ِ( قاؿ البخارم فػي التػاريخ الكبيػر )1)
ني: "متػركؾ"، كسػئؿ كقػاؿ الػدارقط، المذىب جدان، غير مقنع، مغمكص عميو في دينو" ءالجكزجاني: "ردم

كقػػاؿ أبػػك داكد: "كػػاف يػػتكمـ فػػي  (.ّٕٗ/ُ)ابػػف حجػػر، تيػػذيب التيػػذيب، أحمػػد عػػف حديثػػو فقػػاؿ: "بميػػة".
: "لػيس (ُٔ/ِفػي الكامػؿ ) كقاؿ ابف عدم(. ُِِ، صُ. )الخزرجي، الخبلصة،ـعثماف، لـ يكف بذاؾ"

. كقاؿ ابػف حجػر فػي التقريػب "جدان  ان ، كلـ أر لو شيئا منكر ، كعامة حديثو يركيو ابف إسحاؽير ركايةبلو ك
 (: "ليس بالقكم كفيو رفض".ُُِ)ص
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فػػي أذىػػانيـ تبعػػػان لػػذلؾ صػػػكرة مشػػكىة عػػػف السػػنة، كيصػػػبح لػػدييـ االسػػػتعداد لتقبػػؿ الشػػػبيات 
 كاالفتراءات التي يطمقيا بعضيـ حكؿ السٌنة كعمـك الحديث.

مف المؤسؼ جدان أف نجد االستشياد  المطمب الرابع: فئة المختصين بعموم الشريعة:
عض أساتذة الكميات كالمعاىد الشرعٌية، باألحاديث الكاىية كالركايات الضعيفة يقع مف ب

كيصدر عف بعض أئمة المساجد كالخطباء كالكعاظ. كربما كاف استشياد ىذه الفئة 
باألحاديث الضعيفة أسكأ مف استشياد غيرىـ، كذلؾ ألٌف ىذه األحاديث تقع مف الناس مكقع 

عمـك الحديث، كألف القبكؿ؛ لصدكرىا عف فئة ييظٌف فييا اإلحاطة بعمـك الشريعة بما فييا 
األصؿ أف يككف اعتمادىا عمى األحاديث الٌصحيحة، كأف يككف منيا التأٌكد مف ثبكت 

 الحديث قبؿ النطؽ بو كاالستدالؿ بمعناه.
كمٌمػػػػا يؤسػػػػؼ لػػػػو كػػػػذلؾ أف نجػػػػد جماعػػػػة مػػػػف الخطبػػػػاء كالكعػػػػاظ ال زالػػػػكا يسػػػػتدلكف 

تنبيػػػو أىػػػؿ الحػػػديث مػػػف  بأحاديػػػث كاىيػػػة، كيستشػػػيدكف بأحاديػػػث تكػػػكف مكضػػػكعة أحيانػػػان مػػػع
. كمػػػػػف ىػػػػػذه  المعاصػػػػػريف عمػػػػػى ضػػػػػعفيا أك بطبلنيػػػػػا كبطػػػػػبلف نسػػػػػبتيا إلػػػػػى رسػػػػػكؿ اهلل 

   األحاديث:
كآخػػره عتػػؽ مػػف  ،كأكسػػطو مغفػػرة ،كىػػك شػػير أكلػػو رحمػػةحػػديث فضػػائؿ رمضػػاف: )...،  -ُ

 .(ُ)(النار

                                                           

مرفكعػان، كلػـ يجػـز ابػف خزيمػة بصػحتو،  ( أخرجو ابػف خزيمػة فػي صػحيحو مػف حػديث سػمماف الفارسػي 1)
ػػ بػػاب فضػػائؿ شػػير رمضػػاف إفٍ حيػػث تػػرجـ لػػو بػػػ " ". )انظػػر: ابػػف خزيمػػة، الصػػحيح، كتػػاب ربىػػالخى  ح  صى

(؛ كالحديث ضعيؼ لضعؼ عمي بف زيد بػف جػدعاف، أحػد ركاتػو. كىػذا ُُٗ، صّـ، ُٕٖٖالصياـ، ح
مرفكعػان، بمفػظ )أكؿ شػير  ( مف حػديث أبػي ىريػرة ُُّ، صّالحديث أخرجو ابف عدم في الكامؿ )ـ

"شػػيخ  :قػػاؿ أبػػك حػػاتـرمضػػاف رحمػػة، كأكسػػطو مغفػػرة، كآخػػره عتػػؽ مػػف الٌنػػار(، كفيػػو مسػػممة بػػف الٌصػػمت: 
كذكػره  ".ضػعيؼ الحػديث لػيس بحجػة" :كقػاؿ األزدمؿ ابف عػدم: "لػيس بػالمعركؼ"، "، كقامتركؾبصرم 

؛ كابػػػف عػػػدم، ِٗٔ، صٖ، ـُِِٖ)ابػػػف أبػػػي حػػػاتـ، الجػػػرح كالتعػػػديؿ، ترجمػػػة  الثقػػػات بػػػف حبػػػاف فػػػيا
، ُّٓ؛ كابػػػف حجػػػر، لسػػػاف الميػػػزاف، ترجمػػػة َُٖ، صٗ، ـالثقػػػات؛ كابػػػف حبػػػاف، ُُّ، صّالكامػػػؿ، ـ

دم ىػػذه ركايػػة ضػػعيفة كػػذلؾ، بسػػبب ضػػعؼ مسػػممة بػػف الٌصػػمت، الػػذم ال (. كركايػػة ابػػف عػػّّ، صٔـ
 ينفعو مع األقكاؿ المذككرة ذكر ابف حباف لو في الثقات.
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ا لماليػػا لػـ يػػزده حػديث )مػف تػػزكج امػرأة لعٌزىػا لػػـ يػزده اهلل عػز كجػػؿ إال ذالن، كمػف تزكجيػ -ِ
اهلل إال فقران، كمػف تزكجيػا لحسػبيا لػـ يػزده اهلل إال دنػاءة، كمػف تػزكج امػرأة لػـ يتزكجيػا إال 

 .  (ُ)ليغض بصره، أك ليحصف فرجو، أك يصؿ رحمو، بارؾ اهلل لو فييا كبارؾ ليا فيو(
كىػػػذا الحػػػديث منكػػػر؛ لضػػػعؼ عبػػػد السػػػبلـ بػػػف عبػػػد القػػػدكس بػػػف حبيػػػب الكبلعػػػي 

 فرده بركاية الحديث.الشامي، كت
كىذه الفئة قياسان بغيرىا قميمة االستشياد باألحاديث الضعيفة، كمع ذلؾ ال تيٍعػذر بيػذا 
االستشػػػياد، لككنيػػػا مػػػف عممػػػاء الشػػػريعة، كألن يػػػا مػػػف أىػػػؿ المعرفػػػة بالحػػػديث كعمكمػػػو. كلكػػػف 

ألحاديػػث المٌطمػػع عمػػى بػػكاطف األمػػكر ربمػػا عػػذر بعضػػيـ بكقػػكع ذلػػؾ منػػو، ألٌف فػػف  تخػػريج ا
كالحكـ عمييا لـ يكف ييدر س في كميات الشريعة، كلـ يكف معتنى بو إلى كقػت قريػب، كالمسػاؽ 
الذم يخدمو في بعػض الجامعػات، يعػٌد مػف المسػاقات الجديػدة فػي الٌدراسػات الشػرعية، بػؿ إٌف 
بعػػػض الكميػػػات كالمعاىػػػد الشػػػرعية ال تػػػدرس ىػػػذا المسػػػاؽ بتاتػػػا، كبعضػػػيا يجعمػػػو مسػػػاقان مػػػف 

 ساقات االختيارية، التي ال ييٍقًبؿ عمى دراستيا إال القمة القميمة مف الطمبة.الم

                                                           

بػػػف محمػػػد بػػػف عػػػرؽ يعنػػػي ا – حػػػدثنا إبػػػراىيـ ( ركاه الطبرانػػػي فػػػي األكسػػػط كفػػػي معجػػػـ الشػػػامييف، قػػػاؿ:1)
عػف إبػراىيـ  ،السػبلـ بػف عبػد القػدكسقػاؿ حػدثنا عبػد  ،قاؿ حدثنا عمرك بف عثماف الحمصػي -الحمصي 

... الحديث. كقاؿ: "لـ يرك ىذا الحػديث  النبي  سمعت :قاؿ سمعت أنس بف مالؾ يقكؿ ،ابف أبي عبمة
عػػػػف إبػػػػراىيـ إال عبػػػػد السػػػػبلـ". كركاه أبػػػػك نعػػػػيـ فػػػػي الحميػػػػة مػػػػف طريػػػػؽ شػػػػيخو الطبرانػػػػي بالسػػػػند ذاتػػػػو، 

، ّ، ـِّّٔالقػٌدكس". )الطبرانػي، المعجػـ األكسػط، حكقاؿ:"غريب مف حػديث إبػراىيـ، تفػرد بػو ابػف عبػد 
( كالحػػػػديث ِْٓ، صٓ؛ كأبػػػك نعػػػػيـ، حميػػػة األكليػػػػاء، ـِٗ، صُ، ـُُ، كمعجػػػـ الٌشػػػػامييف، حُٖٕص

ركاه الطبرانػػػػي فػػػػي األكسػػػػط كفيػػػػو عبدالسػػػػبلـ بػػػػف كقػػػػاؿ: " (ِْٓ/ْ)مجمػػػػع الزكائػػػػد  أكرده الييثمػػػػي فػػػػي
، َٗٓٓلعبػد السػبلـ ىػذا فػي ميػزاف االعتػداؿ )ترجمػة ". كتػرجـ الػذىبيعبدالقدكس بف حبيب كىك ضػعيؼ

لػػيس " :داكد يأبػػ كقػػكؿ لػػو، حػػاتـ يؼ أبػػيضػػعت (، كنقػػؿ أقػػكاؿ العممػػاء الدالػػة عمػػى ضػػعفو، كمنيػػآَّ/ْ
"ال يتابع عمى شيء مف حديثو، كلػيس ممػف  :(ٕٔ/ّ، َُُّ)ترجمة ". كقاؿ العقيمي في الضعفاء بشيء

( كقػػاؿ: "يػػركم عػػف ىشػػاـ بػػف َُٓ/ِ، ْٕٔفػػي المجػػرحيف )ترجمػػة. كتػػرجـ لػػو ابػػف حبػػاف يقػػيـ الحػػديث"
ؿ". كقػػػاؿ ابػػػف عػػػدم فػػػي الكامػػػؿ ال يحػػػؿ االحتجػػػاج بػػػو بحػػػا ،كابػػػف أبػػػي عبمػػػة األشػػػياء المكضػػػكعةعػػػركة 

 (: "كعامة ما يركيو غير محفكظ". َّّ/ٓ)



 

-ّٖ- 

كىذه الفئة خٌصصت ليا مطمبان مستقبلن لككنيا  المطمب الخامس: فئة اإلعالميين من الّدعاة:
 -كبخاصة القنكات الفضائية كاإلذاعة -فئة جديدة، اتخذت مف كسائؿ اإلعبلـ المختمفة 

خص منيـ مف ينتسب ألىؿ السٌنة، كأٌما مف ينتسب إلى فرقة أخرل، فيك منبران لمدعكة، كأ
 يمحؽ بفرقتو كطائفتو.

 كىؤالء الدعاة مف جية دراستيـ كتخٌصصيـ يقسمكف إلى قسميف:
ا، ػمػف كانػت دراسػتو دراسػة شػرعية، كتخٌصصػو فػي الشػريعة أك فػي أحػد فركعيػ القسم األول:

 ة إلى اهلل، كنشر مبادئ اإلسبلـ كتعاليمو.ذ مف كسائؿ اإلعبلـ منبران لمدعك ػكاتخ
مػػػف كانػػػت دراسػػػتو دراسػػػة غيػػػر شػػػرعية، كلكٌنػػػو اجتيػػػد فػػػي الػػػٌدعكة إلػػػى اهلل  القســـم الثـــاني:
ة كالمسػػػمكعة، ككػػػاف مصػػػدر عممػػػو الشػػػرعي قػػػراءة الكتػػػب ػائؿ اإلعػػػبلـ المرئيػػػػباسػػػتخداـ كسػػػ

 ماء مف أىؿ الشريعة.كالتتممذ عمى يدم بعض المشايخ، كاالحتكاؾ أك التعامؿ مع العم
ف كانػػػت نسػػػبة  كالػػػٌدعاة مػػػف القسػػػميف يقػػػع مػػػنيـ االستشػػػياد باألحاديػػػث الضػػػعيفة، كا 
استشػػياد القسػػـ الثػػاني أكبػػر منيػػا لػػدل القسػػـ األكؿ. كيسػػتثنى مػػف القسػػميف الػػٌدعاة الػػذيف ليػػـ 

 عناية باألحاديث الشريفة، كلدييـ ممكة التمييز بيف المقبكؿ كالمردكد مف الركايات.
أكثر الكتاب كالمفٌكريف كالٌصحفييف المطمب السادس: الكتاب والمفكرون والصحفيون: 

بضاعتو في الحديث سقيمة، كمعرفتو بعمـك الحديث تكاد تككف معدكمة، كليذا يككف منو 
االستشياد باألحاديث الكاىية، كاالستدالؿ بالركايات الضعيفة. كقد عجبت مف أحدىـ حينما 

. آية كريمة. كفي حدكد (ُ)ة أسبكعية، كجعؿ حديث )تؤلؼ كال تؤلفاف(كتب مقاالن في جريد
ف كاف يشتير عمى األلسنة.  عممي أٌف ىذا الحديث ال أصؿ لو، كا 

ذا كػػاف مػػف غيػػر المقبػػكؿ كمػػف األمػػكر المسػػتيجنة أف يستشػػيد المفكػػر أك المثٌقػػؼ  كا 
ير ىػذا الحػديث آيػة بحديث مكضكع أك حديث ال أصؿ لو، فاألمر يزداد غرابة كعجبػان أف يصػ

 مف آيات الكتاب العزيز.

                                                           

بعػض النػاس  ( بحثػت عػف ىػذا الحػديث فمػـ أجػد لػو أصػبلن فػي حػدكد مػا اطمعػت عميػو، كىػك حػديث يتناقمػو1)
 كيشتير عمى ألسنتيـ في كقتنا الحاضر.
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كيستثنى مف ىذه الفئة مف كاف لديو ثقافة الحديث كعمكمػو، ككػاف عنػده عمػـ بأصػكؿ 
 التعامؿ مع األحاديث كتمييز مقبكليا مف مردكدىا، كاعتماد األصكؿ مف مصادرىا.
: السّنة المطمب السابع: العاّمة من الّناس، ومن ينتسب إلى بعض الجماعات من أىل

معمـك أٌف بعض األحاديث اشتيرت عمى ألسنة العاٌمة مف الناس، كىذه الشيرة تيعىدُّ شيرة 
غير اصطبلحية، كقد كيًجدت في كؿ عصر مف العصكر كلـ تقتصر عمى عصر معيف أك 
زمف محٌدد. كاألحاديث المشتيرة عمى األلسنة تشمؿ أصناؼ الحديث كٌميا، فمنيا المقبكؿ 

 ، كمنيا المردكد بأنكاعو، كمف األحاديث الكاىية التي يتناقميا العاٌمة:مف صحيح كحسف
 .(ُ)حديث )إكراـ الميت دفنو( -ُ
 .(ِ)حديث )عممكا أبناءكـ السباحة كالرماية كرككب الخيؿ( -ِ
 .  (ّ)حديث )اعمؿ لدنياؾ كأنؾ تعيش أبدان، كاعمؿ آلخرتؾ كأنؾ تمكت غدان( -ّ

د باألحاديػػػث الضػػعيفة كالمكضػػكعة، كنممػػس عنػػػدىـ كنجػػد عنػػد المتصػػٌكفة االستشػػيا
 بأحاديث باطمة، ال تجكز أف تكػكف فػي حػٌؽ بشػر، كمػف أمثمػة ذلػؾ: حػديث رفع قدر الٌنبي 

)لٌمػػا اقتػػرؼ آدـ الخطيئػػة قػػاؿ: يػػا رٌب أسػػألؾ بحػػٌؽ محٌمػػد لمػػا غفػػرت لػػي، فقػػاؿ اهلل: يػػا آدـ! 
لٌما خمقتنػي بيػدؾ، كنفخػتى فػي  مػف ركحػؾ، ككيؼ عرفتى محٌمدان كلـ أخمقو؟ قاؿ: يا رٌب ألٌنؾ 

رفعػتي رأسػي فرأيػتي عمػى قػكائـً العػرًش مكتكبػان ال إلػو إاٌل اهللي محٌمػده رسػكؿي اهلًل، فعممػتي أٌنػؾى لػػـ 
 ، . فقػػاؿ اهلل: صػػدقتى يػػا آدـ، إٌنػػو ألحػػبُّ الخمػػؽ إلػػي  تضػػٍؼ إلػػى اسػػًمؾى إاٌل أحػػب  الخمػػًؽ إلٍيػػؾى

، ك   .(ْ)(لكال محٌمده ما خمقتؾى ادعني بحٌقو فقد غفرت لؾى
                                                           

(، كلػـ يبػػٌيف لػو أصػبلن، كنقػػؿ قػكؿ السػخاكم فػػي ُُٗ، صُ، ـَْٓ( أكرده العجمػكني فػي كشػػؼ الخفػاء)ح1)
أيػكب المقاصد الحسػنة: "لػـ أقػؼ عميػو مرفكعػان". كذكػر تخػريج ابػف أبػي الػدنيا لقػكؿ قريػب منػو؛ كىػك قػكؿ 

 ".امة الميت عمى أىمو تعجيمو إلى حفرتوكاف يقاؿ مف كر " :السختياني
أٌف ىػذا الخبػر باطػؿ، كأٌف سػميمان ىػذا لػيس بمعػركؼ.  الػذىبي فػي ترجمػة سػميـ بػف عمػرك األنصػارم( ذكر 2)

 .(ِّْ، صّ، ـِّْٓميزاف االعتداؿ، ترجمة)
ف أّ/ُ( مكضكع. ذكره األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة 3) شػتير عمػى . كقاؿ: "ال أصؿ لو مرفػكع كا 

 األلسنة في األزمنة المتأخرة".
، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد". كلكٌف الػٌذىبي لػـ يقػر الحػاكـ عمػى  ( ركاه الحاكـ مف حديث عمر 4)

 = قكلو ىذا كحكـ عمى الحديث بالكضع.
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ؿ في تخريجو.  كىذا الحديث إٍف لـ يكف مكضكعان فإٌنو يعدُّ حديثان منكران كما ىك مفص 
، بصػػكرة تخرجػػو  فيػػو التعظػػيـ لرسػػكؿ اهلل  -كمػػا ىػػك كاضػػح –كالحػػديث المػػذككر 

لحػديث أك عف حدكد بشرٌيتو، كتتجاكز الٌصفة التػي خمػؽ اهلل تعػالى األنبيػاء عمييػا، كلػك صػٌح ا
إلػػػػى أف ينتقػػػػؿ فػػػػي  ، كلمػػػػا احتػػػػاج كجػػػػكده  األثػػػػر، لمػػػػا احتػػػػاج األمػػػػر إلػػػػى خمػػػػؽ آدـ 

                                                                                                                                                    

 ابنػو لػـ يػرك ىػذا الحػديث عػف زيػد بػف أسػمـ إالكىذا الحديث ركاه الٌطبراني في معجمػو األكسػط كقػاؿ: "= 
". كركاه سػنادكال يػركل عػف عمػر إال بيػذا اإل ،اهلل بػف إسػماعيؿ المػدني كال عػف ابنػو إال عبػد ،الرحمف عبد

 ".ال يركل عف عمر إال بيذا اإلسناد تفرد بو أحمد بف سعيد كذلؾ في المعجـ الصغير، كقاؿ:"
؛ ُٓٔ، صِ، ج بحػػػػؽ محٌمػػػػد  )انظػػػػر: الحػػػػاكـ، المسػػػػتدرؾ، كتػػػػاب التػػػػاريخ، بػػػػاب اسػػػػتغفار آدـ 

، ُّّص،  ٔج، َِٓٔ، ح المعجػػـ األكسػػط ؛ كالٌطبرانػػي،ُٓٔ، صِكالػػٌذىبي، تمخػػيص المسػػتدرؾ، ج
 (.ُِٖص ،ِج ،ِٗٗ، حالمعجـ الصغيرك 

كىل عػػف َْٓ/ِكفػػي إسػػناد الحػػديث المػػذككر عبػػد اهلل بػػف مسػػمـ الفيػػرم. قػػاؿ الػػذىبي فػػي الميػػزاف ) (: "رى
حمف بػف زيػد بػف أسػمـ خبػران بػاطبلن"، كذكػر حػديث عمػر ىػذا، إسماعيؿ بف مسممة بػف قعنػب، عػف عبػد الػرٌ 

(: "ركاه عبد اهلل بف مسمـ الفيرم، كال أدرم مف ذا عف إسماعيؿ بػف ُٓٔ/ِكقاؿ في تمخيص المستدرؾ )
(: "ال أستبعد أف يككف ىك الذم قبمو، فإٌنو مػف طبقتػو"، ُْْ/ّمسممة عنو". كقاؿ ابف حجر في المساف )

م ـ بف ريشىٍيد "متيـ بالكضع"، كضع الحديث عمى الميث بف سػعد، كمالػؾ بػف كالذم قبمو ىك عب د اهلل بف ميسى
 أنس، كعبد اهلل بف لييعة.

كفػػي إسػػناده كػػذلؾ، عبػػد الػػرحمف بػػف زيػػد بػػف أسػػمـ العػػدكم مػػكالىـ المػػدني، "ضػػعيؼ"، ضػػٌعفو ابػػف معػػيف، 
"، كىػك منكػر الحػديث" :قػاؿ السػاجيعد. ك كأحمد، كابف المديني، كأبك زرعة، كأبك حاتـ، كالنسائي، كابػف سػ

سػناد  ،مػف رفػع المراسػيؿ ؛حتػى كثػر ذلػؾ فػي ركايتػو ،كػاف يقمػب األخبػار كىػك ال يعمػـ" :بف حبافاكقاؿ  كا 
احتممػو النػاس كصػدقو بعضػيـ  كىك ممف ،لو أحاديث حساف" :كقاؿ ابف عدم"، فاستحؽ الترؾ ،المكقكؼ

كقػاؿ "، ثو عند أىؿ العمػـ بالحػديث فػي النيايػة مػف الضػعؼحدي" :كقاؿ الطحاكم"، كىك ممف يكتب حديثو
انظػر: )". أجمعػكا عمػى ضػعفو" :بػف الجػكزماكقػاؿ ، ركل عف أبيػو أحاديػث مكضػكعة" :كأبك نعيـ ،الحاكـ

  (.ُُٔ، صٔ، ـُّٔالتيذيب، ترجمة  ابف حجر، تيذيب
"، كمػا تقػٌدـ مػف احتممػو النػاسكىػك ممػف  ،لو أحاديث حسػاف" كليذا ال ينفع ىذا الراكم قكؿ ابف عدم فيو:

قكؿ الٌطبراني يدؿ عمى التفٌرد الكاقع في الحديث، كىك تفرد كقع مف راك مجيػكؿ، لػـ ييت فىػؽ عمػى اسػمو فػي 
الركايػػة، كمػػع ىػػذا التفػػٌرد يكجػػد فػػي سػػند الحػػديث عبػػد الػػٌرحمف بػػف زيػػد بػػف أسػػمـ "راك ضػػعيؼ"، كمعمػػـك أٌف 

مجيكؿ، يحكػـ عميػو بالٌنكػارة، كعميػو فػإٌف قػكؿ الػذىبي الػذم قػاؿ فيػو الحديث الذم يتفٌرد بو الٌضعيؼ أك ال
 إٌف الحديث "مكضكع" ليس ببعيد عف الٌصكاب.
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ذا كػاف خمػؽ آدـ عميػو السػبلـ  األصبلب، كلكاف خمقو  ابتداءن مف غير حاجة إلى كسػائط، كا 
ذا كػػاف كجػػكد ٌذرٌيػػة آدـ ال حاجػػة لػػو،  مػػف أجػػؿ محٌمػػد  ، فمػػا الحاجػػة لكجػػكد بػػاقي ذريتػػو!؟ كا 

 كمٌيزت سائر المرسميف عمييـ السبلـ!؟  اجة لكجكد الٌرسالة التي مٌيزت رسكؿ اهلل فما الح
، كال يمكف أف يصػدر عػف رسػكؿ اهلل  ، الػذم أٌكػد  إٌف فساد المعنى في الحديث بادو

عمػػى بشػػريتو كرسػػالتو، كبػػٌيف أٌف اهلل تعػػالى اصػػطفاه مػػف السػػبلالت الٌنقٌيػػة الٌطػػاىرة مػػف البشػػر، 
،  كأٌنو يرجع في ًعيؿى لىػًد ًإٍسػمى الٌنسب إلى إبراىيـ عميو السبلـ فقاؿ: )ًإف  الم وى اٍصطىفىى ًكنىانىةى ًمػٍف كى

، كىاٍصطىفىاًني ًمٍف بىًني ىىاًشـو  ٍيشو بىًني ىىاًشـو ٍيشنا ًمٍف ًكنىانىةى، كىاٍصطىفىى ًمٍف قيرى  .(ُ)(كىاٍصطىفىى قيرى
فة حػػػػديث: )لػػػػكالؾ مػػػػا خمقػػػػت كمػػػػف األحاديػػػػث الكاىيػػػػة التػػػػي يستشػػػػيد بيػػػػا المتصػػػػكٌ 

 . كىذا الحديث مكضكع كما نٌص عمى ذلؾ أىؿ العمـ .(ِ)األفبلؾ(
: مدار الٌنجـك ، كالمراد ىنػا الٌنجػـك ذاتيػا، كلعػٌؿ مقصػكد (ّ)كاألفبلؾ جمع فىمىؾ، كالفىمىؾي

 قائؿ ىذا القكؿ ىك الككف كٌمو، حيث يػرد عمػى ألسػنة العاٌمػة مثػؿ ىػذه العبػارات التػي يطمقكنيػا
 عمى المعنى المذككر.

كالمعنػػى الػػكارد فػػي ىػػذا الحػػديث معنػػى فاسػػد، حيػػث ال يصػػٌح أٌف يقػػاؿ إٌف اهلل تعػػالى 
، كذلؾ ألٌف اهلل تعالى خمػؽ الخمػؽ كأكجػد الكػكف لحكػـ كثيػرة ال  خمؽ الككف مف أجؿ محٌمد 

ؽ صػػفاتو يحػػيط بيػػا إاٌل ىػػك سػػبحانو، كمنيػػا التػػدليؿ عمػػى كجػػكده كقدرتػػو ككمػػاؿ إرادتػػو، كتحقيػػ
 .جميعان، كابتبلء خمقو، إلى غير ذلؾ مٌما كٌضحو ربنا في كتابو كعمى لساف نبٌيو 

كمػػف الفئػػات التػػي تستشػػيد باألحاديػػث الكاىيػػة، جماعػػة الػػدعكة كالتبميػػغ، كالكثيػػر مػػف   
أتباعيػػػا مػػػػف عامػػػػٌة النػػػػاس، الػػػذيف يٌتخػػػػذكف مػػػػف األحاديػػػػث الضػػػعيفة مػػػػادة لمػػػػدعكة، كالػػػػكعظ، 

لعبادات كاألعماؿ الٌصػالحة، كمػف يسػتمع إلػى مػف يتحػدث مػنيـ يجػد األحاديػث كالترغيب في ا
الكاىيػػة تجػػرم عمػػى لسػػانو، دكف عمػػـ منػػو، كدكف قصػػد اإلسػػاءة إلػػى الػػديف أك إلػػى رسػػكؿ رب 

 العالميف عميو الصبلة كأتـٌ التسميـ.
                                                           

 .ُْ، صُٓ( مسمـ، الجامع الٌصحيح، كتاب الفضائؿ، باب فضؿ نسب النبي كتسميـ الحجر عميو، ج1)
؛ ُُٔ، ص ِٓٓع، ح ( قػػػػاؿ الٌصػػػػغاني: "مكضػػػػكع ". انظػػػػر: اليػػػػركم، المصػػػػنكع فػػػػي معرفػػػػة المكضػػػػك 2)

 .ِّٔ، صُٖكالشككاني، الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة، ح
 ، مادة فىمىؾ. ّٔٔ، ص ُِ( ابف منظكر، لساف العرب، ج 3)



 

-ٖٕ- 

 المبحث الثّاني
 أسباب االستدالل باألحاديث الواىية واالعتماد عمييا

كعػػػػة أسػػػػباب تػػػػدعك إلػػػػى االسػػػػتدالؿ أك االستشػػػػياد باألحاديػػػػث الكاىيػػػػة، ىنػػػػاؾ مجم
كبعػػػض ىػػػذه األسػػػباب قػػػديـ حػػػديث، كبعضػػػيا جديػػػد لػػػـ يكػػػف قائمػػػان فػػػي العصػػػكر الماضػػػية. 
كيتناكؿ ىذا المبحث أىـ ىذه األسباب، التي تػدعك جماعػات مػف الٌنػاس إلػى اعتمػاد الركايػات 

إلػػى تبنػي مػػا فييػػا، كبنػاء اعتقػػاداتيـ عمييػػا، كمػػف  الكاىيػة فػػي كتابػػاتيـ كفػي كبلميػػـ، كتػػدفعيـ
 ىذه األسباب، اآلتي:

الجيؿ بالسٌنة كعمكميا يػدفع بعػض النػاس إلػى ركايػة األحاديػث  أواًل: الّجيل بالسّنة وعموميا:
دكف تمييز ليا، كيجعميـ يحفظكف أحاديث ضعيفة كمكضكعة؛ إعجابان منيـ بمعناىا، أك مػيبلن 

ي أنفسػيـ أك تأييػدان ألفكػارىـ كفمسػفاتيـ. كقػد حػٌدثني أحػد األخػكة مػف أىػؿ ليا لمكافقتيا ىكل فػ
العمـ أٌنو دخؿ أحد المساجد ألداء صبلة المغػرب، فسػمع رجػبلن يقػرأ مػف كتػاب كػاف بػيف يديػو، 
كيحػػػٌدث النػػػاس بأحاديػػػث غريبػػػة؛ لػػػيس فييػػػا نػػػكر الٌنبػػػٌكة، فمٌمػػػا سػػػٌمـ تكٌجػػػو إلػػػى الٌرجػػػؿ، ككقػػػؼ 

لكتاب الذم يقرأ منو، كلٌما أيٍخًبرى ىالو ما سمع، حيث كجده يقرأ مػف كتػاب بجانبو، كسألو عف ا
الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة لمسيكطي. فسأؿ صديقنا ىػذا الرجػؿ عػف مكضػكع 
الكتػػاب كمحتػػكاه، كاستفسػػر منػػو عػػف معنػػى الحػػديث المكضػػكع، فأجػػاب بأٌنػػو ال يعمػػـ عػػف ىػػذه 

 يظٌف أٌف ىذا الكتاب مف كتب الحديث المعتمدة. المسائؿ شيئان، كبٌيف أٌنو كاف
كنسمع كثيػران مػف عاٌمػة الٌنػاس فػي مجالسػيـ كفػي لقػاءاتيـ، ذكػر األحاديػث الضػعيفة 
ـٌ نسػػبتيا إلػػى النبػػي صػػمى اهلل عميػػو  ػػـو كأمثػػاؿ سػػائرة بػػيف النػػاس ثػػ أك المكضػػكعة، أك ذكػػر ًحكى

بػػيف األحاديػػث الٌصػػحيحة، كالحكػػـ  كسػػٌمـ، جيػػبلن مػػف قائميػػا بػػذلؾ، كعػػدـ قدرتػػو عمػػى التفريػػؽ
كاألمثاؿ التي يطمقيا الٌنػاس. كرٌبمػا اسػتيكل المعنػى بعػض النػاس، فجعػؿ مثػؿ ىػذه األحاديػث 

 تنتشر بيف العاٌمة انتشار النار في اليشيـ.
ظػاىرة التحامػؿ عمػى اإلسػبلـ رافقػت اإلسػبلـ  ثانيًا: الّتحامل عمى اإلسالم ومحاولة تشـوييو:

يػؿ، كقػد أٌدل ىػذا التحامػؿ إلػى الكضػع فػي الحػديث، كالكػذب كاالفتػراء عمػى عبر تاريخػو الطك 
. كفػػػي أيامنػػػا ىػػػذه اتخػػػذ المعػػػادكف لئلسػػػبلـ كالمتحػػػاممكف عمػػػى تشػػػريعاتو سػػػببلن  رسػػػكؿ اهلل 

عٌددة لمطعف فػي السػٌنة كالتشػكيش عمييػا، كمنيػا اعتمػاد أحاديػث ضػعيفة كركايػات كاىيػة، مػف 
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اإلسبلـ، كالنفكر مػف مبادئػو، كعػدـ األخػذ بالسػٌنة التػي تعػٌد المصػدر أجؿ زعزعزة الثقة بتعاليـ 
الثػػاني مػػف مصػػادر التشػػريع، كالتػػي جػػاءت مكٌضػػحة كمبٌينػػة كمفٌصػػمة لمػػا كرد فػػي كتػػاب اهلل 

كمػػف صػػكر التحامػػؿ  تعػالى، باإلضػػافة إلػػى ككنيػا مشػػٌرعة ألحكػػاـ لػػـ تػرد فػػي الكتػػاب العزيػز.
ثقفػػيف كالمفكػػريف فػػي متػػابعتيـ المستشػػرقيف فػػي كبلميػػـ، عمػػى اإلسػػبلـ، مػػا نػػراه مػػف بعػػض الم

كنشػػر شػػبياتيـ، دكف اختبػػار لمػػا يصػػدر عػػنيـ، كدكف بحػػث عػػف صػػحة أقػػكاليـ، كالتسػػميـ بمػػا 
 ينقمكنو مف أحاديث ضعيفة، كما يتمقفكنو مف كتب غير معتمدة.

العممػاء مػف  قػاـ ثالثًا: عدم التمييز بين مصادر الحديث المقبـول ومصـادر الحـديث المـردود:
بػكاجبيـ اتجػاه الٌسػنة، فصػٌنفكا الكتػب فػي  -رحميـ اهلل تعالى كرضي عنيـ -سمؼ ىذه األمة 

األحاديػػػث المقبكلػػػة، كصػػػٌنفكا بالمقابػػػؿ فػػػي األحاديػػػث الٌضػػػعيفة كالمكضػػػكعة، بػػػؿ إٌف بعضػػػيـ 
حػػػرص عمػػػى حفػػػظ األحاديػػػث الضػػػعيفة كالمكضػػػكعة، حتٌػػػى ال يغتػػػر بيػػػا المسػػػممكف فيقكمػػػكا 

ف ػظى بركايت يا، كيعمدكا إلى االستشياد بيا كاعتمادىا. كقد نقؿ عف اإلماـ أحمػد رحمػو اهلل أٌنػو حى
ـٍ يقػػؿ الٌنبػػي صػػٌمى اهلل  ـٌ قػػاؿ لػػو: "لىػػ ابنػػو عبػػد اهلل خمسػػة عشػػر ألػػؼ حػػديث عػػف ظيػػر قمػػب، ثػػ

ـى أذىبت أيامي فػي حفػظ الكػذب!؟"، فقػاؿ أحمػد: "لػت ًل عمـ عميو شيئان مف ىذا"، فقاؿ عبد اهلل: "كى
 .(ُ)الٌصحيح، فمف اآلف احفظ الٌصحيح"

ذا كاف العمماء السابقكف قد خدمكا السػٌنة فػي عصػرىـ، فػإٌف العممػاء المعاصػريف قػد  كا 
قصػػػػركا فػػػػي خػػػػدمتيا، فػػػػي خدمػػػػة ىػػػػذه األٌمػػػػة بالكشػػػػؼ عػػػػف مصػػػػٌنفات األحاديػػػػث الضػػػػعيفة 

قػػؿ األحاديػػث؛ المػردكدة، فأخطػػأ بعػض النػػاس فػي عػػدـ التمييػز بػػيف المصػٌنفات، كخمطػػكا فػي ن
فػػرككا المقبػػكؿ كالمػػردكد، كربمػػا كػػاف عمػػدتيـ أحيانػػان الكتػػب المصػػٌنفة فػػي األحاديػػث الكاىيػػة، 
جيبلن منيـ بما حكتو ىػذه الكتػب، كعػدـ إدراكيػـ بمػا يترتػب عمػى نقػؿ األحاديػث المػردكدة مػف 

يػػا بػػيف كليػػذا نجػػد بعػػض مػػف يستشػػيد باألحاديػػث الكاىيػػة كيقػػـك ببثٌ  إسػػاءة لئلسػػبلـ كشػػريعتو.
ٌنمػػا يفعػػؿ ذلػػؾ جيػػبلن منػػو  الٌنػػاس كنشػػرىا عمػػى المػػؤل، ال يفعػػؿ ذلػػؾ عػػف عمػػـ كسػػكء قصػػد، كا 

 بمصادر األحاديث المقبكلة كعدـ تمييزىا عف مصادر األحاديث المردكدة. 
                                                           

 .َِّ، صِ( ابف العماد الحنبمي، شذرات الٌذىب، ـ1)
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بعػػػض الكتػػاب، كبعػػض مػػػف تتممػػذ عمػػى يػػػد  رابعــًا: االعتمــاد عمـــى كتــب األحاديـــث الواىيــة:
ديػػث الٌصػػحيحة، كيمجػػأ لركايػػة األحاديػػث كاالستشػػياد بيػػا مػػف المستشػػرقيف، يتػػرؾ كتػػب األحا

كتب األحاديػث الكاىيػة، التػي ال قيمػة ليػا فػي ميػزاف أىػؿ الحػديث. كقصػدىـ فػي ذلػؾ الطعػف 
فػػػي مكانػػػة الٌسػػػنة كتشػػػكيييا، كتنفيػػػر الٌنػػػاس منيػػػا، لتتكجػػػو سػػػياميـ بعػػػد ذلػػػؾ إلػػػى كتػػػاب اهلل 

 فتو.تعالى، بقصد تحريؼ معانيو، كتعطيمو عف كظي
ككاف السباعي رحمػو اهلل قػد بػٌيف أثنػاء نقاشػو ألبػي رٌيػة أٌنػو اعتمػد كتبػان غيػر مكثكقػة 
، إال أف يكػػػكف مػػػف تمػػػؾ  فقػػػاؿ: "كنحػػػف نتحػػػٌداه أف يثبػػػت ىػػػذا الخبػػػر مػػػف كتػػػاب عممػػػي محتػػػـر
الكتب األدبٌية التي تركم الس اقط مف األخبار، أك تمؾ الكتب الشيعي ة التػي عرفػت بػبغض أبػي 

ـٌ رائحػة العمػـ" ىريرة . كذكػر عػددان (ُ)كاالفتراء عميو، كليس ليذه الكتب قيمة عممي ة عند مف يشػ
كبيػران مػف ىػذه الكتػب، منيػػا: حيػاة الحيػكاف لمػدميرم، ككتابػػا البيػاف كالتبيػيف كالحيػكاف لمجػػاحظ، 
كمعجػػـ األدبػػاء ليػػاقكت، كخزانػػة األدب لمبغػػدادم، كخػػاص الخػػكاص كثمػػار القمػػكب لمثعػػالبي، 

 .(ِ) شرح نيج الببلغة البف أبي الحديدك 
بعض مف يريػد اإلسػاءة لئلسػبلـ،  خامسًا: االعتماد عمى أحاديث الرواة الضعفاء والمتيمين:

كيتحامؿ عميو، يترؾ األحاديث الٌصػحيحة التػي ركاىػا الثٌقػات المعػٌدلكف، كيبحػث عػف أحاديػث 
مػػف الػػٌركاة يسػػيء إلػػى اإلسػػبلـ كال الػػركاة الضػػعفاء المجػػركحيف، كذلػػؾ ألٌف أحاديػػث ىػػذا النػػكع 

يحسػػف إليػػو، كيضػػر بشػػرع اهلل كال يقػػٌدـ الٌنصػػح لػػو. كالمغرضػػكف مػػف النػػاس الػػذيف ينقبػػكف عػػف 
ثغرة يمجكف منيا إلى السٌنة كالطعف فييا؛ يجدكف في أحاديػث ىػؤالء الػركاة ضػالتيـ، كيطمقػكف 

 مف خبلليا شبياتيـ كسمكميـ.
 ضكف كالمبتدعة، كمف يسعى لمتشكيؾ بالسٌنة:كمف الركاة الذيف يعتمدىـ المغر 

أبػك المعػالي قاسػـ بػف ىبػة اهلل بػف محمػد بػف محمػد بػف حسػيف المػدائني  ابن أبي الحديـد: -ُ
األصػػكلي األديػػب، كالكاتػػب البميػػغ، مػػف أعيػػاف المعتزلػػة، بػػرع فػػي اإلنشػػاء كاألدب، كخػػدـ 

عمقمػػي. لػػو كتػػب عػػٌدة فػػي الػػدكاكيف السػػمطانية، ككػػاف صػػاحب حظػػكة عنػػد الػػكزير ابػػف ال

                                                           

 .ِّّ( السباعي، السٌنة كمكانتيا في التشريع، ص1)
 .ُّٔ-َّٔ( المرجع السابؽ، ص2)
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منيػػا: شػػرح نيػػج الببلغػػة، كنظػػـ فصػػيح ثعمػػب، كالعبقػػرم الحسػػاف فػػي األدب. تػػكفي سػػنة 
 .(ُ)ست كخمسيف كستمائة لميجرة

أبك عمي محمد بف أبي بكر ىٌمػاـ بػف سػييؿ بػف البغػدادم، الكاتػب اإلسػكافي،  اإلسكافي: -ِ
 .(ِ)كثبلثمائة مف عمماء الشيعة، لو كتاب التمحيص. تكفي سنة ست كثبلثيف

إبػراىيـ بػف سػٌيار بػف ىػانئ البصػرم المعػركؼ بالن ظػاـ، تمميػذ الجػاحظ المعتزلػي، الّنظام:  -ّ
كابف أخت أبي اليذيؿ العبٌلؼ شػيخ المعتزلػة. طػالع كتػب الفبلسػفة، كخمػط كبلميػـ بكػبلـ 

ليو تنسب الطائفة النظامٌية  .(ّ) المعتزلة، كصار رأسان في المعتزلة، كا 
حجػػر: "مػػف رؤكس المعتزلػػة، مػػتيـ بالزندقػة، ككػػاف شػػاعران أديبػػان بميغػػان، كلػػو كتػػب قػاؿ ابػػف 

 .(ْ)كثيرة في االعتزاؿ كالفمسفة ذكرىا ابف الٌنديـ"
محمػػد بػػف عمػػر الكاقػػدم األسػػممي مػػكالىـ المػػدني القاضػػي "متػػركؾ الحػػديث"،  الواقــدي: -ْ

، كضٌعفو ابػف معػيف فقػاؿ: (ٔ). قاؿ البخارم: "متركؾ"(ٓ)كعرؼ بالتمفيؽ في ركاية الحديث
، كقػػاؿ مػػٌرة ثالثػػة: "كػػاف يقمػػب أحاديػػث يػػكنس (ٖ)، كقػػاؿ مػػرة: "لػػيس بثقػػة"(ٕ)"لػػيس بشػػيء"

، كقػػاؿ مسػػمـ: "متػػركؾ الحػػديث"، كقػػاؿ النسػػائي: "لػػيس (ٗ)يصػػٌيرىا عػػف معمػػر، لػػيس بثقػػة"

                                                           

 ؛ كالزركمي، األعبلـ.ِّٕ، صِّ( الٌذىبي، سير أعبلـ النببلء، ـ1)
 ( مكقع كمية عمـك الحديث اإللكتركنٌية، كىك مك قع مف مكاقع الشيعة.2)
 . ُٓ-ُْ، صٔ( الٌصفدم، الكافي بالكفيات، ـ3)
 .ٓٗ، صُ( ابف حجر، لساف الميزاف، ـ4)
اصػطبلح )جمػع المفتػرؽ(، كمعنػاه أف يػركم الػٌراكم ( يطمؽ بعض العممػاء عمػى التمفيػؽ فػي ركايػة الحػديث 5)

حديثان سمعو مف شيخيف أك أكثر، كيكػكف عنػد كػؿٍّ مػا لػيس عنػد اآلخػر، فيػأتي الػٌراكم كيجمػع بػيف األلفػاظ 
مف الٌركايات المتعٌددة، كيسكؽ الحديث مساقان كاحدان. )الشمالي، ياسر، جمع المفترؽ مف الحديث كأثره في 

 (. ٕص الركاية كالٌركاة،
 .ُٖٓ، صِٔ( المزم، تيذيب الكماؿ، ـ6)
 .ِّٓ، صِ( ابف معيف، التاريخ، ـ7)
 .ُٖٔ، صِٔ؛ كالمٌزم، تيذيب الكماؿ، ـُِْ، صٔ( ابف عدم، الكامؿ، ـ8)
 ( ابف عدم، المصدر السابؽ. 9)
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لكػػذب عمػػى ، كقػػاؿ مػػٌرة: "الكػػٌذابكف المعرفػػكف با(ِ)، كقػػاؿ أيضػػان: "متػػركؾ الحػػديث"(ُ)بثقػػة"
، كقػػػاؿ أحمػػػد: "كػػػٌذاب، يقمػػػب األحاديػػػث، (ّ) أربعػػػة: الكاقػػػدم بالمدينػػػة ..." رسػػػكؿ اهلل 

، كقػاؿ الشػافعي فيمػا أسػنده البييقػي (ْ)يمقي حديث ابف أخي الزىرم عمى معمر كنحػك ذا"
. كثقػػو جماعػػة، مػػنيـ: يزيػػد بػػف ىػػاركف، كمصػػعب بػػف (ٓ)عنػػو: "كتػػب الكاقػػدم كٌميػػا كػػذب"

، كلكػػف تكثيػػؽ ىػػؤالء ال يقػػكل عمػػى (ٔ)ك عبيػػد، كالٌصػػاغاني، كالحربػػي كغيػػرىـعبػػد اهلل، كأبػػ
 نفي الٌضعؼ عنو، كال يصمد أماـ كبلـ أئٌمة الجرح كالتعديؿ.

كقػػػد قػػػرر الػػػٌذىبي أف  الكاقػػػدم "ضػػػعيؼ" ييحتػػػاج إليػػػو فػػػي الغػػػزكات كالتػػػاريخ، كان ػػػو ال 
ـٌ بػٌيف أٌف حكمػو عميػو ىػك "ضػعيؼ يكتػب ح ديثػو"، كأٌف اإلجمػاع فػي عصػره يتيمو بالكضع، ثػ

 .(ٕ)قد انعقد عمى أٌف الكاقدم ليس بحجة، كأٌف حديثو في عداد الكاىي
ككاف الذىبي قد ألمح إلى رأيو في قكؿ مف ضػٌعفو كقػكؿ مػف قػٌكاه، فقػاؿ: "كقػكؿ مػف 

 .(ٖ)أىدره فيو مجازفة مف بعض الكجكه، كما أٌنو ال عبرة بتكثيؽ مف كثقو
يقػػو األحاديػػث، منيػػا قػػكؿ أحمػػد: "لػػيس أيٍنًكػػري عميػػو إال جمعػػو ككردت أقػػكاؿ تخػػٌص تمف

، كقػكؿ ابػف رجػب: (ٗ)األسانيد، كمجيئو بمتف كاحد عمى سياقة كاحدة، عف جماعة ربما اختمفكا
 .(َُ)"ككاف الجمع بيف الشيكخ ييٍنكىر عمى الكاقدم كغيره مٌمف ال يضبط ىذا"

د الػػٌدارس أٌف بعػػض الٌطكائػػؼ مٌمػػف تنتسػػب يجػػ سادســًا: تأييــد المــذىب أو الفكــر أو االتجــاه:
إلػػى اإلسػػبلـ، أك مٌمػػف تحمػػؿ فكػػران منحرفػػان عػػف الشػػريعة السػػكٌية، تقػػـك دعكتيػػا عمػػى أحاديػػث 

                                                           

 .ُٖٖ، صِٔ( المزم، تيذيب الكماؿ، ـ1)
 .ُِْ، صٔ( ابف عدم، الكامؿ، ـ2)
 .ِّٓ، صٗالتيذيب، ـ( ابف حجر، تيذيب 3)
 .ّٔٔ، صّ( الٌذىبي، ميزاف االعتداؿ، ـ4)
 .ِّٓ، صٗ( ابف حجر، التيذيب، ـ5)
 .ْٗٔ-ُْٔ، صٗ( الٌذىبي، سير أعبلـ الٌنببلء، ـ6)
 .ْٔٗ( المرجع السابؽ، ص7)
 ( المرجع السابؽ.8)
 .ِٔ، صُ؛ كابف سٌيد الٌناس، عيكف الثر، ـِِٓ، صّ( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ـ9)
 .ٕٔٔ، صِ( ابف رجب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم، ـ10)
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ضعيفة كمكضكعة، كيجد بضاعتيا مػف السػٌنة الصػحيحة قميمػة، كيممػس لػدييا الجػرأة عمػى اهلل 
، كيتمثػؿ قػكؿ مػف قػاؿ مػف ، بؿ إٌف بعضيـ يحرؼ الكمـ عف مكاضػعو تعالى كعمى رسكلو 

 جيمة الناس الذم كاف يكذب في الحديث: "نحف نكذب لو ال نكذب عميو".
كالمتػػابع ألحػػكاؿ مػػف يستشػػيد باألحاديػػث فػػي عصػػرنا، يجػػد فريقػػان مػػف النػػاس يجتػػرئ 
عمػػى السػػٌنة جػػرأة كبيػػرة، كال يراعػػي مكانتيػػا كحرمتيػػا كخطػػكرة الػػدٌس فييػػا، كسػػبب ذلػػؾ أٌنيػػـ 

عامػػؿ مػػع األحاديػػث الشػػريفة مػػف اليػػكل الػػذم تحممػػو صػػدكرىـ، كمػػف الزيػػؼ ينطمقػػكف فػػي الت
المسػػتقر فػػي أفكػػارىـ كمعتقػػداتيـ. كنجػػد مػػف ىػػؤالء جػػرأة غريبػػة عجيبػػة، حينمػػا يػػركم أحػػدىـ 
الحػػديث الضػػػعيؼ أك المكضػػكع، كينسػػػبو إلػػى كتػػػب السػػٌنة األصػػػكؿ أك كتػػب السػػػٌنة المعتمػػػدة 

 كتب المصٌنفة في الحديث.كالٌصحيحيف، كمسند أحمد كغيرىا مف ال
كمػػػف أمثمػػػة ذلػػػؾ حػػػديث )خيػػػار األمػػػراء الػػػذيف يقفػػػكف عمػػػى أبػػػكاب العممػػػاء، كشػػػرار 

، الػػذم استشػػيد بػػو أحػػد المعاصػػريف، كنسػػبو إلػػى (ُ)العممػػاء الػػذيف يقفػػكف عمػػى أبػػكاب األمػػراء(
  فػي أبي داكد في سننو. كالحديث لـ يػركه أبػك داكد، كال يكجػد فػي كاحػد مػف الكتػب السػتة، كال

 غيرىا مف الكتب المعتمدة.
بعػض األحاديػث الضػعيفة كالمكضػكعة  سابعًا: الميل إلى األحاديـث المشـتممة عمـى قصـص:

تشػػتمؿ عمػػى قصػػػص، كىػػذه القصػػػص تسػػتيكم المتحػػٌدثيف فػػػتجعميـ يميمػػكف إلػػػى ركايتيػػا مػػػع 
يركييػا ضعفيا، كذلؾ لمعرفتيـ أٌف الٌنفكس مجبكلة عمػى حػب القصػة، فيأخػد بيػذه األحاديػث ك 

  كيستشيد بيا، كيدع األحاديث المقبكلة في المكضكع ذاتو. 
التعامػػؿ مػػع األحاديػػث  ثامنــًا: عــدم تــوافر العمــم والخبــرة بتخــريج األحاديــث ومعرفــة درجتيــا:

الشػػػريفة كتمييػػػز مصػػػادرىا يحتػػػاج إلػػػى عمػػػـ كخبػػػرة كدربػػػة، كليػػػذا يقػػػع مػػػف بعػػػض أىػػػؿ العمػػػـ 
لػػى مصػػادر الحػػديث، حيػػث ال يسػػتطيع التفريػػؽ بػػيف الخطػػأ، كيصػػدر منػػو الزلػػؿ عنػػد رجكعػػو إ

                                                           

( لػػـ أجػػد مػػف ركل ىػػذا الحػػديث بيػػذا المفػػظ، ككجػػدت الغزالػػي أكرده فػػي إحيػػاء عمػػـك الػػٌديف، بمفػػظ )شػػرار 1)
العممػػاء الػػذيف يػػأتكف األمػػراء، كخيػػار األمػػراء الػػذيف يػػأتكف العممػػاء(. )انظػػر: الغزالػػي، إحيػػاء عمػػـك الػػديف، 

 (.ْٖ، صُسادس: آفات العمـ كبياف عبلمات عمماء اآلخرة كالعمماء السكء، ـالباب ال
كعمػػؽ العراقػػي عمػػى الحػػديث فقػػاؿ: أخرجػػو ابػػف ماجػػو بالشػػطر األكؿ نحػػكه مػػف حػػديث أبػػي ىريػػرة بسػػند 

 (.ْٖ، صُضعيؼ. )انظر: العراقي، المغني عف حمؿ األسفار، ـ
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المصػػادر األصػػمية كغيػػر األصػػمية، كال يعػػرؼ مػػا يمػػـز لنقػػد الحػػديث كاختيػػار الركايػػة المقبكلػػة، 
كلػيس لديػو المعرفػة باصػطبلحات المحػٌدثيف، كليػذا ربمػا حكػـ عمػى الحػديث بالٌصػحة إذا كجػد 

كربمػػػػا اعتمػػػػد حكػػػػـ السػػػػيكطي عمػػػػى عبػػػػارة "رجالػػػػو ثقػػػػات"، أك "رجالػػػػو رجػػػػاؿ الٌصػػػػحيحيف". 
 األحاديث في جامعو الصغير.

 المبحث الثالث
 الوسائل الالزمة لمحد من انتشار األحاديث الواىية

سيتناكؿ ىذا المبحث كسائؿ الحٌد مف االسػتدالؿ باألحاديػث الكاىيػة كاالستشػياد بيػا، 
صػنافيـ محٌميػا، كمػف ىػذه كبياف السبؿ البلزمة إلحبلؿ األحاديث المقبكلػة بػيف فئػات النػاس كأ

لمسػػٌنة النبكٌيػػة مكانػة عظيمػػة كمنزلػػة رفيعػػة، كقػػد جػػاء  أواًل: التعريــف بمكانــة الســّنة:الكسػائؿ: 
فػػي بيػػاف حجٌيتيػػا الكثيػػر مػػف اآليػػات الكريمػػة إلػػى جانػػب مجمكعػػة مػػف األحاديػػث الشػػريفة، كال 

ـك الحػديث، كلكػف أريد عرض األدلة في بياف حجٌيتيا، فذلؾ معمػـك فػي مكضػعو مػف كتػب عمػ
أريد أف أنٌبو إلػى أٌف السػٌنة فػي أيامنػا ىػذه؛ لػـ تأخػذ حٌظيػا مػف المكانػة العاليػة التػي تسػتحٌقيا، 
كلػػـ تمػػؽ العنايػػة البلئقػػة بيػػا، كلػػـ يقػػـ أىػػؿ االختصػػاص بالشػػيء المطمػػكب عمػػى أكمػػؿ كجػػو، 
دـ فكػػػاف التقصػػػير فػػػي عمػػػؿ الدراسػػػات حكليػػػا كحػػػكؿ عمكميػػػا، ككػػػاف مػػػف صػػػكر التقصػػػير عػػػ

التنبيو إلى األحاديث الضعيفة التي تنتشر بيف الناس إال في نطاؽ ضػيؽ، كلػـ تمػؽ األحاديػث 
الٌصػحيحة مػػا يجػب ليػػا مػف حفػػظ كتعٌمػـ كتعمػػيـ، كلػـ تسػػتخدـ الكسػائؿ العصػػرية بصػكرة كافيػػة 

 في نشرىا كتعزيز مكانتيا.
بػػؿ العممػػاء كأرجػػك أف ال يفيػػـ مػػف كبلمػػي ىػػذا أٌنػػو ال يكجػػد جيػػد مكجػػو لمسػػٌنة مػػف ق

كطمبػػػة العمػػػـ فػػػي الكقػػػت الحاضػػػر، كأرجػػػك أف ال يعتػػػرض معتػػػرض بػػػالقكؿ: إٌف مئػػػات الكتػػػب 
تصػػنؼ كتؤلػػؼ سػػنكيان فػػػي الحػػديث كعمكمػػو! نعػػػـ ىنػػاؾ إنتػػاج عممػػي كبيػػػر كىنػػاؾ جيػػد فػػػي 
الدراسة كالبحث، كلكف ىذه األعماؿ ليست كٌميا باألعمػاؿ المقبكلػة بمقيػاس أىػؿ العمػـ، ككثيػر 

كػػػاد يسػػػاكم شػػػيئان فػػػي ميػػػزاف البحػػػث العممػػػي، ألٌنيػػػا أعمػػػاؿ مكػػػٌررة، كال يكجػػػد فييػػػا منيػػػا ال ي
إضػػافات عممٌيػػة كمعرفيػػة إال بصػػكرة قميمػػة، كىػػي تمثٌػػؿ عبئػػان عمػػى العممػػاء كطمبػػة العمػػـ، ألٌنيػػا 
تثقػػػؿ كػػػاىميـ ماليػػػان، كتسػػػتفرغ جيػػػدىـ ككقػػػتيـ، دكف تحصػػػيؿ فكػػػرة جديػػػدة أك معمكمػػػة مفيػػػدة. 

ٌدـ أٌف ىػػذه األعمػػاؿ ليسػػت باألعمػػاؿ المكجيػػة، كال يكجػػد ليػػا تخطػػيط كال كيضػػاؼ إلػػى مػػا تقػػ
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تنسػػيؽ، كال يكجػػد عنػػد كثيػػر مػػف أىػػؿ االختصػػاص معرفػػة األكلكيػػات، مػػف جيػػة تقػػديـ األىػػـ 
 عمى الميـ.

كمػػف صػػكر التقصػػير أٌف السػػٌنة لػػـ تأخػػذ طريقيػػا إلػػى عاٌمػػة المسػػمميف، كلػػـ تنػػؿ مػػنيـ 
بعضػيـ ترديػد كػبلـ الطػاعنيف فييػا كفػي مكانتيػا، حيػث يقكلػكف  التطبيؽ كالعمؿ، بؿ ناليا مف

بقكؿ القرآنييف مف ضركرة اعتماد القرآف ال غير، كال يقبمكف مف األحكاـ إال مػا كرد دليميػا فػي 
كتاب اهلل، كيجػادلكف فيمػا ثبػت حكمػو بالسػٌنة مػف مسػائؿ الشػرع؛ فيقكلػكف، ىػؿ كرد دليػؿ ذلػؾ 

كمف ىنا تظيػر ضػركرة التعريػؼ بالسػٌنة كمكانتيػا مػف  يذه األحكاـ.في القرآف؟ استنكاران كردان ل
القػػػرآف الكػػػريـ، كتظيػػػر الحاجػػػة إلػػػى إبػػػراز أىميتيػػػا كأىميػػػة أحكاميػػػا، كالقيػػػاـ بنشػػػر ثقافتيػػػا، 

ـٌ بيػػاف أف تشػػريعات  كالتأكيػػد عمػػى أٌنيػػا جػػزء مػػف الػػكحي المنػػزؿ عمػػى رسػػكؿ اهلل محمػػد  ، ثػػ
ة ال يمكػػػف معرفتيػػػا إاٌل بػػػالٌنظر فػػػي مصػػػدرم الػػػكحي معػػػان اإلسػػػبلـ بصػػػكرتيا الشػػػاممة الكاممػػػ

ـٌ التأكيػد بعػد ذلػؾ عمػى أٌف األحكػاـ الثابتػة فػي السػٌنة  الكتاب كالسٌنة؛ مف غير فصؿ بينيما. ثػ
 الشريفة ليا قكة األحكاـ في كتاب اهلل تعالى.

ـ الحػديث يعطػي إٌف التعريػؼ بعمػك ثانيًا: التعريف بعموم الحديث والعموم األخرى التي تخدمو: 
؛ كيبٌيف دقتيا، كشمكليا، ككما يقكلػكف "الحكػـ عمػى الشػيء فػرع عػف تصػٌكره"،  الثقة بيذه العمـك
كبيػػذا المعنػػى نقػػكؿ إٌف حكػػـ الٌنػػاس عمػػى السػػٌنة مػػف جيػػة تجاىميػػا، كعػػدـ تطبيقيػػا، كالتشػػكيؾ 

ىيػػة العمػػـك التػػي فييػػا، أك قنػػاعتيـ بأٌنػػو ال لػػزـك ليػػا، كػػٌؿ ذلػػؾ يعػػكد إلػػى جيميػػـ بماىيتيػػا، كما
 تضبضيا، كتضبط ركايتيا، كالتي تبٌيف بعد ذلؾ صحيحيا مف سقيميا.

كيمكنني القكؿ إٌف كثيػران مػف الٌنػاس مٌمػف يدرسػكف عمػـك الحػديث فػي حمقػات العمػـ أك 
فػي الػٌدكرات المتخٌصصػة لعمػػـك الحػديث يعجبػكف لدقػة ىػػذه العمػـك كشػمكليا، كيفخػركف بجيػػكد 

 العمماء التي كضعكىا.
كقد كجدت مف الخبرة كالتجربػة التػي حصػمتيا مػف تػدريس بعػض العامػة، أف تعمػيميـ 
مػػا يمػػـز مػػف قكاعػػد عمػػـك الحػػديث، كتعػػريفيـ بػػأىـ مصػػطمحاتو، كػػاف لػػو أثػػر إيجػػابي مػػف جيػػة 
التمييػػز بػػيف المقبػػكؿ كالمػػردكد مػػف األحاديػػث، كاعتمػػاد الكتػػب الٌصػػحيحة فػػي تعٌمػػـ األحاديػػث 

كثيػػر مػػػف الشػػػبيات العالقػػػة فػػي األذىػػػاف، كالتػػػي يكػػػكف مصػػػدرىا  كحفظيػػا، إلػػػى جانػػػب إزاحػػػة
 أعداء السٌنة مف جية، كالجيؿ مف جية أخرل.
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إشػػاعة ثقافػػة عمػػـك الحػػديث كنشػػرىا بػػيف المسػػمميف، تؤٌسػػس لمػػكعي اتجػػاه األحاديػػث و
التػػػػي تيػػػػٍركل، كتيعىػػػػرِّؼ بالقكاعػػػػد البلزمػػػػة لتمييػػػػز األحاديػػػػث المقبكلػػػػة مػػػػف األحاديػػػػث الٌضػػػػعيفة 

لمردكدة، أك عمى األقؿ عدـ قبػكؿ األحاديػث الغريبػة عمػى األسػماع؛ إال بعػد السػؤاؿ عنيػا أك ا
 الدراسة ليا.

كتبسيط عمػـك الحػديث، كالتركيػز عمػى مػا يمػـز العامػة مػف قكاعػد، أمػر ىػاـ فػي كقتنػا 
الحاضػػر، ألٌنػػو يفيػػد فػػي المجػػاؿ العممػػي التطبيقػػي، كيعمػػؿ عمػػى إيجػػاد الطريقػػة السػػميمة فػػي 

 عامؿ مع األحاديث، ككيفٌية االستفادة منيا.الت
مػف اليػاـ جػدان إبػراز المرجعيػات  ثالثًا: إبراز المرجعيات العممّيـة فـي الحـديث وبيـان مكـانتيم:

العمميػػػة فػػػي الحػػػديث عػػػف طريػػػؽ التعريػػػؼ بيػػػـ كبمكػػػانتيـ، كبيػػػاف جيػػػكدىـ فػػػي خدمػػػة السػػػٌنة 
ؿ ليػػا، كعػػدـ تػػرؾ ذلػػؾ لمنػػاس كالكشػػؼ عػػف دكرىػػـ فػػي كضػػع قكاعػػد عمػػـك الحػػديث، كالتأصػػي

 الذيف يخكضكف فييـ بعمـ كبغير عمـ.
كالتعريؼ بالمرجعايػت الحديثٌيػة، يػؤدم إلػى اعتمػاد أقػكاليـ فػي بيػاف صػحيح الحػديث 
كضػػػعيفو، كيعمػػػؿ عمػػػى الحػػػد مػػػف انتشػػػار األحاديػػػث الكاىيػػػة. كفػػػي التعريػػػؼ بعممػػػاء الحػػػديث 

تبػػع آثػػارىـ العمميػػة، كيرغػػب النػػاس فػػي المشػػيكريف المعتمػػديف فػػي الصػػنعة، مػػا يعمػػؿ عمػػى ت
ة المزيد عف عمػـك الحػديث التػي كضػعكىا، كالقكاعػد التػي صػاغكىا، كيجعػؿ لػدل العامػة ػمعرف

 الممكة المطمكبة في التعامؿ مع األحاديث المقبكلة كترؾ األحاديث المردكدة.
لتػي كيمكف اإلتياف بنماذج عمى عمك كعب أئمة الحديث مف خػبلؿ كتػب السػؤاالت، ا

تظيػػػر مػػػدل تمكػػػٌنيـ مػػػف العمػػػـ الػػػذم يتكممػػػكف فيػػػو، كمػػػدل دقػػػة القكاعػػػد التػػػي يتعػػػاممكف بيػػػا، 
كمنيػػػا: سػػػؤاالت محمػػػد بػػػف عثمػػػاف بػػػف أبػػػي شػػػيبة لعمػػػي بػػػف المػػػديني فػػػي الجػػػرح كالتعػػػديؿ، 
كسػػؤاالت ابػػف الجنيػػد ليحيػػى بػػف معػػيف، كسػػؤاالت البيرقػػاني لمػػدارقطني، كسػػؤاالت مسػػعكد بػػف 

 حاكـ النيسابكرم. عمي السٍِّجًزم لم
كتظيػر مكانػػة المرجعيػػات العمميػػة كػػذلؾ مػػف خػبلؿ كتػػب العمػػؿ، التػػي جػػاءت مادتيػػا 
العممية بصكرة سؤاؿ كجكاب، كظير مػف األجكبػة التػي أجػاب بيػا أئمػة الشػأف، مػا كػاف يتمتػع 

 بو ىؤالء العمماء مف إحاطة بالحديث كعمكمو، كمف تتبع لجميع مسائمو.
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رز مكانػة ىػؤالء األئمػة األعػبلـ كعمػك شػأنيـ بػيف أقػرانيـ بػؿ كىناؾ مكاقػؼ كثيػرة؛ تبػ
بيف شيكخيـ، كتمكٌنيـ مف عمـ الحديث. كمف ذلؾ الحكار الذم دار بػيف البخػارم كبػيف شػيخو 

منػذ " قتيبػة: فقػاؿقتيبة بف سعيد، حيث سػألو البخػارم أف يخػرج لػو أحاديػث سػفياف بػف عيينػة، 
 ،عمػػى الخطػػأ منيػػا فعمػػتي  مػػتى م  كعى  ،فييػػا كنظػػرتى  تسػػبتى اح فػػإفً  ،يا عمػػى أحػػدمػػا عرضػػتي  يػػاكتبتي 
الٌ  ـى كذلػػؾ أف الزِّ  ،الخطػػأ ألنػػي ال آمػػف أف يكػػكف فييػػا بعػػضي  ،أحػػدث بيػػا ـٍ  لىػػكا   ،كػػاف كثيػػران  حػػا

ػػ حي صػػحِّ يي فى  ،يـبى تيػػضػػكف كي ارً عى يي  ككػػاف النػػاسي   ىػػك"، فسيػػر   كتػػابي كمػػا كتركػػتي  ،يـ مػػف بعػػضبعضي
ػ "،تى قى فِّ كي " :كقاؿ ،البخارم بذلؾ فينظػر فيػو  ،يختمػؼ إليػو كػؿ يػـك صػبلة الغػداة البخػارم ذى ثـ أخى

 ".ـ عمى الخطأ منومِّ عى كيي  ،الى كقت خركجو إلى المجمس
النظػػر فييػػا؛ إٌنمػػا سػػمعيا مػػف غيػػر طريػػؽ قتيبػػة،  كىػػذه األحاديػػث التػػي قبػػؿ البخػػارم

ىػػذا ممػػا كتػػب  !د اهلليػػا أبػػا عبػػ" قتيبػػة: فقػػاؿ مػػف ىػػذه األحاديػػث، حػػديثا دٌ البخػػارم رى بػػدليؿ أٌف 
فقػػاؿ  ".هري ي ػػغى أي  ري دً فػػبل أٍقػػ ،كأحمػػد بػػف حنبػػؿ ،كعميػػو عبلمػػة يحيػػى بػػف معػػيف ،بغػػداد عنػػي أىػػؿي 
ػىىػ أنا قد كتبػتي كى  ،ازان تى جٍ مي  تى نٍ كي  ؾى ن  ألى  أكلئؾ عنؾى  إنما كتبى " البخارم:  عمػى مػا أقػكؿي  ةو د  ًعػ فٍ ذا عى

ػػ يأًبػػ كابػػفً  ،رو ٍيػػكى و عػػف يحيػػى بػػف بي تبتيػػكى  ،لػػؾى  ػػ، الميػػثً  بً ـ ككاًتػػيى رٍ مى قتيبػػة عٌمػػا جػػع رى فى  "،الميػػثً  فً عى
 .(ُ)"وي ع لى ضى خى كى  البخارم ـ قكؿى يً فى كى  كاف يقكؿ بو،

الكتػب المصػٌنفة فػي الحػديث ليسػت كٌميػا عمػى رابعًا: التعريف بالكتب المعتمـدة فـي الحـديث: 
ـك أٌف بعػض درجة كاحدة؛ مػف حيػث قػكة األحاديػث كثبكتيػا، كبعضػيا أصػح مػف بعػض، كمعمػ

المحػػػٌدثيف صػػػٌنؼ فػػػي األحاديػػػث الٌصػػػحيحة كالبخػػػارم كمسػػػمـ، كبعضػػػيـ لػػػـ يفػػػرد كتابػػػو فػػػي 
الٌصػػػػحيح، كلكػػػػف يعػػػػٌد مصػػػػن فىو مػػػػف مظػػػػاف الحػػػػديث الحسػػػػف كمسػػػػند أحمػػػػد كالسػػػػنف األربعػػػػة، 

 كبعضيـ يعٌد كتابو المصٌنؼ مف مظاٌف الحديث الٌضعيؼ كمسند الفردكس لمديممي.
المعاصػػر لكجػػدنا أغمػػب المسػػمميف ال يسػػتطعيكف التمييػػز بػػيف  كلػػك نظرنػػا فػػي كاقعنػػا 

المصنفات الحديثٌية مف حيث قكتيػا كصػحة األحاديػث التػي فييػا، بػؿ إٌف الكثيػر مػنيـ ربمػا ال 
 يعرؼ مف كتب الحديث إال صحيح البخارم كصحيح مسمـ.

                                                           

 .ِْٖ، صُِ( الذىبي، سير أعبلـ النببلء، ـ1)
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ث إٌف كأرل مف األىمية بمكاف تعريؼ الناس بيذه الكتب، كبترتيبيا حسػب قكتيػا، حيػ 
تمييز الكتب الخاصة باألحاديث الصػحيحة، أك تمػؾ التػي تعػٌد مػف مظػاٌف األحاديػث المقبكلػة، 

 يساعد في نشر األحاديث الٌصحيحة أك المقبكلة، كيمنع مف انتشار األحاديث الضعيفة.
كال بػػٌد مػػف التعريػػؼ بالكتػػب التػػي جمعػػت األحاديػػث الضػػعيفة كالمكضػػكعة، لتحقيػػؽ  
 ىدفيف:
و الناس إلى أٌف ما في ىذه الكتػب مػف أحاديػث ال يعتمػد عميػو كال يستشػيد بػو، كال ػيتنب األول:

 يصمح لبلستدالؿ بو في مجاؿ األحكاـ أك الحبلؿ كالحراـ.
تدريب الناس عمى الرجكع إلى ىػذه الكتػب عنػد الشػٌؾ بحػديث مػف األحاديػث، كالتأكػد  والثاني:

 منو إف كاف صحيحان أك غير صحيح.
شػيار كتػب األحاديػث المشػتيرة عمػى األلسػػنة، كمػف الكتػب ال تػي تحتػاج إلػى إعػػبلـ كا 

كتعريػػػؼ النػػػاس بمحتكاىػػػا، كبيػػػاف أٌنيػػػا ترصػػػد األحاديػػػث التػػػي يتناقميػػػا النػػػاس كتشػػػتير عمػػػى 
شػػيار  ألسػػنتيـ، كأٌف فييػػا األحاديػػث بػػدرجاتيا كميػػا: الٌصػػحيح، كالحسػػف، كالضػػعيؼ بأنكاعػػو. كا 

س فػػي معرفػػة مػػا اشػػتير عمػػى ألسػػنتيـ مػػف أحاديػػث، إٍف مثػػؿ ىػػذه الكتػػب؛ يسػػاعد عاٌمػػة النػػا
 كانت صحيحة فيعتمدكنيا أك كانت ضعيفة فيردكنيا.

عمػػؿ  خامســًا: عمــل موســوعة حديثّيــة تفــرد الحــديث المقبــول وتمّيــزه مــن الحــديث المــردود:
مكسػػكعة حديثٌيػػة تمٌيػػز األحاديػػث المقبكلػػة مػػف األحاديػػث المػػردكدة؛ مػػف أىػػـ القضػػايا الممٌحػػة 

لتػػي تمػػـز السػػٌنة كتخػػدـ الحػػديث الشػػريؼ، كالقيػػاـ بيػػذا العمػػؿ الكبيػػر مػػف مسػػؤكلٌية المختٌصػػيف ا
ـٌ األعمػػاؿ التػػي يجػػب أف تتضػػافر عمييػػا جيػػكدىـ، كأف تتكٌجػػو  بالحػػديث كعمكمػػو، كىػػك مػػف أىػػ

كفػػي تقػػػديرم أٌف القيػػاـ بيػػذا العمػػؿ الجميػػؿ، يعمػػػؿ عمػػى الحػػٌد مػػف ركايػػػة  إلييػػا ىمػػة الجميػػع.
الكاىيػػة، كيزيػػد مػػف انتشػػار األحاديػػث المقبكلػػة حيػػث يصػػبح بقػػدرة المخػػتص كغيػػر  األحاديػػث

ث المقبػػكؿ فيأخػػػذه كيعمػػؿ بػػػو، كيػػدع المػػػردكد كال يمتفػػت إليػػػو، ػف الحديػػػػز بيػػػالمخػػتص أف يمٌيػػػ
 د مف عاٌمة المسمميف أف ينافح عف السٌنة بمعرفة الٌصحيح منيا.ػكيصير باستطاعة أم كاح

كعتيف إحػػػداىما لمحػػديث المقبػػػكؿ كاألخػػػرل لمحػػػديث المػػػردكد كالػػدعكة إلػػػى عمػػػؿ مكسػػػ
لػػيس بػػاألمر الجديػػد، حيػػث دعػػا إليػػو غيػػر كاحػػد مػػف أىػػؿ العمػػـ، بػػؿ حػػاكؿ أف ينفػػٌذه بعضػػيـ، 
كلكف الذم حاؿ دكف ذلؾ؛ عدـ تكافر التمكيؿ البلـز لممشػركع، كممػف آمػف بيػذه الفكػرة كعمػؿ 
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د كمية أصكؿ الٌديف بجامعة األزىر سػابقان، كقػد ليا؛ األستاذ الدكتكر مكسى شاىيف الشيف عمي
بػػػدأ بػػػالخطكة األكلػػػى نحػػػك المشػػػركع بػػػالحكـ عمػػػى أحاديػػػث كتػػػب السػػػٌنة بتكزيعيػػػا عمػػػى طمبػػػة 
الػػدكتكراه كالماجسػػتير، كتقػػديـ رسػػائميـ العممٌيػػة فييػػا، كلكٌنػػو لػػـ يػػتمٌكف مػػف تنفيػػذ الخطػػكة التػػي 

 تمييا، ألٌنو لـ يجد مف يمٌكؿ المشركع.
الدكتكر أكـر ضياء العمرم قد كضع تصكره لمكسكعة السٌنة، ككضع الخطػكط ككاف 

ذا اكتسػػبت المكسػكعة الثٌقػػة العمميػػة،  العريضػة لتنفيػػذىا، كبػٌيف أىمٌيػػة ىػذه المكسػػكعة، فقػاؿ: "كا 
فإٌنيػػػا سػػػتزيح عبئػػػانعف الميتمػػػػيف مػػػف الفقيػػػاء كالػػػٌدعاة، إذ ال عػػػػذر ألحػػػد بعػػػدىا فػػػي إشػػػػاعة 

لمكضكعة، أك االستدالؿ بيا، كفي ذلؾ حفػظ لمسػٌنة كصػيانة ليػا، كحفػظ األحاديث الٌضعيفة كا
 .(ُ)لؤلٌمة مف االنحراؼ عف التكجييات الٌنبكٌية الٌصحيحة"

كػؿ مػف نظػر فػي  سادسًا: بيان الجيود التي بذليا العمماء في سـبيل الحفـاظ عمـى الحـديث:
ا أٌف المحػٌدثيف بػذلكا جيػكدان يصػؿ إلػى نتيجػة مفادىػ -ككػاف منصػفان  –جيكد المحػٌدثيف العممٌيػة 

عظيمػػة فػػػي سػػبيؿ الحفػػػاظ عمػػى سػػػن ة الن بػػي صػػػمى اهلل عميػػو كسػػػم ـ، كقػػٌدمكا صػػػكران فريػػدة مػػػف 
اإلبداع العممي؛ مػف أجػؿ صػيانة الحػديث مػف الكػذب كتجريػده مػف الػكىـ كالتحريػؼ، ككضػعكا 

لػٌذتيـ بالرحمػة فػي طمػب لذلؾ ضكابط دقيقة تؤدم إلى نقػؿ الحػديث نقػبلن دقيقػان محػرران، ككانػت 
الحديث كطمب اإلسناد العالي، ككاف حرصيـ عمى سماع الحديث الكاحد مػف طػرؽ كثيػرة مػف 

 أجؿ الكشؼ عف العمؿ في الركاية.
يحيػى بػف  نقمو أىػؿ العمػـ عػف كمف صكر اإلبداع كبذؿ الجيد في خدمة الحديث؛ ما

ػػ" عٌفػاف: فقػاؿ ،سػممة يسػػمع منػو حػديث حمػاد بػػف بػف مسػمـ إلػػى عفػاف ؛ أٌنػو جػاءمعػيف و تى عٍ مً سى
 يحيى بػف معػيف. أف يحدث عٌفاف فأبى "،و مف سبعة عشر رجبلن نعـ سمعتي " :فقاؿ ؟"مف غيرم

"، فذىب إلى مكسػى بػف نحدر إلى البصرة  كأسمعو مف التبكذكيأإنما ىك درىـ ك " يحيى: فقاؿ
مػف  وي تي عٍ مً نعػـ سىػ" :فقػاؿ ".؟و مػف غيػرمتى عٍ مً سىػ" :فقػاؿ لػو التبػكذكي إسماعيؿ التبكذكي بالبصرة،

ز ػد أف أميػػأريػ" ابف معػيف: قاؿف .(ِ)؟"ما تريد بذلؾ" مكسى التبكذكي: فقاؿ ".سبعة عشر رجبلن 

                                                           

 .ِّْالعمرم، أكـر ضياء، بحكث في تاريخ السن ة، ص( 1)
 ( )ما تريد بذلؾ؟(: أم ما تريد بسماع أحاديث حماد بف سممة مف طرؽ كثيرة؟2)
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و ت أٌنػػعرفػ أ،فػإذا اتفػؽ لػي الجميػع عمػى خطػ ،مف خطأ مف ركل عنػو (ُ)خطأ حماد بف سممة
ذا انفرد بو بعض الركاة عنو ،ممةػاد بف سػمف حم  .(ِ)"عرفت أنو منو ؛كا 

ز ثقػػة النػػاس بالقكاعػػد  كفػػي بيػػاف جيػػكد المحػػٌدثيف، كالكشػػؼ عنيػػا، كنشػػرىا، مػػا يعػػزِّ
كايػػػة، كباألحكػػػاـ التػػػي أطمقكىػػػا عمػػػى األحاديػػػث مػػػف جيػػػة الٌصػػػحة  التػػػي كضػػػعكىا لضػػػبط الرِّ
كعػدميا. كينبنػػي عمػى ذلػػؾ إشػاعة األحاديػػث الٌصػحيحة بػػيف النػاس كتػػرؾ األحاديػث الضػػعيفة 

 .كالحٌد مف انتشارىا
مػػف األعمػػاؿ العمميػػة الياٌمػػة؛ التػػي يكجػػو إلييػػا ســابعًا: القيــام بدراســات الحــديث الموضــوعي: 

األسػػاتذة أبحػػاثيـ، كيكتػػب فييػػا طمبػػة الدراسػػات العميػػا رسػػائميـ، دراسػػات الحػػديث المكضػػكعي، 
التػػي يكػػكف مػػف ثمارىػػا تمييػػز األحاديػػث الٌصػػحيحة مػػف األحاديػػث الضػػعيفة، كتخػػدـ أصػػحاب 

غيػر الشػرعية بمعرفػة األحاديػث التػي تخػدـ عمػكميـ، كتمييػز مػا صػٌح منيػا مٌمػػا التخٌصصػات 
لـ يصٌح، ثـ  الكقكؼ عمػى السػٌنة التػي تخػدـ المكضػكع الكاحػد مػف مكضػكعات فنػكنيـ، فيكػكف 

كىنػػػاؾ فكائػػد أخػػػرل يمكػػػف  االعتمػػاد عمػػػى مػػا ثبػػػت مػػف األحاديػػػث، كتػػرؾ مػػػا لػػـ يثبػػػت منيػػا.
مكضػػكعي، منيػػا إبػػراز جيػػكد المحػػٌدثيف فػػي نقػػد األحاديػػث، تحصػػيميا مػػف دراسػػات الحػػديث ال

فػي مجػاؿ دراسػة  كبياف دٌقة قكاعدىـ، كذلؾ مف خبلؿ التطبيػؽ العممػي لمقكاعػد التػي كضػعكىا
ـٌ إٌف ىػػذه الدراسػػات تسػػاعد فػػي عمػػؿ المكسػػكعات الحديثيػػةاألحاديػػث كنقػػدىا.  ، حيػػث يمكػػف ثػػ

كمػػػػا يمكػػػػف جعميػػػػا أساسػػػػان لعمػػػػؿ  ا لعمػػػػؿ مكسػػػػكعة خاصػػػػة بالمكضػػػػكعات الحديثيػػػػة،يػػػػعجم
 مكسكعتيف إحداىما في األحاديث المقبكلة، كاألخرل في األحاديث المردكدة.

يعٌد تدريس ىذا المسػاؽ مػف الحاجػات الممحػة لدراسػة  ثامنًا: تدريس مساق تخريج األحاديث:
يػة األحاديث الشريفة، كيعتبر مف األسس البلزمػة لمتعامػؿ مػع نصػكص السػٌنة المشػرفة مػف ج

ثبكتيػػا أك ردىػػا كعػػدـ قبكليػػا. كحاجػػة الٌدارسػػيف إلػػى ىػػذا العمػػـ ال تقتصػػر عمػػى فئػػة الٌدارسػػيف 
لعمػػػـك الشػػػريعة، بػػػؿ تشػػػمؿ غيػػػرىـ مٌمػػػف تقػػػـك دراسػػػاتيـ عمػػػى السػػػٌنة، كتعتمػػػد أبحػػػاثيـ عمػػػى 

 األحاديث المرفكعة كاآلثار المكقكفة.
                                                           

( عرؼ عف حماد بف سممة تغيره بأخرة، كركل لو مسمـ دكف البخػارم. انظػر: ابػف حجػر، تقريػب التيػذيب، 1)
 .ُٖٕص

 .ُِٖ، صُ( الباجي، التعديؿ كالتجريح، ـ2)
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ٌمػػػـ الػػػدارس الكصػػػكؿ إلػػػى مكضػػػع  الحػػػديث فػػػي مصػػػادره كمعمػػػـك أٌف فػػػف التخػػػريج ييعى
األصػػمية، كيعطيػػو القػػدرة عمػػى تمييػػز كتػػب األحاديػػث المقبكلػػة مػػف غيرىػػا مػػف الكتػػب، كيدربػػو 

 عمى الحكـ عمى األحاديث؛ لمعرفة درجتيا مف حيث القبكؿ كالرد.
كليػذا فػػإٌف عمػػى كمٌيػػات الشػػريعة كالمعاىػػد الشػرعية العمػػؿ عمػػى تكثيػػؼ دراسػػة تخػػريج  

كالتأكيد عمى أف تكػكف ضػمف المسػاقات اإلجباريػة، كالتكسػع فػي ىػذا األحاديث كالحكـ عمييا، 
الجانػػب بعقػػد الػػدكرات المتنكعػػة فػػي ىػػذا الفػػف، كالتركيػػز عمػػى الجانػػب التطبيقػػي العممػػي إلػػى 

 جانب الطرح الٌنظرل.
كيمكػػػػف أف يكػػػػكف مسػػػػاؽ التخػػػػريج ذا مسػػػػتكيات متعػػػػٌددة، بحيػػػػث يخػػػػدـ كػػػػؿ مسػػػػتكل  

يعطيػػػػو مػػػػف المعمكمػػػػات مػػػػا يتناسػػػػب كدرجػػػػة تعاممػػػػو مػػػػع شػػػػريحة مػػػػف شػػػػرائح أىػػػػؿ العمػػػػـ، ك 
األحاديػػػث، كيقػػػٌدـ لػػػو مػػػف الدربػػػة كالتطبيػػػؽ العممػػػي مػػػا يؤىمػػػو لمتعامػػػؿ مػػػع الركايػػػات الحديثيػػػة 

 بصكرة صحيحو، في حدكد دراستو كما يناسب تخٌصصو.
كعمينػػػا أف النقمػػػؿ مػػػف عمػػػؿ دركات عمميػػػة لمعاٌمػػػة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ، كأف نقػػػٌدـ ليػػػـ  
عممية تطبيقية، مف جية التعامؿ مع المصادر األصمية، كالرجػكع إلػى األصػكؿ مػف  معمكمات

مصادر الحػديث، كتزكيػدىـ بػبعض المعمكمػات كتعػريفيـ بمعنػى االصػطبلحات التػي يجػدكنيا 
فػػي كتػػب الحػػديث، كالتػػي ال غنػػى عنيػػا لكػػؿ مػػف يتعامػػؿ مػػع األحاديػػث كيقػػرأ فػػي المصػػنفات 

 التي حكتيا.
 الخاتمـــة

اتمة البحث، كبعد العرض لمادة المباحػث الثبلثػة، أعػرض ألىػـ االسػتنتاجات كفي خ 
 كأىـ التكصيات التي يمكف االستفادة منيا في المؤتمر المبارؾ.

تكاجػػو السػػٌنة فػػي كقتنػػا الحاضػػر تحػػديان كبيػػران، كىػػذا التحػػٌدم يتمثٌػػؿ بالجيػػؿ بيػػا كبمكانتيػػا،  -ُ
 كبإثارة الشبيات الكثيرة نحكىا.

السٌنة في كقتنا الحاضر إلى تضافر الجيكد مف أجؿ حمايتيا، بتعٌمميػا، كتعميميػا، تحتاج  -ِ
براز عظيـ مكانتيا.  كنشر عمكميا كثقافتيا كا 

يشػػمؿ أصػػناؼ النػػاس كميػػـ، مػػع التفػػاكت فػػي نسػػبة استشػػياد كػػؿ فئػػة مػػف الفئػػات، كمػػع  -ّ
 كجكد االختبلؼ في المقاصد كالنيات.
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يحة، كالتعريػؼ بمصػادرىا، يعػدُّ مػف الكسػائؿ المسػاعدة عمػى القياـ بنشػر األحاديػث الٌصػح -ْ
 الحد مف انتشار األحاديث الكاىية.

عمؿ مكسكعتيف لمحػديث إحػداىما لؤلحاديػث المقبكلػة كاألخػرل لؤلحػديث المػردكدة، يعػالج  -ٓ
كثيػػػران مػػػف المشػػػكبلت المعاصػػػرة، الخاصػػػة بالتعامػػػؿ مػػػع السػػػنة المطيػػػرة كاالسػػػتفادة مػػػف 

 كنكزىا.
بػػاألثر السػػٌيء الػػذم تيٍحدثػػو  -مػػف خػػبلؿ المحاضػػرات الكتػػب كالنشػػرات -لتػػذكير الػػٌدائـ ا -ٔ

 األحاديث الكاىية في عقائد اإلسبلـ كتشريعاتو.
العنايػػػة بنشػػػر ثقافػػػة الحػػػديث كعمكمػػػو، مػػػف خػػػبلؿ تبسػػػيط عمػػػـك الحػػػديث، كالتصػػػنيؼ فػػػي  -ٕ

 ض الٌصالحيف لمنككم.األحاديث البلزمة لعامة الناس، عمى نحك يشبو تصنيؼ كتاب ريا
ضػػركرة عقػػد المحاضػػرات كالنػػدكات كالػػدكرات، التػػي تخػػدـ الحػػديث كعمكمػػة، كتكػػكف لغيػػر  -ٖ

 المختصيف مف الناس.
ضػػركرة االسػػتفادة مػػف التقنيػػات الحديثػػة فػػي خدمػػة السػػنة كالعمػػـك الخاٌصػػة بيػػا، كتكظيػػؼ  -ٗ

تػي تعػٌزز مكانتيػا كتقضػي خدمة االنترنت لتعميميا، كنشر ثقافتيػا كمػا يمػـز مػف عمكميػا ال
 عمى كثير مف الشبيات التي تثار حكليا.

ضركرة إبراز أئمة الحديث كأعبلميـ، كالتعريؼ بيـ كبجيكدىـ العظيمة التي قػامكا بيػا،  -َُ
كبيػػاف القكاعػػد الشػػاممة المتكاممػػة التػػي سػػاركا عمييػػا فػػي نقػػد األحاديػػث، كدراسػػتيا، كتمييػػز 

 الٌصحيح مف الٌضعيؼ منيا.
 صيات:التو 
التكصػػػية بتػػػدريس مسػػػاؽ "تخػػػريج األحاديػػػث كالحكػػػـ عمييػػػا" فػػػي جميػػػع كميػػػات الشػػػريعة  -ُ

كالمعاىػػد الشػػرعية، كجعمػػو مسػػاقان إجباريػػان لكػػؿ مػػف يػػدرس الشػػريعة كعمكميػػا، ككػػذلؾ مػػف 
يدرس عمكمان أخرل ليػا مسػاس بالسػٌنة، كتقػـك دراسػتو كأبحاثػو عمػى االسػتدالؿ باألحاديػث 

 الشريفة.
ميػػػة إلكتركنيػػػة لمحػػػديث كعمكمػػػو، تقػػػٌدـ المسػػػاقات العمميػػػة كالمحاضػػػرات إلكتركنيػػػان، فػػػتح ك -ِ

كتعقد االمتحانات، كتمنح الشػيادات، لكػؿ مػف يطمػب دراسػة الحػديث كعمكمػو فػي أصػقاع 
 العالـ كٌمو.
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إصػػدار مجمػػة إلكتركنيػػػة لمسػػنة، تعنػػى بالحػػػديث كعمكمػػو كقضػػاياه، كيكػػػكف االتفػػاؽ عمػػػى  -ّ
تػػركيج ليػػا مػػف قبػػؿ المختصػػيف فػػي العػػالميف العربػػي كاإلسػػبلمي، كييٍحػػرىص الكتابػػة فييػػا ال

ي العػػالـ كمػػو؛ مػػف جيػػة مرجعيتيػػا، كمػػف جيػػة تمٌيػػز مػػف يكتػػب ػدة فػػػعمػػى أف تكػػكف معتمػػ
 فييا.
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* العجمكني، إسماعيؿ بف محمد الجراحػي، كشػؼ الخفػاء كمزيػؿ اإللبػاس عٌمػا اشػتير مػف األحاديػث 
 ىػ.َُْٓ، ْاس، تحقيؽ أحمد القبلش، مؤسسة الرسالة، بيركت، طعمى ألسنة الن  

* ابػػػف عػػػدم، أبػػػك أحمػػػد عبػػػد اهلل، الكامػػػؿ فػػػي ضػػػعفاء الرجػػػاؿ، تحقيػػػؽ سػػػييؿ زكػػػار، دار الفكػػػر، 
 ـ.ُٖٖٗىػ/َُْٗ، ّبيركت، ط

* العراقي، أبك الفضؿ عبد الرحيـ بف الحسيف، المغني عف حمؿ األسفار في األسفار في تخػريج مػا 
، ّاإلحيػػػػػاء مػػػػػف األخبػػػػػار، كىػػػػػك بػػػػػذيؿ إحيػػػػػاء عمػػػػػـك الػػػػػيف لمغزالػػػػػي، دار الفكػػػػػر، بيػػػػػركت، ط فػػػػػي

 ـ.ُُٗٗىػ/ُُُْ
* ابػػػف العمػػػاد الحنبمػػػي، أبػػػك الفػػػبلح عبػػػد الػػػرحمف، شػػػذرات الػػػٌذىب فػػػي أخبػػػار مػػػف ذىػػػب، المكتػػػب 

 التجارم، بيركت، بدكف رقـ الطبعة أك تاريخ الطبع.
، ٓالسٌنة المشٌرفة، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينػة المنػٌكرة، ط* العمرم، أكـر ضياء، بحكث في تاريخ 

 ـ.ُْٗٗىػ/ ُُْٓ
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* العراقي، أبك الفضؿ عبد الرحيـ بف الحسيف، المغني عف حمؿ األسفار في األسفار في تخػريج مػا 
، ّفػػػػػي اإلحيػػػػػاء مػػػػػف األخبػػػػػار، كىػػػػػك بػػػػػذيؿ إحيػػػػػاء عمػػػػػـك الػػػػػيف لمغزالػػػػػي، دار الفكػػػػػر، بيػػػػػركت، ط

 ـ.ُُٗٗىػ/ُُُْ
* الغزالػػي، أبػػك حامػػد محٌمػػد بػػف محٌمػػد، إحيػػاء عمػػـك الػػٌديف، كبذيمػػو المغنػػي عػػف حمػػؿ األسػػفار فػػي 

 ـ.ُُٗٗىػ/ُُُْ، ّاألسفار لمعراقي، دار الفكر، بيركت، ط
* ابف ماجو، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، السػنف، تحقيػؽ شػعيب األرنػؤكط كآخػريف، الرسػالة 

 ـ.ََِٗػ/ىَُّْ، ُالعالمية، دمشؽ، ط
ىػػػ/ ُِّْ، ُ* محٌمػػد، أمػػيف عمػػر، المستشػػرؽ جكلدتسػػيير كالسػػنة الٌنبكيػػة، دار اإلعػػبلـ، عٌمػػاف، ط

 ـ.َُُِ
* المػػػٌزم، أبػػػك الحجػػػاج يكسػػػؼ، تيػػػذيب الكمػػػاؿ فػػػي أسػػػماء الٌرجػػػاؿ، تحقيػػػؽ بشػػػار عػػػكاد معػػػركؼ، 

 ـ.ُِٗٗىػ/ُُّْ، ُمؤٌسسة الرسالة، دمشؽ، ط
امع الٌصػحيح، تػرقيـ كعنايػة محمػد فػؤاد عبػد البػاقي، دار إحيػػاء * مسػمـ بػف الحجػاج النيسػابكرم، الجػ

 التراث العربي، بيركت، بدكف رقـ الطبعة أك تاريخ الطبع.
* ابف معػيف، أبػك زكريػا يحيػى بػف معػيف بػف عػكف، التػاريخ، دراسػة كتحقيػؽ أحمػد محمػد نػكر سػيؼ، 

، ُالعزيػز، مٌكػة المكٌرمػػة، طسمسػمة مػف التػراث اإلسػبلمي، نشػػر كميػة الشػريعة، جامعػة الممػػؾ عبػد 
 ـ.ُٕٗٗىػ/ُّٗٗ

* ابػف المنػػذر النيسػػابكرم، أبػػك بكػػر محمػػد بػػف إبػراىيـ، األكسػػط، تحقيػػؽ صػػغير أحمػػد محمػػد حنيػػؼ، 
 ىػ.َُْٓ، ُدار طيبة، الرياض، ط

* ابػػف منظػػكر، محمػػد بػػف مكػػـر األنصػػارم، لسػػاف العػػرب، طبعػػة مصػػٌكرة عػػف طبعػػة بػػكالؽ، سمسػػمة 
صػػػرية العاٌمػػػة لمتػػػأليؼ كاألنبػػػاء كالٌنشػػػر، القػػػاىرة، بػػػدكف رقػػػـ الطبعػػػة أك تػػػاريخ تراثنػػػا، المؤسسػػػة الم

 الٌطبع.
* أبػػك نعػػيـ األصػػبياني، أحمػػد بػػف عبػػد اهلل، حميػػة األكليػػاء كطبقػػات األصػػفياء، دار الكتػػب العممٌيػػة 

 ـ.ُٖٖٗىػ/ َُْٗ، ُبيركت، ط
مكضكع، تحقيػؽ عبػد الفتػاح أبػك * اليركم القارم، عمي بف سمطاف بف محٌمد، المصنكع في معرفة ال

 ىػ.َُْْ، ْغدة، مكتبة الرشد، الٌرياض، ط
* ابػػف ىشػػاـ، أبػػك محمػػد عبػػد الممػػؾ بػػف ىشػػاـ بػػف أيػػكب الحميػػرم، السػػيرة النبكيػػة، تحقيػػؽ كتعميػػؽ 

ىػػػػػػ/ َُْٗ، ُكتخػػػػريج ىمػػػػػاـ سػػػػعيد كمحمػػػػػد أبػػػػػك صػػػػعيميؾ، مكتبػػػػػة المنػػػػار، الزرقػػػػػاء، األردف، ط
 ـ.ُٖٖٗ

بي بكر، مجمع الزكائػد كمنبػع الفكائػد، دار الريػاف لمتػراث كدار الكتػاب العربػي، * الييثمي، عمي بف أ
 ىػ.َُْٕالقاىرة كبيركت، بدكف رقـ الطبعة، 
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 القصص الواىية وأثرىا عمى التفسير
  (ُ)فايز حسان سميمان أبو عمرة

 ممخص البحث
تمػػػاـ سػػػيتناكؿ الباحػػػث القصػػػص القرآنػػػي فػػػي التفسػػػير كأثرىػػػا عمػػػى األمػػػة، كمػػػدل اى

كسيسػػتخدـ الباحػػث  العممػػاء فػػي تنقيػػة ىػػذه القصػػص، كبيػػاف المرحمػػة التػػي أدت إلػػى انتشػػارىا،
 المنيج الكصفي التحميمي.

 المقدمة:
آلو  كعمى نبينا محمد ة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميفصبلالالحمد هلل رب العالميف، ك 

 ، جعمو اهلل نكران كنبراسان ليذه األمة أما بعد: كصحبو أجمعيف
 ا كأمثاالن فيو مكاعظ كحكمن  ا، كجعؿا كضمنو أخبارن نو قصصن أنزؿ كتابو كضم  فإف اهلل 

اإلنساف متى تفكر في آيات  كعجائب كغرائب، كأمر باالعتبار كالتفكر كالتذكر؛ كذلؾ ألف
بما أخبر بو الرب تعالى عف نفسو،  اا ثابتن ا، كآمف إيمانن اهلل كفي عجائب مخمكقاتو ازداد يقينن 

كاعتمد في إثباتيا عمى أخبار كحكايات ، ا ال صحة لياىناؾ مف ركل حكايات كأخبارن  ثـ إف
دخميا التحريؼ التي دخؿ في كثير منيا  عف الكتب السابقة، مف كتب بني إسرائيؿ كالتي

كاف  فيذا بحث متكاضع بذؿ فيو الباحث جيدان يكضح فيو القصص الكاىية كما .االفتراء
مف القصص الخيالي  ثر سيء في التفسير، إذ أدخمت فيو كثيران أمف ليذه اإلسرائيميات 

خضاعيا  نقد الركاية،  لمعاييرالمخترع، كاألخبار المكذكبة، كىذا ما دفع العمماء لمقاكمتيا، كا 
 كمكازيف الشريعة لتمييز المقبكؿ مف المردكد.

 وييدف ىذا البحث إلى:
 . نيؿ رضا اهلل  -ُ
 األمة.بياف القصص الكاىية كخطرىا عمى  -ِ

المساىمة في تنقية كتب التفسير مف الركايات المكذكبة مف اإلسرائيميات كحكايات  -ّ
 القصاص.

                                                           

 غزة . -جامعة األقصى -أستاذ مساعد بقسـ الدراسات اإلسبلمية  (1)
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 بياف خطر ىذه القصص عمى األمة اإلسبلمية. -ْ

كلتحقيؽ أىداؼ البحث كغرضو جعمناه في تمييد كثبلثة مباحث كخاتمة كفيرس 
 لممصادر.

 كيشتمؿ عمى ثبلثة بنكد: بلح.القصص في المغة كاالصط التمييد: خطة البحث كما يمي:
 البند األكؿ: القصة في المغة.

 البند الثاني: كجكه كممة القصص.
 البند الثالث: القصة في االصطبلح.

 المبحث األول: ظيور القصص الواىية في التفسير. 
 إلى كفاتو. المرحمة األكلى: كانت بيف رسالة النبي محمد 

 . التي عاش فييا أصحاب رسكؿ اهلل المرحمة الثانية: كتتمثؿ في الحقبة 
 المرحمة الثالثة: تتمثؿ في عصر التابعيف حتى قياـ الدكلة العباسية. 

 المرحمة الرابعة: كتشمؿ الفترة مف العصر العباسي حتى كقتنا الحاضر. 
 المبحث الثاني: األسباب التي دعت إلى انتشار القصص الواىية. 

 أكالن: األخذ عف أىؿ الكتاب. 
 نيان: الزىاد كالمتصكفة.ثا

 ثالثان: اختفاء األسانيد.
 رابعان: كجكد الًفرىؽ كالجماعات الدينية المختمفة.

 خامسان: الخطباء غير المؤىميف عمميان.
 المبحث الثالث: نماذج من القصص القرآني وأثرىا عمى األمة.

 المطمب األكؿ: كسكسة إبميس آلدـ. 
 ت الحراـ. المطمب الثاني: فيما جاء حكؿ البي
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القصة بمعنى قص أثره أم تتبعو كاقتفاه مف خبلؿ آثاره  البند األول: القصة في المغة:
كشكاىده، كقد تركل بمعنى الجممة مف الكبلـ، أك الخبر، أك الحديث أك األمر، كقد يككف 

 .(ُ)معناىا المغكم الحكاية عف خبر كقع في زمف مضى أك انتيى 
كضػع مكضػع المصػدر، حتػى صػار أغمػب  -بالفتح  –كالقصص: الخبر المقصكص

 بكسر القاؼ: جمع القصة التي تكتب، كالقصة: األثر كالحديث. –عميو، كالقصص 

 .(ِ)كالقاص الذم يأتي بالقصة عمى كجييا ككأنو يتتبع معانييا كألفاظيا 
 البند الثاني: وجوه كممة القصص: 

 كليا عدة معاف: كردت مادة القصة في القرآف الكريـ في ستة مكاضع 
َوُرُشًَل َقْد َقَصْصـَوُهْم َعَؾْقَك ِمْن َقْبُل ]: جاءت بمعنى التسمية: قاؿ اهلل تعالى : الوجو األول

 بمعنى سميناىـ لؾ كلـ نسميـ.  { 897[ }النساء:َوُرُشًَل ََلْ َكْؼُصْصُفْم َعَؾْقَك 
أم بمعنى فاقرأ { 8:9عراف:[ }األَفوْقُصِص الَؼَصَص ]كردت بمعنى القراءة،  الوجو الثاني:
وَن َعَؾْقُؽْم َآَيوِت ]كقكلو تعالى:   بمعنى يقرأكف كيتمكف.  { 861[ }األىعام:َيُؼصه
ائِقَل ]كردت بمعنى يبيف، قاؿ تعالى :  الوجو الثالث: [ إِنه َهَذا الُؼْرَآَن َيُؼصه َعَذ َبـِي إِْْسَ

 بمعنى يبيف ليـ.  { 9:}النمل:
و ]ت بمعنى تتبع األثر، قاؿ تعالى : : جاءالوجو الرابع ا َعَذ َآَثوِرِِهَ َقوَل َذلَِك َمو ُكـهو َكْبِغ َفوْرَتده

بمعنى رجعا مف الطريؽ الذم سمكاه، كيقصاف أثر سيرىما بمعنى { 97[ }الكهف:َقَصًصو
قهِ ]يتتبعانو، قاؿ تعالى :  ًْ أِلُْخاِِه ُقصِّ  . {88[ }القصص:َوَقوَل

[ َفَؾَمه َجوَءُه َوَقصه َعَؾْقِه الَؼَصَص ]ت بمعني أخبر كأنبأ، قاؿ تعالى : : جاءالوجو الخامس

ـَو ُرُشًَل ِمْن َقْبؾَِك ِمـُْفْم َمْن ]يعني أخبره بخبره، كقاؿ تعالى :  { 58}القصص: َوَلَؼْد َأْرَشْؾ

                                                           

، دار صػػادر بيػػركت، الطبعػػة األكلػػى، معجػػـ مقػػاييس المغػػة البػػف ّٕ/ٕانظػػر لسػػاف العػػرب البػػف منظػػكر  (ُ)
 ـ.ُٕٗٗ-قُّٗٗ، دار الفكر، ُُ/ٓفارس 

 ، دار الدعكة .ُٗٓ/ُالمعجـ الكسيط إبراىيـ مصطفى ، تحقيؽ مجمع المغة العربية، (ِ) 
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ْ َكْؼُصْص َعَؾْقَك  اؾ بأخبار بعضيـ كلـ ، أم أنبأن{;:[ }غافر:َقَصْصـَو َعَؾْقَك َوِمـُْفْم َمْن ََل
 نطمعؾ عمى ما كاف مف شأف آخريف منيـ. 

[ َكَذلَِك َكُؼصه َعَؾْقَك ِمْن َأْكَبوِء َمو َقْد َشَبَق ]جاءت بمعني ننزؿ، قاؿ تعالى :  الوجو السادس:

 .(ُ)يعني باإلنباء كاإلخبار  { >>}طه:
ع األثػر كاإلخبػار كبالنظر في مادة القصص كمعانييا المغكيػة، فإنيػا تػأتي بمعنػى تتبػ

عمػػا يحػػدث مػػف شػػأف اآلخػػريف، كىكػػذا ىػػػي القصػػة فإنيػػا تأتينػػا بالصػػكرة الغائبػػة فػػي صػػػكرة 
 حسية مشاىدة، قريبة مف أذىاف الناس.
عػٌرؼ عبػد الكػريـ الخطيػب القصػص الػكاردة فػي القػرآف  البند الثالث: القصة فـي االصـطالح:

ا النػػاس، أك غفمػػكا عنيػػا، كغايػػة مػػا الكػػريـ فقػػاؿ "الكشػػؼ عػػف آثػػار كتنقيػػب عػػف أحػػداث نسػػيي
لفػػاتيـ إلييػػا ليكػػكف ليػػـ  يػػراد بيػػذا الكشػػؼ ىػػك إعػػادة عرضػػيا مػػف جديػػد لتػػذكير النػػاس بيػػا، كا 

 .(ِ)منيا عبرة كمكعظة، كىكذا كاف القصص القرآني كليذا جاء" 
كعرفيا عبد الرب نكاب " أف مفيـك القصة في القرآف الكػريـ قػد تتفػاكت فييػا كجيػات 

كذلؾ نظران لما فػي القصػة القرآنيػة مػف خصػائص تميزىػا عػف غيرىػا، كمػف صػدؽ فػي النظر، 
الكاقعية التاريخية، كجاذبيػة فػي العػركض كالبيػاف، كشػمكلية فػي المكضػكع، كعمػك فػي اليػدؼ، 

 .(ّ)كتنكع في المقصد كالغرض، ككضكح في اإلعجاز" 
قػع الػذم تحيػاه األمػة كبالنظر فيما سبؽ نجػد أف مفيػـك القصػة القرآنيػة تعبػر عػف الكا

اإلسػػبلمية بػػدكف زيػػادة كال نقصػػاف كقػػد بػػيف صػػبلح الخالػػدم "أف فػػي الركايػػات كاألخبػػار البػػد 
مػػػف المسػػػاكاة عنػػػد التتبػػػع كالمتابعػػػة ، بػػػأف يكػػػكف الخبػػػر مركيػػػان كمقصكصػػػان كمػػػا ىػػػك، اليزيػػػد 

                                                           

، دار العمػػـ لممبليػػيف بيػػركت ،  ِّٖانظػػر إصػػبلح الكجػػكه كالنظػػائر فػػي القػػرآف الكػػريـ هلل لمػػدامغاني ص (ُ) 
 .ـ َُٖٗالطبعة الثالثة : 

 القػػاىرة، -، ط: السػػنة المحمديػػةٕالقصػػص القرآنػػي فػػي منطكقػػو كمفيكمػػو، لعبػػد الكػػريـ الخطيػػب ص (ِ)
 .ـُْٔٗ-ىػُّْٖ

 -دمشؽ، الػدار الشػامية -، ط: دار القمـُْٔ تعالى د.عبد الرب نكاب الديف آؿ نكاب صالدعكة إلى اهلل(ّ) 
 .ـَُٗٗ-ىػَُُْ بيركت،



 

-ُُُ- 

خبػػر ئان مػػف األحػػداث كاإلضػػافات عمػػى األصػػؿ، فعميػػو أف يكػػكف كبلمػػو مسػػاكيا لميالقػػاص شػػ
 .(ُ)الكاقع مف قبؿ بدكف زيادة كال نقصاف" 

لقد كانػت الكثنيػة منتشػرة قبػؿ اإلسػبلـ بمختمػؼ المبحث األول: ظيور القصص في التفسير: 
 ألكانيا، ككانت الييكدية كالنصرانية تقص عمي الناس مف أباطيميا المنحرفة كالضعيفة.

ػػا مػػف الشػػرؾ كييعيػػديىـ فكػػاف مػػف الطبيعػػي أف يجعػػؿ اهلل تبػػارؾ كتعػػالي لمبشػػرية م خرجن
ليبػػدد الشػػرؾ كيػػدعك  إلػػي العبػػادة الحقػػة، عبػػادة التكحيػػد، فأرسػػؿ اهلل تبػػارؾ كتعػػالي محمػػدنا 

اجتمػع العػرب عمػي ديػف كاحػد ىػك ديػف اإلسػبلـ، كيحقػؽ ليػـ العػدؿ  إلي التكحيد، فبرسالتو 
ا بمراحػؿ عديػدة مػف كاألماف كيمحك الشرؾ كالطغيػاف. كلقػد مػرت الدكلػة اإلسػبلمية منػذ نشػأتي

 حيث التفسير كتكضيح معالـ الشرع.
كانػػت مرحمػػة ، كىػػذه المرحمػػة  ووفاتــو المرحمــة األولــى : كانــت بــين رســالة النبــي محمــد 

تكلى تفييـ أصحابو رضكاف اهلل عمػييـ جممػة كتفصػيبل فكػاف  فالنبي  .التنزيؿ كتتابع الكحي
ب عػػػنيـ مػػػف دقػػػائؽ األمػػػكر، قػػػاؿ تعػػػالى : المرجػػع بالنسػػػبة ليػػػـ رضػػػكاف اهلل عمػػػييـ فيمػػػا يغيػػ

ُرونَ ] ُفْم َيَاَػؽه َل إَِلْقِفْم َوَلَعؾه َ لِؾـهوِس َمو ُكزِّ ْكَر لُِاَبنيِّ  . { 77[ }النحل:َوَأْكَزْلـَو إَِلْقَك الذِّ
القػػرآف فػػي جممتػػو، أم بالنسػػبة  قػػاؿ محمػػد الػػذىبي: "كػػاف طبيعينػػا أف يفيػػـ أصػػحاب النبػػي 

مػػا فيمػػو تفصػػيبلن كمعرفػػة دقػػائؽ باطنػػو بحيػػث ال يغيػػب عػػنيـ شػػاردة كال لظػػاىره كأحكامػػو، أ
كاردة، فيػػذا غيػػر ميسػػكر ليػػـ بمجػػرد معػػرفتيـ لمغػػة القػػرآف؛ بػػؿ ال بػػد ليػػـ مػػف البحػػث كالنظػػر 

فيمػػػا يشػػػكؿ عمػػػييـ فيمػػػو، كذلػػػؾ ألف القػػػرآف فيػػػو المجمػػػؿ، كالمشػػػكؿ،  كالرجػػػكع إلػػػي النبػػػي 
كلكػػف ىػؿ قػػاـ  .(ِ)معرفتػو مػػف أمػكر أخػػرم يرجػع إلييػا"  كالمتشػابو، كغيػر ذلػػؾ ممػا ال بػػد فػي

 بتكضيح كؿ ما جاء بو القرآف الكريـ ألصحابو رضكاف اهلل عمييـ ؟ الرسكؿ 
مف القرآف الكريـ، فذىب البعض منيـ  اختمؼ العمماء في القدر الذم بينو النبي 

الكريـ ككؿ معانيو كاستدؿ  بٌيف ألصحابو كؿ ألفاظ القرآف ابف تيمية إلى القكؿ: "أف النبي 

                                                           

-ىػػػػُُْٗ، ُط ، دار القمػػػـ ،َِ/ُالقصػػص القرآنػػػي عػػػرض كقػػػائع كتحميػػػؿ أحػػػداث، صػػػبلح الخالػػػدم (ُ) 
 ـ.ُٖٗٗ

 ـ مكتبة كىبو.ُِٗٗ -ىػ ُُّْالطبعة الخامسة  ّٔ/ُالتفسير كالمفسركف الدكتكر محمد الذىبي (ِ) 



 

-ُُِ- 

َل إَِلْقِفمْ ]بأدلة منيا قكلو تعالى :  َ لِؾـهوِس َمو ُكزِّ كَِاوٌب ]، كقكلو تعالى : { 77[ }النحل:لُِاَبنيِّ

ُروا َآَيوتِهِ  به َقده
و َأْكَزْلـَوُه ُقْرَآًكو َعَربِقًّو]، كقكلو تعالى: { >5[ }ص:َأْكَزْلـَوُه إَِلْقَك ُمَبوَرٌك لِ ُؽْم  إِكه َلَعؾه

 . { 5[ }يوسف:َتْعِؼُؾونَ 
كعمػػؽ ابػػف تيميػػو عمػػي ذلػػؾ فقػػاؿ: عقػػؿ الكػػبلـ متضػػمف لفيمػػو كمػػف المعمػػـك أف كػػؿ 

كمػف المحػدثيف مػف  (ُ)دكف مجرد ألفاظو، فالقرآف أكلػى بػذلؾ  وكبلـ فالمقصكد منو فيـ معاني
كابػػػػف  (ِ) قػػػػاؿ بػػػػذلؾ مسػػػػاعد الطيػػػػار أحػػػػد شػػػػٌراح مقدمػػػػة فػػػػي أصػػػػكؿ التفسػػػػير البػػػػف تيميػػػػة

لػػـ يبػػيف ألصػػحابو مػػف  كذىػػب الػػبعض اآلخػػر مػػنيـ السػػيكطي إلػػي أف الرسػػكؿ . (ّ)عثيمػػيف
 رآف إال القميؿ كما استدؿ بو أف اهلل تعالى أراد أف يتفكر عباده في كتابو فمـ يأمر ػػػػػمعاني الق

 .(ْ)نبيو بالتنصيص عمي المراد في جميع آياتو 
اعمػػـ أف القػػرآف قسػػماف: قسػػـ كرد تفسػػيره بالنقػػؿ، كالقاسػػمي فػػي مقدمػػة تفسػػيره قػػاؿ: "
، كظػػػاىر (ٓ)أك الصػػحابة أك رؤكس التػػابعيف" كقسػػـ لػػـ يػػرد كاألكؿ إمػػػا أف يػػرد عػػف النبػػػي 

، كمػػػف المحػػػدثيف الػػػدكتكر محمػػػد حسػػػيف  كػػػبلـ القاسػػػمي أف النبػػػي  لػػػـ يفسػػػر القػػػرآف كػػػامبلن
نمػػا فسػػر بعػػض منػػو،  كىػػك مػػا غمػػض فيمػػو، كىػػذا الػػذىبي قػػاؿ: لػػـ يفسػػر القػػرآف جميعػػو، كا 

كعػف عصػر الصػحابة رضػكاف اهلل  الغمكض كاف يزداد كممػا بعػد النػاس عػف عصػر النبػي 
ير يتزايػػػػد تبعػػػػا لتزايػػػػد ىػػػػذا الغمػػػػكض إلػػػػى أف تػػػػـ تفسػػػػير آيػػػػات القػػػػرآف ػػػػػػػعمػػػػييـ، فكػػػػاف التفس

 . (ٔ)جميعيا

                                                           

 ُٖشرح مقدمة في أصكؿ التفسير البف تيمية كيميو شرح أصكؿ التفسػير محمػد بػف صػالح العثيمػيف ص (ُ) 
 .ـ دار ابف الجكزمََِٓ-ق ُِْٔالطبعة األكلي 

دار ابػف  ،ُّانظر شرح مقدمة في أصكؿ التفسير البف تيمية شػرحو د . مسػاعد بػف سػميماف الطيػار ص(ِ) 
    .قُِْٖ، الطبعة الثانية الجكزم

 .الطبعة الخامسة َِشرح مقدمة في أصكؿ التفسير البف تيمية لمشيخ محمد بف عثيميف ص (ّ) 
 .ْْٔ/ِاإلتقاف في عمـك القرآف لمسيكطي  (ْ)
دار الكتػػب  َُ/ُتفسػػير القاسػػمي المسػػمى محاسػػف التأكيػػؿ محمػػد القاسػػمي تحقيػػؽ محمػػد باسػػؿ الٌسػػكر (ٓ) 

 . ُٕٗٗىػ ُُْٖالطبعة األكلي  –لبناف  –العممية بيركت 
 .ـ ُِٗٗىػ  ُُّْ، بتصرؼ، مكتبة كىبو ، ٕٗ/ُالتفسير كالمفسركف لمدكتكر محمد حسيف الذىبي (ٔ) 



 

-ُُّ- 

كؿ يخػالؼ تكلى بياف كؿ ما جاء بو القػرآف الكػريـ قػ كأقكؿ: إف القكؿ بأف الرسكؿ 
 الكاقع كذلؾ مف عدة نقاط: 

حيػػث إف األحاديػػث الصػػحيحة التػػػي كردت فػػي تفسػػير اآليػػات كالسػػػكر لػػـ تشػػتمؿ عمػػػى  أواًل:
 جميع ما أتى بو القرآف الكريـ. 

إف ىناؾ مف القرآف ما استأثر اهلل تبارؾ كتعالى بعممو كأحاطنا بيذا فمف ذلؾ " الركح  ثانيًا:
ٓه َقؾِقًَل َوَيْسَللُ ]" قاؿ تعالى :  وُح ِمْن َأْمِر َرِّبِّ َوَمو ُأوتِقُاْم ِمَن الِعْؾِم إِ وِح ُقِل الره [ وَكَك َعِن الره

ََم ِعْؾُؿَفو ]كعمـ الساعة، قاؿ تعالى :  { 8;}اإلرساء: وَن ُمْرَشوَهو ُقْل إِكه وَعِي َأيه َيْسَلُلوَكَك َعِن السه

 ػؾ مف المغيبػػػات التي ال يحيط بعمميا إال اهلل. ، كغير ذلػػ{ :;8[ }األعراف:ِعـَْد َرِّبِّ 
إف القرآف الكريـ كتاب اهلل المعجز، صالح لكؿ زماف كمكاف كالػذم ينيػؿ منػو كػؿ جيػؿ  ثالثًا:

 ما ىك صالح لزمانو إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا . 
 . المرحمة الثانية: وتتمثل في الحقبة التي عاش فييا أصحاب رسول اهلل 

ففي ىذه الفترة كاف زماـ التشريع، كتكضيح معالـ الشرع الحكيـ بأيدم ىؤالء        
الصحابة الذيف اتسمكا بالصدؽ كاألمانة، كتأديب اإلسبلـ ليـ، كتربيتو إياىـ تربية سامية 
جعمتيـ أشباه المبلئكة يمشكف عمى األرض، السيما ناحية الصدؽ كاألمانة كالتثبت كالتحرم 

، كيشيد لذلؾ ما قرره القرآف فييـ مف فضائؿ، كغاية (ُ)كؿ ما قالكه، كما نقمكه  كاالحتياط في
ٌد َرُشوُل اَّللِ َوالهِذيَن ]، قاؿ اهلل تعالى في شأنيـ : (ِ)بيـ عممان كعمبلن كمراقبة  الرسكؿ  ُُمَؿه

ًعو ُشجه  ـَُفْم َتَراُهْم ُركه وُء َبْق وِر ُرََحَ اُء َعَذ الُؽػه ًدا َيْبَاُغوَن َفْضًَل ِمَن اَّللِ َوِرْضَواًكو ِشقََمُهْم ِِف َمَعُه َأِصده

ُجودِ  كفي ىذا العصر اتسع نطاؽ التشريع، كتطبيؽ { >5[ }الفتح:ُوُجوِهِفْم ِمْن َأَثِر السه
نصكص الشريعة اإلسبلمية عمى مجاالت الحياة لدل األمـ كالشعكب الداخمة في اإلسبلـ، 

ـ عدد مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، فقالكا في القرآف  بما فتعرض لتفسير القرآف الكري
مباشرة أك بالكاسطة، كبما شاىدكه مف أسباب النزكؿ، كبما فتح اهلل  سمعكه مف النبي 

                                                           

 .، مطبعة عيسى الحمبي، الطبعة الثانية ِّٗ/ُانظر مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف الزرقاني (ُ) 
 . ّمطبعة عيسى الحمبي كشركاؤه ، ط ِّٗ/ُي مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف لمزرقان(ِ) 



 

-ُُْ- 

عمييـ مف طريؽ الرأم كاالجتياد، متصفيف في ذلؾ بتحرم الدقة فيما يتحممكف كيرككف، 
، عف مجاىد قاؿ : جاء بشير العدكل (ُ) كمما ركم في شدة تثبتيـ، كتأكدىـ مف المركم

، فجعؿ ابف عباس ال يأذف لو كال  إلى ابف عباس، فجعؿ يحدث كيقكؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
كال  ينظر إليو، فقاؿ: يا ابف عباس مالي ال أراؾ تسمع لحديثي، أحدثؾ عف رسكؿ اهلل 

ابتدرتو  ؿ هلل تسمع؟ فقاؿ ابف عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجبل يقكؿ: قاؿ رسك 
أبصارنا، كأصغينا إليو بآذاننا، فمما ركب الناس الصعب كالذلكؿ لـ نأخذ مف الناس إال ما 

، كاألمثمة الدالة عمى تنزيو الصحابة كتحرييـ الدقة كثيرة ، فكانكا رضي اهلل عنيـ (ِ)نعرؼ 
إلى النيؿ مما حجر الزاكية في بناء ىذه األمة المسممة، فالطعف فييـ كالتجريح بيـ يؤدم 

 خمفكه مف تراث إسبلمي. 
بسػػكء  كلقػػد انتبػػو إلػػى ىػػذا أعػػداء اإلسػػبلـ فكجيػػكا اتيػػاميـ إلػػى صػػحابة رسػػكؿ اهلل 

الحفظ كعدـ الضبط، كعدـ التثبت كالتحػرم فػي نقميػـ عػف كتػاب اهلل كسػنة نبيػو عميػو الصػبلة 
 كالسبلـ. 

دافػػع عممػػاء اإلسػػبلـ قػػديمان  ككػػذلؾ اتيمػػكىـ باإلكثػػار مػػف الركايػػات اإلسػػرائيمية، كلقػػد
كحديثا عف الصحابة رضي اهلل عنيـ، ألف الدفاع عنيـ دفاع عف اإلسبلـ كال يطعف فػييـ إال 

فػػػػي ىػػػػذا قػػػػكؿ أبػػػػك زرعػػػػة الػػػػرازم "إذا رأيػػػػت الرجػػػػؿ ينػػػػتقص  يكػػػػؿ زنػػػػديؽ، فقػػػػد نقػػػػؿ الزرقػػػػان
ا جػاء بػو فاعمـ أنػو زنػديؽ، كذلػؾ ألف الرسػكؿ حػؽ، كالقػرآف حػؽ، كمػ بأصحاب رسكؿ اهلل 

نمػػا أدل ذلػػؾ إلينػػا كمػػو الصػػحابة، كىػؤالء يريػػدكف أف يجرحػػكا شػػيكدنا، ليبطمػػكا الكتػػاب  حػؽ، كا 
 .(ّ)كالسنة، الجرح بيـ أكلى كىـ زنادقة"

كقد كاف الصحابة أشد الناس إنكاران ألخذ القصص كالركايات اإلسرائيمية كاالكتفاء 
"يا معشر المسمميف  ، قاؿ ابف عباس بما في كتاب اهلل كسنة نبيو عميو الصبلة كالسبلـ 
أحدث األخبار باهلل، تقرأكنو لـ يشب،  تسألكف أىؿ الكتاب ككتابكـ الذم أنزؿ عمى نبيو 

                                                           

 . ُّّ. َّّ/ُانظر مناىؿ العرفاف (ُ) 
بػػاب النيػي عػػف الركايػة عػػف الضػعفاء ، دار إحيػػاء التػػراث  ِٖ,ُٖ/ُصػحيح مسػػمـ يشػرح اإلمػػاـ النػككم (ِ) 

 ىػ.ُِّٗ، ِبيركت،ط -العربي
 . ّّٔ، ّّٓ/ُانظر مناىؿ العرفاف لمزرقاني  (ّ)



 

-ُُٓ- 

َهَذا ِمْن ]كقد حدثكـ اهلل أف أىؿ الكتاب بدلكا ما كتب اهلل، كغيركا بأيدييـ الكتاب فقالكا : 

وا بِِه َثَؿـًو َقؾِقًَل  ، أفبل ينياكـ ما جاءكـ مف العمـ عف مساءلتيـ، { >:[ }البقرة:ِعـِْد اَّللِ لَِقْشَسُ
 .(ُ)كال كاهلل ما رأينا رجاالن منيـ قط يسألكـ عف الذم أنزؿ عميكـ" 

كقػاؿ القاسػػمي عػف مراتػػب المفسػػريف "فخيػرىـ الصػػحابة رضػػي اهلل  عػنيـ، لمػػا ثبػػت  
ـ، فػػالغمط أبعػػد عػػنيـ مػػف مػػف الثنػػاء عمػػييـ فػػي الكتػػاب كالسػػنة، كألف القػػرآف أنػػزؿ عمػػى لغػػتي

 .  (ِ)عما أشكؿ عمييـ"  غيرىـ، كألنيـ سألكا رسكؿ اهلل 
 المرحمة الثالثة : تتمثل في عصر التابعين حتى قيام الدولة العباسية. 

، ففػػي عصػػر  كقػػد كثػػر فػػي ىػػذا العصػػر األعػػبلـ الػػذيف تصػػدكا لتفسػػير كتػػاب اهلل 
 في ثبلث طبقات: التابعيف كانت ىناؾ طبقات مف المفسريف تتمثؿ

فكانكا أعمػـ النػاس بالتفسػير، قػاؿ ابػف تيميػة "أعمػـ النػاس بالتفسػير أىػؿ  أوال: طبقة أىل مكة:
مكة ألنيـ أصحاب ابف عباس كمجاىد، كعطاء بف رباح، كعكرمة مكلى ابػف عبػاس، كسػعيد 

 بف جبير، كطاككس كغيرىـ". ا
سػمـ الػذم أخػذ عنػو ابنػو عػف الػرحمف : فمػنيـ زيػد بػف أثانيا: طبقة أىـل المدينـة فـي التفسـير

 بف زيد، كمالؾ بف أنس، كأبك العالية، كمحمد بف كعب القرظي.ا
أصػػػحاب ابػػػف مسػػػعكد، فمػػػنيـ مسػػػركؽ بػػػف األجػػػدع، كقتػػػادة بػػػف ثالثـــا: طبقـــة أىـــل الكوفـــة: 

، كمػػنيـ مػػرة اليمػػذاني، فيػػؤالء مػػف يدعامػػة، كالحسػػف البصػػرم، كعطػػاء بػػف  مسػػمـ الخراسػػان
 .(ّ)مف التابعيف  أعبلـ المفسريف

ثػػـ جػػاء قػػرف تػػابعي التػػابعيف، كفيػػو أيلِّفػػت تفاسػػير كثيػػرة جمعػػت مػػف أقػػكاؿ الصػػحابة   
كالتابعيف كتفسير سفياف بف عيينة، كككيع بف الجراح، كشعبة بف الحجػاج، كيزيػد بػف ىػاركف، 
سػػػحاؽ بػػف راىكيػػػو، كركح بػػػف عبػػػادة، كعبػػػد بػػػف حميػػػد،   كعبػػد الػػػرزاؽ، كآدـ بػػػف أبػػػي إيػػػاس، كا 

                                                           

البف حجر العسقبلني، بػاب ال يسػأؿ أىػؿ الشػرؾ عػف الشػيادة  ُٖٓ/ٓرح صحيح البخارم فتح البارم ش (ُ)
 ىػ.ُّٕٗ، دار المعرفة بيركت، ِّٗٓج  كغيرىا،

تحقيػػؽ محمػػد باسػػؿ عيػػكف السػػكد ، دار الكتػػب  ُّ/ُتفسػػير القاسػػمي المسػػمى محاسػػف التأكيػػؿ لمقاسػػمي (ِ) 
 .ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖلبناف ، الطبعة األكلى  –العميمة بيركت 

 .ِِ/ِبتصرؼ ، انظر مناىؿ العرفاف لمزرقاني  ُْ/ُتفسير القاسمي  (ّ)



 

-ُُٔ- 

كأبي بكر بف أبي شيبة، كعمى بف أبي طمحة، كالبخارم كآخريف، كمف بعػدىـ ألػؼ ابػف جريػر 
ػػػػؿ التفاسػػػػير، ثػػػػـ ابػػػػف أبػػػػي حػػػػاتـ، كابػػػػف ماجػػػػة، كالحػػػػاكـ،        الطبػػػػرم كتابػػػػو المشػػػػيكر كىػػػػك أج 

 .(ُ)كابف مردكيو، كابف حباف كغيرىـ 
سػير بابنػا مػف ىػذه األبػكاب كلقد كاف لمحديث أبكابنا متنكعة فػي ذلػؾ الكقػت، ككػاف التف  

ثػػـ مػػا لبػػث أف انفصػػؿ التفسػػير عػػف الحػػديث، فػػأفردت لػػو تػػآليؼ خاصػػة، يفسػػر القػػرآف سػػكرة 
 .(ِ)سكرة، كآية آية، مف مبدئو إلى منتياه 

كيبلحظ عمى مػا ركم عػف التػابعيف اعتبػارات ميمػة تثيػر الطعػف كالريبػة كفيػو تكجػو  
 ات انسابت إليو تارة مف ػػتمالو عمى إسرائيميات كخرافالنقد إليو كىك ما نقمو الزرقاني كىك "اش

ما بسكء نية"   .(ّ)زنادقة الفرس، كأخرل مف بعض مسممة أىؿ الكتاب إما بحسف نية كا 
كقػػد بػػيف الزرقػػاني أسػػباب الركايػػة بالمػػأثكر كىػػك مػػا يعػػزم إلػػى الصػػحابة كالتػػابعيف  

 كذلؾ مف كجكه:
قػة الييػكد كالفػرس، فقػد أرادكا ىػدـ ىػذا الػديف المتػيف مػا دسػو أعػداء اإلسػبلـ مثػؿ الزناد أوليا:

عف طريؽ الدس كالكضع حينما أعيتيـ الحيػؿ فػي النيػؿ منػو عػف طريػؽ الحػرب كالقػكة، كعػف 
 طريؽ الدليؿ كالحجة. 

ػػا لتطػػرفيـ، كشػػيعة عمػػي ثانييــا المتطػػرفيف  : مػػا لفقػػو أصػػحاب المػػذاىب المتطرفػػة تركيجن
مء، ككالػػذيف تػػابعكا العباسػػييف فنسػػبكا إلػػى ابػػف عبػػاس مػػا لػػـ الػػذيف نسػػبكا إليػػو مػػا ىػػك منػػو بػػر 

 تصح نسبتو إليو تممقنا ليـ كاستدرارنا لدنياىـ. 
: اخػػتبلط الصػػحيح بغيػػر الصػػحيح، كنقػػؿ كثيػػر مػػف األقػػكاؿ المعػػزكة إلػػى الصػػحابة أك ثالثيــا

أف مػػف  التػابعيف مػف غيػر إسػناد، كال تحػرو ممػا أدل إلػى التبػاس الحػؽ بالباطػؿ، زد عمػى ذلػؾ
 ، يرل رأيا يعتمده دكف أف  يذكر لو سندنا ثػـ يجػيء مػف بعػده فينقمػو عمػى اعتبػار أف لػو أصػبلن

 كال يكمؼ نفسو البحث عف أصؿ الركاية، كال مف يرجع إليو ىذا القكؿ. 

                                                           

 .ِٖ/ِمناىؿ العرفاف لمزرقاني  (ُ)
 .ُّْ/ُالتفسير كالمفسركف لمذىبي  (ِ)
 .ِّ/ِمناىؿ العرفاف لمزرقاني  (ّ)



 

-ُُٕ- 

إف تمػػؾ الركايػػات مميئػة باإلسػػرائيميات كمنيػا كثيػػر مػػف الخرافػات التػػي يقػـك الػػدليؿ عمػػى  رابعـًا:
نيا ما يتعمؽ بأمكر العقائد التي ال يجكز األخذ فييا بالظف كال بركاية اآلحػاد، بػؿ بطبلنيا، كم

ال بػػػد مػػػف دليػػػؿ قػػػاطع فييػػػا كالركايػػػات التػػػي تتحػػػدث فييػػػا عػػػف أشػػػراط السػػػاعة، كأىػػػكاؿ يػػػـك 
 القيامة، كأحكاؿ اآلخرة فتذكر عمى أنيا اعتقادات في اإلسبلـ . 

ا عف الكتبخامساً  السابقة التي عند أىؿ الكتاب كالتكراة كاإلنجيؿ  : إف ما نقؿ نقبل صحيحن
أف نتكقؼ فيو، فبل نصدقيـ الحتماؿ أنو مما حرفكا في تمؾ الكتب، كال  أمرنا الرسكؿ 

َأََلْ َتَر إََِل الهِذيَن ُأوُتوا َكِصقًبو ِمَن ]نكذبيـ الحتماؿ أنو مما حفظكه منيا، فقد قاؿ تعالى فييـ : 

 {88[ }النساء:الؽَِاوِب 
 ، كفي ىذا العصر كثر الكضع ، كنشأ الكذب عمى رسكؿ اهلل (ُ)

كتطرؽ الكثير مف المكضكعات إلى الحديث كالتفسير خدمة ألىكاء المبتدعة، كنزعات 
المضممة. فكقؼ عمماء اإلسبلـ كمحدثيو أماـ ىذا الخطر الذم ييدد سبلمة التفسير مكقفا 

ف مسندا، كثبت لدييـ عدالة ركاتو، كقكة ضبطيـ، حازمنا، فكانكا ال يقبمكف حديثا إال إذا كا
بؿ ككضعكا لركاية الحديث كركاتو قكاعد كضكابط محررة، جعمكىا معايير كمقاييس يمكف 

 . (ِ)بكاسطتيا معرفة المقبكؿ كالمردكد مف الحديث، كمف تقبؿ ركايتو كمف ال تقبؿ 
كفي ىذه المرحمة ا الحاضر: العصر العباسي حتى وقتنالمرحمة الرابعة : وتشمل الفترة من 

تفرقت األمة اإلسبلمية إلى فرؽ كجماعات، فأصبح كؿ بارع في فف يقتصر في تفسيره عمى 
الفف الذم برع فيو، كلقد تعصب كؿ فريؽ إلى رأيو كما يكافؽ ميكلو كآراؤه المنحرفة، فصاركا 

ي تتنافى مع العقؿ كراء الشيطاف كاألىكاء، كتشيع كؿ فريؽ لمذىبو، فأكلكا التأكيبلت الت
 كالدليؿ.

قاؿ الزرقاني "نبلحظ أف كؿ بارع فػي فػف يقتصػر غالبنػا فػي تفسػيره عمػى الفػف الػذم  
برع فيو، فالبارع في العمـك العقمية كالفخر الرازم، أغـر باسػتعراض أقػكاؿ الحكمػاء كالفبلسػفة، 

ريػػػر األدلػػػة  لمفػػػركع كػػػالقرطبي، أكلػػػع بتق وكشػػػبييـ كالػػػرد عمييػػػا فػػػي تفسػػػيره، كالبػػػارع فػػػي الفقػػػ

                                                           

 .ِْ/ِانظر مناىؿ العرفاف لمزرقاني  (ُ)
، بتصػػرؼ،  ُٕريـ دكافعيػا كدفعيػػا محمػد حسػػيف الػذىبي ص االتجاىػات المنحرفػة فػػي تفسػير القػػرآف الكػ(ِ) 

 ق.ُِّٖ



 

-ُُٖ- 

الفقيية، كالرد عمى المخالفيف، كالبارع فػي النحػك كالزجػاج، كالكاحػدم فػي البسػيط، كأبػي حيػاف 
 في البحر ييتـ أعظـ االىتماـ باإلعراب، ككجكىو كنقؿ قكاعد النحك كفرعيا. 

كأصػػحاب المػػذاىب المتطرفػػة كالنحػػؿ الضػػالة يقصػػدكف إلػػى تأكيػػؿ اآليػػات عمػػى مػػا 
يعنػػييـ أف يستقصػػكا القصػػص كاألخبػػار  فـ فػػي التطػػرؼ كالضػػبلؿ، كاألخبػػاريك يػػركج مػػذاىبي

 عمف سمؼ صحيحة كانت أـ باطمة. 
كاإلشػػػػػاريكف كأربػػػػػاب التصػػػػػكؼ تيميػػػػػـ ناحيػػػػػة الترغيػػػػػب كالترىيػػػػػب كالزىػػػػػد كالقناعػػػػػة 
كالرضا، فيفسركف القرآف بما يكافؽ مشاربيـ كأذكاقيـ، كعمى اإلجماؿ نرل كؿ صػاحب فػف أك 

ى مذىب، أك فكرة، يجتيد في تفسير اآليػات بمػا يكافػؽ فنػو، كيبلئػـ مشػربو، كيناصػر داعية إل
مذىبو، كلك كاف بعيدنا كؿ البعد عف المقصد الذم نزؿ مف أجمو القػرآف، ممػا أدل إلػى دخػكؿ 

 . (ُ)أشياء في التفسير ليست منو، كحشكه بقصص كحكايات ىك منزه عنيا 
 لى انتشار القصص الواىية: المبحث الثاني: األسباب التي دعت إ

 لقد ساعد عمى انتشار القصص الكاىية كاإلسرائيميات عكامؿ مختمفة. 
فالعرب كاف ليػـ بحكػـ رحبلتيػـ المختمفػة، كاخػتبلطيـ بػالييكد : األخذ عن أىل الكتاب :  أوالً 

كالنصػػػػارل ، كنظػػػػرنا التفػػػػاؽ القػػػػرآف مػػػػع التػػػػكراة كاإلنجيػػػػؿ فػػػػي ذكػػػػر بعػػػػض المسػػػػائؿ، فكػػػػاف 
ابي إذا مػػر عمػػى قصػػة مػػف قصػػص القػػرآف يجػػد مػػف نفسػػو مػػيبلن عػػف بعػػض مػػا ذكػػره الصػػح

القرآف الكريـ بإيجاز، فبل يجد مف يجيبػو سػكل الػذيف دخمػكا فػي اإلسػبلـ، فتحػدثكا عمػا عنػدىـ 
مػػف األخبػػار كالقصػػص القرآنػػي، غيػػر أف الصػػحابة رضػػكاف اهلل عمػػييـ لػػـ يسػػألكا أىػػؿ الكتػػاب 

ـ كػػؿ شػػيء فيػػـ يسػػألكف عػػف بعػػض مػػا أجمػػؿ فػػي القػػرآف مػػف عػػف كػػؿ شػػيء، كلػػـ يقبمػػكا مػػني
قصص، فبل يحكمكف عمييا بصدؽ أك بكذب ما داـ األمر يحتمؿ كػبل األمػريف، امتثػاالن لقػكؿ 

 .(ِ): "ال تصدقكا أىؿ الكتاب كال تكذبكىـ كقكلكا "آمنا باهلل كما أنزؿ إلينا"  الرسكؿ 

                                                           

 بتصرؼ. ِٓ/ِمناىؿ العرفاف لمزرقاني (ُ) 
، الطبعػػػػة األكلػػػػى  ِْٖٔ، ـ رقػػػػـ  ُُٖ/ّصػػػػحيح البخػػػػارم تحقيػػػػؽ محمػػػػد زىيػػػػر بػػػػف ناصػػػػر الناصػػػػر (ِ) 

 . ىػ ، دار طكؽ النجاةُِِْ



 

-ُُٗ- 

قكف الييػػكد فيمػػا يخػػالؼ الشػػريعة، ككػػذلؾ كػػاف  الصػػحابة رضػػكاف اهلل عمػػييـ ال يصػػد
 . (ُ)أك يتنافى مع العقيدة 

كقػػد بػػٌيف ابػػف خمػػدكف السػػبب مػػف اإلكثػػار مػػف الركايػػات اإلسػػرائيمية، فقػػاؿ "كقػػد جمػػع 
المتقػػػدمكف فػػػي ذلػػػؾ كأكعػػػكا، إال أف كتػػػبيـ كمنقػػػكالتيـ تشػػػتمؿ عمػػػى الغػػػث كالسػػػميف كالمقبػػػكؿ 

نمػا غمبػت عمػييـ البػداكة  كالمردكد، كالسبب في ذلؾ أف العرب لـ يككنكا أىؿ كتػاب كال عمػـ، كا 
كاألميػػة، فػػإذا تشػػكقكا إلػػى معرفػػة شػػيء ممػػا تشػػكقكا إلػػى معرفػػة شػػيء فػػي أسػػباب المككنػػات، 
كبدء الخميقة، كأسرار الكجكد، فإنما يسألكف عنو أىؿ الكتػاب قػبميـ كيسػتفيدكف منػو، كىػـ أىػؿ 

ؿ التػػكراة الػػذيف بػػيف العػػرب يكمئػػذ باديػػة التػػكراة مػػف الييػػكد كمػػف تبػػع ديػػنيـ مػػف النصػػارل، كأىػػ
مثميـ، كال يعرفكف مف ذلؾ إال ما تعرفو العامػة مػف أىػؿ الكتػاب، كمعظميػـ مػف ًحميىػر الػذيف 
أخذكا بديف الييكدية، فمما أسممكا بقكا عمػى مػا كػاف عنػدىـ ممػا ال تعمػؽ لػو باألحكػاـ الشػرعية 

ع إلػػى الحػػدثاف، كالمبلحػػـ كأمثػػاؿ ذلػػؾ، التػػي يحتػػاطكف ليػػا مثػػؿ أخبػػار بػػدء الخميقػػة، كمػػا يرجػػ
كىؤالء مثؿ كعب األحبػار، ككىػب بػف منبػو، كعبػد اهلل بػف سػبلـ كأمثػاليـ،  فػامتؤلت التفاسػير 
مف المنقكالت عنيـ، كفي أمثاؿ ىذه األغراض، أخبار مكقكفة عمػييـ، كليسػت ممػا يرجػع إلػى 

سػػػػػركف فػي مثػؿ ذلػؾ كمػؤلكا األحكاـ فيتحرل في الصحة التي يجػب بيػا العمػؿ، كتسػاىؿ المف
 . (ِ)كتب التفسير بيذه المنقكالت" 

فقد استباح ىػؤالء ألنفسػيـ كضػع األحاديػث كالقصػص فػي الترغيػب : : الزىاد والمتصوفةثانياً 
، كقػالكا (ّ)كالترىيب، كقد أكلكا الحديث المتكاتر "مف كذب عمي متعمدان فميتبكأ مقعده مف النػار"

كال نكػػذب عميػػو، كفػػرؽ بػػيف الكػػذب عميػػو كالكػػذب لػػو، فقػػد جيػػؿ  إنمػػا نحػػف نكػػذب لمرسػػكؿ 
ف كؿ شػيء لػـ يقمػو رسػكؿ اهلل  ، ىؤالء ألف الشرع اإلسبلمي في غنى عنيـ كعف كذبيـ، كا 

 أك يفعمو أك يقرره فيك مكضكع كمكذكب عميو. 

                                                           

 .ُٕٗ/ُانظر التفسير كالمفسركف لمذىبي (ُ) 
، دار الفجػر  ٖٗٗ/  ٕٗٗ/ّابف خمدكف، عبد الػرحمف بػف خمػدكف ، تحقيػؽ حامػد أحمػد الطػاىر، مقدمة  (ِ)

 ـ.ََِْ-ىػُِْٓ،ُلمتراث القاىرة، ط
 .َُُ/ ـ ّّ/ُصحيح البخارم  (ّ)



 

-َُِ- 

فقد ركم عف أبي عصمة نكح بف أبي مػريـ المػرزكم، كمحمػد بػف عكاشػة الكرمػاني، 
عبػػد اهلل الجكيبػػارم كغيػػرىـ، قيػػؿ ألبػػي عصػػمة مػػف أيػػف لػػؾ عػػف عكرمػػة عػػف ابػػف كأحمػػد بػػف 

عبػػاس فػػي فضػػؿ سػػكر القػػػرآف سػػكرة سػػكرة؟ فقػػاؿ إنػػي رأيػػػت النػػاس قػػد أعرضػػكا عػػف القػػػرآف 
 .(ُ)كاشتغمكا بفقو أبي حنيفة، كمغازم محمد بف إسحاؽ، فكضعت ىذا الحديث حسبة" 

إليػو، قػاؿ شػيخ مػف الخػكارج بعػد أف كمنيـ قـك كضػعكا الحػديث ليػكل يػدعكف النػاس 
تػػاب، إف ىػػذه األحاديػػث ديػػف فػػانظركا ممػػف تأخػػذكف ديػػنكـ، فإنػػا كنػػا إذا ىكينػػا أمػػرنا صػػيرناه 

 حديثنا.
أحاديػث  رسػكؿ الكمف القصاص مف يقفكف في األسكاؽ كالمساجد فيضعكف عمى  

بػػػف محمػػػد  بأسػػػانيد صػػػحاح قػػػد حفظكىػػػا، فيػػػذكركف المكضػػػكعات بتمػػػؾ األسػػػانيد، قػػػاؿ جعفػػػر
الطيالسي صمى أحمد بف حنبؿ كيحيى بف معيف في مسجد الرصافة فقاـ بػيف أيػدييما قػاص، 
فقػػاؿ حػػدثنا أحمػػد بػػف حنبػػؿ كيحيػػى بػػف معػػيف، قػػاال أنبأنػػا عبػػد الػػرزاؽ، قػػاؿ أنبانػػا معمػػر عػػف 

: "مػػف قػػاؿ ال إلػػو إال اهلل يخمػػؽ مػػف كػػؿ كممػػة منيػػا  قتػػادة، عػػف أنػػس قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل 
منقػػاره مػػف ذىػػب كريشػػو مرجػػاف"، كأخػػذ فػػي قصػػة نحػػك مػػف عشػػريف كرقػػة فجعػػؿ أحمػػد طػػائر 

ينظر إلى يحيى، كيحيى ينظر عمى أحمد، فقاؿ أنت حدثتػو بيػذا فقػاؿ كاهلل مػا سػمعت بػو إال 
ىذه الساعة، قاؿ فسكتا جميعنا حتى فرغ مف قصصو فقػاؿ لػو يحيػى مػف حػدثؾ بيػذا الحػديث 

عػيف فقػاؿ أنػا ابػف معػيف كىػذا ابػف حنبػؿ مػا سػمعنا بيػذا قػط فقاؿ أحمد بف حنبؿ كيحيى بف م
فإف كاف كال بد مف الكذب فعمى غيرنا، فقاؿ لو: أنت يحيػى بػف معػيف،  رسكؿ الفي حديث 

قاؿ نعـ: قاؿ لـ أزؿ أسمع أف يحيى بف معيف أحمؽ، كما عممتو إال الساعة، فقاؿ لػو يحيػي: 
بػف حنبػؿ غيركمػا، حمػد يا يحيػي بػف معػيف كأككيؼ عممت أني أحمؽ، قاؿ كأنو ليس في الػدن

كتبػػت مػػف سػػبعة عشػػر أحمػػد بػػف حنبػػؿ غيػػر ىػػذا، قػػاؿ فكضػػع كمػػو عمػػي كجيػػو، كقػػاؿ دعػػو 
، فقاـ كالمستيزئ بيما    (ِ)، كمف يجرم مجراىـ طكائؼ كذبة عمى رسكؿ اهلل ، فيؤالء يقـك

                                                           

 .ٖٕ/ُالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  (ُ)
 ىػ ُِّْالرياض الطبعة   ، دار عالـ الكتب ٕٗ/ُالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي تحقيؽ ىشاـ البخارم (ِ) 



 

-ُُِ- 

يد لتنسب إلػى قائمييػا، كمػف فقد نقمت الكثير مف األحاديث بدكف أسان: اختفاء األسانيد:  ثالثاً 
، فػالتبس الصػحيح كغيػره، كنقمػت مػف قػـك كمػف ىػذا اخػتمط الجيػد بػالردمء غير تثبت كتحرم،

إلػػي قػػـك كىػػـ معتمػػدكف أنيػػـ ينقمػػكف مػػف األصػػؿ، كصػػار النػػاظر فػػي الكتػػب يراىػػا صػػحيحة، 
مغػػازم بينمػػا الحقيقػػة مخػػتمط بيػػا القصػػص كاإلسػػرائيميات، ثبلثػػة لػػيس ليػػا أصػػكؿ التفسػػير كال

 .(ُ)كالمبلحـ يعني ماليا أصكؿ أسانيد أكثرىا تنقؿ بدكف أسانيد 
كقػػد ذكػػر العممػػاء أف ىػػذه مػػف العبػػارات المجممػػة التػػي ال يػػدرل المػػراد بيػػا عمػػي كجػػو 
التحديد ألنيػا لػـ تمػؽ تفسػيرنا منػو، كاختمفػت فييػا تخريجػات العممػاء، كتباينػت فييػا آراؤىػـ، فقػد 

ىػػذا األثػػر عػػف أحمػػد بػػف حنبػػؿ، ثػػـ قػػاؿ فػػي شػػرح ىػػذه العبػػارة  ركل الخطيػػب البغػػدادم، بسػػند
"كىذا الكبلـ محمكؿ عمى كجو، كىػك أف المػراد بػو كتػب مخصكصػة فػي ىػذه المعػاني الثبلثػة 

 دـ عدالة ناقمييا كزيادات ػػػا، كعػػػػػغير معتمد عمييا، كال مكثكؽ بصحتيا لسكء أحكاؿ مصنفيي
الطيار المراد مف قػكؿ اإلمػاـ أحمػد بقكلػو "المطمػع عمػى كقد بيف  مساعد   .(ِ)القصاص فييا 

قميؿ جػدان، كيمكػف أف يكػكف  التفسير المركم عف السمؼ عمكمنا، يجد أف المركم عف النبي 
مػػراد اإلمػػاـ أحمػػد بمصػػطمح اإلسػػناد المرفػػكع فحسػػب، كىػػذا يصػػدؽ عمػػى ىػػذه العمػػـك الثبلثػػة 

الصػػحابة، كىػػي تشػػترؾ فػػي أنيػػا أخبػػار  التػػي ذكرىػػا حيػػث يكثػػر إسػػناد أخبارىػػا إلػػي مػػف بعػػد
مػػا أف يكػػكف مشػػاىدان،  ركائيػػة ال يمكػػف إدراكيػػا بغيػػر الخبػػر، فػػالمخبر إمػػا أف يكػػكف سػػامعنا، كا 

 .(ّ)كىذا ال يتحقؽ إال لمصحابي فقط 
كقاؿ ابف تيمية "فإف الكتػب المصػنفة فػي التفسػير مشػحكنة بالغػث كالسػميف، كالباطػؿ 

مػا قػكؿ عميػو دليػؿ معمػـك ... الكاضح، كالحؽ المبيف، كالعم ، كا  ـ إما نقؿ مصدؽ عػف معصػـك
ما مكقكؼ ال يعمـ انو بيرج   . (ٓ)، كال منقكد (ْ)كما سكل ذلؾ فإما مزيؼ مردكد، كا 

                                                           

 .ِّ/ِ، تحقيؽ محمد سيد كيبلني، انظر مناىؿ العرفاف  ُِّ/ِاني تالممؾ كالنحؿ محمد الشيرس(ُ) 
مكتبػػػػة  ،ُِٔ/ِالجػػػػامع ألخػػػػبلؽ الػػػػراكم كآداب السػػػػامع، لمخطيػػػػب البغػػػػدادم، تحقيػػػػؽ محمػػػػكد الطحػػػػاف، (ِ)

 المعارؼ.
 .ُٗٔص  شرح مقدمة في أصكؿ التفسير د . مساعد الطيار (ّ)
، تحقيػؽ ََّ/ُ، انظػر تػاج المغػة كصػحاح العربيػة لمجػكىرم يءمػف الشػ مءالبيرج ىػك المغشػكش كالػرد (ْ)

منقػػكد يعنػػي : بمعنػػى  ، ُٕٖٗ -ىػػػَُْٕ، ْبيػػركت ،ط–أحمػػد عبػػد الغفػػكر عطػػار، دار العمػػـ لممبليػػيف 
خراج الزيؼ منيا ،لساف العرب لبلبف منظكر   .ِْٓ/ّتمييز الدراىـ كا 

 .ُِّ/ِؿ كالنحؿ الشيرستاني المم(ٓ) 



 

-ُِِ- 

ـــة :رابعـــاً  ـــة المختمف ـــرق والجماعـــات الديني أمثػػػاؿ المعتزلػػػة، كالشػػػيعة، كالخػػػكارج  : وجـــود الف
نشػر البػدع كاألكاذيػب التػي تقػكم آراءىػـ  كغيرىـ مف الفػرؽ المتطرفػة حيػث عمػؿ ىػؤالء عمػى

 كتخدـ أىكاءىـ. 
فمقػػد كانػػت المنازعػػات تقػػـك بػػيف تمػػؾ الفػػرؽ الدينيػػة فيتعصػػب كػػؿ منػػاظر لفرقتػػو ثػػـ 

 .(ُ)يسكؽ الحجج كاألدلة التي كاف ىمو منيا ىك الغمبة كالسيطرة الفكرية ال اليداية كاإلرشاد 
لرافضة في التفسير كتأكيميـ آيػات القػرآف كقد ذكر شيخ اإلسبلـ ابف تيمية انحرافات ا

الكػػػريـ بػػػدكف دليػػػؿ كذلػػػؾ لخدمػػػة مػػػذىبيـ كأىػػػكائيـ التػػػي يبتػػػدعكنيا كيميمػػػكف إلييػػػا كفػػػي ذلػػػؾ 
 مخالفة لنصكص الكتاب كالسنة.

ٍى َوَتىه ]كقاؿ شيخ اإلسبلـ: "فتفسير الرافضة كقكليـ :  ًْ َيَدا َأِِّب ََلَ  { 8[ }املسد:َتبه
ًَ َلَقْحَبَطنه َعَؿُؾَك ] ىما أبك بكر كعمر، ْك مر:َلئِْن َأْْشَ أم: بيف أبي بكر كعمي في { 98[ }الزُّ

َي الُؽْػرِ ]ىي عائشة، { :9[ }البقرة:إِنه اَّللَ َيْلُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا َبَؼَرةً ]الخبلفة،  [ َفَؼوتُِؾوا َأئِؿه

محن:َمَرَج الَبْحَرْينِ ]طمحة كالزبير، { 85}التوبة: ْمُلُم َواَدْرَجونُ ]عمي كفاطمة، { >8[ }الرَّ [ الؾه

محن: ٍء أْحَصْقـَوُه ِِف إَِموٍم ُمبنِيٍ ]الحسف كالحسيف، { 55}الرَّ في عمػػػي بػف { 85[ }يس:َوُكله ََشْ
ََم ]عمي بف أبي طالب { 5-8 [ }النَّبي:َعِن الـهَبنِ الَعظِقمِ *  َعمه َيَاَسوَءُلونَ ]أبي طالب، ك إِكه

َكوَة َوُهْم َراكُِعونَ  َولِقهُؽمُ  ََلَة َوُيْمُتوَن الزه { 88[ }املائدة:اَّللُ َوَرُشوُلُه َوالهِذيَن َآَمـُوا الهِذيَن ُيِؼقُؿوَن الصه

ىك عمي، كيذكركف الحديث المكضكع بإجماع أىؿ العمـ كىك تصدقو بخاتمو في الصبلة 
ِ ]ككذلؾ قكلو :  يٌ ُأوَلئَِك َعَؾْقِفْم َصَؾَواٌت ِمْن َرِبِّ نزلت في عمي لما { :88[ }البقرة:ْم َوَرَْحَ
فيذه التفسيرات ال تعتمد عمى دليؿ صحيح مف الكتاب كال مف السنة، كىي  .(ِ)أصيب حمزة 

 في الحقيقة تخالؼ العقؿ كالمنطؽ، بؿ ىي مف تأكيبلت الرافضة.
المػؤىميف الػذيف  فمػف العكامػؿ الحديثػة الخطبػاء غيػر: الخطباء غير المؤىمين عممًيا:  خامساً 

يسػػاعدكف عمػػى نشػػر القصػػص الكاىيػػة، فيػػذه الفئػػة مػػف النػػاس يجمعػػكف مػػف أم كعػػاء يقػػابميـ 

                                                           

 .ِّ/ِ،  مناىؿ العرفاف  ُِّ/ِالممؿ كالنحؿ لمشيرستاني  (ُ)
 .ِِشرح مقدمة في أصكؿ التفسير البف تيمية شرح الدكتكر الطيار ص . (ِ)



 

-ُِّ- 

ألنيػػػـ غيػػػر مػػػؤىميف عمميػػػان لمخػػػكض فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ حتػػػى يسػػػتطيعكا أف يميػػػزكا بػػػيف الجيػػػد 
كالػػردئ فيػػـ يػػذكركف كػػؿ مػػا يقػػرءكف عمػػى عمتػػو، فكػػانكا مػػف أىػػـ العكامػػؿ التػػي سػػاعدت بغيػػر 

 . (ُ)بيف الناس كخاصة العامة منيـ  تنشر اإلسرائيميا قصد عمى
 المبحث الثالث: نماذج من القصص القرآني وأثرىا عمى األمة:

لقػػد نحػػى بعػػض المفسػػريف إلػػى ذكػػر بعػػض القصػػص كالركايػػات اإلسػػرائيميات الكاىيػػة 
 دت في رآف الكريـ، كسنذكر بعض ىذه القصص الكاىية التي كر ػػػػات القػػػػػفي تفسير بعض آي

 كتب التفسير، كخطر ىذه الركايات عمى األمة. 
هو َكوَكو فِقبِه ]:  قاؿ تعػالىالمطمب األول: وسوسة إبميس آلدم:  ْقَطوُن َعـَْفو َفَلْخَرَجُفََم ِِم ََم الشه َفَلَزَلهُ

 .{ 69[ }البقرة:ٌع إََِل ِحنيٍ َوُقْؾـَو اْهبُِطوا َبْعُضُؽْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُؽْم ِِف األَْرِض ُمْسَاَؼرٌّ َوَمَاو
جػاء فػي تفسػػير النيسػابكرم نصػػو: "فػإف قيػػؿ كيػؼ تمٌكػػف إبمػيس مػػف كسكسػة آدـ مػػع 

قمػػت: إمػػا ألنػػو دخػػؿ  فػػـ الحيػػة خافيػػا عػػف الخزنػػة  أف إبمػػيس كػػاف خػػارج الجنػػة كآدـ فييػػا ؟ 
ما ألنو دخؿ الجنػة فػي صػك  رة دابػة، كليذا أسقطت قكائـ الحية عقكبة ليا عمى ما يركل...، كا 

مػػا ألنػػو  بمػػيس كػػاف يقػػرب مػػف البػػاب كيكسػػكس، كا  مػػا ألنيمػػا كانػػا يخرجػػاف إلػػى بػػاب الجنػػة كا  كا 
كػػاف يػػدنك مػػف السػػماء فيكمميمػػا. كقيػػؿ كسػػكس ليمػػا عمػػى لسػػاف بعػػض أتباعػػو، ألنيمػػا كانػػا 

 .(ِ)يعرفاف ما عنده مف الحسد كالبغضاء فيستحيؿ أف يقببل قكلو عادة 
لنيسابكرم سؤاالن في كيفية تمكػف إبمػيس مػف الكسكسػة آلدـ، كذكػر لقد طرح ارد ىذه القصة : 

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ كجكىنا خمسة، كلبياف أثر ىػذه القصػة كعمييػا ال بػد مػف التعػرض ليػا 
 كجينا كجينا: 
 : أف إبميس دخؿ الجنة في فـ الحية خافينا عمى الخزنة. الوجو األول

ليػػا مػػف الصػػحة، كيػػدؿ عمػػى ذلػػؾ تعػػرض  كىػػذا الكػػبلـ مػػف التخػػيبلت التػػي ال أسػػاس
بعػػض المفسػػريف القػػدامى لػػو بالنقػػد كاليػػدـ، قػػاؿ اإلمػػاـ الػػرازم: كىػػك "قػػكؿ القصػػاص"، ثػػـ رده 

                                                           

 .ّْٓٓ، في العمـك المستنبطة مف القرآف رقـ ّّّ/ِانظر اإلتقاف في عمـك القرآف، لمسيكطي  (ُ)
، انظػػػػػر ركح المعػػػػػاني فػػػػػي تفسػػػػػير القػػػػػرآف الكػػػػػريـ العظػػػػػيـ كالسػػػػػبع المثػػػػػاني  ُٔٗ/ُكرمتفسػػػػػير النيسػػػػػاب (ِ)

 .ِّٓ/ُلؤللكسي



 

-ُِْ- 

بقكلو "كاعمـ أف ىذا كأمثالو مما يجب أاٌل يمتفػت إليػو ألف إبمػيس لػك قػدر عمػى الػدخكؿ فػي فػـ 
ـى الحيػػة فمػػـ يقػػدر عمػػى أف يجعػػؿ نفسػػو حيػػة ثػػـ يػػدخؿ الجنػػة، كأل نػػو لمػػا فعػػؿ ذلػػؾ بالحيػػة فىًمػػ

، كرد  عمػى ذلػؾ ابػف كثيػر فقػاؿ، كفػي كتػاب (ُ)عكقبت الحية مع أنيا ليست بعاقمة كال مكمفػة 
التكراة التي بأيدم أىؿ الكتاب: أف الذم دؿ  حكاءى عمى األكؿ مف الشػجرة ىػي الحيػة، ككانػت 

عميػو السػبلـ، كعمػؽ ابػف  مف أحسف األشكاؿ، كأعظميا، فأكمت حكاء عف قكليػا كأطعمػت آدـ
كثير عمى ذلؾ بقكلو، "كىذا الذم في ىذه التكراة التػي بأيػدييـ غمػط مػنيـ كتحريػؼ كخطػأ فػي 

 .  (ِ)التعريب"
: جاء في ىذا الكجو أف إبميس قد يكػكف دخػؿ الجنػة فػي صػكرة دابػة كىػذا الكجػو الوجو الثاني

ؿ فسادان مف األكؿ" كيظيػر فسػاد ىػذا ذكره اإلماـ الرازم ككصفو بالفساد، فقاؿ: "كىذا القكؿ أق
القػػكؿ جميػػان فػػي أنػػو كيػػؼ يتخفػػى إبمػػيس فػػي صػػكرة دابػػة حتػػى يػػتمكف مػػف دخػػكؿ الجنػػة، كاهلل 

ذا كػػاف  ال يريػػد إلبمػػيس الػػدخكؿ فمػػف  تعػػالى محػػيط بكػػؿ شػػيء يعمػػـ مػػا تخفيػػو القمػػكب، كا 
 كاف.  يستطيع إبميس الدخػػػػػكؿ ال فػػػػػي صػػػػػػكرة دابة كال في أم شكؿ

بمػػيس كػػاف يقػػرب مػػف  الوجــو الثالــث: أف آدـ كحػػكاء لعميمػػا كانػػا يخرجػػاف عمػػى بػػاب الجنػػة، كا 
 الباب كيكسكس ليما. 

كقد قاؿ اإلمػاـ الػرازم فػي ىػذا الكجػو أف بعػض أىػؿ األصػكؿ أف آدـ كحػكاء عمييمػا 
بمػػيس كػػاف يقػػرب مػػف البػػاب كيكسػػكس إليي مػػا، السػػبلـ لعميمػػا كانػػا يخرجػػاف إلػػى بػػاب الجنػػة كا 

كلعؿ ىذا مف بعض األقاكيؿ التي كاف ينتيي إلييا االجتياد الذم ال دليؿ عميػو، كقػد اسػتخدـ 
 أصحاب ىذا الرأم كممة "لعؿ" كىي تفيد الترجي، كىك ما يدؿ عمى قمة احتماؿ كقكعو. 

. كذكػػر الػػرازم مػػا يفيػػد نفػػس مػػف السػػماء فػػيكمـ آدـ كحػػكاء أف إبمػػيس كػػاف يػػدنك الوجــو الرابــع:
أف إبميس كػاف فػي األرض ككصػمت الكسكسػة إلييمػا فػي  –قكؿ فقاؿ: كىك قكؿ الحسف ىذا ال
ثـ عمؽ عمى ىذا الكبلـ بما يفيد عدـ ارتضػائو لػو، فقػاؿ: قػاؿ بعضػيـ: ىػذا بعيػد ألف . الجنة

الكسكسػػة كػػبلـ خفػػي، كالكػػبلـ الخفػػي ال يمكػػف إيصػػالو مػػف األرض إلػػى السػػماء، كلػػك أراد اهلل 
                                                           

 .، دار إحياء التراث العربي ِْٕ/ ّتفسير الرازم (ُ) 
، خػرج أحاديثػػو حممػي الرشػيدم، دار العقيػدة ، الطبعػة األكلػى ، تػػاريخ ِٓ/ُقصػص األنبيػاء البػف كثيػر (ِ) 

 ـ.َََِالنشر



 

-ُِٓ- 

ة آلدـ لػػػتمكف إبمػػػيس مػػػف الكسكسػػػة بػػػأم كجػػػو كػػػاف، كىػػػك مػػػا حصػػػؿ تعػػػالى إيصػػػاؿ الكسكسػػػ
 بالفعؿ، فبل داعي إذا لخكض العقؿ فيما ال طاقة لو بو. 

أف آدـ كحػكاء كانػا يعرفػػاف مػا عنػد إبمػػيس مػف الحسػد كالحقػػد ليمػا، لػذا فإنػػو  الوجـو الخــامس:
رة، أك يقػػببل أكصػػؿ الكسكسػػة إلييػػا عػػف طريػػؽ بعػػض أتباعػػو، إذ يسػػتحيؿ اسػػتجابتيـ لػػو مباشػػ

 قكلو عادة. 
كذكر الرازم ىذا الكجو فقاؿ: "أك يقاؿ أنو أكصؿ الكسكسة إلييما عمى لساف بعض 
أتباعو كىذا مجرد احتماؿ، ألنو كيؼ تمكف بعض أتباع إبميس مف الكسكسة آلدـ، فأتباع 

في  إبميس كإبميس كلـ يخبرنا الشارع الحكيـ عف كجكد آخريف غير إبميس، كىذا ما بينو 
ًُ فِقِه ِمْن ُروِحي َفَؼُعوا َلُه َشوِجِدينَ ]قكلو تعالى :  ْيُاُه َوَكَػْخ ُفْم *  َفنَِذا َشوه َفَسَجَد اَدََلئَِؽُي ُكؾه

ٓه إِْبؾِقَس اْشَاْؽَزَ َوَكوَن ِمَن الَؽوفِِرينَ *  َأْْجَُعونَ 
 .  { 7:-5: }ص: [ إِ

تكقعات كأقكاؿ ال أصؿ ليا، فاهلل فمثؿ ىذا الكجو كغيره مف األكجو السابقة مجرد 
  أخبرنا بأف آدـ كحكاء كانا في الجنة فأزليما الشيطاف عنيا كأخرجيما مما كانا فيو ىذا ما

يجب عمينا اعتقاده، أما الخكض في كيفية الكسكسة، كالتمكف مف دخكؿ الجنة إلبميس، فيذا 
ا ال طاقة لنا بو، ألف مف الغيبيات التي يجب أف يقؼ الفعؿ عندىا، كعدـ الخكض فيم

الخكض في مثؿ ىذه األمكر ال يفيد لنا إضافة جديدة، كقد حسـ الرازم ىذه المسألة فقاؿ: 
ىب أنيا كانت بسبب كسكسة إبميس،  "كما أحسف ما قاؿ بعض العارفيف، أف زلة آدـ 

فمعصية إبميس حصمت بكسكسة مف؟ كىذا ينبيؾ عمى أنو ما لـ يحصؿ الداعي ال يحصؿ 
ف ترتبت بعضيا عمى بعض فبل بد مف انتيائيػػػػػػػا إلػػػػػػػى ما يخمقػػػػو اهلل الف عؿ، كأف الدكاعي كا 

و َمْن َتَشوُء ]في قكلو :  تعالى ابتداء كىك الذم صرح بو مكسى  ٓه فِْاـَُاَك ُتِضله ِِبَ إِْن ِهَي إِ

{ 888[ }األعراف:َوََتِْدي َمْن َتَشوءُ 
(ُ). 

َوإِْذ َيْرَفبُع إِْببَراِهقُم الَؼَواِعبَد ِمبَن ]قػاؿ تعػالى : يما جاء حول البيـت الحـرام . المطمب الثاني: ف

ِؿقُع الَعؾِقمُ  ًَ السه َك َأْك ـَو َتَؼبهْل ِمـهو إِكه  َوإِْشََمِعقُل َربه
ًِ  .  {:85[ }البقرة:الَبْق

                                                           

 .ْٕٕ، ْٔٔ/ُ سير الرازمراجع تف (ُ)



 

-ُِٔ- 

كحش منيػا لمػا لمػا أىػبط إلػى األرض اسػت عف كىب ابف منبو قاؿ: إف آدـ  الرواية األولى:
رأل مف سعتيا، كألنو لـ ير فييا أحدا غيره، فقػاؿ: يػا رب أمػا ألرضػؾ عػامر يسػبحؾ كيقػدس 
لؾ غيرم؟ فقاؿ اهلل: إني سأجعؿ فييػا مػف ذريتػؾ مػف يسػبح بحمػدم كيقػدس لػي، سػأرفع فييػا 
 بيكتػان لػػذكرم، كسػػأبكئؾ منيػػا بيتػان أختػػاره لنفسػػي، كأخصػػو بكرامتػي، كأكثػػره عمػػى بيػػكت األرض
كميػػػا باسػػػمي كأسػػػميو بيتػػػي، أعظمػػػو بعظمتػػػي، كأحكطػػػو بحرمتػػػي ، كأضػػػعو فػػػي البقعػػػة التػػػي 
اخترت لنفسي، فإني اخترت مكانو يـك خمقت السماكات كاألرض، أجعؿ ذلػؾ البيػت لػؾ كلمػف 
بعدؾ حرمان آمنا، أحـر بحرمتو مػا فكقػو كمػا تحتػو، كمػا حكلػو، فمػف حرمػو بحرمتػي فقػد عظػـ 

أباح حرمتي، كمف أٌمف أىمػو، اسػتكجب بػذلؾ أمػاني، كمػف أخػافيـ فقػد حرمتي، كمف أحمو فقد 
جفاني، كمف عظـ شأنو، فقد عظـ في عيني، كمػف تيػاكف بػو، فقػد صػغر فػي عينػي، سػكانيا 
جيرانػػػي، كعمارىػػػا كفػػػدم، كزكارىػػػا أضػػػيافي، أجعمػػػو أكؿ بيػػػت كضػػػع لمنػػػاس، كأعمػػػره بأىػػػؿ 

مى كؿ ضامر يػأتيف مػف كػؿ فػج عميػؽ، يعجػكف السماء كاألرض، يأتكنو أفكاجان شعثان غبران، ع
بػػالتكبير عجيجػػان، كيضػػجكف بالتمبيػػة ضػػجيجان، فمػػف اعتمػػره ال يريػػد غيػػرم فقػػد زارنػػي كضػػافني 
ككفد عمى، كنزؿ بي فحؽ عمػي  أف ألحقػو بكرامتػي، كحػؽ عمػى الكػريـ أف يكػـر كفػده كأضػيافو 

كنػػت حيػػان ثػػـ يعمػػره مػػف بعػػدؾ كزكراه، كأف يسػػعؼ كػػؿ كاحػػد مػػنيـ بحاجتػػو، تعمػػره يػػا آدـ مػػا 
األمـ في القركف كاألنبياء مػف كلػدؾ أمػة بعػد أمػة قركنػان بعػد قػرف، كنبينػا بعػد نبػي حتػى ينتيػي 
بعػػد ذلػػؾ إلػػى نبػػي مػػف كلػػدؾ يقػػاؿ لػػو محمػػد كىػػك خػػاتـ النبيػػيف، فاجعمػػو مػػف عمػػاره كسػػكانو 

ي كقػد دخػرت لػو مػف أجػره كحماتو ككالتو، يككف أميني عميو ما داـ حيان، فإذا انقمػب إلػي  كجػدن
ما يتمكف بو مػف القربػة إلػي  كالكسػيمة عنػدم، كأجعػؿ اسػـ ذلػؾ البيػت كشػرفو، كذكػره، كمجػده، 

، كىػك أبػكه يقػاؿ لػو إبػراىيـ، أرفػع بػو  كسناه كمكرمتو لنبػي مػف كلػدؾ يكػكف قبػؿ ىػذا النبػي 
ػػا قكاعػػده، كأقضػػي عمػػى يػػده عمارتػػو، كأعممػػو مشػػاعره كمناسػػكو كأجعمػػو أمػػة كاحػػ دة قانطنػػا قائمن

بػأمرم داعينػا إلػػى سػبيمي، أجتبيػو كأىديػػو إلػى صػػراط مسػتقيـ، أبتميػو فيصػػبر، كأعافيػو فيشػػكر، 
كآمػػػره فيفعػػػؿ، كينػػػذرني فيفػػػي، أسػػػتجيب دعػػػاءه فػػػي كلػػػده كذريتػػػو مػػػف بعػػػده، كأشػػػفعو، فػػػييـ، 

كأجعػؿ كأجعميـ أىؿ ذلؾ البيت كحماتو كسػقاتو كخدمػو كخزانػو كحجابػو، حتػى يبػدلكا كيغيػركا، 
إبراىيـ إماـ ذلؾ البيت، كأىؿ تمؾ الشريعة، يأتـ بو مف حضر تمػؾ المػكطف مػف جميػع الخمػؽ 

 الجف كاإلنس. 
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أف اهلل تعػالى أنػزؿ البيػت ياقكتػة مػف يكاقيػت الجنػة لػو بابػاف مػف زمػرد شػػرقي  الروايـة الثانيـة:
كمػػا يطػػاؼ حػػكؿ عرشػػي فتكجػػو إليػػو آدـ مػػف  كغربػػي، كقػػاؿ آلدـ اىػػبط لػػؾ بيتػػا يطػػاؼ بػػو،

أرض اليند ماشػيا، كتمقتػو المبلئكػة فقػالكا: "يرحمػؾ يػا آدـ" لقػد حججنػا ىػذا البيػت بػألفي عػاـ، 
كحج آدـ أربعيف حجة مف أرض اليند إلى مكة عمى رجميو، فكاف عمى ذلؾ إلػى أف رفعػو اهلل 

ثػػـ أف اهلل تعػػالى أمػػر إبػػراىيـ ببنائػػو  أيػػاـ الطكفػػاف إلػػى السػػماء الرابعػػة فيػػك البيػػت المعمػػكر، 
 كعرفو جبرائيؿ مكانو. 

"البيت المعمكر بيت فػي السػماء يقػاؿ لػو الضػراح كىػك بحيػاؿ  كعف عمي  الرواية الثالثة:
الكعبػة مػف فكقيػا، حرمتػػو فػي السػماء كحرمػػة البيػت فػي األرض، يصػمي فيػػو كػؿ يػـك سػػبعكف 

 ألفا مف المبلئكة ال يعكدكف فيو أبدا. 
قػػاؿ: الػػركف كالمقػػاـ ياقكتتػػاف مػػف يكاقيػػت  عػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػر أف النبػػي  لروايــة الرابعــة:ا

الجنة طمس اهلل نكرىما كلكال ذلػؾ ألضػاء مػا بػيف المشػرؽ كالمغػرب كمػا مسػيما ذك عاىػة كال 
 سقيـ إال شفي. 
 . (ُ): أنو كاف أشد بياضا مف الثمج حتى سكدتو خطايا أىؿ الشرؾ الرواية الخامسة

كبالنظر إلى الراكيات السابقة نجد أف مبلمح الضعؼ كأنيا مف صػنيع الييػكد ظػاىرة 
 بينة كذلؾ مف عدة نكاحي: 

كػػػاف  كأف آدـ  مػػػا كرد فػػػي الركايػػػات السػػػابقة أف البيػػػت المعمػػػكر قػػػديـ منػػػذ آدـ  :أوالً 
 يحج إليو كاألنبياء مف بعده. 

 ثـ نزؿ مرة أخرل .   أف البيت رفع إلى السماء في كقت الطكفاف :ثانياً 
 أف ىذا البيت ياقكتو مف يكاقيت الجنة.   :ثالثاً 
 أف الحجر األسكد اسكد مف كثرة ذنكب العباد.  :رابعاً 

 رد ىذه الروايات: 
يخالؼ ظاىر القرآف  : بالنسبة لما كرد مف أف البيت المعمكر، قديـ منذ قدـ آدـ أوال

ىك أكؿ مف بنى البيت الحراـ، كأكؿ مف  اىيـ الكريـ، فظاىر القرآف الكريـ يبيف أف إبر 

                                                           

 .َْٓ -ْْٖ/ُتفسير اإلماـ النيسابكرم (ُ) 
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أسسو، كسنرد عمى ىذه الراكية المزعكمة بما قالو المفسركف كعمماء األمة في رد ىذه 
الركايات كالقصص الكاىية، كىذا ما قالو ابف كثير فقاؿ: "كما كرد مف اإلسرائيميات في بنائو 

إبراىيـ أكؿ مف بناه مبتدئا كأكؿ  في زمف آدـ كال يصح ذلؾ، فإف ظاىر القرآف يقتضي أف
ائر األعصار ػػػػػػي سػػػػػة فػػػػػمف أسس، ككانت بقعتو معظمة قبؿ ذلؾ معتنيا بيا مشرف

َي ُمَبوَرًكو َوُهًدى لِْؾَعوَدنِيَ ]كاألكقات، قاؿ اهلل تعالى :  ـهوِس َلؾهِذي بَِبؽه ًٍ ُوِضَع لِؾ َل َبْق فِقِه *  إِنه َأوه

ًِ َمِن اْشَاَطوَع إَِلْقِه َشبِقًَل َآَيوٌت َبقِّ  ٍه الَبْق    [ ـَوٌت َمَؼوُم إِْبَراِهقَم َوَمْن َدَخَؾُه َكوَن َآِمـًو َوَّللِ َعَذ الـهوِس ِح

 {:>-9> }آل عمران:
كعف أبي ذر قاؿ: قمت يا رسكؿ اهلل أم مسجد كضع أكؿ؟ قاؿ:  (ُ)

، (ِ)مت كـ بينيما قاؿ: أربعكف سنة المسجد الحراـ، قمت ثـ أم؟ قاؿ: المسجد األقصى، ق
كقاؿ ابف كثير "كلـ يجيء في خبر صحيح عف معصـك أف البيت كاف مبنيان قبؿ الخميؿ 

  كمف تمسؾ في ىذا بقكلو مكاف البيت فميس بناىض كال ظاىر ألف المراد مكانو المقدر
ى زماف إبراىيـ، في عمـ اهلل المقرر في قدرتو المعظـ عند األنبياء مكضعو مف لدف آدـ إل

كقد ذكرنا أف آدـ نصب عميو قبة كأف المبلئكة قالكا لو: قد طفنا قبمؾ بيذا البيت كأف السفينة 
طافت بو أربعيف يكمان أك نحك ذلؾ كلكف كؿ ىذه األخبار مف بني إسرائيؿ، قد قررنا أنيا ال 

لبيت  إبراىيـ كمف األحاديث الكاردة عمػى صحة بناء  (ّ)تصدؽ كال تكذب فبل يحتج بيا 
قاؿ: "ألـ تر إلى قكمؾ حيف بنك الكعبة  اهلل الحراـ حديث عائشة قالت: أف رسكؿ اهلل 

اقتصركا عف قكاعد إبراىيـ فقمت: يا رسكؿ اهلل أال تردىا عمى قكاعد إبراىيـ؟ فقاؿ لكال حدثاف 
كنز الكعبة قكمؾ، كفي ركاية: لكال أف قكمؾ حديث عيد بجاىمية، أك قاؿ بكفر، "ال نفقت" 

، كقاؿ ابف عطية "كالذم (ْ)في سبيؿ اهلل كلجعمت بابيا باألرض، كألدخمت فييا الحجر 
يصح مف ىذا كمو أف اهلل أمر إبراىيـ برفع قكاعد البيت كجائز أف يككف ذلؾ ابتداء كال يرجح 

                                                           

 .بيركت –، مكتبة المعارؼ  ّٓٔ/ِالبداية كالنياية البف كثير  (ُ)
 .ُُّٓصحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبياء، باب قكؿ اهلل تعالى كاتخذ اهلل إبراىيـ خميبل، ح(ِ) 
 .ُٖٖ/ِالبداية كالنياية البف كثير  (ّ)
 .ِّٔٗصحيح مسـ كتاب الحج، باب نقض الكعبة كبنائيا، ح(ْ) 
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َفُع َوإِْذ َيرْ ]، كقاؿ صاحب المنار في قكلو تعالى : (ُ)شيء مف ذلؾ إال بسند يقطع العذر 

ًِ َوإِْشََمِعقُل  ظاىر في أنيما ىما المذاف بنيا ىذا البيت { :85[ }البقرة:إِْبَراِهقُم الَؼَواِعَد ِمَن الَبْق
لعبادة اهلل تعالى في تمؾ الببلد الكثنية، كلكف القصاص كمف تبعيـ مف المفسريف جاءكنا مف 

قدـ البيت كعف حج آدـ، كمف ذلؾ بغير ما قصو اهلل تعالى عمينا، كتفننكا في ركاياتيـ عف 
بعده مف األنبياء إليو، كعف ارتفاعو إلى السماء في كقت الطكفاف، ثـ نزلكا لو مرة أخرل، 
كىذه الركايات يناقض أك يعارض بعضيا بعضان، فيي فاسدة في تناقضيا كتعارضيا، 

الناس  كفاسدة في عدـ صحة أسانيدىا، كفاسدة في مخالفتيا لظاىر القرآف، كلـ يستح بعض
لصاقيا بو كىك برئ منيا، كمف ذلؾ زعميـ أف الكعبة نزلت  مف إدخاليا في تفسير القرآف كا 
مف السماء في زمف آدـ، ككصفيـ حج آدـ إلييا، كتعارفو بحكاء في عرفة بعد أف كانت قد 
ضمت عنو بعد ىبكطيا مف الجنة، كحاكلكا تأكيد ذلؾ بتزكير قبر ليا في جدة، كزعميـ أنيا 

مرة أخرل إلى األرض بعد ارتفاعيا بسبب الطكفاف كحميت بالحجر األسكد، كأف ىذا ىبطت 
الحجر األسكد كاف ياقكتة بيضاء، كقيؿ زمردة مف يكاقيت الجنة أك زمردىا، كأنيا كانت 
مكدعة في باطف جبؿ أبي قبيس...إلى أف قاؿ، ككؿ ىذا الركايات خرافات إسرائيمية بثيا 

 . (ِ)ميف ليشكىكا عمييـ دينيـ كينفركا أىؿ الكتاب منو زنادقة الييكد في المسم
: بالنسبة لما كرد مف أف البيت ياقكتة مف يكاقيت الجنة، كغيػر ذلػؾ عمػا نقمػو القصػاص  ثانياً 

فػػإف ذلػػؾ يخػػالؼ العقػػؿ كال يؤيػػده خبػػر صػػحيح، كنػػرد عمػػى ذلػػؾ بمػػا قالػػو الشػػيخ محمػػد عبػػده 
ثػػػار، كىػػػذه المعػػػاني كاألسػػػرار، كجعمػػػكا مزيػػػة فقػػػاؿ: "كقػػػد جعػػػؿ القصػػػاص تمػػػؾ األحاديػػػث كاآل

البيت الحراـ كمشاعره كحجره المكـر محصكرة في مخالفتيا لسائر الحجػارة، ككػكف أصػميا مػف 
ا لبقيػػت حجارتيػػا كمػػا كانػػت  جػػكاىر الجنػػة التػػي ىػػي مػػف عػػالـ الغيػػب، كلػػك كػػاف ذلػػؾ صػػحيحن

 أىؿ العمـ كالعقؿ عف مف  ا نزلت مف الجنة بزعميـ، كقد راجت بضاعتيـ المزجاة عندػعندم

                                                           

، دار الكتػػاب  َُِ/ُالمحػػرر الػػكجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز البػػف عطيػػة تحقيػػؽ عبػػد السػػبلـ محمػػد  (ُ)
 . ـُّٗٗىػ / ُُّْالعممية 

 ـ.ََُٗبيركت، الطبعة الثانية، تاريخ النشر  -، دار المعارؼ ّْٖ -ّّٖ/ُتفسير المنار  (ِ)



 

-َُّ- 

 . (ُ)ال يعرؼ مف الديف إال ىذه الرسـك الظاىرة 
     أمػػا بالنسػػبة لمػػا كرد مػػف أف الحجػػر األسػػكد اسػػكد مػػف كثػػرة ذنػػكب العبػػاد، فيػػذا قػػكؿ  : ثالثــاً 

ال يسمـ بو أم مفكر قط، كقاؿ ابف كثير في ركاية ابف عمر: أنو مف مفردات أبي لييعة كىػك 
أف يكػػػكف مكقكفػػػان عمػػػى عبػػػد اهلل بػػػف عمػػػرك بػػػف العػػػاص،  –كاهلل أعمػػػـ  -ضػػػعيؼ، كاألنسػػػب 

 . (ِ)كيككف مف الزمالتيف المتيف أصابيما يـك اليرمكؾ مف كتب أىؿ الكتاب 
كقػػاؿ محمػػد عبػػده "فشػػرؼ ىػػذا البيػػت إنمػػا ىػػك بتسػػمية اهلل تعػػالى إيػػاه بيتػػو، كجعمػػو 

جػػاره تفضػػؿ سػػائر األحجػػار كال مكضػػعنا لضػػركب مػػف عبادتػػو ال تكػػكف فػػي غيػػره، ال يكػػكف أح
يكػػكف مكقعػػو يفضػػؿ سػػائر المكاقػػع... كقػػد أفصػػح عػػف ىػػذا المعنػػى الػػذم قػػرره األسػػتاذ اإلمػػاـ 
أميػػر المػػؤمنيف، كمشػػيد دعػػائـ اإلسػػبلـ عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػي اهلل تعػػالى عنػػو إذ قػػاؿ عنػػد 

نػي رأيػػت النبػػي اسػتبلـ الحجػػر األسػكد كتقبيمػػو: أنػي ألعمػػـ أنػػؾ حجػر ال تضػػر كال تنفػع كلػػكال أ
  "كالحػػػديث يرشػػػدنا إلػػػى أف الحجػػػر ال مزيػػػة لػػػو فػػػي ذاتػػػو فيػػػك لسػػػائر  (ّ)يقبمػػػؾ مػػػا قبمتػػػؾ

نما استبلمو  أمر تعبدم في معنى استقباؿ الكعبة، كجعػؿ التكجػو إلييػا تكجينػا إلػى  الحجارة، كا 
 اهلل الذم ال يحده مكاف، كال تحصره جية مف الجيات. 

إف الحجػػر اسػػكد لمبلمسػػة النسػػاء الحػػيض لػػو، كقيػػؿ كقػػاؿ الشػػيخ محمػػد رشػػيد رضػػا "
السػتبلـ المػػذنبيف إيػػاه، ككػػؿ ىػذه الركايػػات خرافػػات إسػػرائيمية بثيػا زنادقػػة الييػػكد فػػي المسػػمميف 

 .(ْ)ليشكىكا عمييـ دينيـ كينفركا أىؿ الكتاب منو 
كبعد سرد ىذا القصص ال يمكػف التسػميـ بمثػؿ ىػذه الركايػات المدسكسػة التػي تخػالؼ   
اقػػع الشػػرع كالمنطػػؽ السػػميـ، كالتػػي إف راقػػت إلػػى عػػكاـ المسػػمميف لػػـ تػػرؽ ألىػػؿ العقػػؿ كالعمػػـ ك 

 الذيف ال يسممكف بسيكلة بكؿ ما يقاؿ كيدس. 

                                                           

 .ّٖٓ/ُتفسير المنار  (ُ)
 . ُّٔ/ُالبداية كالنياية البف كثير  (ِ)
 .  ُْْٗ، حُّٖ/ُصحيح البخارم كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر األسكد  (ّ)
 .ّْٖ/ُتفسير المنار (ْ) 
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 الخاتمة
الحمػػد هلل الػػذم بنعمتػػو تػػتـ الصػػػالحات، كأشػػيد أف ال إلػػو إال اهلل، كأشػػيد أف محمػػػدان 

آلػػػو كأصػػػحابو األطيػػػار كمػػػف تػػػبعيـ  عبػػػده كرسػػػكلو، كأصػػػمي كأسػػػمـ عمػػػى سػػػيدنا محمػػػد كعمػػػى
 يـك الديف، أما بعد: ىبإحساف إل

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
إف مفيػـك القصػة القرآنيػة تعبػػر عػف الكاقػع الػذم تحيػػاه األمػة اإلسػبلمية بػدكف زيػػادة كال  -ُ

 نقصاف.
نصػػػرانية لقػػػد كانػػػت الكثنيػػػة منتشػػػرة قبػػػؿ اإلسػػػبلـ بمختمػػػؼ ألكانيػػػا، ككانػػػت الييكديػػػة كال -ِ

 تقص عمي الناس مف أباطيميا المنحرفة كالضعيفة.

إف األحاديث الصحيحة التػي كردت فػي تفسػير اآليػات كالسػكر لػـ تشػمؿ جميػع مػا أتػى  -ّ
 بو القرآف الكريـ.

إف ىناؾ مف القرآف ما استأثر اهلل تبارؾ كتعالى بعممو كأحاطنا بيذا فمف ذلؾ " الركح"  -ْ
ٓه َقؾِقًَل َوَيْسَلُلوَكَك عَ ]قاؿ تعالى :  وُح ِمْن َأْمِر َرِّبِّ َوَمو ُأوتِقُاْم ِمَن الِعْؾِم إِ وِح ُقِل الره [ ِن الره

 .{8;}اإلرساء:

إف القرآف الكريـ كتاب اهلل المعجز، صالح لكؿ زماف كمكاف كالذم ينيػؿ منػو كػؿ جيػؿ  -ٓ
 ما ىك صالح لزمانو إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا.

لصػػػحابة باإلكثػػػار مػػػف الركايػػػات اإلسػػػرائيمية، كلقػػػد دافػػػع عممػػػاء اتيػػػـ أعػػػداء اإلسػػػبلـ ا -ٔ
اإلسػػػبلـ قػػػديمان كحػػػديثا عػػػف الصػػػحابة رضػػػي اهلل عػػػنيـ، ألف الػػػدفاع عػػػنيـ دفػػػاع عػػػف 

 اإلسبلـ كال يطعف فييـ إال كؿ زنديؽ.

لقد كاف الصػحابة أشػد النػاس إنكػاران ألخػذ القصػص كالركايػات اإلسػرائيمية كاالكتفػاء بمػا  -ٕ
 .  كسنة نبيو في كتاب اهلل

ما دسو أعداء اإلسبلـ مثؿ الزنادقة الييكد كالفرس فقد أرادكا ىدـ ىذا الديف المتػيف عػف  -ٖ
طريؽ الدس كالكضع حينما أعيتيـ الحيؿ في النيؿ منو عف طريؽ الحرب كالقػكة، كعػف 

 طريؽ الدليؿ كالحجة .
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ػا لتطػرفيـ كشػيعة عمػي  -ٗ لمتطػرفيف الػذيف ا ما لفقو أصحاب المذاىب المتطرفػة تركيجن
نسػػبكا إليػػو مػػا ىػػك منػػو بػػرمء، ككالػػذيف تػػابعكا العباسػػييف فنسػػبكا إلػػى ابػػف عبػػاس مػػا لػػـ 

 تصح نسبتو إليو تممقنا ليـ كاستدرارنا لدنياىـ.

اخػػتبلط الصػػحيح بغيػػر الصػػحيح ، كنقػػؿ كثيػػر مػػف األقػػكاؿ المعػػزكة إلػػى الصػػحابة أك  -َُ
تباس الحؽ بالباطػؿ، زد عمػى ذلػؾ أف التابعيف مف غير إسناد، كال تحر مما أدل إلى ال

مػف يػرل رأيػا يعتمػده دكف أف يػذكر لػو سػندا ثػـ يجػيء مػف بعػده فينقمػو عمػى اعتبػػار أف 
 لو أصبل، كال يكمؼ نفسو البحث عف أصؿ الركاية، كال مف يرجع إليو ىذا القكؿ.

ؿ عمػػى إف تمػػؾ الركايػػات مميئػػة باإلسػػرائيميات كمنيػػا كثيػػر مػػف الخرافػػات التػػي يقػػـك الػػدلي -ُُ
بطبلنيػػا، كمنيػػا مػػا يتعمػػؽ بػػأمكر العقائػػد التػػي ال يجػػكز األخػػذ فييػػا بػػالظف كال بركايػػة 
اآلحاد، بؿ ال بد مف دليؿ قاطع فييا كالركايات التػي تتحػدث فييػا عػف أشػراط السػاعة، 

 كأىكاؿ يـك القيامة، كأحكاؿ اآلخرة فتذكر عمى أنيا اعتقادات في اإلسبلـ.

ػا، كقؼ عمماء اإلسبلـ كمحدث -ُِ يو أماـ ىذا الخطر الذم ييدد سبلمة التفسػير مكقفػا حازمن
فكانكا ال يقبمكف حديثا إال إذا كاف مسندنا، كثبػت لػدييـ عدالػة ركاتػو، كقػكة ضػبطيـ، بػؿ 
ككضعكا لركاية الحديث كركاتو قكاعد كضػكابط محػررة، جعمكىػا معػايير كمقػاييس يمكػف 

 كمف تقبؿ ركايتو كمف ال تقبؿ.بكاسطتيا معرفة المقبكؿ كالمردكد مف الحديث، 

فقػػػػد اسػػػػتباح الزىػػػػاد كالمتصػػػػكفة ألنفسػػػػيـ كضػػػػع األحاديػػػػث كالقصػػػػص فػػػػي الترغيػػػػب  -ُّ
كالترىيػػب، كقػػد أكلػػكا الحػػديث المتػػكاتر "مػػف كػػذب عمػػي متعمػػدان فميتبػػكأ مقعػػده مػػف النػػار" 

 كال نكذب عميو. كقالكا إنما نحف نكذب لمرسكؿ 

نشر القصص الكاىية، الخطبػاء غيػر المػؤىميف، مف العكامؿ الحديثة كالتي تساعد عمى  -ُْ
فيذه الفئة مف الناس يجمعكف مػف أم كعػاء يقػابميـ ألنيػـ غيػر مػؤىميف عمميػان لمخػكض 
فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ حتػػػى يسػػػتطيعكا أف يميػػػزكا بػػػيف الجيػػػد كالػػػردئ، فيػػػـ يػػػذكركف كػػػؿ مػػػا 
يقػػػرءكف عمػػػى عمتػػػو، فكػػػانكا مػػػف أىػػػـ العكامػػػؿ التػػػي سػػػاعدت بغيػػػر قصػػػد عمػػػى نشػػػر 

 بيف الناس كخاصة العامة منيـ. تاإلسرائيميا
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 المصادر والمراجع
االتجاىات المنحرفة في تفسير القرآف الكريـ دكافعيا كدفعيا محمد حسيف الذىبي بتصرؼ،  .ُ

 ق.ُِّٖ
 . ، مكتبة دار التراثاإلتقاف في عمـك القرآف لمسيكطي   .ِ
العمـ لممبلييف بيركت، الطبعة إصبلح الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ هلل معاني، دار  .ّ

 ـ َُٖٗالثالثة: 
 بيركت  –البداية كالنياية البف كثير، مكتبة المعارؼ  .ْ
–تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم، تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف  .ٓ

 . ُٕٖٗ -ىػَُْٕ، ْبيركت ،ط
 لفرقاف لنظاـ الديف النيسابكرم.كرغائب ا ف، المسمى غرائب القرآتفسير اإلماـ النيسابكرم .ٔ
 تفسير الرازم، دار إحياء التراث العربي. .ٕ
تفسير القاسمي المسمى محاسف التأكيؿ لمقاسمي  تحقيؽ محمد باسؿ عيكف السكد ، دار  .ٖ

 ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖلبناف ، الطبعة األكلى  –ة بيركت يالكتب العمم
 ـ.ََُٗة، تاريخ النشر بيركت، الطبعة الثاني -تفسير المنار، دار المعارؼ  .ٗ

ـ   مكتبة ُِٗٗ -ىػ  ُُّْالطبعة الخامسة  التفسير كالمفسركف الدكتكر محمد الذىبي .َُ
 كىبو . 

الجامع إلحكاـ القرآف لمقرطبي تحقيؽ ىشاـ سمير البخارم، دار عالـ الكتب الرياض الطبعة  .ُُ
 .ـََِّ -ىػ ُِّْ

، تحقيؽ محمكد الطحاف، مكتبة الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع، لمخطيب البغدادم .ُِ
 المعارؼ.

 دمشؽ، الدار -الدعكة إلى اهلل تعالى، د.عبد الرب نكاب الديف آؿ نكاب، ط: دار القمـ .ُّ
 .ـَُٗٗ-ىػَُُْبيركت،  -الشامية

ركح المعاني في تفسير القرآف الكريـ العظيـ كالسبع المثاني لؤللكسي، دار إحياء التراث  .ُْ
 بيركت -العربي 

ي أصكؿ التفسير البف تيمية كيميو شرح أصكؿ التفسير محمد بف صالح شرح مقدمة ف .ُٓ
  .ـ دار ابف الجكزمََِٓ-ق ُِْٔالعثيميف، الطبعة األكلي 
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شرح مقدمة في أصكؿ التفسير البف تيمية شرحو مساعد بف سميماف الطيار، دار ابف الجكزم  .ُٔ
 .قُِْٖالطبعة الثانية 

ىػ ، دار طكؽ  ُِِْالناصر، الطبعة األكلى  صحيح البخارم تحقيؽ محمد زىير بف ناصر .ُٕ
 النجاة. 

 .ِبيركت، ط -صحيح مسمـ يشرح اإلماـ النككم، دار إحياء التراث العربي .ُٖ
  ُّٕٗبيركت ،  -فتح البارم شرح صحيح البخارم البف حجر العسقبلني، دار المعرفة  .ُٗ
الطبعة األكلى ، قصص األنبياء البف كثير، خرج أحاديثو حممي الرشيدم، دار العقيدة ،  .َِ

 ـ. َََِتاريخ النشر
، ُ، دار القمـ ،طَِ/ُالقصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث ، صبلح الخالدم  .ُِ

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ
 القاىرة، -القصص القرآني في منطكقو كمفيكمو، لعبد الكريـ الخطيب، السنة المحمدية .ِِ

 .ـُْٔٗ-ىػُّْٖ
 بعة األكلى.لساف العرب البف منظكر  دار صادر بيركت، الط .ِّ
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز البف عطية تحقيؽ عبد السبلـ محمد ، دار الكتاب  .ِْ

 ـ ُّٗٗ -ىػ ُُّْالعممية 
 المعجـ الكسيط إبراىيـ مصطفى، تحقيؽ مجمع المغة العربية، دار الدعكة   .ِٓ
 ـ.ُٕٗٗ-قُّٗٗمعجـ مقاييس المغة البف فارس، دار الفكر،  .ِٔ
تحقيؽ حامد أحمد الطاىر، دار الفجر لمتراث  بد الرحمف بف خمدكف،مقدمة ابف خمدكف ع .ِٕ

 .ىػُِْٓالقاىرة، الطبعة األكلى 
 الممؿ كالنحؿ محمد الشيرستاني، تحقيؽ محمد سيد كيبلني.  .ِٖ
 .ّمناىؿ العرفاف في عمـك القرآف لمزرقاني مطبعة عيسى الحمبي كشركاؤه، ط .ِٗ
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 في تنقية التفسير جيود المعاصــريـن
 (ُ)ىيم عيسى صيدمإبرا

 
 مقدمة

الحمػػػد هلل رب العػػػالميف، كالصػػػبلة كالسػػػبلـ عمػػػى النبػػػي األمػػػيف، كعمػػػى آلػػػو كصػػػحبو 
 أجمعيف، ككؿ مف سار عمى ىديو كاقتفى أثره إلى يـك الديف، كبعد:

إنو ليحسيػف بالمسػمميف أف يحفظػكا ديػنيـ، كيحػافظكا عميػو، كيػدافعكا عنػو، كيبػذلكا مػف 
 ىك فييـ ديف يؤجركف عمى فعمو، كيأثمكف عمى تركو.    أجمو النفس كالنفيس. ك 

ًنػػػي اإلسػػػبلـ بأعػػػداء يتربصػػػكف بػػػو الػػػدكائر، كينفقػػػكف فػػػي سػػػبيمو الػػػنفس كالمػػػاؿ  لقػػػد مي
قصػػػاء األمػػػة عنػػػو،  كالجيػػػد كالفكػػػر ككػػػؿ مػػػا يممكػػػكف بيغيػػػة القضػػػاء عميػػػو، كالتشػػػكيؾ فيػػػو، كا 

ــوَن  َودُّوا كيسػػتخدمكف فػػي ذلػػؾ مختمػػؼ الكسػػائؿ كاألسػػاليب،  ــُروا َفَتُكوُن ــا َكَف ــُروَن َكَم ــْو َتْكُف َل
. كال شػؾ أف أخطػر كسػيمة كأسػمكب كاجيتػػو األمػة اإلسػبلمية مػف أعػدائيا ىػك غزكىػػا  َسـَواءً 

فػػي فكرىػػا كمفاىيميػػا كعقيػػدتيا كتراثيػػا كتاريخيػػا. كال زالػػت األمػػة تعػػاني ىػػذا الغػػزك الػػذم مػػا 
ابػػػو يػػػو، كتجػػػرم عمػػػى أقػػػبلـ بعػػػض كيت  فًتئػػػت آثػػػاره كمخمفاتػػػو تعٌشػػػش فػػػي عقػػػكؿ بعػػػض مفكر 

مػػػف ىػػػػذا النػػػكع مػػػف الػػػػدخيؿ، ممػػػا دفػػػػع العممػػػاء كالكيت ػػػػاب  يءه كباحثيػػػو. كقػػػد نػػػػاؿ التفسػػػيرى شػػػػ
مػف الغيػكريف عمػى ديػنيـ ككتػاب ربيػـ إلػى  -كحتى البسطاء مف عػكاـ المسػمميف  -كالباحثيف 

خػؿ فييػا مػف دخيػؿ، كنبيػكا تفنيد تمؾ الشبيات، كغربمة التفاسير مما اختمط بيػا مػف عميػؿ، كد
 األمة عميو، كبينكا غايتو كخطره ككشفكا زيفو، كال يزالكف.

تيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إلػػى تتبُّػػع الجيػػكد المبذكلػػة فػػي العصػػر الحػػديث فػػي تنقيػػة  ىــدف البحــث:
التفسػػػير مػػػف الػػػدخيؿ كاإلسػػػرائيميات، عمػػػى اخػػػتبلؼ تمػػػؾ الجيػػػكد كتنكعيػػػا، سػػػكاءن كقعػػػت مػػػف 

لكف مف غير استقصاء ليذه الجيكد بحيث ال تفػكت شػاردة كال كاردة إال  عمماء أك مف غيرىـ،
نما أذكر المجاالت التي طرقيا المعاصركف في ذلؾ؛ لسببيف:  أحصاىا، كا 

                                                           

 ( ماجستير في الحديث كعمكمو.1)
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األكؿ: أف استقصػػاء مػػا كيًتػػػب فػػي تنقيػػة التفسػػػير يحتػػاج إلػػى بحػػػث طكيػػؿ، كالمقػػاـ ال يسػػػمح 
 بذلؾ.

 قفة. الثاني: أف جيكد المعاصريف متجددة غير متك 
كليذا فإف ىذا البحث سيككف بمثابة مفاتيح لؤلبكاب التي طرقيا العممػاء األجػبلء فػي 
غربمػػػػة التفاسػػػػير، مػػػػع ذكػػػػر شػػػػكاىد كأمثمػػػػة عمػػػػى ذلػػػػؾ، ربمػػػػا تكػػػػكف استقصػػػػائية فػػػػي بعػػػػض 

 المجاالت.
 قٌسمت ىذا البحث إلى مقدمة كثبلثة مباحث ىي عمى النحك التالي:  خطة البحث:

 : الدراسات التأصيمية في تنقية التفسير.المبحث األكؿ      
 المبحث الثاني: الدراسات التطبيقية في تنقية التفسير.      
 المبحث الثالث: دكر المؤسسات كتعدد الكسائؿ في تنقية التفسير.       
 ثـ ختمتو بخاتمة تضمنت أىـ النتائج كالتكصيات.       

 المبحث األول
 لتفسيرالدراسات التأصيمية في تنقية ا

عىًني العمماء بدراسة ما خالط التفاسير مف دخيؿ، كقامكا بالتأصيؿ ليذا العمـ 
اليادؼ إلى تنقية تمؾ التفاسير مما عمؽ بيا مف شكائب، كاختمط بيا مف عميؿ، كتنكعت 

كيمكف تقسيـ دراسات العمماء في ىذا  اختبلؼ ذلؾ الدخيؿ. بحسب دراساتيـ في ذلؾ
 ي:المبحث عمى النحك التال

بمعرفة  -كما األقدمكف -اىتـ المعاصركف المطمب األول: اىتمام المعاصرين بيذا العمم:
الثابت مف الضعيؼ، كالمقبكؿ مف المردكد، كالتمييز بينيما في مختمؼ مجاالت الركاية 
كاألثر، سي ما مجاؿ التفسير، حيث نجد ليـ باعان طكيبلن في ىذا الباب، تعدد بيف كتابات 

دراسات متنكعة بكسائؿ مختمفة، كىك ما يشير إلى مدل اىتماميـ بيذا العمـ. كما كتحقيقات ك 
قكؿ الدكتكر محمد حسيف ي ىذا البحث إال تفصيؿ لمجيكد التي ىي ثمرة تمؾ االىتمامات.

لـ يسمما  –عمى سبلمتيا كصحتيا –كالسنة  –عمى صفائو كنقائو  –غير أف القرآف الذىبي: "
بالقرآف كقد تسربت إليو أفياـ سقيمة، كشيًرحى الكثير مف نصكصو بما  مف عبث العابثيف، فإذا

ذا بالسٌُّنة قد تطرؽ إلييا الدخيؿ، كالتبس الصحيح  ال يتفؽ كالغرض الذم نزؿ مف أجمو، كا 
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انقيف عمى اإلسبلـ منيا بالعميؿ، ككاف الدافع ليذا كمو أغراضان سيئةن، كأحقادان مؤلت قمكب الح
صفكة مف العمماء  –مف بينيـ  –يفف يقكؿ: " كلقد قٌيض اهلل لممسمم" إلى أكالمسمميف.

األعبلـ، نفكا ىذا الزيؼ، ككشفكا عف ىذا العبث، كحٌذركا المسمميف مف أف يغتركا بو أك 
 .(ُ)ييخدعكا فيو ..."

ىذا، كقد كضع العمماء القكاعد التي تضبط التفسير كالمفسِّر؛ لئبل ينزلؽ في الزيغ 
رؼ عف مساره الصحيح. فقد تحدث الدكتكر أحمد محمد الشرقاكم عف كالضبلؿ، كينح

القكاعد الميمة في التعامؿ مع اختبلؼ المفسريف، فذكر بعض األمكر التي ينبغي لمفسر 
كتاب اهلل أف يتجنبيا، كمنيا: " معرفة الدخيؿ في التفسير لتجنبو؛ كاإلسرائيميات 

فيذا يدلؿ عمى  .(ِ)اء أىؿ الفرؽ الضالة "كالمكضكعات كبدع المفسريف كأخطاء بعضيـ كآر 
مدل اىتماـ العمماء بمعرفة الدخيؿ كاإلسرائيميات، كتمييز الصحيح مف الضعيؼ، كغربمة 

 مف كؿ شائبة دخمت عمييا. –كغيرىا  –التفاسير 
اإلسرائيميات أخطر شئ دخيؿ عمى العمـك  المطمب الثاني: الدراسات حول اإلسرائيميات:

ما التفسير منيا، حيث كانت إحدل األسباب التي أٌثرت في ضعؼ التفسير، اإلسبلمية، سي  
كحاكلت الخركج بو عف كظيفتو السامية التي تعنى بيداية الناس، كتعبيدىـ هلل عمى بصيرة، 

 كصرفو عف ىذا اليدؼ السامي.
ية التػي ييقصد باإلسػرائيميات: القصػص كاألخبػار الييكديػة كالنصػران تعريف عام باإلسرائيميات:

تسػػػربت إلػػػى المجتمػػػع اإلسػػػبلمي عػػػف طريػػػؽ مػػػف أسػػػمـ مػػػف أىػػػؿ الكتػػػاب حقيقػػػة أك تظػػػاىر 
 بالدخكؿ في اإلسبلـ.

سيميت باإلسرائيميات لتغميب المكف الييكدم، كألف النصرانية امتػداد لمييكديػة، كأيضػان ك 
 تخالط مف باب إطبلؽ الجزء عمى الكؿ؛ ألف الجانب الييكدم ىك الذم اشتير، كذلؾ لكثرة 

                                                           

 .ٔ-ْ( اإلسرائيميات في التفسير كالحديث 1)
لمدكتكر أحمد محمد الشرقاكم: كىك بحث محك ـ منشكر في حكلية  –ضكابطو ( اختبلؼ المفسريف أسبابو ك 2)

 كمية أصكؿ الديف كالدعكة في جامعة األزىر/ العدد السابع عشر.
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   .(ُ)الييكد بالمسمميف في المجتمع المدني
كمػػف المعمػػـك يقينػػان أف ىػػذه اإلسػػرائيميات لػػـ تثبػػت مػػف جيػػة النقػػؿ، كجػػرل عمييػػا مػػف 
التحريؼ كالتصحيؼ كالتغييػر كالتبػديؿ مػا ال يخفػى. يقػكؿ الػدكتكر مػكريس بككػام بعػدما تكمػـ 

مف لغة إلى أخرل، كنقػؿ كػبلـ المحققػيف عف تاريخ كتابة العيد القديـ، ككيفية كتابتو كترجمتو 
كالبػػػاحثيف عػػػف أصػػػكؿ العيػػػد القػػػديـ كالعيػػػد الجديػػػد، قػػػاؿ: " بيػػػذا تتضػػػح ضػػػخامة مػػػا أضػػػافو 
اإلنساف إلى العيد القديـ، كبيذا أيضػان يتبػيف لمقػارئ التحػكالت التػي أصػابت نػص العيػد القػديـ 

جـ حتمػػػان عػػػف ذلػػػؾ مػػػف األكؿ مػػػف نقػػػؿ إلػػػى نقػػػؿ آخػػػر، كمػػػف ترجمػػػة إلػػػى أخػػػرل، بكػػػؿ مػػػا يػػػن
، فكػػاف لزامػػان عمػػى مفسػػر كتػػاب اهلل تعػػالى (ِ)تصػػحيحات، جػػاءت عمػػى أكثػػر مػػف ألفػػي عػػاـ " 

ًذران كؿ الحذر عند ركاية تمؾ اإلسرائيميات.  أف يككف حى
ػػؿ العممػػاء فػػي مكضػػكع اإلسػػرائيميات تفصػػيبلن مطػػك الن، كبينػػكا أقسػػاميا،  ىػػذا، كقػػد فص 

كتػب التفسػير كالحػديث، كتكٌممػكا فػي مكضػكعاتو عديػدةو تتعمػؽ  كأحكاميا، كأسػباب دخكليػا فػي
 بيا، كأفردكا ليا مؤلفات خاصة تحمؿ اسميا؛ مف ىذه المؤلفات:

لمػػػػدكتكر محمػػػػد حسػػػػيف الػػػػذىبي  –كتػػػػاب اإلسػػػػرائيميات فػػػػي التفسػػػػير كالحػػػػديث  -ُ
 –ـ ُٖٔٗـ(. كقػػد ألفػػو بنػػاءن عمػػى طمػػب مجمػػس البحػػكث اإلسػػبلمية بػػاألزىر عػػاـ ُٕٕٗ)ت
 .ا أشار بذلؾ في مقدمتوكم

   : " كقد رتبت البحث عمى مقدمة، كثبلثة فصكؿ، كخاتمة:رحمو اهلل –قاؿ 
 فالمقدمة: في بياف عبلقة القرآف الكريـ بغيره مف الكتب السماكية كمنزلتو منيا.

كالفصػػػؿ األكؿ: فػػػي بيػػػاف معنػػػى اإلسػػػرائيميات، ككيػػػؼ تسػػػربت إلػػػى التفسػػػير كالحػػػديث، 
 ى عقائد المسمميف كقدسية اإلسبلـ.كمدل خطكرتيا عم

 كالفصؿ الثاني: في بياف أقساـ اإلسرائيميات، كحكـ ركايتيا كأشير ركاتيا.
                                                           

كتابػػو أيضػػان كمػػا بعػػدىا، ك  ُِِ/ُ لمػػدكتكر محمػػد حسػػيف الػػذىبي – انظػػر: التفسػػير كالمفسػػركفلبلسػػتزادة ( 1)
 -كمػػػا بعػػػدىا، كاإلسػػػرائيميات كالمكضػػػكعات فػػػي كتػػػب التفسػػػير  ُّاإلسػػػرائيميات فػػػي التفسػػػير كالحػػػديث 
لمػدكتكر جمػاؿ اليػكبي،  -كمػا بعػدىا، كالتفسػير كمنػاىج المفسػريف  ُُلمدكتكر محمد بف محمد أبك شيبة 

عجازه العممي ٕٖ-ٖٓكالدكتكر عصاـ العبد زىد   .َْ-ّٗلمحمد إسماعيؿ إبراىيـ  –، كالقرآف كا 
 .ِّكاإلنجيؿ كالعمـ  ( القرآف الكريـ كالتكراة2)
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 كالفصؿ الثالث: في اإلسرائيميات في كتب التفسير كالحديث.
ػػػف يفسػػػر كتػػػاب اهلل تعػػػالى بالنسػػػبة لمركايػػػات  كالخاتمػػػة فػػػي بيػػػاف مػػػا يجػػػب أف يمتػػػـز بػػػو مى

 .(ُ)أف يقـك بو العمماء مف تنقية كتب التفسير كالحديث منيا "اإلسرائيمية كما يجب 
لمػػدكتكر محمػد بػػف محمػػد أبػػك  -تػاب اإلسػػرائيميات كالمكضػػكعات فػي كتػػب التفسػػير ك -ِ

في المقدمة عف مسيس الحاجػة إلػى مثػؿ  –رحمو اهلل  –ىػ(، كقد تحدث َُّْشيبة )ت
؛ ألنػو ال يقػؼ عمػى الحػديث عػف ىذا المؤل ػؼ، كأف الجيػكد ينبغػي أف تكػكف متضػافرة فيػو

نمػػػػا تعػػػػداىا إلػػػػى كػػػػؿ مػػػػا ىػػػػك دخيػػػػؿ عمػػػػى التفسػػػػير فػػػػي مختمػػػػؼ  اإلسػػػػرائيميات فقػػػػط، كا 
 –رحمػػػو اهلل  –المجػػاالت، كىػػػذا يسػػػتدعي جيػػػكدان متخصصػػػة، كػػػؿر فػػػي مجالػػػو، ثػػػـ قػػػرر 

، فجمػع فيػو كمػا تػرل بػيف الحػديث عػػف  البػدء بعمػؿ ىػذا الكتػاب بمػا تيسػر لديػو مػػف عمػـك
يات كالمكضػكعات كػذلؾ. كشػرح كػذلؾ منيجػو فػي كتابػو، كأشػاد بكتػابىٍي الػدكتكر اإلسػرائيم
 «.اإلسرائيميات في التفسير كالحديث » ، ك«التفسير كالمفسركف » الذىبي 

لمػػدكتكر رمػػزم نعناعػػة؛ مػػدرس فػػي  –كتػػاب اإلسػػرائيميات كأثرىػػا فػػي كتػػب التفسػػير  -ّ
يجػي جامعػة ا ألزىػر، كقػد تحػدث فػي مقدمػة كتابػو عػف كمية الشريعة بعىٌماف، كىػك مػف خرِّ

دكافع تأليفو لػو، كخطتػو فيػو، كىػك يشػتمؿ عمػى مقدمػة فييػا ثبلثػة مباحػث، أتبعيػا بأربعػة 
مسػئكلية المفسػػريف الػػذيف  –أبػكاب، كخاتمػػة اشػتممت عمػػى أربعػػة نقػاط: آثػػار اإلسػػرائيميات 

 كمقترحات.  –كاجب المفسريف إزاءىا  –رككىا في كتبيـ 
الثبلثػة مػف أجػؿِّ الكتػب كأعظميػا، كال يسػتغني الباحػث فػي اإلسػرائيميات كىذه الكتػب 

، كتنبيياتو ال ييستىغنى عنيا.  عف الرجكع إلييا؛ ًلما فييا مف عمـو غزيرو
لمسػيد أحمػد  -البدايات األكلى لئلسػرائيميات فػي اإلسػبلـ  -ُ كمف ىذه الكتب أيضان:      

 لمحمد كىيب عبلـ. -رآني اإلسرائيميات في التفسير الق -ِ الخميؿ.
كال بػػد مػػف التنبيػػو ىنػػا أيضػػان إلػػى أف البػػاحثيف فػػي مراحػػؿ الماجسػػتير كالػػدكتكراه الػػذيف     

كتبػػكا فػػي الػػدخيؿ فػػي جػػزءو محػػددو مػػف تفسػػيرو معػػيفو قػػد بػػدأكا رسػػائميـ فػػي فصػػكليا األكلػػى 
 بالحديث عف اإلسرائيميات، كبياف معنى الدخيؿ كأنكاعو كأحكامو.

                                                           

 .ٕ-ٔ( اإلسرائيميات في التفسير كالحديث 1)
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ييقصد بالدخيؿ: ما نقؿ مف التفسير كلـ  لثالث: المؤلفات في الدخيل في التفسير:المطمب ا
يثبت نقمو، أك ثبت نقمو كلكف عمى خبلؼ شرط القبكؿ أك ما كاف مف قبيؿ الرأم الفاسد. 

نما ى« أك»ك فالدخيؿ ما نيسب كذبان إلى الرسكؿ  .(ُ)ي لمتنكيػعػفي التعريؼ ليست لمتخيير، كا 
ي، أك تابعي، أك ما ثبتت ركايتو إلى صحابي أك تابعي، كلكف ىذه الركاية ، أك إلى صحاب

فقدت شركط القبكؿ، كيطمؽ أيضان عمى ما صدر عف رأم فاسد، لـ تتكافر فيو تمؾ 
 ، فيك يشتمؿ إذف عمى الجانبيف النقمي كالعقمي.(ِ)الشركط

ا فييػا التعريػؼ بيػذا كقد أل ؼ بعض عمماء العصر كيتيبان فػي الػدخيؿ فػي التفسػير، تنػاكلك 
العمػػـ، كبيػػاف أقسػػامو، كالمكضػػكعات التػػي يتناكليػػا، كاألحكػػاـ المتعمقػػة بػػو، كىػػي كتػػبه قٌيمػػةه، 
منيػػػا مػػػا ييػػػدر س فػػػي بعػػػض الجامعػػػات فػػػي العػػػالـ، بجانػػػب تمػػػؾ المؤلفػػػات التػػػي تحػػػدثت عػػػف 

 المناىج المنحرفة في التفسير كاتجاىاتو، كمف ىذه المؤلفات:
 لمدكتكر إبراىيـ خميفة بجامعة األزىر بالقاىرة. – الدخيؿ في التفسير .ُ
لمػػػدكتكر جمػػػاؿ مصػػػطفى عبػػػد الحميػػػد عبػػػد  –أصػػػكؿ الػػػدخيؿ فػػػي تفسػػػير آم التنزيػػػؿ  .ِ

 الكىاب النجار، مف جامعة األزىر كذلؾ.
 فايد. لمدكتكر عبد الكىاب عبد الكىاب -الدخيؿ في تفسير القراف الكريـ  .ّ
 ستاذ الدكتكر عبد الفتاح خضر.لؤل -تفسير القرآف الكريـ  الدخيؿ في .ْ
محمػػدم عبػػد لؤلسػػتاذ الػػدكتكر ال –الكشػػؼ كالبيػػاف عػػف الػػدخيؿ فػػي تفسػػير آم القػػرآف  .ٓ

 حمف.الر 
 لمختار مرزكؽ. -الدخيؿ في التفسير  .ٔ
 رضكاف. لعمي حسيف السيد -الدخيؿ في التفسير  .ٕ
 ألحمد عبد المييمف. -الدخيؿ في التفسير  .ٖ
لمػػدكتكر طػػػاىر محمػػكد محمػػػد يعقػػػكب.  –تأصػػػيمية أسػػباب الخطػػػأ فػػي التفسػػػير دراسػػة  .ٗ

 كيتككف مف جزئيف، كىك مف أىـ المراجع في ىذا الباب. 

                                                           

 .ِِ-ُِإبراىيـ خميفة لمدكتكر  -( انظر الدخيؿ في التفسير 1)
 .ِٔلمدكتكر جماؿ مصطفى عبد الحميد عبد الكىاب النجار:  -( أصكؿ الدخيؿ في تفسير آم التنزيؿ 2)



 

-ُُْ- 

لمػدكتكر محمػػد حسػػيف  –االتجاىػات المنحرفػػة فػي تفسػػير القػرآف الكػػريـ دكافعيػا كدىٍفعييػػا  .َُ
الػػػذىبي، كقػػػد ذكػػػر المؤلػػػؼ أف لتػػػأليؼ ىػػػذا الكتػػػاب قصػػػة، حيػػػث إف الػػػدكتكر رمػػػزم 

ىػػك عبػػارة عػػف « بػػدع التفاسػػير فػػي الماضػػي كالحاضػػر »بػػان بعنػػكاف نعناعػػة أصػػدر كتا
االتجاىػات المنحرفػة فػي تفسػير القػرآف الكػريـ، دكافعيػا » بحث لمدكتكر الذىبي بعنػكاف 

أعاره لنعناعة ليطمع عميو كيستفيد منو، كيستعيف بػو فػي رسػالة الػدكتكراه التػي « ايكدفع
كحػػدث مػػا حػػدث، كقػػد أٌكػػد الػػذىبي ذلػػؾ كػػاف الػػذىبي مشػػرفان عمييػػا، غيػػر أنػػو نسػػخو، 

 .(ُ)باألدلة 
إعػػداد الػػدكتكر عبػػد الػػرحمف بػػف  –األقػػكاؿ الشػػاذة فػػي التفسػػير نشػػأتيا كأسػػبابيا كآثارىػػا  .ُُ

 صالح بف سميماف الدىش.
لمػػدكتكر عبػػد الػػرحيـ فػػارس أبػػك عمبػػة، كقػػد  –شػػكائب التفسػػير فػػي القػػرف الرابػػع عشػػر  .ُِ

 ؽ.جمع فيو المؤلؼ بيف التأصيؿ كالتطبي
كىػػػك رسػػػالة دكتػػػكراه  –االتجػػػاه المغػػػكم المنحػػػرؼ فػػػي التفسػػػير فػػػي العصػػػر الحاضػػػر  .ُّ

لمباحػػػػث عبػػػػد اهلل إبػػػػراىيـ المغػػػػبلج مػػػػف جامعػػػػة أـ درمػػػػاف اإلسػػػػبلمية، أكصػػػػت لجنػػػػة 
 المناقشة بطباعتيا.

بعػض العممػػاء تكمػـ فػي الػدخيؿ بػيف التأصػػيؿ كالتطبيػؽ، كلكػف لػيس عمػػى  تسـجيالت صـوتية:
نمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ منػػػو غػػػرار المػػػؤلفيف الػػػ يػػػـ فػػػي ىػػػذا البػػػاب فػػػي كتػػػبو خاصػػػةو، كا  ذيف أثبتػػػكا ًعٍممى

 بالتسجيؿ الصكتي، فيك كتابه صكتير منطكؽه، كليس مرئياو مكتكبان.
كقػد عثػرتي عمػى تسػجيؿ بيػػذه الييئػة، كىػك عبػارة عػف حمقػػات مسػمكعة فػي الػدخيؿ فػػي     

و أف ينقمػػو إلػػى كتػػاب مطبػػكع، لمشػػيخ محمػػد حسػػف عبػػد الغفػػار، كنأمػػؿ مػػف صػػاحب –التفسػػير 
كقػػد تضػػمف عػػدة حمقػػات تناكلػػت: مقدمػػة،  حتػػى يتسػػنى لطمبػػة العمػػـ كالبػػاحثيف االسػػتفادة منػػو.

 كالحديث عف المكضكعات كأسباب الكضع، كالمكضكعات في كتب التفسير.
تناكلت بعض الكتب المؤل فة  المطمب الرابع: كتب تضمنت موضوعات وعناوين في الدخيل:

القرآف كأصكؿ التفسير كمناىج المفسريف عناكيف لمكضكعات تتعمؽ بالمكضكع  في عمـك

                                                           

 .َُٗ-َُُلكريـ دكافعيا كدفعيا ( انظر االتجاىات المنحرفة في تفسير القرآف ا1)



 

-ُِْ- 

، كىذه المكضكعات ال تقؿ أىمية عما تناكلتو الكتب -الدخيؿ كاإلسرائيميات  –األساسي 
التي خيصصت لمكضكع الدخيؿ، كتحدثت عنو بالتفصيؿ، فإف فييا مف الفكائد في ىذا 

 ه الكتب:الجانب ما ال يخفى، كلعؿ مف أىـ ىذ
 لمدكتكر محمد حسيف الذىبي. –التفسير كالمفسركف  .ُ
 لؤلستاذ الدكتكر فيد بف عبد الرحمف الركمي. –اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر  .ِ
 لمركمي أيضان. –منيج المدرسة العقمية الحديثة في التفسير  .ّ
كر فضػػؿ رسػالة أعػدىا الػدكت –اتجاىػات التفسػير فػي العصػر الحػديث فػػي مصػر كسػكريا  .ْ

 .(ُ)حسف عباس لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه في األزىر الشريؼ 
 لمدكتكر عبد المجيد عبد السبلـ المحتسب. –اتجاىات التفسير في العصر الراىف  .ٓ
 لمدكتكر صبلح عبد الفتاح الخالدم. –تعريؼ الدارسيف بمناىج المفسريف  .ٔ
 ف بف سميماف الركمي.أ. د. فيد بف عبد الرحم –بحكث في أصكؿ التفسير كمناىجو  .ٕ
لمباحػػث أحمػػد عمػػر عبػػد اهلل، كىػػي رسػػالة ماجسػػتير  –التفسػػير بػػالرأم مػػا لػػو كمػػا عميػػو  .ٖ

مقسػػػمة إلػػػى ثبلثػػػة أبػػػكاب، تحػػػدث فػػػي البػػػاب الثالػػػث عػػػف شػػػركط التفسػػػير بػػػالرأم ليكػػػكف 
مقبكالن، كمدل التزاـ كتب المفسريف بالرأم بيذه الشركط، كقيمػة كتػب التفسػير بػالرأم بنػاءن 

 .(ِ)ى تمؾ الشركط، ثـ عٌقب بنماذج مف التفسيرات المنحرفة عم
 محمد عبد العظيـ الزرقاني. –مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف  .ٗ

أحمػػػد عمػػر رحكمػػة أبػػػك حجػػر، كىػػك ليبػػػي  –التفسػػير العممػػي لمقػػرآف الكػػػريـ فػػي الميػػزاف  .َُ
 الجنسية.

فػػػي ىػػػذا البػػػاب،  كأغمػػػب كتػػػب عمػػػـك القػػػرآف كمنػػػاىج المفسػػػريف تػػػذكر جانبػػػان ميمػػػان      
كخاصة فيما يتعمؽ بجانب الشركط كالضكابط لمتفسير الصحيح كلممفسِّػر عمػى حػدٍّ سػكاء، 

ف كاف بطريؽ غير مباشر.  كىك مما ييعىٌد تأصيبلن ليذا العمـ كا 

                                                           

 .ٕعبد الرحيـ فارس أبك عمبة  –( انظر شكائب التفسير في القرف الرابع عشر اليجرم 1)
 الرسائؿ الجامعية. – دل اإلسبلـمكقع ىى انظر  (2)



 

-ُّْ- 

مف بديع ما ييذكر في ىذا المقاـ أف المنًصفيف مف  المطمب الخامس: الشيعة تنقد كتبيا:
تبيـ كتفاسيرىـ؛ ًلما خالطيا مف عميؿ كضعيؼ كمكضكعات، كأقر  الشيعة راحكا ينقدكف ك

 بحتمية تنقية تمؾ التفاسير كفؽ القكاعد المتبعة لدل المحٌدثيف.
ًقػػد فػي ماليزيػا بجامعػػة مبليػا يػػكمي  –* ففػي المػؤتمر القرآنػػي الػدكلي السػنكم  مقػػدس، الػذم عي

الشػػػػيعة فػػػػي ىػػػػذا  ـ، شػػػػارؾ أحػػػػد أقطػػػػابَُُِ/ُ/ُِ-ُُىػػػػػ المكافػػػػؽ ُِّْصػػػػفر  ٕ-ٔ
نيضػػة الشػػيعة المعاصػػرة لتجديػػد » ببحػػث بعنػػكاف  –كىػػك الػػدكتكر حمػػد احميػػداف  -المػػؤتمر 

صػػػبلحيا: التفسػػػير الركائػػػي كالبػػػاطني نمكذجػػػان  ، فكػػػاف ممػػػا قػػػاؿ فػػػي مقدمتػػػو: " «تفاسػػػيرىـ كا 
كلست مف الذيف يتركػكف ىػذا التػراث الضػخـ بحجػة الكضػع فيػو، ككػذلؾ لسػت مػف المتطػرفيف 

كال سػيما  –يرييف، بؿ أشػكر ربػي لمػا جعمنػي مػف المعتػدليف الػذيف يفضػمكف البحػث كالنقػد التكف
عمػػػى اليػػػدـ كالتكفيػػػر، فميػػػذا فػػػي ىػػػذا المقػػػاؿ قػػػدمت نقػػػدان عمػػػى بعػػػض الركايػػػات  –نقػػػد الػػػذات 

المنقكلة في التفاسير المأثكرة عندنا نحف الشيعة، آمبلن أف يقػـك اآلخػركف بنقػد ثػركاتيـ دكف أف 
. كىػذا كػبلـ جيػد مػف مثػؿ عػالـو مػف (ُ)شأنو أك نجعػؿ منػو صػنمان يسػتحؽ التقػديس " نحٌط مف

عممػػاء الشػػيعة، فيػػك يتضػػمف اعترافػػان منػػو بكقػػكع الػػدخيؿ كالضػػعيؼ فػػي تفاسػػيرىـ، كليػػذا كػػاف 
كثيػر مػف الركايػات التفسػيرية ال يجػكز االعتمػاد عمييػا لحػذؼ أسػانيدىا  -ُمف نتائج بحثو: " 
 يا، أك لضعؼ ركاتيا، أك ككنيـ مجيكلكف.أك لكثرة الكضع في

الركايات التي تغمك في أىؿ البيت بحجة التفسػير البػاطني فيػي مكضػكعة عمػى يػد الغػبلة  -ِ
 كأتباعيـ كال يجكز األخذ بيا بأم شكؿ مف األشكاؿ.

الركايػػات التػػي تيسػػئ إلػػى الصػػحابة كأـ المػػؤمنيف بحجػػة المعنػػى البػػاطني لآليػػة مكضػػكعة،  -ّ
 .(ِ)ا بؿ محاربتيا "كيجب ردى

إلػػػى  يءطعػػػف فػػػي أصػػػكؿ مػػػذىب الشػػػيعة الػػػذم يسػػػكال شػػػؾ أف مثػػػؿ ىػػػذه النتػػػائج ت
 –الصػػحابة رضػػي اهلل عػػنيـ كأميػػات المػػؤمنيف، كليػػذا قػػاؿ الػػدكتكر حػػاتـ بػػف عابػػد القرشػػي 

ػؿ ليػاتيف النتيجتػيف -مدير إشراؼ ممتقى االنتصػار لمقػرآف   -يقصػد الثانيػة كالثالثػة  –: " كتأم 

                                                           

صبلحيا: التفسير الركائي كالباطني نمكذجان 1)  .ِ( نيضة الشيعة المعاصرة لتجديد تفاسيرىـ كا 
 .ُٓ( نفسو 2)



 

-ُْْ- 

ػػت مػػف كاًتػػبو شػػيعيٍّ فػػي كرقػػًة بحػػثو التػػ رىجى ػػؿ: ىػػؿ إذا خى ػػؿ ليمػػا الباحػػث الشػػيعي كتأم  ي تكص 
 .(ُ)عمميةو كفي مؤتمرو دكليٍّ أىي أفضؿ أـ أف تككف خرجت مف باحثو سنيٍّ ! "

* كممػػا جػػاء فػػػي نقػػد الشػػيعة ألٍنفيسػػػيا إجابػػة المرجػػػع الػػديني آيػػة اهلل اإلمػػػاـ الشػػيخ حسػػػيف 
 ا ىك رأيكـ بما يسمى مصحؼ فاطمة؟المؤيد عمى سؤاؿ: م

فأجاب: بأنو كردت أحاديث في كتب الشيعة االثني عشػرية منسػكبة إلػى بعػض أئمػة 
آؿ البيت تفيد كجكد كتاب أطمؽ عميو في ىػذه األحاديػث )مصػحؼ فاطمػة(، إال أنػو ال يمكػف 

مػػتف االسػػتناد إلػػى ىػػذه األحاديػػث؛ لضػػعؼ بعضػػيا سػػندان، كالشػػتماؿ بعضػػيا عمػػى خمػػؿ فػػي ال
يكًجػػب سػػقكطيا عػػف الحجيػػة، كلكجػػكد التضػػارب كالتيافػػت بػػيف ىػػذه األحاديػػث بنحػػك ال يفسػػح 
المجاؿ لمجمػع العرفػي الميخػًرج مػف التيافػت فػيحكـ بسػقكطيا جميعػان، كعميػو يكػكف الكػبلـ عمػا 

كيجب تنقية الثقافػة الشػيعية كالتػراث يسمى بمصحؼ فاطمة كبلمان عاريان عف المستند العممي، 
كىػػذا كػػبلـ ميػػـ، إذ يثبػػت كجػػكد الػػدخيؿ فػػي كتػػب الشػػيعة، كدعػػكةي كػػؿٍّ مػػف  .(ِ) ي منػػوالشػػيع

المرًجػػع الشػػيعي كالػػدكتكر حمػػد احميػػداف بضػػركرة تنقيػػة كتػػب الشػػيعة مػػف الػػدخيؿ كالضػػعيؼ 
لمكضػػكع الػػدخيؿ ككيفيػػة معالجتػػو مػػف  –كمػػا ىػػك عنػػدنا  –كالمكضػػكعات ييعػػد تأصػػيبلن عنػػدىـ 

 كتب التفسير.
كقٍفػتي عمػى جممػة مػف المقػاالت عبػر اإلنترنػت؛ منيػا  ادس: مقـاالت ومشـاركات:المطمب السـ

مػػا يمكػػف إلحاقػػو بالدراسػػات التأصػػيمية باعتبػػار أف ىػػذا المقػػاؿ يتحػػدث فػػي بػػاب مػػف أبكابيػػا، 
كمنيػػا مػػا ىػػك دارسػػات تطبيقيػػة، كسػػكؼ أقػػؼ ىنػػا مػػع تمػػؾ المقػػاالت التػػي تعػػد مػػف الدراسػػات 

   التأصيمية:
لمػػدكتكر محمػػد كػػالك،  -« مسػػيرة التفسػػير بػػيف االنحػػراؼ كاالخػػتبلؼ » مقػػاؿ بعنػػكاف:  .ُ

 كىك ميـ في ىذا الباب، تسمسؿ فيو صاحبو، فأصدره في مقاالت متتابعة، كذكر فييا 

                                                           

القسػـ العػاـ  –( مف تعميقو عمى إحدل المشاركات عف بحث ىذا الشيعي. انظػر مكقػع ممتقػى أىػؿ التفسػير 1)
 .ِصفحة  –ممتقى االنتصار لمقرآف الكريـ  –

مرجػػع شػػيعي: » عنػػكاف:  –بيػػت الحػػكار اإلسػػبلمي  –المنتػػديات  –( انظػػر مكقػػع شػػبكة أنصػػار آؿ محمػػد 2)
 «.قكؿ بأف لفاطمة مصحفان يجب تنقية الثقافة الشيعية مف ال



 

-ُْٓ- 

االتجاىات المنحرفة في التفسير، ميمىثبلن بالتفاسير التي تمثؿ كؿ اتجاه 
(ُ). 

، بادئػػػان «تفسػػػير كاإلسػػػرائيميات ال» سمسػػػمة مقػػػاالت لمشػػػيخ محمػػػد فػػػرج األصػػػفر بعنػػػكاف  .ِ
ببيػػاف معنػػػى اإلسػػرائيميات، كدخكليػػػا فػػي كتػػػب التفسػػير، كغيػػػر ذلػػؾ مػػػف المكضػػػكعات 
التػػي تتعمػػؽ بيػػا، ثػػـ بػػدأ يتسمسػػؿ فػػي ذكػػر نمػػاذج مػػف اإلسػػرائيميات مػػع بيػػاف الصػػحيح 

 .(ِ)منيا، فذكر قصة ىاركت كماركت، كقصة بمقيس ممكة سبأ 
لؤلسػتاذ نػايؼ بػف سػعيد  -« رائيميات فػي كتػب التفسػير كقفات مع اإلسػ» مقاؿ بعنكاف  .ّ

الزىرانػػػي بالسػػػعكدية، تحػػػدث فيػػػو عػػػف اإلسػػػرائيميات فػػػي عشػػػر كقفػػػات طىػػػرىؽ فييػػػا عػػػدة 
مكضػػكعات؛ منيػػا: كيفيػػة تعامػػؿ الصػػحابة معيػػا، كمػػا ىػػي فائػػدة ذكرىػػا فػػي التفسػػير، 

 .(ّ)ا كنٍقؿ بعض المفسريف ليا في تفاسيرىـ، كذكر بعض الكتب المؤلفة فيي
لمػدكتكر مسػاعد بػف  -« رأم آخر فػي اإلسػرائيميات فػي كتػب التفسػير » مقاؿ بعنكاف:  .ْ

سػميماف بػػف ناصػػر الطيػػار: كىػػك تعميػػؽ ذكػره صػػاحبو عنػػد شػػرحو لرسػػالة شػػيخ اإلسػػبلـ 
ابف تيمية في أصكؿ التفسير، كقػد تطػرؽ فيػو إلػى عػدة مكضػكعات، كلعػؿ رأيػو الجديػد 

بعػػػػػض األمػػػػػكر التػػػػػي تتعمػػػػػؽ » نػػػػػد الحػػػػػديث عػػػػػف فػػػػػي اإلسػػػػػرائيميات ىػػػػػك مػػػػػا ذكػػػػػره ع
، فػػذكر سػػبعة أمػػكر، آخرىػػا: أف اإلسػػرائيميات مػػف قبيػػؿ التفسػػير بػػالرأم «باإلسػػرائيميات 

شػػأنيا شػػأف التفسػػير المغػػكم، كبيػػاف المعػػاني، كراح يثبػػت ذلػػؾ بأدلػػة فييػػا نظػػر، كبػػي ف 
ائيمية مفسِّػػرة لػػيس بالضػػركرة أف تكػػكف تمػػؾ الركايػػات اإلسػػر  -حسػػب رأيػػو  –أيضػػان أنػػو 

نمػػػا تيفيىػػػـ اآليػػة بػػػدكنيا، كيمكػػػف االسػػتغناء عػػػف تمػػػؾ الركايػػات. كضػػػرب لػػػذلؾ  لآليػػة، كا 
 .(ْ)أمثمة، فأراد أف يفر  مف التفسير باإلسرائيميات فكقع في تفسير غير مقبكؿ 

، كىػػػك مقػػػاؿ تحػػػدث عػػػف أشػػػير المفسػػػريف مػػػف الصػػػحابة «تخػػػريج أسػػػانيد التفسػػػير »  .ٓ
 .(ٓ)اية عنيـ كالحكـ عمييا كالتابعيف، كطرؽ الرك 

                                                           

 ممتقى مناىج المفسريف. –قسـ التفسير كعمـك القرآف  –( انظر مكقع ممتقى البياف لتفسير القرآف 1)
 القرآف الكريـ كعمكمو. –قسـ المقاالت  –( انظر مكقع الشيخ محمد فرج األصفر 2)
 متفسير كعمـك القرآف.الممتقى العممي ل –القسـ العاـ  –( انظر مكقع ممتقى أىؿ التفسير 3)
 الممتقى العممي لمتفسير كعمـك القرآف. –القسـ العاـ  –( انظر مكقع ممتقى أىؿ التفسير4)
الممتقػى العممػي لمتفسػير كعمػـك القػرآف. كمكقػع ممتقػى أىػؿ  –القسـ العاـ  –( انظر مكقع ممتقى أىؿ التفسير5)

 منتدل شئكف الكتب كالمطبكعات. –الحديث 
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مقاؿ مقتضب تضمف الحديث عف معنػى الكضػع كنشػأتو « ظاىرة الكضع في التفسير» .ٔ
ػؿ  .(ُ)بإيجاز إذف جممة ما سبؽ ذٍكره مف كتب أك مقاالت ييعٌد مف الدراسػات التػي تؤصِّ

لعمـ الدخيؿ، كالتي تجعؿ الدارس كالباحث في التفاسير عمى بيِّنة مف األمػر، ال يخطػك 
 خطكة إال كىك يعمـ أيف يضع قدمو كي ال تًزٌؿ بعد ثيبيكتيا.

 المبحث الثاني
 اسات التطبيقية في تنقية التفسيرالدر 

كاف لتمؾ الدراسات التأصيمية ليذا العمـ أثػر مممػكس فػي البحػث كالتنقيػب عمػا خػالط 
سػػاليب. التفاسػػير مػػف دخيػػؿ. كتمػػؾ الدراسػػات متعػػددة الكسػػائؿ، مختمفػػة الكجيػػات، متنكعػػة األ

 كسكؼ أطرؽ ىذا المكضكع مف خبلؿ العناصر التالية:
مكا ليذا  المطمب األول: الرسائل العممية )ماجستير ودكتوراه(: معمـك أف العمماء الذيف أص 

العمـ تحدثكا عف خطر اإلسرائيميات كالركايات الكاىية التي داىمت كتب التفسير كأدت إلى 
ؽ دراساًت العمماء التي أٌصمت ليذا العمـ، كميزت بيف ضعفو، ككما رأينا في حديثنا الساب

األصيؿ كالدخيؿ، كذكرت ضكابط العمؿ بيذا العمـ، كالقكاعد التي ينبغي االنطبلؽ منيا عند 
تنقية كتب التفسير، كحٌثت إلى غربمة التفاسير، كالكشؼ عما خالطيا مف سقيـ كعميؿ، األمر 

ينكٌبكف عمى  –في مرحمتي الماجستير كالدكتكراه خاصة  –الذم جعؿ الباحثيف كطمبة العمـ 
كتب التفسير، كبخاصة ذات االتجاه األثرم، كالتحقؽ مف الركايات الكاردة فييا كتحقيقيا 
كالحكـ عمييا، كدراستيا سندان كمتنان، فما إف يظير تفسير إلى النكر إال كقد كجدتى أجزاءه 

كيمٌحصكف ركاياتو، كما خالطو مف تكزعت بيف يدم أىؿ العمـ، يدرسكنو كيحققكنو، 
، -ماجستير أك دكتكراه  –إسرائيميات كمكضكعات، ليحصمكا بذلؾ عمى الدرجة العممية 

كقد  كيرجع الفضؿ في ذلؾ إلى العمماء الذيف أٌصمكا لمدراسة في ىذا االتجاه كتكجيياتيـ.
ٍرتي مكتبة الرسائؿ العممية لكمية أصكؿ الديف بجامعة األزىر بالقا ىرة، كاطمعت عمى دليؿ زي

الرسائؿ العممية بيذا الصدد، فكجدت طمبة العمـ قد اشتغمكا كثيران مف كتب التفسير، فبل يكاد 

                                                           

 التفسير كالمفسركف. –القرآف الكريـ  -مكقع المقاالت  –إسبلـ كيب  ( انظر مكقع1)
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يكجد تفسير إال كقد طالتو أقبلـ الباحثيف، اجتيدكا عميو بتمييز ركاياتو الضعيفة، كالكقكؼ 
 عمى سبيؿ المثاؿ: عمى اإلسرائيميات منو كالمكضكعات، أك دراستو كتحقيقو، كأذكر ىنا

 * من الدراسات في الدخيل:
 عمي إبراىيـ عمي الناجـ، سعكدم الجنسية. –الدخيؿ في تفسير ابف عطية  .ُ
 سمير عبد العزيز شميكة، مصرم. –الدخيؿ في تفسير النسفي  .ِ
 األميف محمد األميف حميدة، كىك سكداني. –الدخيؿ في تفسير الزمخشرم  .ّ
الطػػػاىر  –ؿ سػػػكرة الفاتحػػػة إلػػػى آخػػػر سػػػكرة التكبػػػة الػػػدخيؿ فػػػي تفسػػػير الخػػػازف مػػػف أك  .ْ

 الصديؽ الطاىر، كىك سكداني.
 كمما كقفت عميو مف الرسائؿ في ىذا الباب عبر اإلنترنت كغيره:

 لمدكتكر إبراىيـ بركة. -الدخيؿ في تفسير اإلماـ ابف جرير الطبرم  .ُ
 لعمي ىمت صالح. -الدخيؿ في تفسير الطبرم  .ِ
 لمحمد بف سعد السعيد. -الدخيؿ في قصص التنزيؿ  .ّ
 لمحمد قاسـ. -الدخيؿ كاإلسرائيميات في تفسير الطبرم  .ْ
 لتاؿ ىاكم السنغالي. -الدخيؿ في تفسير الطبرم  .ٓ
 لسعيد السعيد عبد المطيؼ. -الدخيؿ في تفسير الطبرم  .ٔ
 لمدكتكرة  آماؿ ربيع. –اإلسرائيميات في تفسير الطبرم  .ٕ
لمدكتكر محمكد حمدم زقزكؽ، كزير األكقػاؼ  –اإلسرائيميات في تفسير اإلماـ الطبرم  .ٖ

 األسبؽ بجميكرية مصر العربية، كرئيس المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية.
لمػػػدكتكر جمػػػاؿ مصػػػطفى عبػػػد الحميػػػد عبػػػد  –الػػػدخيؿ فػػػي تفسػػػير الخطيػػػب الشػػػربيني  .ٗ

 الكىاب النجار.
ػدىاًئؽي الػر  » الدخيؿ فػي تفسػير الشػيخ محمػد األمػيف اليػررم المسػمى  .َُ ػاًف فػي حى ٍيحى ٍكًح كىالر 

ميػػػكـً القيػػػٍرآًف  كىاًبػػػي عي لمػبػػػػػػػػاحث  -مػػػف أكؿ سػػػكرة )مػػػريـ( إلػػػى آخػػػر سػػػكرة )الشػػػعراء( « رى
 محمد ربيع محمد زيف.

ؿ عػدد مػف البػاحثيف لتفسػيرو مػا      ال يعنػي تكػرر الدراسػة فيػو،  –كتفسػير الطبػرم  –كتناكي
نما كؿ باحث تناكؿ بالدراسة جزءان منو.  كا 
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 وتحقيقًا في الرسائل العممية: ما جاء جمعًا ودراسةً * وم
محمػػػكد محمػػػد عبػػػده مكسػػػى، كىػػػك  –تفسػػػير عبػػػد الػػػرزاؽ الصػػػنعاني دراسػػػة كتحقيػػػؽ  .ُ

 مصرم.
أبػػك  –تفسػػير ابػػف عطيػػة تحقيػػؽ كدراسػػة مػػف أكؿ سػػكرة النسػػاء إلػػى آخػػر سػػكرة األنعػػاـ  .ِ

 سريع محمد أبك سريع، مف مصر.
زكػػي  –أكؿ سػػكرة يػػكنس إلػػى آخػػر سػػكرة إبػػراىيـ تفسػػير ابػػف عطيػػة تحقيػػؽ كدراسػػة مػػف  .ّ

 محمد أبك سريع، كىك مصرم، كيبدك أنو أخك الباحث السابؽ.
زيػػف  –تفسػػير ابػػف عطيػػة دراسػػة كتحقيػػؽ مػػف أكؿ سػػكرة الكيػػؼ إلػػى آخػػر سػػكرة الػػرـك  .ْ

 العابديف أحمد محمد جبر.
عبػػد  عبػػد الكىػػاب –تحقيػػؽ تفسػػير ابػػف عطيػػة مػػف أكؿ سػػكرة لقمػػاف إلػػى آخػػر سػػكرة ؽ  .ٓ

 العاطي عبد اهلل، كىك مصرم الجنسية.
استدراكات ابف عطية في المحرر الكجيز عمى الطبرم في جامع البياف عرضان كدراسػة  .ٔ

لؤلسػػتاذ الػػدكتكر شػػايع بػػف عبػػده بػػف شػػائع األسػػمرم، كىػػك عبػػارة عػػف رسػػالة دكتػػكراه  –
ٍيف كالمكازنػػة  بػػيف تفسػػيرييما، لممؤلِّػػؼ، مكػػكف مػػف قسػػميف: األكؿ عػػف حيػػاة كػػبل المفسِّػػرى

كالثػػاني عػػف اسػػتدراكات ابػػف عطيػػة عمػػى الطبػػرم، كقػػد جعمػػو حسػػب ترتيػػب السػػكر فػػي 
القرآف الكريـ كآياتو، كقد قاـ بتخريج األحاديث الكاردة في كتابو، سيما في القسػـ الثػاني 

 منو، كحكـ عمى األحاديث الكاردة في ذلؾ.
ثػػػة األكؿ كبقيػػػة العشػػػرة رضػػػي اهلل المركيػػػات المكقكفػػػة المسػػػندة لمخمفػػػاء الراشػػػديف الثبل .ٕ

عنيـ في التفسير جمع كدراسػة كتخػريج مػف كتػب التفسػير بالمػأثكر، كمسػانيد الصػحابة 
المشػػػيكرة، كالكتػػػب السػػػتة، كأبػػػكاب التفسػػػير فػػػي المصػػػنفات الحديثيػػػة، مػػػف أكؿ القػػػرآف 

عابػد لمباحث فيصؿ بػف  هرسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكرا –الكريـ إلى نياية سكرة طو 
بػػف عبػػاد المحيػػاني، كفػػي ىػػذه الدراسػػة قػػاـ الباحػػث بتخػػريج الركايػػات الػػكاردة عػػف ىػػؤالء ا

الصحابة األجبلء الػكاردة فػي الكتػب التػي ذكػر، مرتبػة حسػب السػكر، كحكػـ عمييػا مػف 
 حيث الصحة أك الضعؼ.
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المركيػػات عػػف النبػػي عميػػو الصػػبلة كالسػػبلـ فػػي تفسػػير القػػرآف الكػػريـ مػػف الفاتحػػة إلػػى  .ٖ
رسػػػالة ماجسػػػتير مقدمػػػة مػػػف الباحػػػث عبػػػد الناصػػػر  –سػػػراء جمعػػػان كتحقيقػػػان كدراسػػػة اإل

 محمد قائػد عمػي، كقػد ذكػر فػي ممخػص البحػث أنػو جمػع فيػو مػا أضػيؼ إلػى النبػي 
فػي تفسػػير القػػرآف الكػػريـ، كقػػاـ بتحقيػػؽ ذلػػؾ لتمييػػز الصػػحيح مػػف غيػػره فػػي ىػػذا البػػاب، 

 فيما يتعمؽ بالتفسير. عف النبي كذلؾ مساىمة في تمييز الثابت مما لـ يثبت 
المركيات كاآلراء في النسخ مف خبلؿ تفسير ابف جرير الطبرم جمعػان كتخريجػان كدراسػة  .ٗ

رسالة ماجستير مقدمة مف الباحث محمد بف عمي بػف عبػداف الغامػدم، كىػي مككنػة  –
مػػػػف بػػػػابيف؛ األكؿ فػػػػي التعريػػػػؼ بالمصػػػػنِّؼ، ككتابػػػػو جػػػػامع البيػػػػاف بإيجػػػػاز، كالنسػػػػخ. 

الثػػػاني: فػػػي إيػػػراد المركيػػػات كاآلراء فػػػي النسػػػخ، كتخريجيػػػا كدراسػػػتيا، كآراء المصػػػنِّؼ ك 
 فييا، مع بياف القكؿ الراجح، كقد حكـ الباحث عمى تمؾ الركايات صحة أك ضعفان.

، كقػػد قػػاـ (ُ)لمشػػيخ مقبػػؿ بػػف ىػػادم الػػكادعي  –الصػػحيح المسػػند مػػف أسػػباب النػػزكؿ  .َُ
العتمي بزيادة بعض التعميقات بشػرح مختصػر عمػى  الشيخ أبك عبد اهلل عثماف السالمي

غايػػة المػػأمكؿ فػػي الصػػحيح المسػػند مػػف » ىػػذا الكتػػاب، ليخػػرج فػػي كتػػاب مسػػقؿ باسػػـ 
 «.أسباب النزكؿ 

المحرر في أسباب نزكؿ القػرآف مػف خػبلؿ الكتػب التسػعة دراسػة األسػباب درايػة كركايػة  .ُُ
الة دكتػكراه، كػاف أحػد أسػباب لمدكتكر خالػد بػف سػميماف المزينػي، كىػك عبػارة عػف رسػ –

اختيار مكضكعيا فىٍشك الركايات الضعيفة في كتػب التفسػير كالسػنة كشػيكعيا فػي األمػة 
 .كما أشار إلى ذلؾ في المقدمة –
كىكػػػذا تتنػػػكع طريقػػػة العػػػرض كالنقػػػد كالدراسػػػة، كقػػػد رأينػػػا أف مجمكعػػػة مػػػف البػػػاحثيف    

مػػػف ىػػػذا كػػػؿر مػػػنيـ جػػػزءان محػػػددان يقكمػػػكف بدراسػػػة التفسػػػير دراسػػػة مػػػع التحقيػػػؽ، يأخػػػذ 
نظػـ الػدرر » عمى ما رأينا في تفسير الطبرم، كمثمػو أيضػان حػدث فػي تفسػير  –التفسير

لبرىػػػاف الػػػديف البقػػػاعي، حيػػػث قػػػاـ بػػػو دراسػػػةن كتحقيقػػػان « فػػػي تناسػػػب اآليػػػات كالسػػػكر 

                                                           

لمػدكتكر  –( ذكره في الدراسات السابقة صػاحب المحػرر فػي أسػباب نػزكؿ القػرآف مػف خػبلؿ الكتػب التسػعة 1)
 .ٗخالد ابف سميماف المزيني 
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مجمكعة مف الباحثيف؛ مػنيـ حسػف أحمػد محمػد جبػر )مصػرم(، كمحمػد قػريش شػياب 
سػػػماعيؿ الحػػػاج أمػػػيف )أردنػػػي(، كعبػػػد )مصػػػرم(، ك  محمػػػد محمػػػد زنػػػاتي )مصػػػرم(، كا 

 العزيز السيد سالـ الخرفيس )مصرم(.
 ومما كان في رد الشبيات في الرسائل الجامعية: *

 عمي محمد نصر، كىك مصرم. –مثالو: قصة آدـ كما كرد حكليا مف شبيات  
احثيف بتنقيػة التفاسػير ممػا كأمثاؿ ىذه الدراسات كثير، كىك يدؿ عمػى مػدل اىتمػاـ البػ 

 خالطيا مف إسرائيميات كمكضكعات كركايات كاىية.
ذٍكػر كتػبو كانػت فػي األصػؿ عبػارة عػف  -كسيأتي إف شاء اهلل  –ىذا، كقد مٌر معنا 

رسػػائؿ عمميػػة، لكنيػػا طيًبعىػػت كاشػػتيرت كانتشػػرت بػػيف يػػدم أىػػؿ العمػػـ؛ لمػػا فييػػا مػػف الفكائػػد، 
 لعمـ.فأصبت كتبان معتمدة عند أىؿ ا

أثار أعداء اإلسبلـ مف المستشرقيف كالمشككيف  المطمب الثاني: ما يتعمق ِبَردِّ الشبيات:
شبيات حكؿ اإلسبلـ، كحاكلكا الطعف في القرآف الكريـ كعمكمو، ككاف لمتفسير نصيب مف 
ىذا الطعف، فتجرد ليـ جيابذة المسمميف كعمماؤىـ، يفنِّدكف شبياتيـ، كيرٌدكف عمييـ 

كليس ىذا الرد مف ىؤالء العمماء قاصر عمى التفسير كحٍسب، كلكنو أيضان تناكؿ  مكائدىـ،
 رداو عمييـ في مختمؼ جكانب تمؾ الطعكف.

 كمف نتاج العمماء في ىذا الجانب:    
 في مجال الكتب: *
لؤلسػػػػتاذ الػػػػدكتكر عبػػػػد الػػػػرزاؽ بػػػػف إسػػػػماعيؿ  –عمػػػػـ التفسػػػػير فػػػػي كتابػػػػات المستشػػػػرقيف  .ُ

جامعػػة القاضػػي عيػػاض بػػالمغرب، كىػػك بحػػث منشػػكر  –ميػػة اآلداب ىرمػػاس، األسػػتاذ بك
، عػػددىا الصػػادر ُٓفػػي مجمػػة جامعػػة أـ القػػرل لعمػػـك الشػػريعة، كالمغػػة العربيػػة كآدابيػػا ج

ىػػػ، كىػػك بحػػث ميػػـ فػػي ىػػذا الجانػػب، إذ تحػػدث فيػػو صػػاحبو عػػف ُِّْفػػي شػػكاؿ سػػنة 
يػػا لمكػػبلـ عػػف المنشػػكرات كتابػػات المستشػػرقيف كآرائيػػـ فييػػا فػػي أربعػػة مباحػػث؛ األكؿ من

التػي أصػدرىا المستشػػرقكف كعرضػكا فييػا آراءىػػـ الخاصػة المتعمقػة بتفسػػير القػرآف الكػػريـ، 
كالمبحػػث الثػػاني أفػػرده لجيػػكد المستشػػرقيف مػػف أجػػؿ ىػػدـ كنقػػض عمػػـ التفسػػير، بخاصػػة 
تػػػػراث عمػػػػـك أىػػػػؿ السػػػػنة، كالمبحػػػػث الثالػػػػث كػػػػاف عرضػػػػان تحميميػػػػان لمطريقػػػػة التػػػػي يسػػػػعى 
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قكف لنشػػرىا حتػػى تصػػبح المػػنيج المعتمػػد لفيػػـ القػػرآف كتفسػػيره، كالمبحػػث الرابػػع المستشػػر 
 كاألخير فيك مختص لتقييـ كتابات المستشرقيف كآرائيـ بخصكص عمـ التفسير.

لمػدكتكر  –الرد عمى المستشػرؽ الييػكدم جكلدتسػيير فػي مطاعنػو عمػى القػراءات القرآنيػة  .ِ
األزىػػر؛ حيػػث اشػػتمؿ كتابػػو ردكدان عمػػى محمػػد حسػػف جبػػؿ، أسػػتاذ أصػػكؿ المغػػة بجامعػػة 

مطػػاعف ىػػذا المستشػػرؽ فػػي أمػػكر تفصػػيمية تتعمػػؽ بػػالقراءات؛ كنشػػأتيا كاختبلفيػػا، كذكػػر 
 بعض المكاطف التي تتعمؽ بالتفسير.

تػػػأليؼ محمػػػد عػػػزة دركزة: كقػػػد أبػػػاف مؤلفػػػو فػػػي مقدمتػػػو عػػػف  –كتػػػاب القػػػرآف كالمبشػػػركف  .ّ
المبشػركف مػف سػكء فيػـ كسػكء اسػتيعاب لمقػرآف دكاعي تأليفو، كتنبييات عمى مػا يقػع فيػو 

الكػػػريـ، كىػػػك يقػػػع فػػػي فصػػػميف: األكؿ عػػػف التػػػكراة كاإلنجيػػػؿ كأسػػػفار العيػػػد القػػػديـ كالعيػػػد 
الجديد في القرآف كالكاقع. كالثاني طىرىؽ فيػو ثمانيػة مباحػث متفرقػة، فٌنػد فييػا مػزاعـ أثارىػا 

كاسػػػمو كمػػػا قػػػاؿ: يكسػػػؼ  -د المبشػػػركف، كبخاصػػػة الشػػػبيات التػػػي أثارىػػػا الخػػػكرم الحػػػدا
، الذم كتػب أربعػة كتػب تحػت عنػكاف مشػترؾ ىػك )دركس قرآنيػة(، كالتػي -إلياس الحداد 

 كانت السبب األساس لكتابة ىذا الكتاب.
 –الشػػػبيات المزعكمػػػة حػػػكؿ القػػػرآف الكػػػريـ فػػػي دائرتػػػي المعػػػارؼ اإلسػػػبلمية كالبريطانيػػػة  .ْ

 إعداد الدكتكر محمد السعيد جماؿ الديف: 
بػػالقرآف  –العامػػة منيػػا كالمتخصصػػة  –نيػػت المكسػػكعات العالميػػة بمختمػػؼ أنكاعيػػا ع   

ػػيا مقػػاالتو كمػػكاد مسػػتقمة جػػرل الحػػديث فييػػا عػػف مصػػدر القػػرآف،  الكػػريـ، فػػأفردى لػػو بعضي
ًمػػع، كالقػػراءات المختمفػػة، كأجزائػػو كسػػكره كآياتػػو، كأسػػمكبو، كمكضػػكعاتو ... إلػػى  ككيػػؼ جي

جبللػػة قػػدر ىػػذه المكسػػكعات، كمػػا اشػػتممت عميػػو مػػف  غيػػر ذلػػؾ مػػف المكضػػكعات، كمػػع
معمكمػػات، كمػػا نالتػػو مػػف إقبػػاؿ البػػاحثيف كالدارسػػيف كالمثقفػػيف، إال أنيػػا حفمػػت بكثيػػر مػػف 
ًضػع فييػا  الشبيات كاألخطػاء حػكؿ القػرآف الكػريـ، كليػذا فقػد كقػؼ عمماؤنػا األجػبلء لمػا كي

دراسػػة كشػػفت عمػػا فػػي ىػػاتيف مػػف دسػػائس كشػػبيات، كبينػػكا مػػا فييػػا مػػف أخطػػاء، كىػػذه ال
مػػف أخطػػاء كشػػبيات بشػػأف  –المتػػٍيف تعتبػػراف مػػف أكثػػر المكسػػكعات إقبػػاالن  -المكسػكعتيف 
 القرآف الكريـ.
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لمػػدكتكر فضػػؿ حسػػف  –قضػػايا قرآنيػػة فػػي المكسػػكعة البريطانيػػة نقػػد مطػػاعف كرد شػػبيات  .ٓ
مكسػػكعة عبػػاس: كاضػػح مػػف اسػػـ الكتػػاب أنػػو يتعػػرض لمػػرد عمػػى الشػػبيات الػػكاردة فػػي ال

البريطانيػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػالقرآف الكػػريـ؛ حيػػث تناكلػػت المكسػػكعة ثمانيػػة مكضػػكعات تتعمػػؽ 
 بالقرآف، تناكؿ المؤلِّؼ كؿ مكضكع منيا في فصؿ مستقؿ.

تػػػأليؼ األسػػػتاذ الػػػدكتكر  –القػػػرآف الكػػػريـ مػػػف المنظػػػكر االستشػػػراقي دراسػػػة نقديػػػة تحميميػػػة  .ٔ
اف كأسػتاذ الدراسػات اإلسػبلمية بالمغػة اإلنجميزيػة محمد محمد أبك ليمة، أسػتاذ مقارنػة األديػ

بكمية المغات كالترجمة في جامعة األزىر، كقد اعتمد في دراستو ىذه عمػى دائػرة المعػارؼ 
 اإلسبلمية فيما يتعمؽ بالقرآف، كرجا أف يىٍنشير ىذه الدراسة بالمغة اإلنجميزية.

 ومن المقاالت واآلراء: *
ك عرفػػػة، كىػػػك صػػػاحب بدعػػػة كفكػػػر منحػػػرؼ، حيػػػث رٌد بعػػػض العممػػػاء عمػػػى صػػػبلح أبػػػ .ُ

تطاكؿ عمى بعػض المفسػريف؛ كػالطبرم كالقرطبػي كابػف كثيػر، كاسػتخؼ بيػـ كبتفاسػيرىـ؛ 
كذلػػؾ لمػػا حكتػػو مػػف اإلسػػرائيميات عمػػى حػػد زعمػػو، كلػػو مكاقػػؼ فػػي التفسػػير عجيبػػة، كمػػا 

سػتكريف كشػؼ الم» أكثر ما أنكر مف الديف، فقد كتب األستاذ صػادؽ أمػيف تحػت عنػكاف 
بعػػػض ضػػػبلالت ىػػػذا المبتػػػدع؛ كإنكػػػاره لحجيػػػة « الفجػػػرة مػػػف أذنػػػاب المستشػػػرقيف الكفػػػرة 

اإلجمػاع، كاتباعػو المتشػػابيات مػف اآليػات، كالشػػكاذ مػف األقػكاؿ، كطعنػػو فػي رمػكز األمػػة 
مكافقػػات أبػػك عرفػػة لمقػػرآنييف » اإلسػػبلمية كأعبلميػػا، كقػػاـ بػػالرد عميػػو. ككػػذا تحػػت عنػػكاف 

 .(ُ)ر بعض التفسيرات المنحرفة لو ذك« كاألحمدييف 
                                                           

ضػػبلؿ كأباطيػػؿ، التنكيػػؿ بمػػا عنػػد صػػبلح أبػػك عرفػػة مػػف «  tnkeel.wordpress.com» ( انظػػر مكقػػع 1)
ػػكىت ردكدان عمػى ىػػذا المنحػرؼ، كمػػا أثػار مػػف شػبيات كضػػبلالت، فييرجػػع  كىػي مدكنػػة قيػد اإلنشػػاء، كقػد حى

منتػدل عقيػدة أىػؿ  –إلييا. كقد رد عميو العممػاء فػي عػدة مكاقػع عبػر اإلنترنػت؛ مثػؿ ممتقػى أىػؿ الحػديث 
، كممتقػػى العقيػػدة «ي أشػػرطتو عػػرض كمناقشػػة لمػػا طرحػػو صػػبلح أبػػك عرفػػة فػػ» مقػػاؿ بعنػػكاف  –السػػنة 

مقػاؿ  -ممتقى دراسة الممػؿ كالمػذاىب المعاصػرة  –قسـ الممؿ كالمذاىب المعاصرة  –كالمذاىب المعاصرة 
 –المحػػاكر العامػػػة  –، كشػػػبكة فمسػػطيف لمحػػػكار «الػػرد عمػػػى صػػبلح أبػػػك عرفػػة )الجػػزء األكؿ( » بعنػػكاف 

 –، كشػبكة أنػا المسػمـ لمحػكار اإلسػبلمي «عرفة  الرد عمى صبلح أبك» عنكاف المقاؿ  –المحكر الشرعي 
لػى » مقػاؿ بعنػكاف  –اع عف عقيدة أىؿ السػنة ػػػػػػػػػػػػالدف –ـ العاـ ػػػػػػػػػالقس صػبلح أبػك عرفػة كممتػو مػف أيػف كا 

 «.أيف ؟ 
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 -مشرؼ قسـ شػبيات كردكد فػي ممتقػى البيػاف لتفسػير القػرآف  –تكمـ الدكتكر محمد كالك  .ِ
عػػف نٌيػػة محمػػد أركػػكف الخبيثػػة التػػي تيػػدؼ فػػي كتاباتػػو إلػػى نػػزع الثقػػة مػػف القػػرآف الكػػريـ 

إلسػبلمي، أراد مػف كقداستو، كاعتباره نصاو أسطكريان، كمحمد أرككف لو كتابات فػي الفكػر ا
القػػرآف مػػف التفسػػير المػػكركث » خبلليػػا أف يكصػػؿ تمػػؾ الفكػػرة الخبيثػػة؛ كمػػف ىػػذه الكتػػب 

، تكمػػػـ فيػػو عػػف ظػػػاىرة الػػكحي، كمكقػػػؼ المشػػركيف منيػػػا، «إلػػى تحميػػؿ الخطػػػاب الػػديني 
كمٌثؿ ليا مف القرآف بسكرتي الفاتحة كالكيؼ، ككاف لو في ذلؾ مصطمحات غريبػة كغيػر 

إف المترًجـ ىاشـ صػالح يعتػرؼ بعػدـ فيمػو لكثيػر مػف مصػطمحاتو، كذلػؾ مفيكمة، حتى 
، حيػث قػاؿ بأنػو لػـ يسػتطع أف «أيػف ىػك الفكػر اإلسػبلمي المعاصػر» في مقدمتو لكتاب 

سػػػنكات مػػػف الدراسػػػة فػػػي  ّسػػػنكات، كبعضػػػيا بعػػػد  َُيفيػػػـ ىػػػذه المصػػػطمحات إال بعػػػد 
 . (ُ)أراد مستعممكىا المعاىد الفرنسية، حتى استطاع أف يتصكر معناىا كما 

ىػػذا، كقػػد عػػرض بعػػض المفكػػريف كالعممػػاء المعاصػػريف لػػو بالنقػػد فػػي بعػػض المكاقػػع    
، «الػػدكتكر محمػػد أركػػكف فػػي الميػػزاف » اإللكتركنيػػة، مثػػؿ مكقػػع البصػػائر تحػػت عنػػكاف 

 كمثمو في مكقع نادم الفكر العربي، كضفاؼ اإلبداع، كغيرىا مف المكاقع.
: كىػي إحػدل المشػاركات فػي منتػديات حػراس العقيػدة «حمئة غركب الشمس في عيف »  .ّ

عبػػر اإلنترنػػت، كتبػػو األسػػتاذ أحمػػد الشػػايب، ردان عمػػى المبشػػريف كمػػف لػػؼ  لفػػيفيـ الػػذيف 
يطعنكف في صدؽ القصػص القرآنػي، كيػٌدعكف أنػو مخػالؼ لمتػاريخ القػديـ مػف جيػة، كلمػا 

 .(ِ)في التكراة كاإلنجيؿ مف جية ثانية 
، حػػكؿ ىػػذه الحقيقػػة تكجػػو سػػؤاؿ «آف ليسػػت كأسػػاطير الحضػػارات السػػابقة حقػػائؽ القػػر »  .ْ

 .(ّ)لدحض الشبيات القائمة بأف قصص القرآف أساطير، كحقائقو خرافات 
 * ممتقيات ومنتديات:

 . ممتقى االنتصار لمقرآف:ُ
                                                           

 تحػت –شػبيات المستشػرقيف كالحػداثييف  –قسػـ شػبيات كردكد  –( انظر مكقع ممتقى البيػاف لتفسػير القػرآف 1)
 «.ندكة المرتابيف في كتاب اهلل » عنكاف 

 تساؤالت كدرء شبيات حكؿ القرآف. –إف الديف عند اهلل اإلسبلـ  –( انظر مكقع منتديات حراس العقيدة 2)
 .ُُِِٗٔفتكل رقـ  –( انظر مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب 3)
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كىػػك ممتقػػى ثقػػافي إلكتركنػػي عمػػى مكقػػع ممتقػػى أىػػؿ التفسػػير، ككػػاف افتتاحػػو فػػي يػػـك 
ـ، كقػد بمغػت ََِٔىػػ المكافػؽ لمثالػث مػف مػارس ُِْٕلث مػف شػير صػفر عػاـ الجمعة الثا

مشػػاركان، كىػػك يسػػير كفػػؽ  َُّْمكضػػكعان، شػػارؾ فييػػا أكثػػر مػػف  ْٓٓمكاضػػيعو أكثػػر مػػف 
ىػػ لتنطمػؽ بعػده كفػي نفػس ُُّْشػعباف  ُمراحؿ، ككانت المرحمة األكلى منو قد انتيت فػي 

يؿ عمػػػػـ االنتصػػػػار لمقػػػػرآف الكػػػػريـ، كالتصػػػػدم الثانيػػػػة، كىػػػػك يسػػػػعى إلػػػػى تأصػػػػاليػػػػـك المرحمػػػػة 
لمطاعنيف فيو برصد شبياتيـ كالرد عمييا، فيك يقـك عمى ركيزتيف: أكالىما: الجانػب التأصػيمي 

بجميع جكانبو، ككيفية التعامؿ مع الشُّػبىو عرضػان كنقػدان. كالثانيػة: رصػد لبلنتصار لمقرآف الكريـ 
ػػركف كال مستشػػػرقكف كالحػػداثيكف كأىػػػؿ البػػدع بعمػػػـك قػػػديمان الشػػبيات كنقضػػػيا ممػػا ينفثػػػو المنصِّ

 كحديثان كما ينشأ عمى شاكمتيـ. كأىداؼ الممتقى تسعى لخدمة ىاتيف الركيزتيف.
كلعؿ مف أىـ مشركعات ىذا الممتقى ىك مشركع نقد الكتب فػي الدراسػات القرآنيػة أك 

عٌينػػة يحػػددىا القػػائمكف فػػي غيرىػػا؛ فيػػتـ اختيػػار الكتػػاب، ثػػـ ييفػػتىح بػػاب النقػػاش حكلػػو بطريقػػة م
عمى الممتقى، فيقرأه األعضاء المشارككف، ثـ ييٍبدكف مبلحظاتيـ حكلو، كنقدىـ لو، ثـ يػتـٌ بعػد 
ذلػؾ جمػػع ىػػذه التعميقػػات كترتيبيػػا. كمػػدة طػػرح الكتػػاب لمنقػػد ال تزيػػد عػػف أربعػػة أشػػير، فيكػػكف 

عػرىض الكتػاب عمػى المجنػة في السنة ثبلثة كتب منقػكدة عمػى األقػؿ، كبعػد االنتيػاء مػف النقػد يي 
 العتماده لمطباعة كالنشر إف رأٍت ذلؾ.« مركز تفسير » العممية في 

 . منتدل المستشرقيف كالحداثييف:ِ
« ممتقػى البيػاف لتفسػير القػرآف » فػي « قسـ شبيات كردكد » كىك منتدل يأتي تحت 

بيات التػػي عبػر اإلنترنػػت، كقػد تضػػمف مقػاالت كمشػػاركات كبحػػكث متجػددة حػػكؿ مختمػؼ الشػػ
أثارىػػػا المستشػػػرقكف كالحػػػداثيكف أمثػػػاؿ محمػػػد أركػػػكف كأتباعػػػو، كتأخػػػذ الشػػػبيات حػػػكؿ القػػػرآف 

 كتفسيره جانبان مف ىذه المقاالت كالمشاركات.
 . منتديات حراس العقيدة:ّ

كىك مكقع يتضمف مجمكعة مف المنتديات التي تيدؼ لحراسة العقيدة اإلسػبلمية مػف 
إف الديف عنػد اهلل اإلسػبلـ » ا، كمف بيف ىذه المنتديات منتدل كؿ دخيؿ يمكف أف يدخؿ عميي

، تيطػرىح فيػو «تساؤالت، كدرء شبيات حكؿ القػرآف الكػريـ » كالذم يكجد بو قسـ خاص عف « 
شػػػبيات المستشػػػرقيف كالحػػػداثييف كالمشػػػككيف فػػػي النػػػكاحي المختمفػػػة مػػػف قضػػػايا القػػػرآف الكػػػريـ 
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نمػػا ىنػػاؾ منتػػديات كلػػيس األمػػر ق كالتفسػػير، كالػػرد عمييػػا. اصػػران عمػػى ىػػذه المنتػػديات فقػػط، كا 
أخػػرل أفػػردت قسػػمان مسػػتقبلن لمػػرد عمػػى الشػػبيات كالشػػككؾ، كالتػػي يػػأتي عمػػى رأسػػيا الشػػبيات 

 المثارة حكؿ القرآف الكريـ.
ــة: * ــدروس الدعوي عمػػى مسػػتكل الػػكعظ كاإلرشػػاد أقػػاـ مركػػز الػػدعكة كاإلرشػػاد  فــي مجــال ال

، كىػػي عبػػارة عػػف درس أسػػبكعي «تفسػػير آيػػات تأكليػػا الميبراليػػكف » بالريػػاض دركسػػان بعنػػكاف 
شػػػكاؿ  ِٓيمقيػػػو فضػػػيمة الشػػػيخ عبػػػد العزيػػػز بػػػف مػػػرزكؽ الطريفػػػي، ابتػػػداءن مػػػف يػػػـك اإلثنػػػيف 

ىػ في جامع الممؾ خالد بف عبد العزيز بػأـ الحمػاـ، كذلػؾ بعػد صػبلة العشػاء، ككاضػح ُُّْ
 لتي يثيرىا الميبراليكف حكؿ بعض اآليات.مف خبلؿ ذلؾ أف األمر يتعمؽ برٌد الشبيات ا

بعض المنحرفيف مف أصحاب  المطمب الثالث: كتب ودراسات حول بعض التفسيرات:
األىكاء أٌلؼ في التفسير ما يتماشى مع ىكاه كتفكيًره المنحرؼ، فأدل ذلؾ إلى صرؼ 

ض الخبيثة، التفسير عف كجيتو، كالخركج بو عف جاٌدتو، كتطكيع المعاني لخدمة تمؾ األغرا
كيدخؿ في ىذه التفاسير جميع تفاسير أصحاب المذاىب المنحرفة، كالتي منيا تفاسير 

القرآف كامبلن، أك يفسر سكرة أك  «صاحب اليكل»الشيعة كالخكارج كالصكفية. كقد يفسر 
بعض سكر، أك آية أك آيات منو، كقد تصدل عمماء األمة ليؤالء المارقيف المبتدعيف، ككقفكا 

مرصد، فأظيركا بدىعىيـ في التفسير، ككشفكا خباياىـ. كفي مقابؿ ذلؾ قد يككف  ليـ كؿ
المفسر مف السمؼ، كتفسيره مف أجٌؿ التفاسير كأعظميا، كال يخمك أف يككف في تفسيره مف 
العميؿ أك اإلسرائيميات، ليس ىدفيو مف ذلؾ تشكيوى اإلسبلـ، أك الطعفى في القرآف، كمع ذلؾ 

 ألمة في ذلؾ شأف، كمف ذلؾ:فقد كاف لعمماء ا
تنػػػكير األذىػػػاف كتبصػػػرة أىػػػؿ اإليمػػػاف فػػػي الػػػرد عمػػػى كتػػػاب أبػػػي زيػػػد المسػػػمى اليدايػػػة  .ُ

« حيػػػاة اإلسػػػبلـ » : كىػػػك كتػػػاب مػػػف تػػػأليؼ جمعيػػػة كالعرفػػػاف فػػػي تفسػػػير القػػػرآف بػػػالقرآف
ىػػػ رداو ُّْٗسػػنة بػػدمنيكر فػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػة، أصػػدرتو فػػي شػػير ذم الحجػػة 

، «تفسػير اليدايػة كالعرفػاف فػي تفسػير القػرآف بػالقرآف » محمػد أبػك زيػد، كىػك عمى تفسػير 
قاؿ الدكتكر فيد بف عبػد الػرحمف بػف سػميماف الركمػي: " أحمػدي اهلل أنػي لػـ أجػد لػو ترجمػة 
كال ذكران بعػد بحػث كتنقيػب شػديديف، حتػى اسػمو كػاف يقػع فيػو اخػتبلؼ لػكال أف كتابػو بػيف 
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د صكدر كتابو كأيعًدـ في حينو، كقػد أحػدث تفسػيره ضػجة كبػرل ، كق(ُ)يدىم  كعميو اسمو "
نكػاران شػػديدان مػف شػػيكخ األزىػػر عنػد صػػدكره )فػي الفتػػرة مػػا بػيف  ىػػػ = ُّْٗ -ىػػػ ُّْٕكا 

ـ(، فأيلِّفػػػت لجنػػػة مػػػف العممػػػاء لتنظػػػر فػػػي ىػػػذا الكتػػػاب كتحكػػػـ عميػػػو، ُُّٗ –ـ َُّٗ
، اشػػتيى أف  ككصػػفكا المؤلِّػػؼكرفعػػت المجنػػة تقريرىػػا إلػػى شػػيخ األزىػػر  بأنػػو أف ػػاؾه خػػر اصه

ييعػػرؼ فمػػـ يىػػرى كسػػيمةن أىػػكف عميػػو كأكفػػى بغرضػػو مػػف اإللحػػاد فػػي الػػديف بتحريػػؼ كػػبلـ اهلل 
عف مكاضعو، ليستفز الكثير مف الناس إلى الحػديث فػي شػأنو كترديػد سػيرتو كصػدر الحكػـ 

تػدائيان بكفػره بمصادرة الكتػاب كمػا ريفعػت دعػكل عمػى الرجػؿ أمػاـ إحػدل المحػاكـ فحكمػت اب
 .(ِ)كارتداده، كتغٌير الحكـ النيائي بعد أف أعمف تكبتو

لمشػػيخ أحمػػد شػػاكر: كقػػد كشػػؼ عػػف منيجػػو فػػي  –عمػػدة التفسػػير عػػف الحػػافظ ابػػف كثيػػر  .ِ
المقدمػػػػة، كبػػػػٌيف أنػػػػو حػػػػذؼ مػػػػف التفسػػػػير مػػػػا كػػػػاف معمػػػػكالن أك ضػػػػعيفان، ككػػػػذا حػػػػذؼ منػػػػو 

ران مػػف أقػػكاؿ الصػػحابة فػػي التفسػػير، اإلسػػرائيميات كمػػا أشػػبييا، كحػػذؼ منػػو مػػا كػػاف مكػػرك 
 ، كقد أخرجو في ثبلثة مجمدات.(ّ)ككثيران مف أقكاؿ التابعيف، إلى غير ذلؾ 

لمشػػيخ مصػػطفى العػػدكم: كقػػد شػػرح عممػػو فػػي ىػػذا التفسػػير،  –صػػحيح تفسػػير ابػػف كثيػػر  .ّ
أك التػػي  فػػذكر أنػػو حػػذؼ األحاديػػث الضػػعيفة، سػػكاء التػػي حكػػـ عمييػػا الحػػافظ ابػػف كثيػػر

ذا اضػػطر إلػػى إبقػػاء الحػػديث الضػػعيؼ لكػػكف المقػػاـ يقتضػػيو أبقػػاه، تبػػيف لػػ و ضػػعفيا، كا 
مبيِّنان كجو الضعؼ فيو، ككذا حذؼ األحاديث الصحيحة التي تكررت ما داـ البػاب يغنػي 
عنيػػا. كذكػػر كػػذلؾ الحكػػـ عمػػى األحاديػػث التػػي أبقيػػت فمػػـ تيحػػذؼ، مػػع تخػػريج مختصػػر 

محديث بػالمعنى فقػد أشػار العػدكم فػي الحاشػية إلػى لتمؾ األحاديث، كعند إيراد ابف كثير ل
 لفظو. كقد خرج الكتاب في أربعة مجمدات مف مطبكع دار الفكائد كدار ابف رجب.

إعػػػداد األسػػػتاذ  –التفسػػػير الصػػػحيح مكسػػػكعة الصػػػحيح المسػػػبكر مػػػف التفسػػػير بالمػػػأثكر  .ْ
كالدراسػات العميػا الدكتكر حكمت بف بشير بف ياسيف أستاذ التفسير في كمية القرآف الكػريـ 

                                                           

 .َُٕٔ/ّ( كتاب اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر 1)
كما بعدىا، كتفسير القرآف بيف القػدامى  َّٗ/ِلمدكتكر محمد حسيف الذىبي  –ر كالمفسركف ( انظر التفسي2)

 كما بعدىا.  ِّٔلجماؿ البنا  –كالمحدثيف 
 .ُّ-َُ/ُ( انظر مقدمة عمدة التفسير عف الحافظ ابف كثير 3)



 

-ُٕٓ- 

بالجامعة اإلسبلمية في المدينة المنكرة، كىك مككف مف أربعة مجمدات. جػاء فػي مقدمتػو: 
" مف أجؿ ىذا المنطمؽ جػاءت فكػرة تصػنيؼ ىػذا الكتػاب، حيػث قػررت أف أجمػع كػؿ مػا 
صػػػح إسػػػناده مػػػف التفسػػػير بالمػػػأثكر .... كفػػػي الكقػػػت نفسػػػو إف جمػػػع الركايػػػات التفسػػػيرية 

م إلػػى تنقيػػة التفسػػير مػػف الػػدخيؿ بأنكاعػػو، كفػػي ىػػذا الجمػػع غربمػػة لجميػػع الصػػحيحة يػػؤد
الركايػػات التفسػػػيرية الثابتػػة المكجػػػكدة فػػي كتػػػب التفسػػير المسػػػندة المطبكعػػة كالمخطكطػػػة، 
كالمكجػػػكدة فػػػي الكتػػػب المسػػػػندة فػػػي العمػػػـك األخػػػرل كالتػػػػي سػػػيأتي ذكرىػػػا فػػػي الحكاشػػػػي 

ألسػػانيد لتمػػؾ الركايػػات كخصكصػػان لؤلسػػانيد كالمصػػادر كطريقػػة ىػػذه الغربمػػة بنقػػد جميػػع ا
 .(ُ)"االمتكررة كثيران فقد أفردت ليا دراسة نقدية خاصة بي

إعػػداد سػػناء محمػػكد عبػػد اهلل عابػػد، كىػػك مػػف  –تفسػػير الخػػازف بػػيف الصػػحيح كالضػػعيؼ  .ٓ
 إصدار دار األندلس الخضراء بجٌدة.

عمػكم بػف عبػد القػادر  تػأليؼ –تخريج أحاديث كآثػار كتػاب فػي ظػبلؿ القػرآف لسػيد قطػب  .ٔ
 السق اؼ: كقد عني فيو بتخريج األحاديث كاآلثار الكاردة في الظبلؿ، كالحكـ عمييا.

المسائؿ االعتزالية في تفسير الكشاؼ لمزمخشرم فػي ضػكء مػا كرد فػي كتػاب االنتصػاؼ  .ٕ
إعداد األستاذ صالح بف غػـر اهلل الغامػدم،  –ىػ( عرض كنقد ّٖٔ-ىػَِٔالبف المنيِّر )

اب الكشاؼ معركؼ باالعتزاؿ، ككتاب االنتصاؼ الذم تعقب فيػو صػاحبيو اعتزاليػات ككت
الكشػػاؼ معػػركؼ بأنػػو أشػػعرم، فعىًمػػؿ الباحػػث عمػػى إيػػراد ردكد ابػػف المنٌيػػر عمػػى الكشػػاؼ 
حسػػب ترتيبيػػا فيػػو، مبتػػدئان بالفاتحػػة إلػػى التمػػاـ، كيعػػرض ذلػػؾ عمػػى مػػنيج السػػمؼ، فػػإف 

ف خالفػػو بػػٌيف كجػػو المخالفػػة مناقشػػان لػػو كلمزمخشػػرم معمػػبلن  كافقػػو بٌينػػو كدعمػػو بالػػدليؿ، كا 
ف كافؽ ابفي المنٌير رأمى الزمخشرم فإف الباحث يقـك ببياف ذلؾ كمناقشتو.  كمدلبلن، كا 

ػارم: قػاؿ مؤلفػو فػي المقدمػة:لدكتكر عبد اهلل محمد الصديؽ الغي لمشيخ ا -بدع التفاسير  .ٖ  مى
بػػو ضػػريب، تضػػمف التنبيػػو عمػػى بعػػض " أمػػا بعػػد: فيػػذا مؤلػػؼ عجيػػب، لػػيس لػػو فػػي با

التفاسػػػير المخطئػػػة، كقػػػد تكػػػكف أحيانػػػان خاطئػػػة يجػػػب اجتنابيػػػا فػػػي فيػػػـ كػػػبلـ اهلل تعػػػالى، 
كبالبعػػد بػػو عػػف أف تكػػكف مػػف معانيػػو، لنبػػك لفظػػو عنيػػا، أك مخالفتيػػا لمػػا تقتضػػيو القكاعػػد 

                                                           

 .ٕ-ٔ/ُ( التفسير الصحيح مكسكعة الصحيح المسبكر مف التفسير بالمأثكر 1)



 

-ُٖٓ- 

كقػػػد جػػػرل ، (ُ)« "بػػػدع التفاسػػػير» المػػػأخكذة مػػػف الكتػػػاب كالسػػػنة، أك نحػػػك ذلػػػؾ. كسػػػميتو 
المؤلؼ عمى أف يذكر اسػـ السػكرة، ثػـ يػذكر مػا فييػا مػف بػدع فػي بعػض آياتيػا، كتحػدث 

 في آخره عف التفسير اإلشارم.
-عػرض كنقػد « في ظبلؿ دالالت سكرة الكيػؼ » مف االتجاىات المنحرفة في التفسير  .ٗ

ىميػػة، لمػػدكتكر جمػػاؿ أبػػك حسػػاف، األسػػتاذ المسػػاعد بكميػػة الشػػريعة فػػي جامعػػة الزرقػػاء األ
فػػي ظػػبلؿ » كىػػك كتػػاب الكتركنػػي ذكػػر فيػػو مؤلفػػو المآخػػذ عمػػى سػػميـ الجػػابي فػػي كتابػػو 

فػي أحػد عشػر مبحثػان، ثػـ خمػص بػأف ىػذا « دالالت سكرة الكيؼ بمنظكر جديد معاصػر 
المؤلِّػػؼ قاديػػاني متسػػتر باإلسػػبلـ، كأف مػػا سػػماه تفسػػيران مػػا ىػػك إال عبػػث بمعػػاني السػػكرة 

 الكريمة.
لمػدكتكر أحمػد محمػد الشػرقاكم: كىػك  –في تفسػير آيػة الكرسػي عػرض كنقػد اإلسرائيميات  .َُ

 صفحات. ٕكتيِّب إلكتركني مككف مف 
أحمػػػد شػػػعباف  –« إعجػػػاز عممػػػي فػػػي سػػػكرة النػػػكر » دراسػػػة حػػػكؿ النػػػكر مػػػف كتػػػاب اهلل  .ُُ

 ُّبػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف سػػػميماف الركمػػػي أنيػػػا مككنػػػة مػػػف محمػػػد: ذكػػػر الػػػدكتكر فيػػػد 
اإلسػبلمية كأحيمػت إلػى إدارة البحػكث كالنشػر فػي مجمػع البحػكث صفحة، قدميا صػاحبيا 

صػػفحة ختمػػو  ِِإلػػى فضػػيمة الشػػيخ مصػػطفى محمػػد الحديػػدم الطيػػر، فكتػػب تقريػػران فػػي 
، ثـ ذكػر الػدكتكر فيػد أف كػؿ  صػفحة فػي ىػذا (ِ)بأف ىذا البحث ال يصمح لمطبع كالنشر 
 البحث مميئةه بما يبرر منعى طبًعو كنشًره.

مصػػػطفى محمػػػكد: كقػػػد قػػػاـ بنقػػػده مجمكعػػػة مػػػف  –آف محاكلػػػة لفيػػػـ عصػػػرم كتػػػاب القػػػر  .ُِ
شطحات مصػطفى محمػكد » العمماء؛ منيـ الدكتكر عبد المتعاؿ محمد الجبرم في كتابو 

رد عمػى » ، كاألسػتاذ مصػطفى إسػماعيؿ فػي كتابػو «في تفسيراتو العصرية لمقرآف الكريـ 
القػػرآف كالتفسػػػير » ئ فػػػي كتابييػػا ، كالػػػدكتكرة عائشػػة بنػػت الشػػاط«محاكلػػة فيػػـ عصػػرم 

 .(3)، كغيرىـ مف أىؿ العمـ«القرآف كقضايا اإلنساف » ك« العصرم 
                                                           

 .ْتفاسير ( بدع ال1)
 .ُُُٓ-ُُُُ/ّ( اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر 2)
 ، حيث رد عميو أيضان ككشؼ عثراتو.ُُّْ-ُُُٗ/ّ( انظر اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر 3)



 

-ُٓٗ- 

صػفحة، فٌسػر فييػا صػاحبيا  ُْٔرسالة الفتح لصاحبيا عبد الرحمف فػراج: تحتػكم عمػى  .ُّ
ـ تقريبػػان، كفييػػا مػػف الخػػزعببلت كاليػػذياف كمػػا ال ُٗٔٗآيػػة، طيبعػػت سػػنة  ََّنحػػكان مػػف 
ى كف فضػػبلن عػػف صػػاحب العقػػؿ السػػكم، فكتػػب عنػػو الشػػيخ الفاضػػؿ مصػػطفييقًنػػع المجنػػ

اتجاىػات التفسػير فػي العصػر الحػديث منػذ عيػد محمػد »محمد الحديدم الطير في كتابػو 
كفػػي بحػػث أيضػػان ألقػػاه فػػي المػػؤتمر التاسػػع لمجمػػع « عبػػده إلػػى مشػػركع التفسػػير الكسػػيط 

ألزىػػػر كعنايتػػػو بقدسػػػية القػػػرآف ا»البحػػػكث اإلسػػػبلمية، كنيشػػػر فػػػي مجمػػػة األزىػػػر بعنػػػكاف 
 .(1) «كتيسير تفسيره

ىذه جممػة مػف الكتػب كالدراسػات التػي كشػؼ فييػا مؤلفكىػا عػف انحػراؼ بعػض المػارقيف  
الػػػذيف أرادكا تفسػػػير القػػػرآف تفسػػػيران بػػػاطبلن، بجانػػػب كتػػػبو أخػػػرل خٌرجػػػت األحاديػػػث كالركايػػػات 

 ح مف الضعيؼ.كاإلسرائيميات الكاردة في بعض التفاسير، كمٌيزت الصحي
عمد كثير مف الباحثيف إلى جمع التفاسير  المطمب الرابع: تحقيق التفاسير والتعميق عمييا:

كتحقيقيا كالتعميؽ عمييا، كدراستيا دراسة نقدية، كتخريج أحاديثيا. كقد حظي قسـ الرسائؿ 
د تـ تحقيقيا العممية بيذا النكع مف الدراسة، كأٍكثىرى فيو الباحثكف، حتى إف بعض التفاسير ق

 مف أكثر مف باحث، كأذكر ىنا بعض ىذه الدراسات، كالتي منيا:
الكشػػػاؼ عػػػػف حقػػػائؽ غػػػػكامض التنزيػػػػؿ كعيػػػكف األقاكيػػػػؿ فػػػػي كجػػػكه التأكيػػػػؿ لمزمخشػػػػرم  .ُ

لمشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد، كالشػػيخ عمػػي  -تحقيػػؽ كتعميػػؽ كدراسػػة  -ىػػػ( ّٖٓ)ت
تكر فتحػي عبػد الػرحمف أحمػد حجػازم محمد معٌكض، كقد شػارؾ فػي تحقيقػو األسػتاذ الػدك

 أستاذ الببلغة كالنقد بكمية المغة العربية بجامعة األزىر.
 .(ِ)لمشيخ عبد الرءكؼ المناكم  –الفتح السماكم في تخريج أحاديث البيضاكم  .ِ
االمػػاـ أبػػك جعفػػر البػػاقر، مركياتػػو كآراؤه فػػي كتػػب التفسػػير كالسػػنة المطيػػرة جمعػػان كدراسػػة  .ّ

 ألحمد عبد اهلل العمكدم، كىي عبارة عف رسالة ماجستير. – كتخريجان كتعميقان 

                                                           

 .ُُٓٓ-ُُْٖ/ّ( انظر اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر 1)
« األزىػػر تػػدرس تنقيػػة التفاسػػير مػػف اإلسػػرائيميات  جامعػػة» ( ذكػػره الكاتػػب عمػػرك عمػػي بركػػات فػػي مقػػاؿ 2)

 ـ.ََُِ/ُِ/ُِ، بتاريخ  ِٓٓالعدد  –بجريدة القاىرة 



 

-َُٔ- 

حققػػو كعٌمػػؽ حكاشػػيو محمػػكد محمػػد  –تفسػػير الطبػػرم جػػامع البيػػاف عػػف تأكيػػؿ آم القػػرآف  .ْ
 شاكر، كراجع كخرج أحاديثو أحمد محمد شاكر.

الحػظ األكفػر فػي ىػذا الجانػب، كدليػؿ  –ماجسػتير كدكتػكراه  –كقد كاف لمرسائؿ العمميػة       
يزخر بيػذا النػكع مػف الرسػائؿ  -كغيرىا مف الجامعات  –الرسائؿ الجامعية في جامعة األزىر 

في ىذا المكضكع، كقد سبؽ أف ذكرنا بعضيا، كقد ذكػر الػدكتكر حكمػت بػف بشػير بػف ياسػيف 
عػػددان مػػف « التفسػػير الصػػحيح مكسػػكعة الصػػحيح المسػػبكر مػػف التفسػػير بالمػػأثكر » فػػي كتابػػو 

التػػي نكقشػػت فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية بالمدينػػة المنػػكرة مػػف ىػػذا القبيػػؿ، كقػػد الرسػػائؿ العمميػػة 
ىذا كقد ذكرت بعض المكاقع عبر اإلنترنت عددان كبيػران مػف الرسػائؿ مػف  أشرؼ عمى بعضيا.
 كغيرىا مف المكاقع.« كممتقى أىؿ التفسير » ، ك«فرساف السنة » ىذا النكع؛ مثؿ مكقع 

عبلـ كمجبل ت ت :المطمب الخامس: مقاالت وآراء عددت كسائؿ التعبير مف صحافة كا 
نترنت كغيرىا، كفتحت المجاؿ أماـ الباحثيف كالكاتبيف ككؿِّ مف عنده حمي ة لمدفاع عف ديف  كا 
اهلل تعالى، كالذب عف كتابو الكريـ، ليكتب كينقد كينتصر لديف اهلل ككتابو، كأنقؿ ىنا بعض 

 اإلنترنت أك غيره:ىذه المقاالت كالمشاركات، سكاءن عبر 
ر األسػػػبؽ فػػػي جميكريػػػة مصػػػػر شػػػيخ األزىػػػ –الػػػرد عمػػػى الشػػػيخ أحمػػػد حسػػػف البػػػػاقكرم  .ُ

 .(ُ) اي سكرة المائدة تفسيران إلحاديو ، حيث فسر آية الحكـ ف -العربية
الرد عمى الشيخ عبد العزيز فيمي باشا شيخ القضاة في مصر سابقان في تعػدد الزكجػات،  .ِ

 .(ِ)حيث ذىب إلى تحريمو
لرد عمى الشيخ عبػد العزيػز بػف خمػؼ آؿ خمػؼ، الػذم فٌسػر سػكرة الزلزلػة بتفسػير لػـ يقػؿ ا .ّ

 .(ّ)بو أحد
                                                           

 ُٗٔ، نقػػبلن عػػف مجمػػة العربػػي: العػػدد َُٔٔ-َُٓٔ/ّ( انظػػر اتجاىػػات التفسػػير فػػي القػػرف الرابػػع عشػػر 1)
 «.لمشيخ أحمد حسف الباقكرم  –لف يشاد الديف أحد إال غمبو » مقاؿ:  ِٗصفحة 

، نقػبلن عػف كتػاب عمػى مائػدة القػرآف مػع َُٗٔ-َُٕٔ/ّ( انظر اتجاىات التفسير فػي القػرف الرابػع عشػر 2)
عػف  َُُىػػ صػفحة َُُْرجػب  ٖ، كمجمة الككيػت العػدد َِٖأحمد محمد جماؿ  –المفسريف كالكتاب 

 مجمة المجتمع الجديد.
قبلن عف كتاب دليؿ المسػتفيد عمػى كػؿ ، نَُِٕ-ََُٕ/ّ( انظر اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر 3)

 .ُِٕ-ُٖٔ/ُمستحدث جديد 



 

-ُُٔ- 

الػػػرد عمػػػى حسػػػيف صػػػالح مسػػػيبمي فػػػي سمسػػػمة التفسػػػير التػػػي قػػػاـ بيػػػا فػػػي جريػػػدة المدينػػػة  .ْ
، حيث ذىػب بعيػدان فػي تفسػيره لآليػات التػي فسػرىا، «القرآف كالعمـ » المنكرة تحت عنكاف 

 .(ُ)بف عبد الرحمف الركمي بالرد عمى بعضيا، كالتنبيو عمى باقييا  فقاـ الشيخ فيد
كقػػػد أكرد الػػػدكتكر فيػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف الركمػػػي جممػػػة مػػػف مكاقػػػؼ بعػػػض المنتسػػػبيف       

لئلسػػبلـ، أكدعػػكا التحريػػؼ فػػي تفسػػيراتيـ لمػػا تنػػاكلكه مػػف آيػػات أثنػػاء كتابػػاتيـ؛ مثػػؿ مكقػػؼ: 
 .(ْ)، كاألستاذ إسماعيؿ مظير (ّ)بد الرزاؽ نكفؿ ، كاألستاذ ع(ِ)عباس محمكد العقاد 

الدخيؿ فػي قصػة آدـ عميػو » مقاؿ بعنكاف  ومما جاء من المقاالت واآلراء عبر مواقع إنترنت:
لمػػػدكتكر جمػػػاؿ مصػػػطفى عبػػػد الحميػػػد عبػػػد  -« مػػػف سػػػكرة البقػػػرة  ّْ، َّاآليتػػػاف:  –السػػػبلـ 

لمجػػف، كميمػػؾ إبمػػيس، كتزكيػػة المبلئكػػة  الكىػػاب؛ كقػػد أبػػرزه مػػف عػػدة جكانػػب: محاربػػة المبلئكػػة
بميس مف الجف كليس مف المبلئكة  .(ٓ) ألنفسيـ، كا 

لمشػيخ الػدكتكر عمػي « اد عمى تفسير السعدم لبعض اآليػاتالتعقيبات الجي»مقاؿ بعنكاف  .ُ
رضا بف عبد اهلل رضػا؛ كقػد ذكػر ثمانيػة عشػر تعقيبػان، أغمبيػا ركايػات ضػعيفة فػي تفسػير 

 .(ٔ)السعدم 
كالضػػػعيؼ مػػػف فضػػػائؿ سػػػكرة الفاتحػػػة؛ كىػػػك مقػػػاؿ تضػػػمف ثبلثػػػة مكضػػػكعات:  الصػػػحيح .ِ

الصػػػحيح مػػػف فضػػػائؿ سػػػكرة الفاتحػػػة، كالضػػػعيؼ مػػػف فضػػػائؿ سػػػكرة الفاتحػػػة، كاألحاديػػػث 
 .(ٕ)شديدة الضعؼ مف فضائؿ سكرة الفاتحة 

                                                           

 .َُِٕ-َُِٕ/ّ( انظر اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر 1)
 .َُُُ-َُُٔ/ّ( انظر اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر 2)
ؾ كقػع منػو ، كقد ذكر الدكتكر فيد أف ذلػُُُُ-َُُُ/ّانظر اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر  (3)

 ربما بسبب حرصو عمى الديف، كاهلل أعمـ.
 .ُُُٔ-ُُُٓ/ّانظر اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر  (4)
أعضػاء ىيئػة التػدريس   –قسـ الكتاب كالسػنة  –كمية الدعكة كأصكؿ الديف  –( انظر مكقع جامعة أـ القرل 5)

 «.تفسير قصة آدـ عميو السبلـ الدخيؿ في » مكضكع  –جماؿ مصطفى عبد الحميد عبد الكىاب 
 ردكد كتعقيبات عامة. -الردكد العممية  –( انظر مقالتو عمى مكقع شبكة المنياج اإلسبلمية 6)
 تفسير سكرة الفاتحة. –قسـ التفسير  –( انظر مكقع التفسير الجامع كاألبحاث الشرعية 7)



 

-ُِٔ- 

 -« الػػدخيؿ فػػي التفسػػير بسػػبب التكمػػؼ فػػي الكصػػؼ باإلعجػػاز العممػػي » مقػػاؿ بعنػػكاف  .ّ
تكٌمػػػؼ فػػػي تفسػػػير بعػػػض  -رجػػػؿو لػػػـ يسػػػمِّو  -عباسػػػي؛ حيػػػث عٌمػػػؽ عمػػػى ألبػػػي يكسػػػؼ ال

اآليات تفسيران عمميان بعيدان، ككذلؾ عمى أحد الػدكاترة ظيػر عمػى أحػد الفضػائيات، كتكمػؼ 
 .(ُ)في تفسير بعض اآليات تفسيران عممياو، كذكر أمثمة مما ذكر 

م ؿ ما لو كما عميو، كالتفسير الرقمي لمقرآف ما .ْ بقمػـ عبػد الػدائـ  –لو كمػا عميػو  حساب الجي
 .(ِ) كحيؿ

 فيذه بعض المقاالت، كلمعمماء كغيرىـ مف الغيكريف مف المسمميف مقاالت غيرىا كثير.
جابات: مف الجيكد التي بذليا العمماء لخدمة كتاب اهلل تعالى  المطمب السادس: أسئمة وا 

ئمة مف سأؿ عف دينو. كقد تمؾ الفتاكل كاإلجابات عمى أس -كتنقية التفسير مف الشكائب 
تنكعت تمؾ األسئمة بيف فقو كتفسير كعقيدة كحديث كغيرىا، فكاف التفسير جزءان منيا، كقد 

 ثاليف لمتدليؿ ال عمى سبيؿ الحصرم ان مف األسئمة المتعمقة بالتفسير كأضربأخذ الدخيؿ جانب
ممػة مػف سؤاؿ عف مدل صحة حديثو في فضؿ سكرة اإلخبلص، فكانػت اإلجابػة بػذكر ج .ُ

 .(ّ)األحاديث في ىذا الشأف، كبياف ضعفيا 
عضػك مكتػب الػدعكة كاإلرشػاد فػي منتػديات  –رد الشيخ عبد الرحمف بػف عبػد اهلل السػحيـ  .ِ

عمى مىف سأؿ عف آية الكرسي، كككنيا سيدة القرآف، كعف بعػض اآلثػار الػكاردة  -مشكاة 
كمثميػػا االستفسػػار عػػف  ،(ْ)بشػػأنيا؛ حيػػث بػػٌيف الصػػحيح مػػف الضػػعيؼ فػػي تمػػؾ الركايػػات 

البسػػػممة؛ حيػػػث قػػػاؿ السػػػائؿ: مػػػا صػػػحة مكضػػػكع )مػػػف عجائػػػب آيػػػة البسػػػممة( كعبلقتيػػػا 
 .(ٓ)باإلعجاز العددم 

                                                           

 و.منتدل القرآف الكريـ كعمكم –( انظر مكقع ممتقى أىؿ الحديث 1)
 ممتقى عمـك القرآف الكريـ. –ممتقى القرآف الكريـ  –( انظر مكقع ممتقى أىؿ التأكيؿ 2)
 –حممػة ال تنشػر  –حمػبلت آللػئ اإليمػاف  –نشاطات آللئ اإليمػاف  –( انظر مكقع منتديات آللئ اإليماف 3)

 . «.مرة ... ََِمف قرأ سكرة اإلخبلص » حديث  –األحاديث الضعيفة كالمكذكبة المنتشرة 
مػا » عنػكاف المقػاؿ  –مشكاة الفتػاكل الشػرعية  –األقساـ الرئيسة  -منتديات مشكاة  –( انظر مكقع مشكاة 4)

 «.صحة أسرار آية الكرسي 
 ( المكقع السابؽ.5)



 

-ُّٔ- 

 كال شؾ أف ىذه األسئمة متعمقة بشكؿ كاضح بمكضكع الدخيؿ كتنقية التفسير منو.     
تػاكل كالػرد عمػى كال يفكتني أف أنبِّو عمى أف ىنػاؾ مكاقػع إلكتركنيػة اىتمػت بجانػب الف  

 «.اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب » األسئمة، كيأتي في مقدمة ىذه المكاقع مكقع 
 المبحث الثالث

 دور المؤسسات وتعدد الوسائل في تنقية التفسير
ػػػف بيػػػده زمامػػػو ىػػػك المؤسسػػػات األكاديميػػػة؛ مػػػف جامعػػػات ا   لرائػػػد فػػػي ىػػػذا األمػػػر، كمى

، كغيرىا، كىذا يعني أف القائميف عمػى ىػذا ككميات كمعاىد كمراكز البحكث، كالمجامع العممية
العمػػـ ىػػـ مػػف العممػػاء كالمتخصصػػيف غالبػػان، الػػذيف ليػػـ بػػاع طكيػػؿ فػػي الدراسػػات اإلسػػبلمية 
كالقرآنيػػة عمػػى كجػػو الخصػػكص، كىػػذه المؤسسػػات بػػدكرىا تقػػـك بإيجػػاد الكسػػائؿ كالسُّػػبيؿ لتنقيػػة 

ميات، كبالتػالي تعػددت الكسػائؿ فػي كتب التفسير مف الركايػات الكاىيػة كالمكضػكعات كاإلسػرائي
ذلػػػؾ؛ بػػػيف تقريػػػر منػػػاىج مخصصػػػة، كرسػػػائؿ جامعيػػػة، كمػػػؤتمرات عمميػػػة، كنػػػدكات كدكرات، 
كاستعماؿ كسيمة اإلنترنت التي تيعػد مػف أيسػر الكسػائؿ كأسػرعيا، كسػأعرض ىػذا المبحػث مػف 

 خبلؿ المكضكعات التالية:
األزىر الشريؼ إلى ىذا المكضكع لتفت عمماء ا المطمب األول: جيود األزىر الشريف:

مبكران، حيث كيمِّؼ بعض المشايخ فيو بتأليؼ كتبو في ىذا الباب، فكاف تأليؼ كتاب 
في كتب اإلسرائيميات كالمكضكعات  »ىػ( َُّْالشيخ الدكتكر محمد أبك شيبة )ت

األميف العاـ لمجمع البحكث  -بناءن عمى طمب الشيخ عبد الحميـ محمكد  «التفسير 
لمدكتكر  «االتجاىات المنحرفة في تفسير القرآف الكريـ دكافعيا كدىٍفعييا » سبلمية، ككتاب اإل

  ،«التفسير كالمفسركف» ـ(، ككتابو المشيكر أيضان ُٕٕٗىػ=ُّٕٗمحمد حسيف الذىبي )ت
صار ييدر س في األزىر، كبدأت أنظار األساتذة كالدارسيف في  –أك بعضيا  –كىذه الكتب 
جستير كالدكتكراه تتطمع إلى غربمة التفاسير مف اإلسرائيميات كالمكضكعات، مرحمتي الما

كبدأت فعبلن حركة الطبلب تتكجو إلى ذلؾ، فناؿ كثيره مف الطبلب درجة الماجستير أك 
الدكتكراه بأخذ جزء معيف مف تفسير ما، ثـ استخراج الدخيؿ كالركايات الكاىية كاإلسرائيميات 

ؿ منيا، كبي ف حكميا، ك  كما سبؽ ذكره فيما  –ليذا العمـبعضيـ بحث في مكضكعات تؤصِّ



 

-ُْٔ- 

  ، كظم ت ىذه السمة بارزة في األزىر منذ ما يزيد عف أربعة عقكد، العمميةيتعمؽ بالرسائؿ 
 كال زالت مستمرة حتى اآلف.

كقد أشاد العمماء بدكر األزىر في تنقية كتب التفسير، كقيامو بتدريس مقرر الدخيؿ 
ر؛ بغرض تعريؼ الطالب بكجكد الدخيؿ في كتب التفسير، كالقدرة عمى التمييز في التفسي

بينو كبيف األصيؿ، كمف ثىـٌ االنطبلؽ بعد ىذا التأسيس لمقياـ بتنقية تمؾ التفاسير مما شابيا 
 .(ُ)مف دخيؿ 

بعػػد أف بػػدأ الشػػيخ عبػػد الحمػػيـ محمػػكد المسػػيرة فػػي اتجػػاه تنقيػػة التفاسػػير،  محــاوالت لــو تّمــت:
كأثمػػر جيػػده بالفعػػؿ فأسػػفر عػػف تػػأليؼ الشػػيخ محمػػد أبػػك شػػيبة كتابػػو سػػابؽ الػػذكر، جػػاء بعػػد 
ذلػػؾ الشػػيخ عبػػد الػػرحمف بيصػػار ليسػػتكمؿ المسػػيرة، لكنػػو تراجػػع عمػػا بػػدأه الشػػيخ عبػػد الحمػػيـ 
محمكد، كحاكؿ عمماء آخركف مع الشيخ جاد الحؽ، لكنػو رأم األمػر مكمفػان لمغايػة، حػاكؿ مػرة 

عادة طبع كؿ ذلؾ التراث اليائػؿ بعػد تنقيتػو، كقػاـ كػذلؾ أخرل كلـ يجد  مف ينفؽ عمى جمع كا 
المجمػػس األعمػػى لمشػػئكف اإلسػػبلمية بتشػػكيؿ لجنػػة إلعػػادة فحػػص التفاسػػير القديمػػة، كتقػػرر أف 

ف لػـ (ِ)تككف البداية بتفسير اإلماـ النسفي، ثـ تكقؼ عمؿ المجنة كلػـ يسػتمر ، كىػذه الجيػكد كا 

                                                           

جريػػػدة « األزىػػػر يفػػػتح البػػػاب لتنقيػػػة كتػػػب األحاديػػػث النبكيػػػة كالتفسػػػير مػػػف اإلسػػػرائيميات » ( مقػػػاؿ بعنػػػكاف ُ)
زقػػزكؽ: جامعػػة األزىػػر تػػدرس » ـ، كمقػػاؿ ََُِ/ُِ/ُِ( الصػػادر يػػـك الثبلثػػاء ِٓٓدد )العػػ –القػػاىرة 

ـ، ََُِ/ُِ/ُٕالعػػدد الصػػادر يػػـك الجمعػػة  –صػػحيفة اليػػـك السػػابع « تنقيػػة التفسػػير مػػف اإلسػػرائيميات 
 –كزيػر األكقػاؼ سػابقان  -كىك لؤلستاذ عمرك  عمي بركػات، كتػب فيػو أف الػدكتكر محمػكد حمػدم زقػزكؽ 

عػف كجػكد  -ـ ََُِديسػمبر  ُّ-ُُدث في كممتو في افتتاح الندكة الحادية كالعشريف المنعقػدة مػف تح
اإلسػػرائيميات فػػي كتػػب التفسػػير، كقيػػاـ األزىػػر بتػػدريس مػػادة الػػدخيؿ فػػي التفسػػير لطػػبلب الكميػػات الدينيػػة، 

 عالجتيا.كتحدث في نبذة عف اإلسرائيميات، كأقكاؿ العمماء فييا، كمكقفيـ منيا، كضركرة م
الػدكتكر  -كمف العمماء الذيف أشادكا بدكر األزىػر فػي تنقيػة التفسػير سػكل الػدكتكر محمػكد حمػدم زقػزكؽ     

 عبد المعطي بيكمي عميد كمية أصكؿ الديف سابقان، كالدكتكر سعد الديف ىبللي أستاذ الفقو المقارف.
زىػر كالعممػاء؟ سػرطاف اإلسػرائيميات فػي ىؿ نمقي بالطبرم في البحػر أـ يسػتمر صػمت األ» ( انظر مقاؿ: 2)

 ِٓ( الصادر يػـك السػبت ِٕٗتحقيؽ محمد عبد الخالؽ: مجمة األىراـ العربي العدد ) –« تفاسير القرآف 
 ـ.ََِِنكفمبر  َّىػ = ُِّْرمضاف 
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ف  تتـٌ إال أنيػا كانػت بػذرةى خيػر أنبتػت فػي األزىػر الشػريؼ، ثػـ نىمىػت كترعرعػت كآتػت أيكيميػا، كا 
 كانت متأخرة.

مقرر الدخيؿ في التفسير يعتبر مادة أساسية تيدىر س  المطمب الثاني: تدريس مقرر الدخيل:
في بعض الجامعات في العالـ، نظران لما لو مف أىمية بالغة، كمف ىذه الجامعات التي تدرِّس 

 المقرر:ىذا 
جامعػػػة األزىػػػر بجميكريػػػة مصػػػر العربيػػػة فػػػي فركعػػػو المتعػػػددة: حيػػػث يقػػػرر دراسػػػة ىػػػذا  .ُ

 «.الدخيؿ في التفسير » المساؽ عمى طبلب الكميات الدينية تحت مسمى 
إحػػدل جامعػػات البكسػػنة كاليرسػػؾ: فقػػد ذكػػر الػػدكتكر جمػػاؿ مصػػطفى عبػػد الحميػػد عبػػد  .ِ

ممػػػف درس فػػػي األزىػػػر عمػػػى يديػػػو،  الكىػػػاب النجػػػار أف بعػػػض طػػػبلب البكسػػػنة كاليرسػػػؾ
 .(ُ)طمبكا منو أف يقـك بتدريس ىذه المادة في ببلدىـ، كقد أجابيـ إلى ذلؾ 

أصكؿ الدخيؿ فػي تفسػير » معاىد إعداد الدعاة في مصر: كقد تقرر عمييـ دراسة كتاب  .ّ
 .(ِ)، كما ذكر ذلؾ الدكتكر النجار مؤلؼ الكتاب «آم التنزيؿ 

أحػػد المقػػررات التػػي تيػػدر س فػػي كميػػة الشػػريعة كالدراسػػات «: ير الػػدخيؿ فػػي التفسػػ» مقػػرر  .ْ
 اإلسبلمية جامعة الككيت.

كىػػػك أحػػػد مقػػػررات محػػػكر عمػػػـك القػػػرآف فػػػي تخصػػػص «: الػػػدخيؿ فػػػي التفسػػػير » مقػػػرر  .ٓ
 أصكؿ الديف بالجامعة الدكلية بأمريكا البلتينية.

تخصػص التفسػػير كىػك مقػػرر فػي مرحمػة الماجسػتير فػي «: الػدخيؿ فػي التفسػير » مقػرر  .ٔ
 كعمـك القرآف بجامعة المدينة العالمية.

، كمػػػف مفػػػردات ىػػػذا «منػػػاىج المفسػػػريف » جامعػػػة الشػػػارقة: كقػػػد قػػػررت تػػػدريس مسػػػاؽ  .ٕ
المقػػػرر التركيػػػز عمػػػى بيػػػاف الػػػدخيؿ فػػػي كتػػػب التفسػػػير، كتمػػػريف الطمبػػػة عمػػػى اسػػػتخراج 

                                                           

أعضػػػاء الييئػػػة  –قسػػػـ الكتػػػاب كالسػػػنة  –كميػػػة الػػػدعكة كأصػػػكؿ الػػػديف  –( انظػػػر مكقػػػع جامعػػػة أـ القػػػرل 1)
المؤلفػػات العمميػػة لؤلسػػتاذ  -المؤلفػػات العمميػػة  –جمػػاؿ مصػػطفى عبػػد الحميػػد عبػػد الكىػػاب  –يسػػية التدر 

 الدكتكر/ جماؿ مصطفى عبد الحميد عبد الكىاب )كتاب أصكؿ الدخيؿ في تفسير آم التنزيؿ(.
 ( نفس المرجع السابؽ.2)
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دـ فػػي كتػػب اإلسػػرائيميات كنحكىػػا ممػػا ىػػك دخيػػؿ فػػي كتػػب التفسػػير مػػف خػػبلؿ بحػػكث تقػػ
 التفسير المختمفة مف خبلؿ مراجع ىذه المادة.

في أكاديميػة الشػريعة بأمريكػا، كيىػٍدريس فػي جػزء منػو الػدخيؿ فػي «: عمـك القرآف » مقرر  .ٖ
 التفسير كاإلسرائيميات كالمكضكعات.

فيػػػػذه بعػػػػض الجامعػػػػات التػػػػي تقػػػػـك بتػػػػدريس الػػػػدخيؿ كاإلسػػػػرائيميات كالمكضػػػػكعات فػػػػي       
ان بأنػػو لػػيس مػػف جامعػػة فييػػا كميػػات شػػرعية إال كتتنػػاكؿ تػػدريس مقػػررات تتعمػػؽ مناىجيػػا، عممػػ

بعمػػػـك القػػػرآف كمنػػػاىج المفسػػػريف، كىػػػذه المقػػػررات ال تخمػػػك مفرداتيػػػا مػػػف دراسػػػة اإلسػػػرائيميات 
كالمكضكعات كاالتجاىات المنحرفة في كتب التفسير، كىذا يعنػي أف العنايػة بيػذا العمػـ كانػت 

ف    كانت قد اتخذت طريقان مستقبلن في العقكد األخيرة.كما زالت قائمة، كا 
تناكلت بعض المؤتمرات العممية المنعقدة في بعض : مؤتمرات عمميةالمطمب الثالث: 

 كالمعاىد كالمؤسسات محاكر تضمنت مكضكع الدخيؿ، كمف ىذه المؤتمرات: امعاتالج
 العػػػػػالمي لمفكػػػػػر المعيػػػػػد ومػػػػػؤتمر التطػػػػػكرات الحديثػػػػػة فػػػػػي دراسػػػػػة القػػػػػرآف الكػػػػػريـ: نٌظمػػػػػ .ُ

ـ(، ََِٔ/ِ/ُِ-ُُبالتعػػػاكف مػػػع الممتقػػػى الفكػػػرم لئلبػػػداع فػػػي بيػػػركت ) (ُ)إلسػػػبلميا
 كىك يتناكؿ ثبلثة محاكر: 

األكؿ: التطكرات المنيجية في دراسة القرآف الكريـ، كيحتكم عػدة عناصػر منيػا: نقػد المنػاىج، 
 كقكاعد كأصكؿ التفسير.

 القرآف الكريـ.الثاني: قضايا إشكالية في التعامؿ مع 
الثالث: رصد االتجاىات الحديثة كالدراسات التطبيقية المعاصػرة لمقػرآف الكػريـ، كمػف العناصػر 
التي تضمنيا ىذا المحكر: جديػد االستشػراؽ عمكمػان، كتقيػيـ القػراءة المعاصػرة لقضػايا: الحريػة 

 .    (ِ)كالمرأة كالتاريخ كالحضارة مف خبلؿ القرآف الكريـ 
                                                           

ىػػػػ = َُُْ، أنشػػػئ عػػػاـ قمةمؤسسػػػة فكريػػػة عمميػػػة خيريػػػة مسػػػتالمعيػػػد العػػػالمي لمفكػػػر اإلسػػػبلمي: ىػػػك  (1)
ـ، مقػػره فػػي )ىيرنػػدف( مػػف ضػػكاحي كاشػػنطف بأمريكػػا، كليػػا فػػركع كمكاتػػب فػػي عػػدد مػػف العكاصػػـ ُُٖٗ

العربيػػة كاإلسػػبلمية كالعالميػػة. انظػػر مكسػػكعة كيكيبيػػديا اإللكتركنيػػة: مػػادة البحػػث )المعيػػد العػػالمي لمفكػػر 
 اإلسبلمي(.

تحػػت  –ممتقػػى المػػؤتمرات كالنػػدكات كالمقػػاءات القرآنيػػة  –العػػاـ القسػػـ  –ممتقػػى أىػػؿ التفسػػير ( انظػػر مكقػػع 2)
 «.حكؿ مؤتمر: التطكرات الحديثة في دراسة القرآف الكريـ » عنكاف 
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عمػػى بحػػكث ىػػذا المػػؤتمر، لكػػف مػػف خػػبلؿ ىػػذه المحػػاكر المطركحػػة  ىػػذا، كلػػـ أقػػؼ
يمكف القكؿ بأف معالجة مكضكع الدخيؿ ىك في سٌمـ أكلكياتػو، يبػدك ذلػؾ مػف خػبلؿ تكصػيات 
المؤتمر، كالتي ينصُّ أحدىا عمى تشجيع الدراسػات كالبحػكث المتخصصػة فػي مراجعػة التػراث 

 تشٌكؿ مطعنان في القرآف، كاهلل أعمـ.التفسيرم كمعالجة القضايا اإلشكالية التي 
اسػػػػات : كقػػػػد نٌظمػػػػو مختبػػػػر الدر مػػػػؤتمر دكلػػػػي حػػػػكؿ القػػػػراءات المعاصػػػػرة لمقػػػػرآف الكػػػػريـ .ِ

مػػػف  ِِ-ُٗكاألبحػػاث الحضػػػارية بالتعػػػاكف مػػػع شػػػعبة الدراسػػات اإلسػػػبلمية، كذلػػػؾ فػػػي 
جامعػػة شػػعيب الػػدكالي، الجديػػدة،  –ـ بكميػػة اآلداب كالعمػػـك اإلنسػػانية َُُِشػػير أبريػػؿ 

المغػػرب، كىػػك مػػؤتمر يػػدخؿ ضػػمف المػػؤتمرات المنعقػػدة لتفنيػػد شيػػبىو االمتػػداد االستشػػراقي، 
آخػر عمػى أيػدم بعػض العممػانييف، الػذيف أرادكا قػراءةن معاصػرةن  الذم ظيػر مػؤخران بمظيػر

لمقرآف الكريـ عمى عقػؿ الغػرب كتفكيػره، فكػاف ىػذا المػؤتمر ألجػؿ الػرد عمػى أمثػاؿ ىػؤالء 
بطريقة عممية مكضكعية تضبط قراءة القرآف قراءة معاصػرة، كتجعػؿ لػو قكاعػد كمنطمقػات 

 كشركط يمـز التقٌيد بيا، فكانت محاكره:
 ألسس المعرفية كالخمفيات العقدية كالسياسية لمقراءات المعاصرة لمقرآف الكريـ.* ا

 * الضكابط كالشركط العممية كالمنيجية لقراءة القرآف الكريـ.
 * نقد عممي كمكضكعي لمقراءات المعاصرة كركادىا.
 .(ُ)* الخطاب الديني كالخطاب البشرم أية عبلقة ؟ 

ًقد لمكاجية ذلؾ المؤتمر العمماني الذم عيًقد فػي أمريكػا كظني أف ىذا المؤتمر إنما عي   
لشخصػػيات تػػػٌدعي اإلسػػبلـ، تػػػدعك لتفسػػير عممػػػاني لمقػػرآف، كتػػػدعك إلػػى إعػػػادة تفسػػير القػػػرآف 

يػكمي  «فمكريػدا » بكاليػة  «سػاف بتسػبرج »كعممنة اإلسبلـ. كقد انعقد ذلؾ المؤتمر فػي مدينػة 
ييف كاألمػػريكييف كالمػػكاليف إلسػػرائيؿ، بجانػػب ـ، كقػػد شػػارؾ فيػػو عػػدد مػػف الغػػربََِٕ/ّ/ٓ-ْ

 .(ِ)عدد مف العرب 
                                                           

كممتقػػى ممتقػػى المػػؤتمرات كالنػػدكات كالمقػػاءات القرآنيػػة،  –القسػػـ العػػاـ  –ممتقػػى أىػػؿ التفسػػير  مكقػػع انظػػر( 1)
 كمو.منتدل القرآف الكريـ كعم – أىؿ الحديث

أمريكػػا .. » عنػػكاف  –ممتقػػى االنتصػػار لمقػػرآف الكػػريـ  –القسػػـ العػػاـ  –( انظػػر مكقػػع ممتقػػى أىػػؿ التفسػػير 2)
 «.المحافظكف الجدد يعيدكف تفسير القرآف 

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41341:2010-12-14-05-24-00&catid=41:2009-05-22-06-19-24&Itemid=59
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41341:2010-12-14-05-24-00&catid=41:2009-05-22-06-19-24&Itemid=59
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 -المػػػؤتمر الػػػدكلي األكؿ لئلعجػػػاز العػػػددم فػػػي القػػػرآف فػػػي مكضػػػكع: اإلعجػػػاز العػػػددم  .ّ
ػػػدىدان  أسػػػمكب جديػػػد لمػػػدعكة، تحػػػت شػػػعار  ػػػيءو عى ػػػى كيػػػؿ  شى سػػػكرة ِٖ)مػػػف اآليػػػة  كىأىٍحصى

ز العممػي فػي القػرآف كالسػنة، فػي الفتػرة بػيف الجف(؛ نٌظمتو الييئة المغربية بالرباط لئلعجػا
، كمػػػػف أىػػػػـ أىدافػػػػو: كضػػػػع ُِْٗذك القعػػػػدة  ُُ–ٗالمكافػػػػؽ   ََِٖ (ُ)نػػػػكنبر ٗ-ٕ

عطػػػاء تعريػػػؼ دقيػػػؽ ليػػػذا العمػػػـ الناشػػػئ، كليػػػذا كػػػاف مػػػف  ضػػػكابط عمميػػػة كشػػػرعية لػػػو، كا 
محػػػاكر ىػػػذا المػػػؤتمر: عػػػبلج ظػػػاىرة األخطػػػاء كاالنحرافػػػات كاإلفػػػراط فػػػي بعػػػض أبحػػػاث 

عجػاز العػددم، كضػكابط اإلعجػاز العػددم مػف النػاحيتيف العمميػة كالشػرعية. كمػف شػػؾ اإل
بأف األبحاث التي كيًتب في ىذيف المحكريف تعد مػف الدراسػات التأصػيمية لمػدخيؿ، تضػبط 

 مساره، كتبيف حدكده كشركطو.
يػكمي  «مبليػا » مقدس، الذم عيًقد في ماليزيػا بجامعػة  –المؤتمر القرآني الدكلي السنكم  .ْ

ـ؛ مػػػػف محػػػػاكره: جيػػػػكد العممػػػػاء فػػػػي َُُِ/ُ/ُِ-ُُىػػػػػ المكافػػػػؽ ُِّْصػػػػفر  ٕ-ٔ
تفسػػػير القػػػرآف الكػػػريـ، كمنػػػاىج البحػػػث فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ. ككػػػاف مػػػف تكصػػػياتو: تكجيػػػو 
البػػػاحثيف لبلىتمػػػاـ بالدراسػػػات االستشػػػراقية حػػػكؿ القػػػرآف لدراسػػػتيا كنقػػػدىا ببيػػػاف األخطػػػاء 

 .(ِ)ككشؼ الشبيات فييا 
خطر الركايات الكاىية عمى اإلسبلـ، الذم نحػف بصػدده اآلف، كالػذم نظمتػو كميػة مؤتمر  .ٓ

ذك  ٖ-ٕأصكؿ الديف بالجامعػة اإلسػبلمية فػي غػزة بفمسػطيف المحتمػة، فػي الفتػرة مػا بػيف 
ـ، كىػػك مػػػف أكثػػر المػػػؤتمرات الصػػريحة فػػػي بابيػػػا، َُُِ/َُ/ٓ-ْىػػػػ = ُِّْالقعػػدة 

 ي التفسير كغيره مف تراث األمة اإلسبلمية.التي تنصُّ عمى مكضكع الدخيؿ صراحة، ف
كقفت عمى دكرة عممية عيقدت في إحدل المساجد في  المطمب الرابع: دورات عممية:

اإلسكندرية بجميكرية مصر العربية، كاف يـك الجمعة فييا مخصصان لمحديث عف عمـك 
 ََِٕ/ٔ/ٗمف ، ككانت مدتيا ثبلثة أشير، تبدأ « الدخيؿ في التفسير» القرآف مف كتاب 

                                                           

 ( ىكذا ضيًبطت عمى كرقة الدعكة إلى المؤتمر.1)
مقػػاؿ  -ات كالمقػػاءات القرآنيػػة ممتقػػى المػػؤتمرات كالنػػدك  –القسػػـ العػػاـ  –( انظػػر مكقػػع ممتقػػى أىػػؿ التفسػػير 2)

 «.مقدس –تكصيات المؤتمر القرآني الدكلي السنكم »بعنكاف 
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، ككانت تيبىٌث ىذه الدركس مباشرة بعد صبلة العصر في مكقع ََِٕ/ٗ/ٔكتنتيي في 
، كيبدك أنيا ىي نفسيا الدركس الصكتية التي مٌر ذكرىا سابقان (ُ)الشيخ محمد عبد الغفار 

 لمشيخ محمد حسف عبد الغفار، كاهلل أعمـ.
ندكةن فكرية عيًقدت، كقد تناكلت  مما كقفتي عميو أيضان  المطمب الخامس: ندوات فكرية:

الندكة » مكضكع الدخيؿ بشكؿ كاضح، لكف طريؽ المشاركة فييا عبر اإلنترنت، كىي بعكف: 
، كتعرض ىذه «الثانية عشرة: تفسير القرآف الكريـ بيف األسس التاريخية كالتجدد الحضارم 

ساؽ .. أدبية فكرية متعددة أن» الندكة النقاش كالمشاركة مف األعضاء في المكقع اإللكتركني 
 ، كقد طيرحت فييا المحاكر اآلتية:«

 المحكر األكؿ: الثقة التاريخية في كتب التفسير القديمة.
 المحكر الثاني: التجدد الفكرم في أنماط التفاسير.
 المحكر الثالث: خطر التفاسير غير المؤطرة فكريان.

لت ما يعترم التفاسػير مػف غمػط كطيًرحت أسئمة تحت كؿ محكر لئلجابة عمييا، فتناك 
كمسٍّ فكرم سمبي، كفتحت الباب أماـ المشاركيف لممناقشة كالرد، كاالقتراحػات المفيػدة فػي ىػذا 

 ، كىذه الندكة أشبو في طريقة عرضيا بالمؤتمرات العممية.(ِ)الباب
مف الجيكد المبذكلة في خدمة التفسير ما صدر مف  المطمب السادس: وثائق وقرارات:

العمماء مف قرارات في بعض المنٌظمات، ككثائؽ تـ التعاقد عمييا، تضمنت تنقية بعض 
 التفسير مما شابىوي مف شكائب، كقد كقفتي عمى كثيقة كقرار في ىذا الشأف:

مػػادة، أكؿ مػػادة فييػػا:  ِِفػػأكؿ كثيقػػة مكتكبػػة لتجديػػد الخطػػاب الػػديني، كىػػي مككنػػة مػػف  .ُ
تفسػير، كقػد شػارؾ فػي كضػع ىػذه الكثيقػة عػدد إعادة تنقية كتحقيؽ كتب الحديث ككتػب ال

كبير مف المفكريف كرجاؿ الديف المصرييف؛ منيـ الدكتكر نصر فريػد كاصػؿ مفتػي الػديار 

                                                           

الػدركس العمميػة » تحػت عنػكاف  –المجمػس اإلسػبلمية  –المجػالس العامػة  –( انظر مكقع مجمس البمكشػي 1)
 في المممكة العربية السعكدية.

 أطركحة فكرية. –فضاءات   –( انظر مكقع أنساؽ 2)
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المصػػػرية السػػػابؽ، كالداعيػػػة خالػػػد الجنػػػدم عضػػػك المجمػػػس األعمػػػى لمشػػػئكف اإلسػػػبلمية، 
اج إلػػى ، كىػػذه خطػػكة ميمػػة فػػي ىػػذا الطريػػؽ، كتحتػػ(ُ)كالػػدكتكر صػػفكت حجػػازم كغيػػرىـ 

 جيد كبير مف المتخصصيف.
قػػرار مجمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي الػػدكلي المنبثػػؽ عػػف منظمػػة المػػؤتمر اإلسػػبلمي المنعقػػد فػػي  .ِ

 ٓصػػفر إلػػى  َّمػػف « دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة » دكرتػػو السادسػػة عشػػر ًبػػديبىٌي 
آف ـ، بشأف مكضػكع القػراءات الجديػدة لمقػر ََِٓ/ْ/ُْ-ٗىػ المكافؽ ُِْٔربيع األكؿ 

 .(2)كالنصكص الدينية
مف تماـ الكبلـ في ىذا البحث أف أذكر  المطمب السابع: دور اإلنترنت في تنقية التفسير:

في معالجة التفاسير كتنقيتيا مما خالطيا مف « اإلنترنت » دكر المؤسسة التقنية الكبرل 
سرائيميات، كلعؿ المباحث السابقة قد تضمنت كثيران مما جا ء عبر اإلنترنت ركايات كاىية كا 

مف مقاالت كمشاركات كآراء كدكرات كندكات ككتب إلكتركنية، باإلضافة إلى تسييمو اقتناء 
الكتب كالمراجع التي يحتاج الحصكؿ عمييا سفران طكيبلن ككيمفة كبيرة، فمكال أف سخر اهلل لنا 

عض المكاقع الحاسب اآللي، كشبكة اإلنترنت التي تربط العالـ ليصبح كالقرية الصغيرة، كب
اإللكتركنية التي تحتكم كثيران مف الكتب كالمراجع في خدمة التفسير كغيره، لكال ًمن ة اهلل عمينا 
عيب األمر في تحصيؿ كثير مف المعمكمات التي يحتاجيا البحث، كليذا فإف  بذلؾ لصى

أف يًجدكا  –بما فييا التفسير  –اإلنترنت سٌيؿ عمى الباحثيف في مختمؼ المجاالت 
 معمكماتيـ التي يحتاجكف بسيكلة كييسر.

ثـ إف بعض المكاقع اإللكتركنية كاف ليػا إسػيامات كبيػرة فػي جانػب العمػـ كالػتعٌمـ، كخدمػة     
ممتقػػى » ك« ممتقػػى البيػػاف لتفسػػير القػػرآف » ك« ممتقػػى أىػػؿ التفسػػير » التفسػػير؛ كالتػػي منيػػا 

                                                           

 ـ.َُُِ/ُ/ِٓظر صحيفة اليـك السابع المصرية في العدد الصادر بتاريخ ( ان1)
االتجػاه المغػكم المنحػرؼ » ( ذكره الباحث عبد اهلل إبراىيـ المغبلج في نتائج رسالتو الدكتكراه التي بعنػكاف: 2)

نمػػا كرد ذلػػؾ فػػي مقػػاؿ بعنػػكاف: «فػػي التفسػػير فػػي العصػػر الحاضػػر   »، كلػػـ أقػػؼ عمػػى ىػػذه الرسػػالة، كا 
عبػر المكقػع اإللكتركنػي ممتقػى البيػاف لتفسػير « االتجاه المغكم المنحرؼ في التفسير فػي العصػر الحػديث 

 ممتقى تفسير القرآف الكريـ. ككرد في غيره مف المكاقع. –قسـ التفسير كعمـك القرآف  –القرآف 
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كغيرىػا مػف المكاقػع « ؤاؿ كجػكاب اإلسػبلـ سػ» ك« منتديات حراس العقيػدة »ك« أىؿ الحديث 
 كالمنتديات كالممتقيات التي تيدؼ إلى خدمة اإلسبلـ كالدفاع عنو، كالحفاظ عميو. 

»  كأذكػػػر ىنػػػا مكقعػػػان ميمػػػان يفيػػػد فػػػي جانػػػب تخػػػريج األحاديػػػث كالحكػػػـ عمييػػػا، كىػػػك مكقػػػع    
ؿ إلػى أحاديػث المكسػكعة الحديثيػة .. تيسػير الكصػك » ، حيث يكجد بو برنامج «الدرر السنية 

، فيقػػػـك الباحػػػث بإدخػػػاؿ كممػػػة أك جممػػػة البحػػػث فػػػي المكػػػاف المخصػػػص لػػػذلؾ، « الرسػػػكؿ 
، فيػػػتـ عػػػرض النتػػػائج؛ مػػػف تخػػػريج لمركايػػػة مػػػف مصػػػادرىا القديمػػػة «بحػػػث »كيضػػػغط عمػػػى 

كالحديثة، كًذٍكر خبلصة الحكـ عمى كؿ ركاية، كال شؾ أف ىذا برنامج ميـ فػي الكقػكؼ عمػى 
 ضعيفيا.ثابت األحاديث ك 

كيمكػػف القػػكؿ: إف اإلنترنػػت يػػكٌفر لمباحػػث مكتبػػة كاممػػة شػػاممة، كيفػػتح أمامػػو آفػػاؽ البحػػث     
ػػي كالمثػػابرة كالجػػٌد كاالجتيػػاد لبلطػػبلع كمعرفػػة المزيػػد، كىػػك ضػػركرم لكػػؿ باحػػث، كمػػا  كالتقصِّ

.  أظف باحثان يمكف أف يستغني عنو اليـك
 ىذا كاهلل تعالى أعمى كأعمـ

 النتائج كالتكصيات:أىـ تتضمف  خاتمة
 أواًل: أىم النتائج:

الدراسػات فػػي الػػدخيؿ فػػي التفسػػير متنكعػػة، منيػا مػػا يتعمػػؽ بدراسػػات تأصػػيمية ليػػذا العمػػـ،  .ُ
ذا كانػػػػت الدراسػػػػة التطبيقيػػػػة قائمػػػػة عمػػػػى الدراسػػػػػة  كمنيػػػػا مػػػػا ىػػػػي دراسػػػػات تطبيقيػػػػة، كا 

و بعػض الجامعػات، التأصيمية، فإنيا ببل شؾ ستثمر كتعطي نتاجان أفضػؿ، كىػذا مػا سػمىكىتٍ 
 كالتي يأتي عمى رأسيا األزىر الشريؼ بمصر.

نمػا ىػك أعػـ مػف ذلػؾ،  .ِ ليس الدخيؿ قاصػران عمػى الركايػات الضػعيفة كاإلسػرائيميات فقػط، كا 
فكػػؿ مػػا دخػػؿ عمػػى التفسػػير ممػػا يتعمػػؽ بالمػػذاىب العقديػػة أك الفقييػػة أك المغػػة أك الػػرأم 

رج عػف الضػكابط التػي كضػعيا العممػاء، فػإف الشاذ أك التفسير العممي أك غير ذلؾ مما خ
 ذلؾ يدخؿ في دائرة الدخيؿ.

تىرىل في قمكب الغيكريف عمى الديف حمٌية لمدفاع عنو كحمايتو مف أف يأتيو باطؿ مف بػيف  .ّ
يديػػػو أك مػػػف خمفػػػو، فتجػػػدىـ يقفػػػكف لممشػػػككيف كالمػػػارقيف كػػػؿ مرصػػػد، كيسػػػتعممكف لػػػدفع 

 كيًجد الغيكركف عمى اإلسبلـ فبل خكؼ عميو.شبياتيـ كؿ كسيمة كأسمكب متاح، كطالما 
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معالجػػػػػة الػػػػػدخيؿ فػػػػػي التفسػػػػػير سػػػػػمكت طيرقػػػػػان كثيػػػػػرة؛ منيػػػػػا الكتػػػػػب، كالرسػػػػػائؿ العمميػػػػػة،  .ْ
كالمػػؤتمرات، كالنػػدكات كالمقػػاالت كالمشػػاركات فػػي المنتػػديات، كعبػػر الصػػحافة كاإلنترنػػت، 

 كغيرىا مف الطرؽ.
نمػػا أيضػػان مػػف لػػيس القػػائمكف عمػػى تنقيػػة كتػػب التفسػػير مػػف الشػػكائ .ٓ ب ىػػـ العممػػاء فقػػط، كا 

العامة مف تجػد عنػده حػس  الغيػرة عمػى اإلسػبلـ، ككتػاب اإلسػبلـ، كرسػكؿ اإلسػبلـ، فتجػد 
ف كانت بضاعتو في النقد قميمة.  لو رأيان في ذلؾ، كا 

ػػف ينقػد مذىبػػو  .ٔ كمػا حػػدث مػػع  –جميػؿه أف تجػػد مػف أصػػحاب الػذاىب الفكريػػة كالعقائديػة مى
 ، كيعترؼ بكجكد كثير مف الركايات المدسكسة في تفاسيرىـ.-ذلؾ العاًلـ الشيعي 

ال بػػػػد مػػػػف معرفػػػػة الطريػػػػؽ الصػػػػحيح لمتفسػػػػير المقبػػػػكؿ، كذلػػػػؾ بمعرفػػػػة ضػػػػكابط التفسػػػػير  .ٕ
 المقبكؿ كشركطو، كشركط المفسِّر؛ حتى ال يخرج عنو فينحرؼ في التفسير.

 ثانيًا: أىم توصيات:
ػػػع حػػػكؿ الدراسػػػات      المبذكلػػػة فػػػي تنقيػػػة التفاسػػػير، خرجػػػت بيػػػذه بعػػػد ىػػػذا االطػػػبلع المكس 

 التكصيات:
أف تعقد دكرات لممعمميف كالمدرسيف كاألئمة كالخطباء ككػؿ مػف يؤخػذ العمػـ مػف ًفيػًو سػكاء  .ُ

 لمعامة 
أك الخاصػػػػػة، لبنػػػػػاء الفػػػػػرد كالمجتمػػػػػع بنػػػػػاء دينيػػػػػان سػػػػػميمان، عمػػػػػى أصػػػػػكؿ إسػػػػػبلمية قكيػػػػػة      

 كصحيحة.
رائيميات فػي التفسػير لػػـ يرتػؽ إلػػى المسػتكل المطمػػكب، مػا زاؿ التركيػز عمػػى الػدخيؿ كاإلسػػ .ِ

إذ كثػػػر مػػػف المسػػػمميف يجيمػػػو، فػػػبل بػػػد إذف أف يطػػػرؽ ىػػػذا المكضػػػكعي كػػػؿ  أيذفو بمختمػػػؼ 
الطرؽ كاألساليب، سيما التركيز عمػى الكسػائؿ التػي تصػؿ إلػى كػؿ إنسػاف بأيسػر طريقػة؛ 

الشػػبكة العنكبكتيػػة، باإلضػػافة كالتمفػػاز كالراديػػك كالتسػػجيؿ كالكمبيػػكتر عبػػر االسػػطكانات ك 
إلػػى الصػػحؼ كالمجػػبلت التػػي تتناكليػػا أيػػدم كثيػػر مػػف المثقفػػيف. كابتكػػار كسػػائؿ أخػػرل 
غيرىػػا؛ كاإلعبلنػػات فػػي المسػػاجد كاألمػػاكف العامػػة، حتػػى يصػػبح المػػرء عمػػى درايػػة بيػػذا 

 العمـ الجميؿ، يسأؿ عنو، كيتعرؼ عميو.
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ف فػػػي مختمػػػؼ العمػػػـك بتفسػػػير القػػػرآف يحسيػػػف أف يقػػػـك مجمكعػػػة مػػػف العممػػػاء المتخصصػػػي .ّ
الكػػريـ تفسػػيران نقيػػان مػػف كػػػؿ شػػائبة، بعيػػدان عػػف كػػؿ دخيػػػؿ، ثػػـ القيػػاـ بترجمتػػو إلػػى لغػػػات 

 أخرل.
عمػػػؿ مجػػػبلت دكريػػػة كمطكيػػػات تقػػػـك بيػػػا الكميػػػات الشػػػرعية ككزارة األكقػػػاؼ كغيرىػػػا مػػػف  .ْ

م ػػػػؽ عمػػػػى المؤسسػػػات ذات العبلقػػػػة، كتػػػػكزع عمػػػػى الخطبػػػػاء رجػػػاؿ الػػػػكعظ كالطػػػػبلب، كتيع
المكحػات فػي المسػػاجد كالجامعػات كالمعاىػػد؛ كػي يقرأىػػا العامػة كالخاصػػة، عمػى أف تكػػكف 
األكلكيػة فػػي كتابػػة المشػػيكر مػػف ىػػذه اإلسػػرائيميات كالمكضػػكعات التػػي تجػػرم عمػػى لسػػاف 

 الخطباء كرجاؿ الكعظ، أك في المطكيات كالمجبلت.
، كتكػكف الجامعػة اإلسػبلمية «قيػة دخيػؿ التػراث كسػبؿ التن» تصميـ مكقع إلكتركني باسـ  .ٓ

ىػػي المشػػرفة عميػػو، كتكػػكف أبكابػػو فػػي مختمػػؼ التخصصػػات؛ مػػف تفسػػير كحػػديث كعقيػػدة 
كتػػػاريخ ... الػػػخ، كىػػػذه سػػػابقة لػػػـ يطرقيػػػا أحػػػد حتػػػى المحظػػػة، فػػػأرجك أف تكػػػكف الجامعػػػة 

 اإلسبلمية سٌباقة ليا.
ف الػػػدخيؿ فػػػي كأخيػػػران أكصػػػي بتخصػػػيص مقػػػرر دراسػػػي ىنػػػا فػػػي الجامعػػػة اإلسػػػبلمية عػػػ .ٔ

 التفسير في الكميات الشرعية.
كفػػي ختػػاـ البحػػث أقػػكؿ: أقػػبلـ العممػػاء لػػـ تتكقػػؼ بعػػد، كجيػػكدىـ فػػي غربمػػة التفاسػػير ال     

تنقطع، كليذا فػإف ىػذا البحػث متجػدد، كلػيس محصػكران فيمػا ىػك معػركض فيػو، كال استقصػائيان 
جػدد الجيػكد المبذكلػة فػي ىػذا الشػأف، لكؿ شاردة ككاردة؛ نظران التساع العمؿ في ىذا العمػـ، كت

 كآمؿ أف أككف متابعان لمجريات ىذا المكضكع.
 كاعترافان بالفضؿ لذم الفضؿ كالنعمة سبحانو، فمو الحمد في األكلى كاآلخرة    

 عجز المساف عف اختيار محامدو                      كبحمد ذات اهلل نىطىؽى بحمده
ضػػمو، كمػػا كػػاف مػػف تقصػػير فمػػف نفسػػي كمػػف الشػػيطاف، كاهلل مػػا كػػاف مػػف تكفيػػؽ فمػػف اهلل كبف

 كرسكلو منو براء.
 كاهلل المكفؽ كالمستعاف



 

-ُْٕ- 



 

-ُٕٓ- 

 أشير مقاييس الحكم بالوضع عمى الحديث عند شيخ اإلسالم ابن تيمية
 (ٔ)محمد بن ماىر بن محمد المظموم 

 ممخص البحث

بعد: فإف البحث قد الحمد هلل كالصبلةن كالسبلـ عمى النبي المصطفي كآلو كصحبو ك  
اشتمؿ عمى مقدمة كمبحثيف كخاتمة؛ شممت المقدمة عمى أسباب اختيار المكضكع، 
كالدراسات السابقة، كمنيج البحث، كطبيعة عمؿ الباحث فيو، كخطة البحث، كأما المبحثيف؛ 
 فكاف األكؿ منيما: تعريؼ بشيخ اإلسبلـ ابف تيمية، كثناء العمماء عميو، كتعريؼ بالنقد لغة
ا، شمؿ عمى مطمبيف، األكؿ: تعريؼ بشيخ اإلسبلـ ابف تيمية كثناء العمماء عميو،  كاصطبلحن
كالثاني: تعريؼ النقد، كأما المبحث الثاني: فشمؿ عمى أىـ مقاييس شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
في الحكـ عمى الحديث بالكضع، كأما الخاتمة فشممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات كىذا 

 ممخصيا:
ف اإلماـ ابف تيمية كاف مف سبللة عظيمة كأسرة كريمة عريقة في نسبيا كحسبيا أ  -ُ

كعمميا، ككاف مجدد عصره كزمانو كمجتيده المطمؽ، كالزاىد العابد الكرع المجاىد 
 العامؿ.

، عمى -بشيادة الجميع مف عمماء زمانو-أنو محدث ناقد مف أعمى درجات النقاد   -ِ
 تميز شيخ اإلسبلـ بميمو إلى نقد المتكف ى السكاء، بؿمستكل نقد األسانيد كالمتكف عم

 كثيرنا.

برع شيخ اإلسبلـ ابف تيمية بنقد المتكف عمكمنا، كلـ يكتؼ بنقد متكف األحاديث فقط،   -ّ
بؿ نقد الكثير مف القصص كالحكايات كاآلثار، ككذلؾ مع براعتو في نقد المتكف إال أنو 

 في الغالب.لـ يكف يقتصر عمى نقد المتف دكف السند 

كاف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية مف المعتدليف في الحكـ عمى األحاديث، كلـ يكف متشددنا   -ْ
كما ادعى البعض، بؿ كاف منصفنا كؿ اإلنصاؼ في أحكامو رحمو اهلل تعالى، كدليؿ 

 ذلؾ أنو كافؽ العمماء في معظـ أحكامو عمى األحاديث.

                                                           

 مية بغزة .كمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبل -محاضر في قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو  (ُ)



 

-ُٕٔ- 

منياج السنة كمجمكع الفتاكل كالرد عمى تجمى نقد المتف في كتبو جميعيا، كلكف كتاب   -ٓ
 البكرم كأحاديث القصاص، أخذكا نصيب األسد في نقد المتكف. 

نقد شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كاف كاسعنا، فمذلؾ كثرة كجكه النقد عنده كتنكعت، كذلؾ   -ٔ
  .كقكة حفظو إطبلعو يعكد لسعة

ديث كاف مكافقنا فييا لمف إف المقاييس التي استخدميا كأكثر منيا في الحكـ بكضع الح  -ٕ
 سبقو مف عمماء الحديث كلـ يخالؼ فييا مناىج المحدثيف.

أكصي ختامنا أف يككف ىنالؾ العناية الكبيرة في نقد المتكف لقمة ما جمع فييا، كأف   -ٖ
يككف ىناؾ أبحاث كدراسات في مثؿ ىذا المكضكع مع إماـ آخر مف أئمة المسمميف 

 مقف رحميما اهلل تعالي كغيرىما.مثؿ: اإلماـ النككم، كابف الم

كصمى  أعمـ كالسداد، كاهلل التكفيؽ كسائبلن إياه تعالى البحث، بيذا اهلل أف ينفع كأرجكا  
 .أجمعيف كصحبو آلو كعمى محمد عمى كسمـ اهلل

 مقدمة

إف  الحمػػػدى هلل نحمػػػده، كنسػػػتعينو، كنسػػػتغفره، كنعػػػكذ بػػػاهلل مػػػف شػػػركر أنفسػػػنا كسػػػيئات 
ده اهلل فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشػيد أف ال إلػو إال اهلل، كحػده أعمالنا، مف يي

ال شػػػريؾ لػػػو، كأشػػػيد أف محمػػػدان عبػػػده كرسػػػكلو، بمػػػغ الرسػػػالة، كأدل األمانػػػة، كنصػػػح لؤلمػػػة، 
كتركيػػا عمػػى المحجػػة البيضػػاء، ليميػػا كنيارىػػا، ال يزيػػغ عنيػػا إال ىالػػؾ، فصػػمكات اهلل كسػػبلمو 

 مد بف عبد اهلل، كعمى آلو كصحبو، أما بعد:عمى النبي الكريـ مح

ْلـَو ] فإف اهلل تعالى تكفؿ بحفظ الكحي مف قرآفو كسنةو، فقاؿ اهلل تعالى:  و َكْحُن َكزه إِكه

وفُِظونَ  و َلُه ََلَ ْكَر َوإِكه  طائفة، أف اصطفى  ككاف حفظ اهلل تعالى لسنة نبيو  ،  {>}احلجر: [الذِّ
 قمكبيـ فزيف ،كاآلثار السنف لزـك في األبرار سبؿ إتباع مف طاعتو لزـك كىداىـ مف العمماء،

تباعدينو أعبلـ كشؼ مف ،بالبياف ألسنتيـ كأنطؽ ،باإليماف  القـك فتجرد ،نبيو سنف ، كا 
 فيو كتفقيكا ،كنشركه بو كذاكركا ،كأحكمكه عنو كسألكا ،ككتبكه فيو كرحمكا ،كطمبكه لمحديث
 كالمكقكؼ ،المتصؿ مف المرسؿالصحيح مف السقيـ، ك  كبينكا ،كبذلكه عميو كفرعكا ،مكهكأص  
 ـاكالع ،الميمؿ مف كالمستعمؿ ،المجمؿ مف كالمفسر ،المنسكخ مف كالناسخ ،المنفصؿ مف
 ،فػػػػػػالمترككي مف اءػػػػكالضعف المجركحيف مف كالعدكؿ ،يكرػػػػػالمش مف كالغريب ،صاالخ مف



 

-ُٕٕ- 

 ،المسمميف عمى الديف بيـ اهلل حفظ حتى ... إلخ، ،المجيكؿ عف كالكشؼ المعمكؿ ككيفية
 فيـ ،جىالدُّ  مصابيح النكازؿ كفي ،اليدل أئمة التنازع عند كجعميـ القادحيف ثمب عف كصانو
 .األكلياء كمركز األتقياء كممجأ األصفياء كمأنس األنبياء كرثة

مفنا الصػػالح فميػذا كمػو الػذم ذكرنػػاه مػف جيػكد عظيمػػة لتمػؾ األجيػاؿ المتعاقبػػة مػف سػ 
المػػذككر كصػػفيـ آنفػػان، الػػذيف بػػذلكا كػػؿ جيػػدىـ لمحفػػاظ عمػػى السػػنة مػػف الضػػعيؼ كالمكضػػكع، 
كقػػدمكا الغػػالي كالنفػػيس فػػي خػػدمتيا، عزمػػت األمػػر عمػػى أف أكتػػب فػػي مػػنيج إمػػاـ مػػف ىػػؤالء 
األئمة العظاـ، فػي نقػد األحاديػث، ألتشػرؼ بشػرفيـ، فكػاف اختيػارم لئلمػاـ شػيخ اإلسػبلـ ابػف 

ة رحمػػو اهلل تعػػالى مػػف بيػػنيـ، لعظػػـ دكره فػػي ىػػذا العمػػـ العظػػيـ، كًقمىػػًت المظيػػريف لػػدكره تيميػػ
فيػػو، كلكثػػرة المفتػػريف عميػػو كالطػػاعنيف الحاقػػديف كالحاسػػديف لػػو، فمعمػػي أصػػد شػػيئنا عنػػو كأيبػػرز 

" أشــير مقــاييس الحكــم بالوضــع عمــى  منزلتػػو مػػف خػػبلؿ دراسػػتي ىػػذه، كالمكسػػكمة بعنػػكاف:
 يخ اإلسالم ابن تيمية".الحديث عند ش

 كتتضمف ىذه الدراسة: 
  أوالً: أسباب ودوافع اختيار الوىضىع:

 تكمن أسباب ودوافع اختيار المىضىع في األسباب التالية: 

عظـ دكر اإلماـ ابف تيميػة رحمػو اهلل فػي ىػذا العمػـ العظػيـ، كًقمىػًت المظيػريف لػدكره فيػو،  -ُ
اقػػديف كالحاسػػديف لػػو، فمعمػػي أصػػد شػػيئنا عنػػو كأيبػػرز كلكثػػرة المفتػػريف عميػػو كالطػػاعنيف الح

 .  منزلتو مف خبلؿ دراستي ىذه
قمة مف جمع في نقد األسانيد كالمتكف معان أك المتكف خاصة، فأردت أف أضػيؼ إلػى ىػذا  -ِ

 القميؿ شيئنا.
 بنقػد األحاديػث كاآلثػار سػندنا كمتنػػان  –كػابف تيميػة  –إف قيػاـ إمػاـ مػف أئمػة الفقػو كأصػكلو  -ّ

 ، ألنو أقدر مف غيره عمى استخراج العمؿ القادحة في األحاديث كاآلثار. ـأجدر باالىتما
النقػػد  -الرغبػػة فػػي كلػػكج ميػػداف نقػػد متػػكف السػػنة كأسػػانيدىا، كعػػدـ الكقػػكؼ عنػػد أسػػانيدىا  -ْ

ننػػي أرل كثيػػرنا مػػف البػػاحثيف فػػي حقػػؿ السػػنة النبكيػػة يتػػدربكف -الخػػارجي فقػػط  ، خاصػػة كا 
مى األسػانيد كبيػاف عمميػا الظػاىرة دكف الخػكض فػي اسػتخراج منػاىج األئمػة عمى الحكـ ع

 في نقد المتكف كمعانييا. 



 

-ُٕٖ- 

تقديـ خدمة لطمبة العمـ في مجػاؿ دراسػة كبيػاف منػاىج العممػاء المتقػدميف فػي نقػد المتػكف  -ٓ
 كاألسانيد، أمثاؿ ابف تيمية رحمو اهلل تعالى.

العممي الخاص باألحاديث المكضكعة كالكاىية مناسبة المكضكع لمكضكع ىذا المؤتمر  -ٔ
 الذم بعنكاف "خطر الركايات الكاىية عمى اإلسبلـ"، باإلضافة إلى إثراء المكتبة الحديثية. 

 ثانيًا: الدراسات السابقة:

بعػػد البحػػث كالتنقيػػب عػػف مكضػػكع الدراسػػة مػػف خػػبلؿ المراسػػمة مػػع مراكػػز البحػػكث       
كسػػؤاؿ أىػػؿ العمػػـ كالتخصػػص مػػف مشػػايخنا كأسػػاتذتنا، كقفػػت العمميػػة، عبػػر شػػبكة اإلنترنػػت، 

عمى معظـ الدراسات السابقة حكؿ اإلماـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية فكجػدتيا بأنيػا ال عبلقػة ليػا 
فػػي مكضػػكع الدراسػػة إال فػػي دراسػػة كحيػػدة ليػػا عبلقػػة مباشػػرة فػػي مكضػػعنا، كىػػي بحػػث ترقيػػة 

، لمػدكتكر  بػدر بػف محمػد بػف الم ابـن تيميـة""أشير وجوه نقد المتن عنـد شـيخ اإلسـبعنكاف: 
محسػػف العمػػاش، نشػػر فػػي مجمػػة جامعػػة أـ القػػرل لعمػػـك الشػػريعة كالمغػػة العربيػػة كآدابيػػا، سػػنة 

 ىػ(.   ُِْٔ)
كقد بيف في ىذه الدراسة عشرة كجكه لنقػد المتػكف عنػد شػيخ اإلسػبلـ ابػف تيميػة رحمػو 

 المػركم لمسػنة، كمناقضػة المػركم ةالقػرآف، كمناقضػ صػريح المػركم اهلل، كىػي: "مناقضػة

 لػيس مػف ينقمػو أك ينقػؿ ال ثػـ الخبػر لنقػؿ الػدكاعي لمتػاريخ، كتػكفر المركم لئلجماع، كمناقضة

فةلمجبأىؿ، كا  كػبلـ يشػبو ال كركاكتو، كككنو المركم الكعيد، كسىمىاجة أك الكعد في كاإلفراط ازى

 عمػى الحػديث ألفػاظ يكجػد، كعػرض ال ثػـ الكتػب فػي عنػو كسمـ، كالبحػث عميو اهلل صمى النبي

 بعضيا".
كمع ما ذكره الدكتكر العماش مف كجكه إال أنػو قػاؿ فػي ممخػص بحثػو: "إف نقػد شػيخ 
اإلسػػػبلـ كاسػػػػع يحتػػػػاج إلػػػى بحػػػػكث أخػػػػرل تجمػػػػي ذلػػػؾ عنػػػػده، يسػػػػر اهلل ذلػػػؾ لمػػػػف شػػػػاء مػػػػف 

كه نقػد ىػذا ، كقاؿ في مكطف آخر في البحث نفسو: "لذا أحببت أف أقػدـ شػيئيا مػف كجػ(1)عباده"
العالـ لمتكف األحاديث مع أمثمتيا، كليعمـ أف ىنػاؾ كجكىنػا أخػرل تحتػاج إلػى بحػث أكسػع مػف 

                                                           

مجمػػة  ( أشػػير كجػػكه نقػػد المػػتف عنػػد شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػف تيميػػة، لمػػدكتكر بػػدر بػػف محمػػد بػػف محسػػف العمػػاش،ُ)
 (. ُٕ/ص ّّ/ عُٕج ( جامعة أـ القرل لعمـك الشريعة كالمغة العربية كآدابيا



 

-ُٕٗ- 

، فبيػػذا يكػػكف قػػد لفػػت أنظارنػػا إلػػى نتيجػػة (1)ىػػذا، يسػػر اهلل تعػػالى ذلػػؾ لمػػف شػػاء مػػف عبػػاده"
أنػػو البػػد مػػف إعطػػاء ىػػذا الجانػػب شػػيئان مػػف التكسػػع، فمػػذا سػػيككف  يعظيمػػة فػػي بحثػػو أال كىػػ

حثػػي ىػػذا عبػػارة عػػف تتمػػة لبحػػث الػػدكتكر العمػػاش حفظػػو اهلل، كسػػأذكر فيػػو ثمانيػػة كجػػكه أك ب
ػا  مقاييس عند شيخ اإلسػبلـ ابػف تيميػة فػي الحكػـ عمػى الحػديث بالكضػع أك فػي نقػده لػو عمكمن
لػػػـ يػػػذكرىا الػػػدكتكر العمػػػاش كىػػػي مػػػف أشػػػير المقػػػاييس عنػػػد اإلمػػػاـ ابػػػف تيميػػػة، كىػػػذا عمػػػبلن 

 ت كسددت في ذلؾ، الميـ آميف.     ػد كفقػا، كأرجك اهلل تعالى أف أككف قبكصيتو التي ذكرتي
 يقىم منهج البحث على األسس التالية:        اً: هنهج البحث وطبيعة عولي فيه:لثثا

 إلى مبحثيف كمطالب حسب الحاجة كمتطمبات الدراسة. تقسيم البحث: -ٔ
 آلية.  أذكر اسـ السكرة كرقـ اعزو اآليات القرآنية:  -ٕ
 عمى النحك التالي: تخريج األحاديث النبوية من مصادرىا األصمية:  -ٖ
إف كػػػػػاف الحػػػػػديث فػػػػػي الصػػػػػحيحيف أك أحػػػػػدىما اكتفيػػػػػت بتخريجػػػػػو منيمػػػػػا، إال إذا دعػػػػػت  -أ

ف لػػػـ يكػػػف الحػػػديث فييمػػػا تكسػػػعت فػػػي تخريجػػػو مػػػف كتػػػب السػػػنة عمػػػى قػػػدر  الضػػػركرة، كا 
يث مػػف أصػػحاب الكتػػب السػػتة، ثػػـ أرتػػب االسػػتطاعة، كأقػػدـ فػػي التخػػريج مػػف أخػػرج الحػػد

 الباقي حسب الحاجة.
أذكػػر الحػػديث، ثػػـ أتبعػػو بػػذكر المتابعػػات فػػي التخػػريج، كربمػػا أخػػالؼ ذلػػؾ نػػادران، لسػػبب  -ب

ذا كاف إسػناد الحػديث ضػعيفنا، بحثػت لػو  ما، ثـ أحيؿ عمى نقطة االشتراؾ بقكلي: "بو"، كا 
إال لمضركرة، أمػا إف كػاف الحػديث فػي عف شكاىد إف كجد، دكف االستقصاء في تخريجيا 

فقػد أكتفػي بػذلؾ، دكف البحػث لػو عػف شػكاىد، كقػد  -كلػك فػي أدنػى درجاتػو –دائرة القبكؿ 
 أذكر الشكاىد مع الحكـ عمى الحديث، كقد أذكرىا في نياية التخريج.

ىـ فػػي لػػـ أتػػرجـ لمصػػحابة، إال نػػادران، كأتػػرجـ لؤلعػػبلـ الػػكارد ذكػػر  تــراجم الــرواة واألعــالم: -ٗ
متف البحث غالبان مف غير المصنفيف، كأستعيف بما قالو الذىبي فػي الكاشػؼ، كابػف حجػر 
فػػي التقريػػػب فػػػي ترجمػػػة الػػػركاة المتفػػػؽ عمػػى تػػػكثيقيـ، كالػػػركاة المختمػػػؼ فػػػييـ كالضػػػعفاء، 
أفصؿ القكؿ فييـ، سكاء في الجػرح أك التعػديؿ، ثػـ أسػجؿ النتيجػة التػي أتكصػؿ إلييػا فػي 

، مع اإل  حالة إلى المراجع األصمية التي فييا أقكاؿ العمماء. كؿ راكو
                                                           

 (. ِٕ/ص ّّ/ عُٕج ( ( المصدر نفسوُ)
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إلييمػا، أمػا إذا كػاف  صحيحيف، أكتفػي بػالعزكإذا كاف الحديث في ال الحكم عمى الحديث: -٘
الحػػديث خػػارج الصػػحيحيف أذكػػر حكمػػو كرتبتػػو، ثػػـ أنقػػؿ مػػا تيسػػر لػػي مػػف أحكػػاـ العممػػاء 

ف عنعنػة أك غيرىػا، خاصػة إذا كػاف عميو، كأناقش بعضيا أحيانان، فأبيف ما في الحديث مػ
 قد صححو بعض العمماء.

 أعرؼ باألماكف كالبمداف، كأبيف غريب األلفاظ كأضبط األسماء كالكممات المشكمة. -ٔ
أكتفي فييػا بػذكر اسػـ الكتػاب كمؤلفػو كالجػزء كالصػفحة كرقػـ الحػديث كالترجمػة  الحاشية: -ٚ

النشر كالطبعة كسنة النشػر لمكتػاب فػي  كالكتاب كالباب إف كجد، كأذكر اسـ المحقؽ كدار
 قائمة المصادر كالمراجع لبلختصار.   

 تذييؿ البحث بفيارس عممية متنكعة.الفيارس العممية:  -ٛ
 يقع البحث في مقدمة كمبحثيف كخاتمة كفيارس؛ كىي عمى النحك التاليرابعًا: خطة البحث: 

راسات السابقة، كمنيج البحث كطبيعة كتشتمؿ عمى: أسباب اختيار المكضكع، كالد المقـدمـة:
 عممي فيو، كخطة البحث. 

المبحث األول: تعريف بشيخ اإلسالم ابن تيمية، وثناء العمماء عميو، وتعريف بالنقد لغة 
 ، كفيو مطمباف: واصطالًحا.

 تعريؼ بشيخ اإلسبلـ ابف تيمية، كثناء العمماء عميو. المطمب األول:
ا.تعريؼ النقد  المطمب الثاني:  لغةن كاصطبلحن

  الوبحث الثاني: بعض هقاييس الحكن بالىضع على الحديث عند شيخ اإلسالم ابن تيوية.
 وفيه ثمانية مطالة:

 مخالفة المركم لمعقؿ. المطمب األول:
 مخالفة المركم لمغة. المطمب الثاني:
 ككف المركم لـ يعرؼ لو إسناد. المطمب الثالث:
 ييركل في شيء مف الكتب المعتمدة.ككف المركم لـ  المطمب الرابع:

 .اتفاؽ أىؿ العمـ بالحديث عمى كضع المركم ككذبو عمى النبي ككف المطمب الخامس: 
  ككف ًذٍكري المركم في الكتب المختصة بذكر األحاديث المكضكعة. المطمب السادس:
 .صريحككف المركم كفر المطمب السابع: 
 ا أك كذابنا أك مترككنا أك منكرنا.ككف راكم المركم كضاعن المطمب الثامن: 
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  كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات. الـخـاتـمـة:
كتشمؿ عمى فيرس األحاديث النبكية، كقائمة المصادر كالمراجع، كفيرس  الفيارس العممية:

  المكضكعات.
 كالحمد هلل رب العالميف، كصبلة كسبلمنا عمى نبينا كحبيبنا محمد كآلو كصحبو.

 ألولالمبحث ا
 تعريف بشيخ اإلسالم ابن تيمية، وثناء العمماء عميو،  

 لغة واصطالًحا وتعريف بالنقد

كيشتمؿ ىذا المبحث عمى مطمبيف: األكؿ: تعريؼ بشيخ اإلسبلـ ابف تيمية كثناء 
ا.  العمماء عميو، كالثاني: تعريؼ النقد لغة كاصطبلحي

 العمماء عميو. المطمب األول: تعريف بشيخ اإلسالم ابن تيمية، وثناء
أعرض في ىذا المطمب مسائؿ في حياة اإلماـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية مف بياف اسمو كنسبو 

 كميبلده ككفاتو كثناء العمماء عميو. كيشتمؿ عمى أربع مسائؿ:
ىك الشيخ اإلماـ الرباني إماـ األئمة، كمفتي األمة، كبحر .(ُ)المسألة األولى: اسمو ونسبو

، سيد الحفا ظ، كفارس المعاني كاأللفاظ، فريد العصر كقريع الدىر، شيخ اإلسبلـ، بركة العمـك
األناـ، كعبلمة الزماف، كترجماف القرآف، عمـ الزىاد، كأكحد العيباد، قامع المبتدعيف، كآخر 

شياب الديف أبي  -الشيخ اإلماـ العبلمة  -المجتيديف، تقي الديف أبك العباس أحمد ابف 
 -الشيخ اإلماـ العبلمة شيخ اإلسبلـ مجد الديف أبي البركات  -ابف المحاسف عبد الحميـ 

عبد السبلـ بف أبي محمد عبد اهلل ابف أبي القاسـ الخضر ابف محمد بف الخضر بف عمٌي 
ٍرناًنير ا  ، نزيؿ دمشؽ.(ِ)بف عبد اهلل بف تيمية الحى

                                                           

(، كالبدايػة َُٖ/ُ(، كتذكرة الحفاظ لػو )ِِـ لمذىبي )ص( لمتكسع انظر: ثبلث تراجـ نفيسة لؤلئمة األعبلُ)
(، كالشػػػيادة الزكيػػػة لمكرمػػػي ُٖ(، كالعقػػػكد الدريػػػة البػػػف عبػػػد اليػػػادم )صُٔٓ/ُْكالنيايػػػة البػػػف كثيػػػر )

 (، كغيرىا.ِْ)ص
ر آُّْ( قػػاؿ الفيػػركز آبػػادم فػػي القػػامكس المحػػيط )صِ) ٍرنػػاًنير كال تقػػؿ حى ف (: بمػػد بالشػػاـ كالنٍِّسػػبىةي: حى ًنػػير كا 

كػػاف قياسػػان. كقػػاؿ محٌمػػد بػػف محٌمػػد بػػف عبػػد الػػرٌزاؽ الحسػػيني صػػاحب تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس 
(ّْ/َْٖ، شػػاطيُّ قػػاؿ: بػػًدياًر بىٍكػػرو ( قػػد كقػػع االخػػتبلؼ فيػػو عمػػى أربعػػة أقػػكاؿ: فالر  ػػاـً : )بالش  ػػر افه     =(: كحى
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مر بالمعركؼ كالناىي عف شاء اهلل تعالى أف يكلد اإلماـ المصمح اآل المسألة الثانية: مولده.
المنكر في فترة اضطربت فييا األفكار، ككثرت فييا اآلفات كاألزمات، ككثرت فييا 
االنفصاالت كاالنشقاقات كالخبلفات، فيناؾ أزمة معنكية، كأزمة نفسية، كأزمة فكرية، كأزمة 

ا اليـك عسكرية، كأزمة سياسية، كآفات اجتماعية، ككاف الحاؿ يحكي صكرة مقاربة لكاقعن
كالحمد هلل تعالى. "فكلد شيخنا أبك العباس بحراف يـك االثنيف عاشر، كقيؿ: ثاني عشر، شير 

 .(ُ)ىػ( إحدل كستيف كستمائةُٔٔربيع األكؿ، سنة )
كبعد ىذه الحياة المميئة باالبتبلءات، كالزىد عف خزؼ الدنيا  المسألة الثالثة: وفـاتـو.

، -بسبب الحاسديف كالباغضيف  -المككث في السجكف كزينتيا، كالمحاكمات المتكالية، ك 
، كقمع المبتدعة -مف أجؿ تحصيؿ العمـ كالحث عميو  -كعناء السفر مف بمد إلى بمد 

المحاربيف لمسنة، كمجاىدة األعداء كصدىـ عف حرمات المسمميف، كحض اآلخريف مف 
األعداء عنيا، ليحافظكا السبلطيف كاألمراء كالعمماء كعكاـ الناس بالثبات عمى أرضيـ كصد 

عمى دينيـ كأعراضيـ، ييدركو المرض كىك في سجكف مف يتكممكف بمغتنا، كيدينكف بديننا، 
يانا، في الثمث  كمف ىـ كالة أمرنا، فيككف مرضو األخير فىييٍنعى إلينا رحمو اهلل تعالى كا 

ا عف العشريف مف ػة االثنيػف ليمػؿ مػر مف الميػاألخي  ذم القعدة سنة ف الميٍسًفر صباحن

                                                                                                                                                    

بيعىػةى، كابػف األىثيػرً =  زيرىًة، كعػاب ابػف الٌسػمعانيِّ قكلػو  كالٌسمعانيُّ قاؿ: بًدياًر رى اٍختىمىػؼى قكلػو، قػاؿى أىكال: بػالجى
، كلػو تػاريخ كبيػر صػنفو اإلمػاـ أىبػك عركبىػةى، كقػاؿ أبػك القاسػـ  بيعىةى، كقاؿ: إنما ىي بديار ًمٍصػرى مف ديار رى

ػػػؿي  ـى، عمييمػػػا كعمػػػى نبيِّنػػػا أىٍفضى ػػػمِّي بيػػػاراف أىبػػػي لػػػكط كأىخػػػي ًإٍبػػػراىي : سي ػػػاجيُّ ػػػبلـ، كقػػػاؿ  الز ج  ػػػبلة كالس  الص 
، =  = كمػػا  (، عمػػى غيػػر ًقيػػاسو ٍرنػػاًنير ، )كالنٍِّسػػبىةي( ًإليػػو )حى : كىػػك فىع ػػاؿه، كيجػػكز أف يكػػكف فىٍعػػبلفى ػػٍكىًرمُّ الجى

ف كػاف  ر اًنير عمى ما عميو العامة، كاً  ، كال تىقيٍؿ: حى ًقياسػان، قالكا: مىنانير في النٍِّسبىًة ًإلى ماني، كالًقياسي ما نىًكمر
ًب. قمت: كىي تقع اآلف في تركيا عمى بعد ) تىٍيف ميشىد دةى النُّكًف: بىٍطفه ًمف العىرى كـ( مػف ّٓكبنيك ًحًرن ةى، بكٍسرى

(: = الحراني: حراف بمدة مف الجزيػرة كػاف ُٓٗ/ِالحدكد السكرية الشمالية. كقاؿ السمعاني في األنساب )
في كؿ فػف، كىػي مػف ديػار  ربيعػة، كليػا تػاريخ عممػو أبػك عركبػة بيا كمنيا جماعة مف الفضبلء كالعمماء 

الحسػيف بػػف أبػي معشػػر الحرانػي الحػػافظ، ذكػر فيػػو جماعػة كثيػػرة مػف أىػػؿ الجزيػرة، سػػماه تػاريخ الجػػزرييف 
(: قكلػػو إف ّْٓ/ُكحػػراف بطػػف مػػف ىمػػداف. كقػػاؿ أبػػك الحسػػف الجػػزرم فػػي المبػػاب فػػي تيػػذيب األنسػػاب )

 بصحيح إنما ىي مف ديار مضر.حراف مف ديار ربيعة ليس 
 (.َُِ/ّّ( نياية األىرىب في فنكف األدب لشياب الديف أحمد بف عبد الكىاب النكيرم )ُ)
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 .(ُ)ىػ(، كىك قارئ لكاحدو كثمانيف ختمة لمقرآفِٖٕ)

مف الجدير بالذكر أف أقكؿ: إف ىذا الباب عظيـ المسألة الرابعة: ثناء العمماء عميو. 
عريض، انتشرت أطرافو في كتب جمةو مف كتب التراجـ كالتاريخ، كقد أفرد البعض فيو مؤلفنا 

ا الباب فإنو يخرج فيو بمجمدات عظيمة تدكر حكؿ شخصية ىذا منفردنا، فمذا فإف الكالج ليذ
لى يكمنا ىذا، كال يزاؿ القكؿ فيو بيف مؤيد  اإلماـ الفذ، التي أشغمت العمماء مف عصرىا، كا 
ف كاف المعارض ال يخرج مف بيف أمريف، ذكرىما العبلمة اإلماـ قاضي قضاة  كمعارض، كا 

يقكؿ لبعض مف ذكر لو الكبلـ في ابف تيمية، فقاؿ: اإلسبلـ بياء الديف ابف السيٍبًكي حيث 
"كاهلل يا فبلف ما يبغض ابف تيمية إال جاىؿ أك صاحب ىكل، فالجاىؿ ال يدرم ما يقكؿ، 

 .(ِ)كصاحب اليكل يصده ىكاه عف الحؽ بعد معرفتو بو"
 فإذنا المعترض المتحمؿ عمى شيخ اإلسبلـ ابف تيمية صنفاف:

نفسو أك فساد في عقيدتو كزيغ فييا، كضبلؿ في  إما معارض ليكل في أوليما:
فكره، قمع شيخ اإلسبلـ شيكخو كأجداده مف أصحاب اليكل كالزيغ كفند ضبلالتيـ كمزاعميـ 
الفاسدة، كفضحيـ بيف الخبلئؽ، فيك ينتقـ مف شيخ اإلسبلـ ليـ بالنيؿ منو كاالفتراء عميو 

كىؤالء الذيف قاؿ فييـ اإلماـ الذىبي  كالحط مف قدره، كتحميؿ كبلمو مبل يطيؽ كال يحتمؿ،
رحمو اهلل تعالى: "كال ريب أنو ال اعتبار بذـ أعداء العالـ فإف اليكل كالغضب يحمميـ عمى 

 .(ّ)عدـ اإلنصاؼ كالقياـ عميو"

                                                           

(، ككػاف ممػف رثػاه بمرثيػة عمػى حػرؼ ِٕٓ/ِ( مف أراد التكسع في بيػاف كفاتػو ينظػر: تػاريخ ابػف الػكردم )ُ)
لدريػة مػف مناقػب شػيخ اإلسػبلـ أحمػد ابػف تيميػة (، كالعقػكد أُٓ/ُْالطاء، كالبداية كالنيايػة البػف كثيػر )

(، كالشػيادة الزكيػة فػي ثنػاء ُْٔ/ُ(، كالسمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ لممقريزم )ّٖٓالبف عبد اليادم )ص
(، كالنجػػػـك الزاىػػػرة فػػي ممػػػكؾ مصػػػر كالقػػاىرة البػػػف تغػػػرم بػػػردم َٔاألئمػػة عمػػػى ابػػػف تيميػػة لمكرمػػػي )ص

(ٗ/ُِٕ.) 
(، كالشػػيادة الزكيػػة فػػي ثنػػاء ِْد بػػف أبػػي بكػػر بػػف ناصػػر الػػديف الدمشػػقي )ص( انظػػر: الػػرد الػػكافر لمحمػػِ)

 (.ِْاألئمة عمى ابف تيمية لمرعي بف يكسؼ الكرمي )ص
 (.ِٔ( ثبلث تراجـ نفيسة لؤلئمة األعبلـ لمذىبي )صّ)



 

-ُْٖ- 

جاىؿ أك مجنكف متردد في الحؽ ال يدرم أيف ىك؟ فمك رجع إلى العمـ  ثانييما:
األعمى لردكه إلى الحؽ كالصكاب  في األمر، كلعرؼ  كالعمماء كتجرد مف التبعية كالتعصب

أف شيخ اإلسبلـ ما ىاجـ المبتدعة كالجيمة منيـ إال لما رأل منيـ مف انحراؼ كابتعاد عف 
ياىـ إليو النبي المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ،  الطريؽ السكم المستقيـ، الذم أرشدنا كا 

 تعالى بعد مدحو لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية: كىؤالء الذيف قاؿ فييـ اإلماـ العيني رحمو اهلل
"فإذا كاف ىذا اإلماـ بيذا الكصؼ بشيادة ىذا العبلمة كبشيادة غيره مف العمماء الكبار، فما 
يترتب عمى مف يطمؽ عميو: الزندقة أك ينبزه بالكفر؟ كال يصدر ىذا إال عف غبي جاىؿ أك 

ي المجالس غاية التشيير، بؿ يؤبد في يعزر بغاية التعزير، كيشير ف فاألول:مجنكف كامؿ؛ 
يداكل بالسبلسؿ والثاني:  الحبس إلى أف يحدث التكبة كيرجع عف ذلؾ بأحسف األكبة.

كاألصفاد كالضرب الشديد ببل أعداد، كىذا كمو مف فساد أىؿ ىذا الزماف، كتكاني كالة األمر 
مدبريف، حيث يتصدل عف إظيار العدؿ كاإلحساف، كقطع دابر المفسديف كاستئصاؿ شأفة ال

جاىؿ غبي يدعي أنو عالـ يثمب أعراض عمماء المسمميف، كال سيما الذيف مضكا إلى الحؽ 
 .(ُ)كبو كانكا عادليف"

كقد نالت شخصية اإلماـ ابف تيمية كؿ ىذا االىتماـ مف قبؿ العمماء المعاصريف لو 
ف الد ينية، ىذا كقد شيد كمف تمييـ إلى يكمنا ىذا، لما تركو مف أثر عظيـ في حياة المسممي

لو جمع غفير مف عمماء المسمميف مف معاصريو في القديـ، كمف بعدىـ إلى يكمنا ىذا في 
الحديث، بمتانة دِّينو، كعمك ىمتو في العبادة: مف صبلة، كصياـ، كذكر كتسبيح كغيرىا مف 

اء الديف، أمكر الديف، ككذا في طمب العمـ كتحصيمو، كشجاعتو مع تكاضعو، كجياده ألعد
كذكائو كفطنتو، كحسف تصنيفو، كعممو في عمـك الدِّيف كالدنيا في مجاالت شتى، أقر بيذا 

 خصمو قبؿ مكافقو، مخالفو قبؿ حبيبو، كبعيده قبؿ قريبو. 
رحميما اهلل تعالى: كصار مف  (ّ)، كصبلح الديف الصفدم(ِ)فقاؿ اإلماـ الذىبي

ا فيمف (ْ)ذا ابف شاكر الكيتىبيأئمة النقد كمف عمماء األثر، كذكر نحك ى  ، كذكره الذىبي أيضن
                                                           

 (.ٕٗ( انظر: الشيادة الزكية في ثناء األئمة عمى ابف تيمية مرعي بف يكسؼ الكرمي )صُ)
 (.ِٕالشبؿ )ص عمي اإلسبلـ، تاريخ مف اإلسبلـ شيخ ( ترجمةِ)
 (.ُٓ/ٕ( الكافي بالكفيات لصبلح الديف الصفدم )ّ)
 (.ْٕ/ُ( فكات الكفيات لمحمد بف شاكر الكتبي )ْ)



 

-ُٖٓ- 

 .(ُ)يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ في الطبقة الثانية كالعشريف
: المجتيد الناقد، ككصؼ رحمو (ّ): الحافظ الناقد، كقاؿ الداكدم(ِ)كقاؿ السيكطي

، (ٔ)الحنبمي، كابف رجب (ٓ)، كآشي الكادم(ْ)اهلل تعالى بالحفظ، مف غير مف ذكرت كالذىبي
ٍممىكاني ، (ُُ)، كاليافعي(َُ)، كمحمد شاكر الكيتىبي(ٗ)، كالصفدم(ٖ)، كابف تىٍغرم بردم(ٕ)كابف الزى

 .(ُّ)، كاأللكسي(ُِ)كالعيميمي
كعىد ه بعض العمماء في مرتبة المجتيديف لكثرة اختياراتو كحسف تعميمو بالدليؿ 

ة المجتيد المطمؽ، كحؽ لو ذلؾ بؿ كالبرىاف رحمو اهلل تعالى، كآخريف مف أكصمو إلى مرتب
ىك كذلؾ، كما قاؿ العبلمة البرزالي رحمو اهلل تعالى في معجـ شيكخو: "اإلماـ المجمع عمى 
فضمو كنيٍبًمو كدينو قرأ القرآف كبرع فيو كالعربية كاألصكؿ كمير في عممي التفسير كالحديث 

كاجتمعت فيو شركط  ككاف إمامنا ال يمحؽ غباره في كؿ شيء كبمغ رتبة االجتياد
ف عيد  الفقياء فيك مجتيدىـ (ُْ)المجتيديف" ، ككذلؾ قاؿ الذىبي رحمو اهلل تعالى: "كا 

                                                           

 (. ِٕ( ذكر مف يعتمد قكلو لمذىبي )صُ)
 (.ُٔٓ( طبقات الحفاظ لمسيكطي )صِ)
 (.ْٔ/ُ( طبقات المفسريف لمداككدم )ّ)
 (.ُْٔٗ/ْالحفاظ لمذىبي )( تذكرة ْ)
 (.َُ-ٗآشي ) ( برنامج الكادمٓ)
 (.ّٕٖ/ِ( الذيؿ عمى طبقات الحنابمة البف رجب  )ٔ)
 (.ّٖٓ/ُ( المنيؿ الصافي أحمد يكسؼ نجاتي )ٕ)
 (.ٔٓ/ُ(، الدليؿ الشافي )ّٖٓ/ُ( المصدر نفسو )ٖ)
 (.ُٓ/ٕ( الكافي بالكفيات لمصفدم )ٗ)
 (.ْٕ/ُر الكتبي )( فكات الكفيات لمحمد بف شاكَُ)
 (.ِٕٕ/ْ( مرآة الجناف ألبي محمد اليافعي )ُُ)
 (.ِْ/ٓ( المنيج األحمد لمعميمي )ُِ)
 (.ُٕ( جبلء العينيف ألبي البركات األلكسي )صُّ)
(، كالػػرد الػػكافر البػػف أبػػي بكػػر ْٖ( انظػػر: الشػػيادة الزكيػػة فػػي ثنػػاء األئمػػة عمػػى ابػػف تيميػػة لمكرمػػي )صُْ)

 (.ُُِ)ص



 

-ُٖٔ- 

، كأطمؽ عميو (ِ)، كقاؿ الشككاني رحمو اهلل تعالى: "إماـ األئمة المجتيد المطمؽ"(ُ)المطمؽ"
كر بف ، كمحمد ابف أبي ب(ّ)لفظ المجتيد كؿر مف صبلح الديف ابف خميؿ أيبؾ الصفدم

 ، كغيرىـ. (ْ)ناصر الديف الدمشقي
ٍممىكاني  (ٓ)كأىٍعمى مراتب التزكية أف يزكيؾ خصمؾ، فيذا الشيخ كماؿ الديف ابف الزى

يشيد لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية بأنو مف المجتيديف بؿ يقر أنو آخرىـ كذلؾ، يقكؿ مرعي 
الشيخ كماؿ الديف ابف الكرمي رحمو اهلل تعالى: "كقد ركم كاشتير كذكر كانتشر ما كتبو 

الزممكاني عمى كتاب بياف الدليؿ عمى بطبلف التحميؿ تأليؼ ابف تيمية ىك ما نصو: مف 
مصنفات سيدنا كشيخنا كقدكتنا الشيخ اإلماـ العالـ العبلمة األكحد البارع الحافظ الزاىد الكرع 

الفضبلء ناصر السنة  القدكة الكامؿ العارؼ تقي الديف شيخ اإلسبلـ سيد العمماء قدكة األئمة
كقامع البدعة حجة اهلل عمى العباد راد أىؿ الزيغ كالعناد أكحد العمماء العامميف آخر 

ٍممىكاني في مكضع آخر: "اجتمعت فيو شركط  ،(ٔ)المجتيديف" كقاؿ الشيخ كماؿ الديف بف الزى
 .(7)االجتياد عمى كجييا"

                                                           

(، الشػيادة الزكيػة فػي ثنػاء األئمػة عمػى ابػف تيميػة لمكرمػي َْد الدرية البف عبد اليػادم )ص( انظر: العقك ُ)
 (.ِْ)ص

 (.ٕٓ/ُ( البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع لمشككاني )ِ)
 (.ُُ/ٕ(. الكافي بالكفيات لو )ٖٓ/ُ( أعياف العصر كأعكاف النصر لصبلح الديف خميؿ أيبؾ الصفدم )ّ)
 (.ٕٓافر محمد بف أبي بكر بف ناصر الديف الدمشقي )ص( الرد الك ْ)
( محمد بف عمػي بػف عبػد الكاحػد بػف عبػد الكػريـ قاضػي القضػاة كمػاؿ الػديف بػف الزممكػاني، اإلمػاـ العبلمػة ٓ)

المناظر، سمع مف يكسؼ بف المجاكر كأبي الغنائـ بف عبلف كعدة مشايخ، كطمػب الحػديث بنفسػو، ككتػب 
كؿ عمػى الشػيخ صػفي الػديف الينػدم، كالنحػك عمػى الشػيخ بػدر الػديف ابػف مالػؾ، الطباؽ بخطو، كقرأ األص

ككلد في شكاؿ سنة سبع كستيف كستمائة كصنؼ الرد عمى ابف تيمية فػي مسػألتي الطػبلؽ كالزيػارة، ككتابنػا 
في تفضيؿ البشر عمى الممؾ جكد فيو، كشػرح مػف منيػاج النػككم قطعنػا متفرقػة، تػكفي سػنة سػبع كعشػريف 

ائة بمدينػة بمبػيس مػف أعمػاؿ مصػر. طبقػات الشػافعية الكبػرل لتػاج الػديف بػف عمػي بػف عبػد الكػافي كسبعم
 (.ُِّٓ/ رقـ َُٗ/ٗالسبكي )

 (.ّٕ( الشيادة الزكية في ثناء األئمة عمى ابف تيمية مرعي بف يكسؼ الكرمي )صٔ)
 (.ٖٓ( الرد الكافر محمد بف أبي بكر بف ناصر الديف الدمشقي )صٕ)



 

-ُٖٕ- 

 اهلل بكتاب أعمـ أحدنا رأيت كما ،نفسو مثؿ ىك رأل كال مثمو رأيت "ما :(ُ)المزم كقاؿ

 سمع الذيف شيكخو : "ك(ِ)اليادم عبد بف أحمد بف محمد منو". كقاؿ ليما أتبع كال رسكلو، كسنة

 كالكتب الكبير، الطبراني كمعجـ مرات، أحمد اإلماـ مسند كسمع شيخ، مائتي أزيد مف منيـ

مجمس،  في الغىيبلنيات كقرأ السماع، ـكالز  الكثير، بنفسو كقرأ بالحديث كعيني الكبار كاألجزاء،
 كحفظ تغؿ بالعمـكػكاش ب،ػالمكت في كالحساب الخط كتعمـ كاألثبات، الًطباؽ ككتىبى  كانتقى، كنسخ

 سيبكيو كتاب يتأمؿ فيميا كأخذ ثـ القكم عبد ابف ىػعم العربية في كقرأ الفقو، عمى كأقبؿ القرآف،

 كأحكـ السبؽ،  قصب فيو حاز حتى كمينا إقباالن  سيرالتف عمى كأقبؿ النحك في كبرع فيمو، حتى

 ذلؾ". كغير الفقو أصكؿ
شيخ،  مائتي مف أكثر كشيكخو كثيرة،  الحديث مف : "كسماعاتو(ّ)الذىبي كقاؿ

قمو كصحتو، كرجالو لمحديث كحفظو المنتيي،  إلييا بالتفسير كمعرفتو َى  فيو". يمحؽ فما كسى
 الستة، كمعجـ كالكتب مرات، المسند معكس بالحديث عيني": (ْ)كقاؿ ابف رجب

 مف جممة بخطو ككتب بنفسو، كقرأ كاألجزاء، الكتب مف يحصى ال كما الكبير، الطبراني

 فنكف ذا ككاف عظي، جانب عمى كالكرع كالديف العمـ مف كاف": (ٓ)كقاؿ العيني ."األجزاء

  ."ذلؾ كغير كالتفسير، كالفقو، الحديث عمـ سيما كال كثيرة،
 عبل ف، بف كالمسمـ كالقاسـ اإلربمي، الدائـ، عبد ابف مف سمع": (ٔ)ابف حجر كقاؿ

 كنظر األجزاء، كحصؿ داكد، سنف أبي كنسخ بنفسو، كقرأ آخريف، في كالفخر عمر، أبي كابف

 عجبنا كصار األقراف، كفاؽ كأفتى كصنؼ كدرس كتقدـ كتمٌيز كتمير كتفقو كالعمؿ، الرجاؿ في

 مذاىب عمى كاالطبلع كالمعقكؿ المنقكؿ في كالتكسع الجناف، كقكة االستحضار، سرعة في

  ."السمؼ كالخمؼ

                                                           

 (.ٕد الدرية البف عبد اليادم المقدسي )ص( العقك ُ)
 (.ِٕٗ/ْ( مختصر طبقات عمماء الحديث )ِ)
 (.ِّ( العقكد الدرية البف عبد اليادم المقدسي )صّ)
 (.ّٖٖ/ِ( الذيؿ عمى طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمي )ْ)
 (.ِْٔ)ص الدمشقي الديف ناصر بف بكر أبي بف محمد( الرد الكافر ٓ)
 (.ُْٓ-ُْْ/ُامنة البف حجر العسقبلني )( الدرر الكٔ)



 

-ُٖٖ- 

 ال كما الطبراني، كمعجـ الستة، كالكتب مرات، المسند سمع" :(ُ)مفمح ابف كقاؿ
 :(ِ)السيكطي كقاؿ ."صغره في العمـك عمى كأقبؿ األجزاء، مف جممة بخطو يحصى، ككتب

 ."كفقيو الحديث كعمؿ الرجاؿ في عكبر  كانتقى كخٌرج بالحديث عني"
 كتأىؿ ... في األحكاـ تيدلمجا األناـ، حافظ اإلسبلـ، شيخ ىك :(ّ)اآللكسي كقاؿ

 كؿ إف قالكا: حتى كحفًظو الحديثً  عمـ في كتضمع سنة، العشريف دكف كلو كالتدريس لمفتكل

  بحديث. فميس تيمية ابف يعرفو ال حديث
  واصطالًحا. المطمب الثاني: تعريف النقد لغةً 

النكف كالقاؼ كالداؿ أصؿه صحيح يدؿُّ عمى إبراز : (ْ)قاؿ ابف فارس النـقد لـغة:
كدتو في حاًلوً  عف ييكشىؼ أف كذلؾ الدِّرىـ، نىٍقد: الباب كمف ،شيءو كبيركزه  ،ذلؾ غير أك جى

 يىٍنقيد فبلفه  زاؿى  ما: العرب كتقكؿ ،فعيمـ حالو عف كيًشؼ قد كأن و جٌيد، كاًزفه : نىٍقده  كدرىـه 
ؿٍ  لـ إذا الش يء، خراجي  :ٍقدي كالت ٍنقادي الن  : (ٓ)كقاؿ ابف منظكر .إليو ينظير يزى تمييزي الدراًىـ كاً 

ٍيًؼ منيا ٍيؼى  منيا أىٍخرىٍجتى  ًإذا كانتىقىٍدتييا الدراىـ كنقىٍدتي ، الز  تىٍمًييزي : ٍقدي الن  : (ٔ)كقاؿ الزبيدم .الز 
خراجي  ٍيًؼ منيا، ككذا تىمييزي غىٍيًرىا، كالت ٍنقىاًد كالت نىقًُّد، كقد نىقىدىا يٍنقيديىا نىٍقدان، الد ارًىـً كاً  الز 

ًديئيا يِّدىا ًمف رى  .كاٍنتىقىدىا، كتىنىق دىا، ًإذا مىي زى جى
لقد تباينت أقكاؿ العمماء في تعريؼ النقد عند المحدثيف تبايننا ليس  النـقد اصطالًحا:

أذكر أرجح تعريفيف مف كجية نظرم، مما اطمعت عميو مف التعريفات، كأخمص  بالكبير، فمذا
: تمييز األحاديث الصحيحة مف الضعيفة، كالحكـ (ٕ)قاؿ األعظمي ببياف أرجحيما بالدليؿ:

                                                           

 (.ُّّ/ُ( المقصد األرشد البف مفمح )ُ)
 (.ٖٗٓ( طبقات الحفاظ لمسيكطي )صِ)
 (.ُٖ-ُٕ( جبلء العينيف ألبي البركات اآللكسي )صّ)
 .(ْٕٔ/ٓمعجـ مقاييس المغة البف فارس )( ْ)
 .(ِْٓ/ّ) البف منظكرلساف العرب ( ٓ)
 .(َِّ/ٗ) لمزبيدملقامكس تاج العركس مف جكاىر ا( ٔ)
 (.ٓ/ِ( منيج النقد عند المحدثيف لدكتكر محمد مصطفى األعظمي، كيميو التميز لئلماـ مسمـ )ٕ)



 

-ُٖٗ- 

ا. : تمييز األحاديث المقبكلة مف غيرىا مع بياف (ُ)كقاؿ العماش عمى الركاة تكثيقنا كتجريحن
  عمة ذلؾ.

لذم أراه أجمع كأمنع كأخصر تمؾ التعريفات ىك تعريؼ العماش؛ ألف قمت: كأما ا
تعريؼ األعظمي قاؿ فيو: "تمييز األحاديث الصحيحة مف الضعيفة"، كالصحيح ال يدخؿ فيو 
الحسف، كأما العماش فقاؿ: "تمييز األحاديث المقبكلة مف غيرىا"، كالمقبكؿ يدخؿ فيو 

بياف عمة ذلؾ"، فإنو يدخؿ فيو عمؿ السند كالمتف الصحيح كالحسف فكاف أشمؿ، كقكلو: "مع 
منع دخكؿ  –، كمانعنا -جمع جميع جكانب النقد  –بجميع أنكاعيا، فمذلؾ كاف تعريفو جامعنا 

ا"، كبذلؾ يككف قد -شيء آخر فيو  ، كأما األعظمي فقاؿ: "كالحكـ عمى الركاة تكثيقنا كتجريحن
 أعمـ.  اقتصر عمى بعض عمؿ السند دكف المتف. كاهلل

 المبحث الثاني
 بعض مقاييس الحكم بالوضع عمى الحديث عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

  كاشتمؿ ىذا المبحث عمى ستة عشر مطالبنا عمى النحك التالي:
ميـ الصحيح ال يعارض النص ػبما أف  العقؿ الس المطمب األول: مخالفة المروي لمعقل.

 تعالى رسكلو بما يناقض صريح العقؿ، بؿ كؿ ما اؿ مف األحكاؿ، كلـ يخبر اهللػالصحيح بح
ؽ لو، لذا فإف عارضو حديث حقيقة، كاف ذلؾ حامبلن عمى الشؾ فيو، قاؿ ابف ػره بو مكافػأخب

، فاعمـ أنو مكضكع فبل األصكؿفكؿ حديث رأيتو يخالؼ المعقكؿ، أك يناقض الجكزم: "
 ،اا كعدمن كؿ الصحيح دائر مع أخبارىا كجكدن ػكما أف المعق" ـ:ػاؿ ابف القيػكق .(ِ)"تتكمؼ اعتباره

 .(ّ)"رع ما يناقض الميزاف كالعدؿػكلـ يش ،ؿػفمـ يخبر اهلل رسكلو بما يناقض صريح العق
ا لمعقؿ ضركرة أك استدالال كال يقبؿ تأكيبل ككأف يككف مخالفن كقاؿ السخاكم: " 
 ي:كمف األمثمة التي حكـ بكضعيا لمخالفتيا لمعقؿ ما يم. (ْ)"بحاؿ

                                                           

 (.ٕٓ( أشير كجكه نقد المتف عند شيخ اإلسبلـ ابف تيمية لمدكتكر بدر بف محمد بف محسف العماش )صُ)
 .(َُٔ/ُالبف الجكزم ) الكبرل المكضكعات( ِ)
 .(ُٕ/ِ) البف القيـلمكقعيف إعبلـ ا( ّ)
 .(ِٖٔص) لمسخاكمفتح المغيث ( ْ)
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 بفا إسماعيؿ أخبرني :قاؿ النيسابكرم الحاكـ اهلل عبد بف محمد اهلل عبد يأب عف * الحديث:
 :قاؿ جيمثال شجاع بف محمد عف أخبرت :قاؿالشعراني  بف محمد بف الفضؿ بف محمد
 يا قيل :قاؿ ىريرة أبى عف ،الميـز أبى عف ،سممة بف حماد عف ،ىبلؿ ابف حباف أخبرني
 فأجراىا خيال خمق ،سماء من وال أرض من ال مرور ماء من" :قال  بنار  مم :اهلل رسول
 .(ُ)"العرق ذلك من نفسو فخمق فعرقت

 مخالفة أحاديث كابى ذى كى  كالمبلحدة الزنادقة مف كآخركف قاؿ اإلماـ ابف تيمية: نقد الحديث:
 :فيو لذما الخيؿ عرؽ حديث مثؿ ،فيو قادحة كيجعمكىا اإلسبلـ بيا لييجنكا ،العقؿ لصريح

 يكذبو ال كأمثالو الحديث ىذا فإف "؛العرؽ ذلؾ مف نفسو فخمؽ فعرقت فأجراىا خيبل خمؽ أنو"
نما ،كذبو لظيكر صدقو يعتقد مف  كما ،الناس بيف الكذب إظيار مقصكده مف كذبو كا 

 ىذا كمع ،ىذا مثؿ يرككف الحديث أىؿ أف: ليقكؿ ،األىكاء أىؿ بعض كضعو إنو: يقكلكف
 .كضعو مف لعنة عمى متفقكف حديثال أىؿ فكؿ

 أكرؽ جمؿ عمى عرفة عشية ينزؿ كأنو: :األكرؽ الجمؿ حديث ذلؾ يشبو كمما
 المعراج ليمة رؤيتو أك ،الطكاؼ في لربو رؤيتو كحديث "،الركباف كيعانؽ المشاة فيصافح
 كميا فإنيا عيانا المعراج ليمة لربو رؤيتو فيو حديث ككؿ بؿ ،يممع تاج كعميو رأسو بعيف

 أنيـ يمكف :كضعكىا الذيف لكف ،حاديثاألب المعرفة أىؿ باتفاؽ مكضكعة مكذكبة أحاديث
 الذيف أف كيمكف ،الجياؿ مف كيعتقدىا يركييا مف بيا لييجنكا فكضعكىا زنادقة كانكا

 كما ،الحؽ قككا كضعكه إذا كأنيـ ،احقن  ىذا مثؿ يظنكف الذيف الجياؿ مف كانكا كضعكىا
 ما سيما ال ،كعثماف كعمر بكر أبي: الصحابة فضائؿ في أحاديث الءىؤ  مف كثير كضع
 الصحيحة فضائميـ في أف مع يحصى يكاد ال فإنو ؛األكاذيب مف عميٌ  فضائؿ في كضعكه

 مثالب في الرافضة كضعتو ما سيما ال مثالبيـ في كضعكه ما كمثؿ ،الباطؿ عف يغنى ما
 .(ِ)اهلل إال يحصيو ال ما األكاذيب مف فيو فإف ؛كغيرىـ الخمفاء

                                                           

 (.َُٓ/ُ( المكضكعات الكبرل البف الجكزم )ُ)
 (.ِّٗ/ّالبف تيمية ) كالنقؿ العقؿ تعارض درء( ِ)
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 العقؿ يخالؼ كاحد حرؼ السنة في كال القرآف في ءييج فمـ كقاؿ في مكضع آخر:
 يخمؽ أف أراد لما اهلل إف" :كحديث ،كمفترل مكذكب فيك ذلؾ مف جاء كما ،الباب ىذا في

 .(ُ)"العرؽ ذلؾ مف نفسو فخمؽ فعرقت فأجراىا خيبل خمؽ نفسو
ا:   بف حماد أصحاب ىعم الناس بعض وي بى ذى كى  ذمال الخيؿ عرؽ حديثكقاؿ أيضن

 إنو: كقالكا ،الثمجي شجاع بف محمد بكضعو اتيمكا ،البدع أىؿ بعض وي بى ذى كى  إنو: كقالكا ،سممة
 في يقاؿ الذم كىك ىذا مثؿ يرككف إنيـ :عنيـ ليقاؿ ،الحديث أىؿ بعض بو كرمي كضعو
 فرية عف اهلل ىتعال "العرؽ ذلؾ مف نفسو فخمؽ فعرقت فأجراىا خيبل خمؽ إنو": متنو

لحاد المفتريف  ،أكرؽ جمؿ ىعم المكقؼ إلي عرفة عشية نزكلو حديث ككذلؾ، الممحديف كا 
 أىؿ باتفاؽ مكضكعة مكذكبة أحاديث ىي: ذلؾ كأمثاؿ ،لممشاة كمعانقتو لمركباف كمصافحتو

 .(ِ)الشرعية األدلة في كأمثالو ىذا يدخؿ أف ألحد يجكز فبل العمـ
 اهلل عبد يأب ، كبلىما مف طريؽ(ْ)، كذكره السيكطي(ّ)أخرجو ابف الجكزم ديث:تخريج الح

 بو بمفظو. ،محمد بف الفضؿ بف محمد بف إسماعيؿ أخبرني :اؿػق ،ـػالحاك اهلل عبد بف محمد
قمت: الحديث كاضح المعالـ في الكذب كالكضع كالبطبلف؛ لمخالفتو الحكم عمى الحديث: 
ال فيقتؿ، كليذا اجتمعت كممة القرآف، كالسنة، كاإلجما ع، كالديف، كالعقؿ، بؿ ييستتاب قائمو كا 

 عمماء الحديث عمى كضعو ككذبو كبطبلنو ببل خبلؼ، كىذه مجمكعة مف أقكاليـ:
 . مسمـ ىذا مثؿ يضع كال ،شجاع بف محمد بو اتيـ مكضكع: (ٓ)قاؿ الحاكـ

 في مقركؼ كؿ إال ادحم عف يركه كلـ ،العمماء عند لو أصؿ ال: (ٔ)كقاؿ الدارمي
 لو يعرؼ ال الحديث كىذا ،يضؿ أك بو فيضؿ أصبلن  لو أف يسمعو مف بعض فيظف ،دينو

                                                           

 (. َّٖ/ّالبف القيـ ) كالمعطمة الجيمية عمى المرسمة الصكاعؽ( ُ)
 (.ٖٓ/ُالبف تيمية ) كالنقؿ العقؿ تعارض درء( ِ)
 (.َُٓ/ُ( المكضكعات الكبرل البف الجكزم )ّ)
 (.ُُ/ُ) مسُّيكطيل المكضكعة األحاديث في المصنكعة ءالآللي( ْ)
 (.َُٓ/ُ( المكضكعات الكبرل البف الجكزم )ٓ)
 مػف كجػؿ عػز اهلل عمػى افتػرل فيمػا العنيػد الجيمػي المريسي عمى سعيد بف عثماف سعيد أبي اإلماـ نقض( ٔ)

 (.َٔٔ/ِلمدارمي ) التكحيد
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 محاؿ أنو الحديث ىذا يستنكر كمما ،كقع أيف مف ندرم كال سممة ابف كتاب في أصؿ
 تككف أف قبؿ عرقت التي الخيؿ خمؽ فكيؼ ،ينقاس كال ينقاد ال كفر ىك بؿ ،المعنى
 ؟!!!.نفسو

 في ليذكركه الجيمية كضع مف ىك ،الكذب أبيف مف ككنو مع ىذا :(ُ)ؿ الذىبيكقا
 مف إليو كبلمو إضافة فكذلؾ ،مخمكقاتو مف لشيء اسـ نفسو أف عمى ،بو االحتجاج معرض

 إضافة تعالى نفسو كاف إذا يقكلكف ثـ ،اهلل كناقة اهلل كبيت كتشريؼ ممؾ إضافة القبيؿ ىذا
 عف اهلل تعالى ،الصفات أحاديث في ىذا مسمـ عد فما حاؿ كبكؿ ،باألكلى فكبلمو ممؾ
نما ،ذلؾ  .!"نفسؾ في ما أعمـ كال: "بقكلو النفس أثبتكا كا 

 يخالؼ كاحد حرؼ السنة في كال القرآف في ءييج فمـ :(ِ)الجكزية قيـ ابفكقاؿ 
 أف دأرا لما اهلل إف" :كحديث ،كمفترل مكذكب فيك ذلؾ مف جاء كما ،الباب ىذا في العقؿ
 عشية نزكلو" :كحديث "،العرؽ ذلؾ مف نفسو فخمؽ فعرقت فأجراىا خيبل خمؽ نفسو يخمؽ
 ".المشاة كيعانؽ الركباف يصافح أكرؽ جمؿ عمى عرفة

 شجاع بف محمد بو كالمتيـ عاقؿ كال بؿ مسمـ يضعو ال ىذا: (ّ)كقاؿ السيكطي
 .حديثا خمسيف كضع درىما يأعط كلك رأيتو شعبة قاؿ الميـز أبك كفيو دينو في زائغا كاف

 مسمـ، ىذا مثؿ كضع كما كضعو، في يشؾ ال حديث ىذا: (ْ)كقاؿ ابف الجكزم
نو  اتيـ كقد، نفسو يخمؽ ال الخالؽ فأل مستحيؿ ىك إذ كأدبرىا، المكضكعات ؾر  أى  لمف كا 

 الحديث ىذا ركاة خرجنا أننا كاعمـ...  شجاع بف محمد الحديث ىذا بكضع الحديث عمماء
ال ىذا، كضعكا أنيـ ليتبيف المحدثيف عادة عمى  اعتبار إلى يحتاج ال الحديث ىذا فمثؿ كا 
 اجتمع لك أنو ترل أالأ، الخط إلييـ كنسب رد الثقات عف صدر لك المستحيؿ الف ركاتو،
 في أثرت كال ثقتيـ نفعننا لما ،الخياط سـ في دخؿ قد الجمؿ أف فأخبركا الثقات مف خمؽ

                                                           

 (.ُْٓٔ/ رقـ ُّٖ/ٔ( ميزاف االعتداؿ لمذىبي )ُ)
 (.َّٖ/ّ) الجكزية قيـ بفال المرسمة الصكاعؽ( ِ)
 (.ِٖٕ/ُالن كىاًكم لمسيكطي ) تقريب شرح في الراكم تدريب( ّ)
 (.َُٔ-َُٓ/ُ( المكضكعات الكبرل البف الجكزم )ْ)
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 ،األصكؿ يناقض أك المعقكؿ، يخالؼ رأيتو حديث فكؿ بمستحيؿ، كاأخبر  ألنيـ خبرىـ،
 .اعتباره تتكمؼ فبل مكضكع أنو فاعمـ

 في الباب ىذا طمس قد كتعالى تبارؾ اهلل أف عندم كالصحيح: (ُ)كقاؿ ابف العربي
 الرؤكؼ عبد. كقاؿ بحاؿ تأكيبل يقبؿ ال كذب اختراع عمى يقدركف فبل المبلحدة أكجو

 الساعة قياـ إلى كأكالده العباس إمامة عمى نصكصا العباسية الدكلة في كضعت :(ِ)المناكم
، كذكر مثاال عنو لمعقبلء اكتنفيرن  الديف، في طعنا ذلؾ أحدىـ فيفعؿ كالزنادقة الديف عدـ... ل

 .(ّ)في المكضكعات الكناني عٌراؽعمى ذلؾ ىذا الحديث. كذكره ابف 
اتو المتيميف في كضعو، مف  كتاب كمع ىذا الذم ذكرناه لؾ بياف حاؿ رك 

المكضكعات البف الجكزم لعدـ الحاجة في إضاعة الكقت في ىذا البياف الف الحديث 
 مكذكب مكضكع كلك كانكا ركاتو ثقات لما بيناه، فكؼ إف لـ يككنكا ثقات: 

 مبتدع: فقاؿ عنو حنبؿ بف أحمد سئؿ: (ْ)قاؿ ابف الجكزم جي.مثال شجاع بن محمد -ٔ
 الحسيف بف محمد الفتح أبك كقاؿ، كافر شجاع بف محمدم: الفزار  كقاؿ، لىك  صاحب

 .الديف في زيغوك  مذىبو لسكء عنو الركاية تحؿ ال كذاب شجاع بف محمد: الحافظ زدماأل
 الحديث ىذا مثؿ في ثـ: (ٓ)قاؿ ابف الجكزم .البصري سفيان بن يزيد وىو الميزم وأب -ٕ
 لكضع درىما يأعط كلك رأيتو،: سعيد قاؿ، البصرم سفياف بف يزيد كاسمو ،الميـز أبك

 كاهلل أعمـ. .متركؾ ىك: النسائي كقاؿيء، بش حديثو ليس: معيف بفا كقاؿ، حديثا خمسيف
يقصد بذلؾ مخالفة الحديث لقكاعد المغة العربية؛ ألنو المطمب الثاني: مخالفة المروي لمغة. 

 : قاؿ رسكؿ اهلل  لكمـ، رغـ ككنو أمينا،عربي كقد أكتي جكامع ا  مف المعمـك أف النبي 
ـ أتيت بمفاتيح خزائف األرض فكضعت ػا نائػا أنػكبين ،بػكنصرت بالرع ،بعثت بجكامع الكمـ"

                                                           

 (.ُُٗ)ص المالكي عافرمالم العربي بف بكر أبك مقاضيل الفقو أصكؿ في المحصكؿ( ُ)
 (.ُٓ/ِ) المناكم الرؤكؼ عبد حجر ابف نخبة شرح في كالدرر اليكاقيت( ِ)
 (.ُّْ/ُ) الكناني عٌراؽ بف محمد بف عمي الحسف ألبي المرفكعة الشريعة تنزيو( ّ)
  (. ٖٓ/ٓلو ) كاألمـ الممكؾ تاريخ في المنتظـ(، كانظر: َُٔ/ُ( المكضكعات الكبرل البف الجكزم )ْ)
 (.َُٕٗ/ رقـ ِْٔ/ْ(، كانظر: ميزاف االعتداؿ لمذىبي )َُٔ/ُ( المكضكعات الكبرل البف الجكزم )ٓ)
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المعصـك مف الخطأ يستحؿ أف يأتي بما يخالؼ تمؾ القكاعد، فمذا فإف  ، كألنو (ُ)"في يدم
كمف األمثمة التي حكـ ،  بلمو مخالفة الحديث لتمؾ القكاعد داللة عمى أنو ليس مف ك

  بكضعيا لمخالفتيا لمغة ما يمي:

 :نشيط كىك يـك ذات قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى المصطفى أف :عباس ابف عف  * الحديث:
 ابن :وقولو ،العرب فتى يعني :الفتى أنا :فقولو قال ،الفتى أخو الفتى ابن الفتى أنا"

َسِمْعنَا َفًتى َيْذُكُرُهْم ُيَقاُل َلُه ] :قولو من ،عميو اهلل صموات الخميل إبراىيم يعني :الفتى

 بدر يوم في جبريل قول معنى وىو ،اعميً  يعني :الفتى أخو وقولو. {06}األكبقوء: [إِْبَراِهومُ 
 .(ِ)"عميّ  إال فتى وال ،الفقار ذو إال سيف ال :يقول وىو فرح وىو السماء إلى عرج وقد

 المكضكعة المكذكبة األحاديث مف الحديث ىذا فإفمية: قاؿ اإلماـ ابف تي :نقد الحديث
 .كجكه مف اإلسناد جية غير مف معركؼ ككذبو ،بالحديث المعرفة أىؿ باتفاؽ

 كما ،المدح أسماء مف ىك ليس العرب كلغة كالسنة الكتاب في الفتى لفظ أف :منيا
 عف قالكا كالذيف ،لؾذ كنحك كالشيخ كالكيؿ الشاب اسـ بمنزلة كلكف ،الذـ أسماء مف ىك ليس

نما ،بذلؾ مدحو يقصدكا كلـ ،الكفار ىـ ،إبراىيـ :لو قاؿيي  يذكرىـ فتى سمعنا :إبراىيـ  الفتى كا 
 .ثالحدى  كالشاب

 .عمو كابف بجده يفتخر أف مف أجؿُّ   النبي أف :كمنيا
 بكر أبي كمؤاخاة ،لعميٌ  المؤاخاة كحديث ،غيره كال اعمين  يؤاخ لـ  النبي أف :كمنيا

نما ؛األكاذيب مف لعمر  .كمياجرمٌ  مياجرمٌ  بيف يؤاخ كلـ ،كاألنصار المياجريف بيف آخى كا 
نما ،لعميٌ  يكف لـ الفقار ذا أف :كمنيا. كذب بدر يـك المناداة ىذه أف :كمنيا  كاف كا 

 مف الفقار ذك بدر يـك يكف فمـ ،بدر يـك منو المسممكف غنمو جيؿ أبي سيكؼ مف اسيفن 
  أحمد اإلماـ فركل ،نفػػػػالس ؿػػػػػأى ؾػػذل ركل اػػػػكم ،ارػػػػالكفٌ  يكؼػػػػس مف بؿ ،ميفمػػػػػالمس سيكؼ

                                                           

 .اليد في المفاتيح(، كتاب التعبير، باب َُّٕ/ رقـ ّٔ/ٗ) صحيح البخارم( ُ)
 (.ُٕ-ٗٔ/ٓالبف تيمية ) النبكية السنة منياج( ِ)



 

-ُٗٓ- 

 .(ُ)بدر يـك ارقى الفى  ذا سيفو تنقؿ  النبي أف :عباس ابف عف ماجة كابف كالترمذم
 .(ِ)الفتياف سف لتعدٌ  قد كيبل النبكة بعد كاف  النبي أف :كمنيا

 ذك إال سيؼ الجزء األكؿ منو، كأما الجزء الثاني كىك: "لـ أعثر عمى ال تخريج الحديث:
، كعزاه ابف الجكزم إلى (ْ)، كابف عساكر(ّ)". أخرجو ابف أبي الدنياعميٌ  إال فتى كال ،الفقار

 عف أبي جعفر الحنظمي عمار أبك اليقظاف عف سعد بف طريؼ، مف طريؽ (ٓ)ابف مردكيو
 محمد بف عمي. بمثمو.

عيسى بف ميراف ، جميعيـ مف طريؽ (ٖ)، كابف عدم(ٕ)لذىبي، كا(ٔ)كأخرجو الطبرم
ابف أبى رافع عف أبيو  اهلل عف محمد بف عبيد األسكدالرحمف بف  حدثنا محكؿ حدثنا عبد
 بمثمو كفيو قصة في يـك أيحد بدال مف بدر. عف جده أبى رافع قاؿ:

ف أبيو يحيى بف سممة بف كييؿ ع ، مف طريؽ(ٗ)كعزاه ابف الجكزم البف مردكيو
 بمثمو، كلكف قاؿ: يـك أيحد بدال مف يـك بدر.  عف عكرمة عف ابف عباس قاؿ:

قمت: الحديث مكذكب باطؿ، لما سأبينو مف خبلؿ بياف ما في طرقو  الحكم عمى الحديث:
 فالطريق األول: فيو عمل. مف آفات.

 
                                                           

/ ّٗٗ/ِ)اب السػير، بػاب فػي النفػؿ، كابػف ماجػو، ، كتػ(ُُٔٓ/ رقػـ َُّ/ْ)( أخرجو الترمذم فػي سػننو ُ)
، جمػػيعيـ (ِْْٓ/ رقػـ ِٗٓ/ْ)، كتػػاب الجيػاد، بػػاب السػبلح، كأحمػػد بػف حنبػػؿ فػي مسػػنده (َِٖٖرقػـ 

 .قاؿ األلباني: حسف اإلسنادك  .ىذا حديث حسف غريب: بمثمو. كقاؿ الترمذم: عباسمف حديث ابف 
 (.ُٕ-ٗٔ/ٓالبف تيمية ) النبكية السنة منياج( ِ)
 .(ٓ/ رقـ َِص) البف أبي الدنيا الجنة ىكاتؼ. (ِّٖ/ُالمكضكعات البف الجكزم )( ّ)
 .(ُٕ/ِْ) البف عساكرتاريخ دمشؽ ( ْ)
 .(ِّٖ/ُالمكضكعات البف الجكزم )( ٓ)
 .(ٓٔ/ِلطبرم )البف جرير اتاريخ الرسؿ كالممكؾ ( ٔ)
 .(ُّٔٔ/ رقـ ِّْ/ّ) لمذىبي ميزاف االعتداؿ( ٕ)
 .(َُْٓ/ رقـ َِٔ/ٓ) البف عدمالكامؿ ( ٖ)
 .(ِّٖ/ُالمكضكعات البف الجكزم )( ٗ)



 

-ُٗٔ- 

 في غمك فيو كىك كاه متركؾ الحديث اتيمو ابف حبافالحنظمي؛  عد بن طريفس -ٔ
 أف ألحد يحؿ ال: (ِ)في مكضع آخرقاؿ ك  ،: ليس بشيء(ُ)بف معيف قاؿ يحيى. التشيع
 كقاؿ، متركؾ الحديث منكر الحديث ضعيؼ الحديث: (ّ)كقاؿ أبك حاتـ، عنو يركم

 ،مذمـك: (ٕ): متركؾ الحديث، كقاؿ الجكزجاني(ٔ)، كاألزدم(ٓ)، كالداراقطني(ْ)النسائي
 . اجدن  ضعيؼ: (ٗ)، كقاؿ ابف عدميطكؿ ذكرىا مناكير عنده :(ٖ)كقاؿ الساجي

ال يكتب  :(ُُ)في مكضع آخركقاؿ ، يعرؼ حديثو كينكر :(َُ)كقاؿ يعقكب الفسكم
 . كاف يضع الحديث عمى الفكر :(ُِ)كقاؿ ابف حباف، إال لممعرفة

ضعيؼ : (ُٓ)، كالعجمي(ُْ)عمي الفبلس بف عمرك، ك (ُّ)أحمد بف حنبؿكقاؿ 
 بف بشير بفا الحكـ بف الرحمف عبد كقاؿ ،التشيع في يغرؽ ىك: عمي الفبلس بف عمرككزاد 
 . التشيع في غمك فيو كاف :(ُٔ)سمماف

                                                           

 .(ِِِٕ/ رقـ ّْٓ/ّ) بركاية الدكرم تاريخ يحيى بف معيف( ُ)
 .(ّٕٗ/ رقـ ٕٖ/ْ) البف أبي حاتـالجرح كالتعديؿ ( ِ)
 .(ّٕٗ/ رقـ ٕٖ/ْ) ( المصدر نفسوّ)
 .(ُِٖ/ رقـ ُُٗ/ُ) لمنسائيالضعفاء كالمترككيف ( ْ)
 .(ُّٔٓ/ رقـ ُِّ/ُلضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )ا( ٓ)
 .(ُّٔٓ/ رقـ ُِّ/ُ)( المصدر نفسو ٔ)
 .(ُٓ/ رقـ ٖٓص) الجكزجانيأحكاؿ الرجاؿ ( ٕ)
 .(ُٖٖ/ رقـ ُُْ/ّ) البف حجرتيذيب التيذيب ( ٖ)
 .(ٕٔٗ/ رقـ ُّٓ/ّ) البف عدمالكامؿ ( ٗ)
 .(ُِٔ/ّ) ليعقكب الفسكمالمعرفة كالتاريخ ( َُ)
 .(ُٖٖ/ رقـ ُُْ/ّ) البف حجرتيذيب التيذيب  (ُُ)
 .(ّٕٓ/ُبف حباف )الالمجركحيف ( ُِ)
 .(ٕٔٗ/ رقـ ّْٗ/ّ) البف عدمالكامؿ ( ُّ)
 .(ٕٔٗ/ رقـ ّْٗ/ّ)( المصدر نفسو ُْ)
 .(ٔٔٓ/ رقـ ُّٗ/ُمعجمي )لمعرفة الثقات ( ُٓ)
 .(ٖٗٓ/ رقـ َُِ/ِضعفاء العقيمي )( ُٔ)



 

-ُٕٗ- 

: (ّ)الترمذم كقاؿ، ضعيؼ :(ِ)قاؿ أبك داكد، ك ليس بالقكم عندىـ :(ُ)البخارم قاؿك 
 . ليف :(ٓ)زرعة كقاؿ أبك ،يضعفو :(ْ)الكليد أبا سمعت األعيف بكر أبك كقاؿ ،ضعؼيي 

مجمع عمى ضعفو : (ٕ)، كقاؿ في مكضع آخرشيعي كاه ضعفكه: (ٔ)كقاؿ الذىبي
  شيعي ضعيؼ الحديث.: (ٖ)، كقاؿ مرةكاتيمو ابف حباف

 .ابف حباف بالكضع ككاف رافضين امتركؾ كرماه : (ٗ)كقاؿ ابف حجر
نما تنفؿ النبي صمى  ،ىذا مرسؿ: (َُ)قاؿ ابف عساكر اإلرسال في السند: -ٕ كا 

 .ثـ كىبو بعد ذلؾ لعميٌ  ،و كسمـ ذا الفقار يـك بدرعمي
 كىذه عمة مشتركة في جميع طرقو.: ونقالً  متنو باطل عقالً  -ٖ

عف الحسف بف أثر كاه : (ُّ)، كالعجمكني(ُِ)، كالسخاكم(ُُ)قاؿ المبل عمٌي القارم
ف ذكره ابف مرزكؽ كتبعو القسطبلني ...في جزئو الشيير  في مكاىبوكىك باطؿ عقبل كنقبل كا 

. 
 

                                                           

/ رقػػػػػـ ٗٓ/ْالكبيػػػػػر )، ك (َٔ/ِالتػػػػػاريخ األكسػػػػػط )، (ُْٕ/ رقػػػػػـ ٔٓ/ُالضػػػػػعفاء الصػػػػػغير لمبخػػػػػارم )( ُ)
ُٗٓٔ). 

 .(ٓٓ/ رقـ ُُٖص) ألبي داكدسؤاالت أبي عبيد اآلجرم ( ِ)
 .(ُِِِ/ رقـ ِْٕ/َُ) لممزمتيذيب الكماؿ ( ّ)
 .(ُِِِ/ رقـ ِْٕ/َُ) لممزمتيذيب الكماؿ ( ْ)
 .(ّٕٗ/ رقـ ٕٖ/ْ) البف أبي حاتـالجرح كالتعديؿ ( ٓ)
 .(ُُّٖ/ رقـ ِْٗ/ُ)لمذىبي لكاشؼ ا( ٔ)
 .(ِّْٔ/ رقـ ِٓٓ/ُ) لمذىبيالمغني ( ٕ)
 .(ُْٕ/ٗتاريخ اإلسبلـ لئلماـ الذىبي )( ٖ)
 .(ُِِْ/ رقـ ُِّص) البف حجرتقريب ( الٗ)
 .(ُٕ/ِْ) البف عساكرتاريخ دمشؽ ( َُ)
 .(ُِٓ/ُِ) لممبل عمي القارمالمصابيح ( ُُ)
 .(ِٕٓصالمقاصد الحسنة لمسخاكم )( ُِ)
 (ّْٖص) لممبل عمي القارماألسرار المرفكعة  ،(َّٗٔ/ رقـ ّّٔ/ِ) لمعجمكنيكشؼ الخفاء ( ُّ)



 

-ُٖٗ- 

  الطريق الثاني: وفيو.
ىذا حديث ال يصح، كالمتيـ بو : (ُ)كىك كذاب. قاؿ ابف الجكزم ؛عيسى بن ميران -ٔ

 في محترؽ مناكير، مكضكعة بأحاديث حٌدث: (ِ)عدم ابف فيو قاؿ، ك عيسى بف ميراف
 شياطيف مف المستعطؼ ميراف بف عيسى كاف: (ّ)البغدادم الخطيب قاؿك  .الرفض

 كتضميميـ الصحابة عمى الطعف في تصنيفو مف كتاب إليٌ  ككقع كمردتيـ، فضةالرا
 ذلؾ أكدع مما تعجبي كعظـ فيو، نظرم عند شعرم قىؼٌ  لقد فكاهلل كتفسيقيـ كفارىـ،ا  ك 

 باألسانيد المفتعمة كاألنباء المختمفة، كاألقاصيص المكضكعة، األحاديث مف الكتاب
 عمى ذلؾ كدلني المجيكليف، كمف بالكذب، ركفيفالمع مف الككفييف، سقاط عف المظممة
 كاتبو، ذرار كاحتقاب طالبو، سعي كخيبة جامعو، سريرة كخبث كاضعو، بصيرة عمى

 منقمب أم ظممكا الذيف كسيعمـ}  ،{يكسبكف مما ليـ ككيؿ أيدييـ كتبت مما ليـ فكيؿ}
بىؿ كٌذاب رافضي،: (ْ)الذىبي الحافظ قاؿك  {.ينقمبكف  .جى

 كفيو.الث: الطريق الث
 .ككاف يغمك في التشيع الحديث متركؾ كىك ؛يليَ يحيى بن سممة بن كُ  -ٔ

. ال يكتب حديثو :(ٔ)، كزاد في مكضع آخرليس بشيء: (ٓ)قاؿ يحيى ابف معيف
، (ٗ)داكد أبك قاؿ، ك اا جدن كاف ضعيفن : (ٖ)، كقاؿ ابف سعدالحديث ضعيؼ: (ٕ)كقاؿ مرة
 .الحديثمتركؾ : (ُُ)، كالدراقطني(َُ)كالنسائي

                                                           

 .(ِّٖ/ُالمكضكعات البف الجكزم )( ُ)
 (.َِٔ/ٓ)عدم  بفال ( الكامؿِ)
 .(ُٖٔ/ُُ)البغدادم  مخطيبل ( تاريخ بغدادّ)
 .(ِّْ/ّ) االعتداؿ لمذىبي ميزاف( ْ)
 .(ِّٗ/ رقـ ّْٓص) بف معيفليحيى سؤاالت ابف الجنيد ( ٓ)
 .(َُِّ/ رقـ ُٔٗ/ٕ) البف عدمالكامؿ ( ٔ)
 .(ّٔٔ/ رقـ ُْٓ/ٗ) البف أبي حاتـالجرح كالتعديؿ ( ٕ)
 .(َّٖ/ٔ) البف سعدالطبقات الكبرل ( ٖ)
 .(َُْ/ رقـ َّٖص) ألبي داكدسؤاالت أبي عبيد اآلجرم ( ٗ)
 .(ُّٔ/ رقـ ِْٗ/ُسائي )منالضعفاء كالمترككيف ل( َُ)
 .(ّٗٓ/ رقـ َٕص) لمدراقطنيسؤاالت البرقاني ( ُُ)



 

-ُٗٗ- 

 بليس ممف يكت: (ِ)قاؿ ابف نمير، ك : منكر الحديث، ليس يا لقكل(ُ)أبك حاتـ قاؿك 
 . في حديثو مناكير: (ْ)، كأبك نعيـ األصبياني(ّ) ، كقاؿ البخارمحديثو

ضعيؼ الحديث ككاف يغمك : (ٔ)، كقاؿ العجميضعيؼ :(ٓ)اؿ عبد اهلل بف المبارؾكق
 .حديثو يكتب فوضع مع: (ٕ)، كقاؿ ابف عدمفي التشيع

 ،في أحاديث ابنو إبراىيـ بف يحيى عنو مناكير: (ٖ)كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ
ا ك ك  ا، يركل عف أبيو أشياء ال تشبو منكر الحديث جدن : (ٗ)قاؿذكره في المجركحيف أيضن

 بطؿ ثباتاأل خالؼ مما حديث الثقات كأنو ليس مف حديث أبيو، فمما أكثر عف أبيو
 .الثقات كافؽ فيما بو االحتجاج

. كقاؿ ابف ضعؼ فيو: (ُُ)، كقاؿ في مكضع آخرضعيؼ: (َُ)كقاؿ الذىبي
 .امتركؾ ككاف شيعين 
  ،(ُّ)الجكزم ابف مف كؿ ركاتو عمى كتكمـ بالكضع فوػػػػػػػػػكصث ػػػػػػػػػذا الحديػػػػػػقمت: كى

 

                                                           

 .(ّٔٔ/ رقـ ُْٓ/ٗ) البف أبي حاتـالجرح كالتعديؿ ( ُ)
 .(َِّٕ/ رقـ ُٔٗ/ّالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )( ِ)
 .(ِٖٗٗ/ رقـ ِٖٕ/ٖ) لمبخارمالتاريخ الكبير ، (ّٕٗ/ رقـ ُِْصالضعفاء الصغير لمبخارم )( ّ)
 .(ِْٕ/ رقـ ُِٔصألصبياني )يـ اؤلبي نعالضعفاء ل( ْ)
 .(َِِٗ/ رقـ َْٓ/ْمعقيمي )ل الكبير ضعفاء( الٓ)
 .(ُٕٗٗ/ رقـ ّّٓ/ِمعجمي )لمعرفة الثقات ( ٔ)
 .(َُِّ/ رقـ ُٕٗ/ٕ) البف عدمالكامؿ ( ٕ)
 .(َُُّٔ/ رقـ ٓٗٓ/ٕالثقات البف حباف )( ٖ)
 .(ُُِ/ّبف حباف )الالمجركحيف ( ٗ)
 .(ُٖٕٔ/ رقـ ّٕٔ/ِ) لمذىبيالكاشؼ ( َُ)
 .(َُٓ/َُتاريخ اإلسبلـ لئلماـ الذىبي )( ُُ)
 .(ُٕٔٓ/ رقـ ُٗٓ/ُ) البف حجرتقريب ( الُِ)
 .(ِّٖ-ُّٖ/ُالمكضكعات البف الجكزم )( ُّ)



 

-ََِ- 

، كالعامرم (ْ)، كالشككاني(ّ)، السيكطي(ِ)، كابف عٌراؽ الكتاني(ُ)المقدسي طاىر بف محمدك 
أثر : (ٖ)، كالعجمكني(ٕ)، كالسخاكم(ٔ)، كقاؿ المبل عمٌي القارم(ٓ)الغزم الكريـ عبد بف أحمد

ف ذكره ابف مرزكؽ  ...كاه عف الحسف بف عرفة في جزئو الشيير  كىك باطؿ عقبل كنقبل كا 
 خميؿ بف محمد ، كقاؿسنده كاه لـ يصح: (ٗ). كقاؿ الحكتكتبعو القسطبلني في مكاىبو

 كاهلل أعمـ. باطؿ، ال أصؿ لو.: (َُ)المشيشي
إف معرفة إسناد الحديث مف أىـ كسائؿ  المطمب الثالث: كون المروي لم يعرف لو إسناًدا.

سقط أفمكا معرفة الصحيح مف غيره مف األحاديث، ألنو بدكف اإلسناد لقاؿ مف شاء ما شاء، 
انيد المتصمة ػألف األس ؛وػره كلـ يثبت حكمػػػػمأد ػػػػػو فسػػػػػلفاظأكاقتصر عمى  د الحديثانسإ

 ،دم مف الديفػػػػػاإلسناد عن" :ارؾػػػػػػػػف المبػػػػب ؿ عبد اهللاق، شرط في صحتو كلزـك العمؿ بو
كلقد استعمؿ  .(ُُ)"كاذا قيؿ لو مف حدثؾ بقي ،اءػػػػػػػػػػاء ما شػػػػػػػاؿ مف شػػػػػػناد لقػػػػػلكال اإلس

كمف       ابف تيمية ىذا المقياس فحكـ بو بالكضع عمى مجمكعة مف األحاديث كاآلثار، 
 ذلؾ:

                                                           

 .(َِِٔ/ رقـ ِٔٓٔ/ٓ) المقدسي طاىر بف محمدذخيرة الحفاظ ( ُ)
 .(َُُ/ رقـ ّْٖ/ُ) البف عٌراؽ الكناني تنزيو الشريعة( ِ)
 .(ّّّ/ُ) لمسيكطيالمصنكعة  ءيالآلل( ّ)
 .(ٖٔ/ رقـ ِّٕص) لمشككاني الفكائد المجمكعة( ْ)
 .(ُٔٔ/ رقـ ِٗٓص) الغزم الكريـ عبد بف أحمد الجد الحثيث في بياف ما ليس بحديث لمعامرم( ٓ)
 .(ُِٓ/ُِ) لممبل عمي القارمالمصابيح ( ٔ)
 .(ِٕٓصالمقاصد الحسنة لمسخاكم )( ٕ)
 (ّْٖص) لممبل عمي القارماألسرار المرفكعة  ،(َّٗٔ/ رقـ ّّٔ/ِ) مكنيلمعجكشؼ الخفاء ( ٖ)
 .(َُٕٓ/ رقـ ِِّص) لمحكتأسنى المطالب ( ٗ)
 .(َٕٓ/ رقـ ِِِ/ُ) المشيشي إبراىيـ بف خميؿ بف محمدلالمؤلؤ المرصكع ( َُ)
/ ُُٔص) رايينياإلسػف محمػد بػف طػاىرل اليػالكيف الفػرؽ عػف الناجيػة الفرقػة كتمييػز التبصير في الديف( ُُ)

ٗ). 



 

-َُِ- 

 َأيَّنَ  الَِّذي: َأنَّ الَ قَ فَ  وُ المَّ  َأيَّنَ " :رضي اهلل عنو حيف قيؿ لو عف أمير المؤمنيف عميٌ  * األثر:
 (ُ)"فَ يِ كَ  وُ لَ  الُ قَ يُ  الَ  فِ يِ كَ الْ  فَ يِ كَ  الَِّذي نَّ إِ  :الَ قَ فَ   وُ المَّ  فَ يْ كَ  :وُ لَ  يلَ قِ فَ  ،َأْينَ  َلوُ  ُيَقالُ  الَ  اأْلَْينَ 

 ال، العمـ أىؿ باتفاؽ عميٌ  عمى الكذب مف ىذاقاؿ اإلماـ ابف تيمية:  نقد األثر:
 .(ِ)لو إسناد

 اإلسفرايينيلـ أعثر عميو في شيء مف الكتب المعتمدة، ككجدتو عند  تخريج األثر:
 كما ىك أعبله ببل سند.

قمت: ىك كما قاؿ اإلماـ ابف تيمية مكذكب ال إسناد لو، مخالؼ  م عمى األثر:الحك
  لممتكاتر مف الحديث الذم سئؿ فيو عف اهلل بأيف. كاهلل أعمـ.

 المطمب الرابع: كون المروي لم ُيروى في شيء من الكتب المعتمدة. 
مدة كلـ نجده إذا بيحث عف الحديث أك األثر في كتب المسمميف أك كتب الحديث المعت 

ـن بذلؾ أف ىذا الحديث مف المكذكب كالمكضكع عمى النبي  ًم . كقد  في شيء منيا، قد عي
 استعمؿ ابف تيمية ىذا المقياس، فمف أمثمة ذلؾ ما يمي:

 

 َجاِىي َفِإنَّ  ؛ِبَجاِىي َفاْسأَُلوهُ  المَّوَ  َسأَْلُتمْ  إَذا": قاؿ أنو مف العامة بعض يركيوما  * الحديث:
 .(ّ)"َعِظيمٌ  المَّوِ  ِعْندَ 

 العمـ، أىؿ مف أحد يركه لـ مكضكع، كذب حديث فيكقاؿ اإلماـ ابف تيمية:  نقد الحديث:
 .(ْ)الديف في المعتمدة المسمميف كتب مف شيء في ىك كال

 التي المسمميف كتب مف شيء في ليس كذب الحديث كىذاكقاؿ في مكضع آخر: 
 تعالى اهلل عند جاىو أف مع بالحديث العمـ أىؿ مف أحد ذكره كال الحديث أىؿ عمييا يعتمد
 .(ٓ)كالمرسميف األنبياء جميع جاه مف أعظـ

                                                           

 .(ٗ/ رقـ ُُٔص)( المصدر نفسو ُ)
قامةك  (،َّٕ/ٔالكبرل البف تيمية ) الفتاكل( ِ)  (.ُّٗ/ِ) تيمية بفال التحميؿ إبطاؿ عمى الدليؿ ا 
 (.ْْ/ّ(، )ّّْ/ِالكبرل البف تيمية ) الفتاكل( ّ)
 (.ْْ/ّ(، )ّّْ/ِ( المصدر نفسو )ْ)
 (.ُِٔ/ِٕ(، )ّّٓ/ِْ(، )ُّٗ/ُالبف تيمية ) الفتاكل مجمكع( ٓ)



 

-َِِ- 

 ،خطاـ كال زماـ ليا ليس التي المشينات األحاديث مف مكضكع كذب كىككقاؿ مرة: 
 كقد ،منيا بشيء سمعنا ما دكرىـ أبكاب عمى بيا يتحدثكف أحاديث لمناس :أحمد اإلماـ قاؿ
 قالو ما ألف ،عميو قكؿ  رسكلو عمى كالقكؿ ،نعمـ لـ ما عميو نقكؿ أف اعمين اهلل حـر

 إف نقكؿ أف يجكز كال ،بو مأمكريف لكنا قالو قد كاف فمك ،بو أمرنا فاهلل أمر مف  الرسكؿ
 أىؿ كاف إذا فكيؼ ،عارؼ كال عالـ يذكره لـ إذا فكيؼ ،بو أمرنا اهلل أف نعمـ لـ ما أمرنا اهلل

  .(ُ)مكضكع كذب بأنو يقطعكف يثبالحد المعرفة
ا:   لكـ كانت إذا" :  النبي عف كيرككنو قكلو مف العامة بعض يذكره كماكقاؿ أيضن

 أىؿ مف أحد يركه لـ باطؿ حديث "،عظيـ اهلل عند جاىي فإف ؛بجاىي فسمكه حاجة اهلل إلى
نما ،الحديث كتب مف شيء في ىك كال العمـ  دعا كمف اءدع كؿ في عميو الصبلة المشركع كا 
 .(ِ)كفر غيره

 .الديف في المعتمدة المسمميف كتب مف شيء فيلـ أعثر عميو  تخريج الحديث:
 زماـ ليا ليس التي المشينات األحاديث مف مكضكع كذبقمت: كىك  ث:يالحكم عمى الحد

 ابف تيمية. كاهلل أعمـ. ـ، كما قاؿ اإلماخطاـ كال
  ديث عمى وضع المروي وكذبو عمى النبي المطمب الخامس: كون اتفاق أىل العمم بالح

  الحديث أك األثر الذم يتفؽ أىؿ العمـ بالحديث عمى كضعو أك كذبو عمى النبي  
فيك مكضكع مكذكب عميو باتفاؽ. كقد استعمؿ ابف تيمية ىذا المقياس كثيرنا، كمف أمثمة ذلؾ 

 ما يمي:
 .(ّ)"ُيْغَفرُ  الَ  َذْنبٌ  يَأْصَحابِ  َسبُّ ": قاؿ أنو  النبي عفل رك ي  * الحديث:

 لمقرآف مخالؼ كىك بالحديث العمـ أىؿ باتفاؽ كذب قاؿ اإلماـ ابف تيمية: نقد الحديث:
ابىًتي سىبُّ ": يركل الذم كالحديث . كقاؿ في مكضع آخر:(ْ)كاإلجماع كالسنة حى  الى  ذىٍنبه  صى
 .(ٓ)المسمميف باتفاؽ تاب لمف يغفره اهلل يغفره ال الذم كالشرؾ. اهلل رسكؿ عمى كذب "،ييٍغفىري 

                                                           

 (.ُٕ-َٕالبف تيمية ) البكرم عمى الرد( ُ)
 (.َُّ( نفسو )صِ)
 (.ّٖٔ/ٕالبف تيمية ) الفتاكل مجمكع( ّ)
 (.ّٖٔ/ٕ( المصدر نفسو )ْ)
 (.ٕٓلو )ص القصاص أحاديثك  ،(ِٖٓ/ْ)لو مجمكع الفتاكل ك  (،ُِٗ/ٓالبف تيمية ) الكبرل الفتاكل( ٓ)



 

-َِّ- 

 اإلسبلـ.في شيء مف كتب لـ أعثر عميو  تخريج الحديث:
، مخالؼ لمقرآف كالسنة كاإلجماع،  قمت: كىك كذب عمى رسكؿ اهلل  الحكم عمى الحديث:

، (ْ)، كالفتني(ّ)، كالحكت(ِ)، كالقارم(ُ)كما قاؿ اإلماـ ابف تيمية، ككافقو المبل عمي القارم
 المشيشي إبراىيـ بف خميؿ بف محمد، ك (ٕ)، كالشككاني(ٔ)، كابف عٌراؽ الكناني(ٓ)كالعجمكني
 . كاهلل أعمـ.(ٗ)، كمرعي بف يكسؼ الكرمي(ٖ)القاكقجي

 المطمب السادس: كون ِذْكُر المروي في الكتب المشيورة بذكر األحاديث الموضوعة. 
المكذكب مف إف ذكر الحديث أك األثر في الكتب المشيكرة بذكر المكضكع ك  

األحاديث كاآلثار دكف ذكره في غيرىا مف كتب السنة المعتمدة، يشير ذلؾ إلى ضعؼ 
الحديث ككضعو في الغالب. كقد استخدـ ابف تيمية ىذا المقياس في الحكـ عمى كضع 

 بعض األحاديث كاآلثار، منيا:
 

 نفسي لذيوا" :يـك ذات جمكس كنحف ،  اهلل رسكؿ قاؿ :قاؿ برزة أبي عف * الحديث:
 فيما عمره عن :أربع عن وتعالى تبارك اهلل يسألو حتى القيامة يوم عبد قدم يزول ال بيده
 ،البيت أىل حبنا وعن ،أنفقو وفيم اكتسبو مم مالو وعن ،أباله فيما جسده وعن ،أفناه
 إلى وىو طالب أبي بن عميّ  رأس عمى يده فوضع  بعدكم من حبكم آية فما :عمر لو فقال
 . (َُ)"ىذا حب بعدي من حبي إن :فقال ،جانبو

 

                                                           

 .(ِِّ/ رقـ ُِّص)لممبل عمي القارم ة األسرار المرفكع( ُ)
 .(ُُٓ/ رقـ َُُص) لمقارمالمصنكع في معرفة الحديث المكضكع ( ِ)
 .(ْٖٕ/ رقـ ُٗٓص) لمحكتأسنى المطالب ( ّ)
 .(ِٗصمفتني )لتذكرة المكضكعات ( ْ)
 .(ُْْٓ/ رقـ ْْْ/ُ) لمعجمكنيكشؼ الخفاء ( ٓ)
 .(ّٓٔ/ُ) البف عٌراؽ الكنانيتنزيو الشريعة ( ٔ)
 .(َُّ/ رقـ ّٖٔص) لمشككانيالفكائد المجمكعة ( ٕ)
 .(ُِْ/ رقـ ْٗص) الطرابمسي المشيشي إبراىيـ بف خميؿ بف محمدلالمؤلؤ المرصكع ( ٖ)
 .(ُْٓ/ رقـ ُُٗص) كمرعي بف يكسؼ الكرميالفكائد المكضكعة ( ٗ)
 (.ّٖ/ٓالبف تيمية ) النبكية السنة منياج( َُ)



 

-َِْ- 

 في مصنؼ لو ىذا خكارـز أخطب أف :كالجكابقاؿ اإلماـ ابف تيمية:  نقد الحديث:
 ،بالحديث معرفة أدنى لو مف عمى كذبو يخفى ال ما المكذكبة األحاديث مف فيو الباب ىذا

 الشأف ىذا في إليو رجعيي  ممف كال الحديث عمماء مف ىك كليس ،الحديث عمماء عف فضبل
 قد الرجؿ كىذا ،المكذكبات مف أنيا بالحديث المعرفة أىؿ يعمـ مما األحاديث كىذه ،ألبتة
 ما يذكر فكيؼ ،ككتبيـ قكليـ مف المعتمد في كنقمكه ،عندىـ صحيح ىك ما يذكر أنو ذكر

 صححو كال ،المعتمدة الحديث كتب مف شيء في ركى يي  كلـ ،مكضكع كذب أنو عمى أجمعكا
  .(ُ)الحديث أئمة مف أحد

 لـ أعثر عميو في شيء مف دكاكيف المسمميف. تخريج الحديث:
 ركى يي  كلـ ،مكضكع كذبقمت: كىك كما قاؿ اإلماـ ابف تيمية:  الحكم عمى الحديث:

، ككافقو الذىبي ثػالحدي ةػأئم مف دػأح صححو كال ،المعتمدة الحديث كتب مف شيء في
. اكلعف مف ال يحب عميو  ،لعظيـ كذب يمعف اهلل مف افتراىاقمنا ىذه األحاديث كاهلل ا :(ِ)فقاؿ

 كاهلل أعمـ. 
 المطمب السابع:  كون المروي كفر صريح. 

ـى عممنا يقينينا ال خبلؼ   ًم الحديث أك األثر الذم يككف كفرنا شنيعنا بالعمـ اليقيني، عي
ا باهلل تعالى كرسكلو ، ال يككف كاضعو إال زنديقنا كافرن فيو بأنو مكضكع مكذكب عمى النبي 

 بلـ ابف تيمية ىذا المقياس كثيرنا، كمف أمثمة ذلؾ ما يمي: ػد استعمؿ شيخ اإلسػ، كق 

  .(ّ)"ِمْنوُ  ِباأْلَْىِوَيةِ  َيتَِّسُمونَ  ،ِمنِّي َواْلُمْؤِمُنونَ  ،المَّوِ  ِمنْ  َأَنا" :  اهلل رسكؿ قاؿ * الحديث:

 ليتبكأ مختمقة أكاذيب األحاديث ىذه عجميقاؿ اإلماـ ابف تيمية:  نقد الحديث:
 أنيا - كغيرىـ المعرفة أىؿ - المسمميف عمماء جميع بيف خبلؼ ال ،النار مف مقعده فترييامي 

 فإنو األحاديث ىذه مجمكع صحة دػاعتق مف بؿ ؿ؛ػأص منيا يءػلش ليس مخمكقة مكذكبة
ال تاب فإف ييستتاب أف يجب كافر؛     .ألبتة أصؿ ألحاديثا ذهػى مف يءػلش كليس ،قتؿ كا 

                                                           

 (.ِْ/ٓ( المصدر نفسو)ُ)
 .(ُّّص) لمذىبيالمنتقى مف منياج االعتداؿ  (ِ)
 (.ّٕ/ُُ) البف تيمية الفتاكل مجمكع( ّ)



 

-َِٓ- 

قكلو:  فأما الحديث األكؿ ... ،كرسكلو اهلل يعرؼ ممف أحد قط ركاىا كال كتاب؛ في تكجد كال
 ،فيذا كفر صريح ... ،فبل يحفظ ىذا المفظ عف رسكؿ اهلل  "،أنا مف اهلل كالمؤمنكف مني"

ف اعتقده فيك كم ،كمف غبل مف الرافضة؛ كجياؿ المتصكفة ،داء اهلل النصارلػو أعػيقكل
 .(ُ)كافر

 لـ أعثر عميو في شيء مف دكاكيف المسمميف المعتمدة.  تخريج الحديث:
كمف  ،يقكلو أعداء اهلل النصارل ،كفر صريح كىك ،كذب قمت: الحديث الحكم عمى الحديث:

 ، كما قاؿ اإلماـ ابف تيمية.كمف اعتقده فيك كافر ،غبل مف الرافضة؛ كجياؿ المتصكفة
كقاؿ بعض  ،إنو كذب مختمؽ )يعني ابف حجر( قاؿ شيخنا: (ِ)كقاؿ السخاكم

ىك عند الديممي ببل إسناد عف عبد بف جراد ، ... ك االحفاظ ال يعرؼ ىذا المفظ مرفكعن 
، كقاؿ  ىذا المفظ ال يعرؼ عف النبي  :قاؿ بعض الحفاظ: (ّ)، كقاؿ الزركشيامرفكعن 

، كزاد ى النبي عميو الصبلة كالسبلـكذب مختمؽ عم :(ٓ)ألمير المالكي، كا(ْ)العجمكني
. كقاؿ اكقاؿ بعض الحفاظ ال يعرؼ بيذا المفظ مرفكعن  ،كما قالو الحافظ ابف حجر العجمكني:
  .أكرده الديممي عف عبد اهلل بف جراد ببل إسناد: (ٖ)يػ، كالقاكقج(ٕ)رمػ، كالعام(ٔ)السيكطي

، (َُ)كابف عٌراؽ الكناني ،(ٗ)ككافؽ اإلماـ ابف تيمية غير ما ذكرت المبل عمي القارم
 . كاهلل أعمـ.(ُِ)، كالكرمي(ُُ)كالشككاني

                                                           

 .(ْٕ-ّٕ/ُُ) ( المصدر نفسوُ)
 .(َُٗ/ رقـ ُُٕصالمقاصد الحسنة لمسخاكم )( ِ)
 .(ُٖٗص) لمزركشيالتذكرة في األحاديث المشتيرة ب المعركؼ المشيكرة األحاديث في المنثكرة الآللئ( ّ)
 .(ُٗٔ/ رقـ َِٓ/ُ) لمعجمكنيلخفاء كشؼ ا( ْ)
 .(ْٔ/ رقـ ْصة في األحاديث المكذكبة لؤلمير المالكي )يالنخبة البي( ٓ)
 .(ّص) لمسيكطيالدرر المنتثرة ( ٔ)
 .(ُٓ/ رقـ ٕٓصلعامرم )ا الغزم الكريـ عبد بف حمدأل الجد الحثيث في بياف ما ليس بحديث( ٕ)
 .(ٖٓـ / رقَٓصالمؤلؤ المرصكع لمقاكقجي )( ٖ)
 .(ِٕ/ رقـ ُُٗص) لممبل عمي القارماألسرار المرفكعة ( ٗ)
 .(ّٗ/ رقـ ْْٗ/ِ) البف عراؽ الكنانيتنزيو الشريعة ( َُ)
 .(َِ/ رقـ ِّٔص) لمشككانيالفكائد المجمكعة ( ُُ)
 .(ٖٓ/ ٓٗصلكرمي )لمرعي بف يكسؼ االفكائد المكضكعة في األحاديث المكضكعة ( ُِ)



 

-َِٔ- 

 المطمب الثامن: كون راوي المروي وضاًعا أو كذاًبا أو متروًكا أو منكًرا. 
إف مػػف شػػركط الحػػديث الصػػحيح، أف ينقمػػو العػػدؿ الضػػابط عػػف مثمػػو مػػف أكؿ السػػند 

يس بضػابط كعػدؿ فػي نفسػو، أك لػيس إلى منتياه؛ فإف كاف الناقؿ ليس بعدؿ كال ضػابط، أك لػ
بعػػدؿ، فػػإف الحػػديث يكػػكف ضػػعيفنا أك مكضػػكعنا عمػػى حسػػب رتبػػة راكيػػو، إال إذا كػػاف الضػػعؼ 
 -غير شديد ككاف لو طرؽ تقكيو، فإنو يتقكل إلى الحسف لغيره، كأما إف كػاف الضػعؼ شػديدنا 

ػػػا  يقػػػكؿ ابػػػف  ضػػػعيفنا،فإنػػػو ال يتقػػػكل كيبقػػػى  -كػػػأف يكػػػكف راكيػػػو كضػػػاعنا أك كػػػذابنا أك مترككن
الحػػديث الػػذم ال يخمػػك رجػػاؿ إسػػناده مػػف مسػػتكر لػػـ : "(ُ)الصػػبلح فػػي بيػػاف حػػد الحسػػف لغيػػره
كال ىػك مػتيـ بالكػذب فػي الحػديث  ،كثيػر الخطػأ فيمػا يركيػو تتحقؽ أىميتو غير أنو ليس مغفبلن 

 كيككف متف الحػديث مػع -أم لـ يظير منو تعمد الكذب في الحديث كال سبب آخر مفسؽ  -
ذلؾ قػد عػرؼ بػأف ركم مثمػو أك نحػكه مػف كجػو آخػر أك أكثػر حتػى اعتضػد بمتابعػة مػف تػابع 

كىػػك كركد حػػديث آخػػر بنحػػكه فيخػػرج بػػذلؾ عػػف أف  ؛أك بمػػا لػػو مػػف شػػاىد ،راكيػػو عمػػى مثمػػو
 ". كقد استعمؿ اإلماـ ابف تيمية ىذا المقياس كثيرنا، فمف أمثمة ذلؾ:اا كمنكرن يككف شاذن 
 

عػػف  ،عػػف حصػػيف بػػف عمػػر األحمسػػي ،(ِ)اهلل بػػف عبػػد اهلل بػػف األسػػكد عبػػد عػػف  * الحــديث:
 عف عثماف بف عفاف قاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل  ،(ْ)عف طارؽ بف شياب ،(ّ)ؽ بف عبد اهللارً خى مي 
 .(ٓ)"َمَودَِّتي َتَنْموُ  َوَلمْ  َشَفاَعِتي، ِفي َيْدُخلْ  َلمْ  اْلَعَربَ  َغشَّ  َمنْ " :

                                                           

 (.ُٗص)مقدمة ابف الصبلح (  ُ)
 .صدكؽ: (َُّْ/ رقـ َّٗصتقريب )( قاؿ ابف حجر في الِ)
ػػػمي : (َِٓٔ/ رقػػػـ ِّٓصتقريػػػب )( قػػػاؿ ابػػػف حجػػػر فػػػي الّ) ؽ بػػػف خميفػػػة كقيػػػؿ بػػػف عبػػػد اهلل األحمسػػػي ارً خى

 .ثقة :الككفي
حمسػػي عػػف أبػػي بكػػر كعمػػر كلػػو طػػارؽ بػػف شػػياب األ: (ِِْٓ/ رقػػـ ُُٓ/ُالكاشػػؼ )( قػػاؿ الػػذىبي فػػي ْ)

 .  رؤية
 . العرب فضؿ مناقب باب ، كتاب المناقب،(ِّٖٗ/ رقـ ِْٕ/ٓنف الترمذم )س( ٓ)



 

-َِٕ- 

 ركاه مػػا :مثػػؿ ،عمييػػا ظػػاىرةه  ةي رى ٍكػػالني  أحاديػػثى  ركيػػت قػػديميػػة: قػػاؿ اإلمػػاـ ابػػف ت نقــد الحــديث:
 عػف ،شػياب بػف طػارؽ عػف ،اهلل عبػد بػف مخػارؽ عػف ،عمػر بػف حصػيف حػديث مػف الترمذم
 كلػػـ ،شػػفاعتي فػي يػػدخؿ لػـ العػػرب غػش مػػف" :  اهلل رسػػكؿ قػاؿ :قػػاؿ  عفػاف بػػف عثمػاف
 عمػػػر بػػػف حصػػػيف حػػػديث مػػػف الإ نعرفػػػو ال غريػػػب حػػػديث ىػػػذا :الترمػػػذم قػػػاؿ "،مػػػكدتي تنمػػػو

   .القكم بذاؾ الحديث أىؿ عند حصيف كليس ،مخارؽ عف ،األحمسي
 فإفػػ ؛سػػمماف حػػديث معنػػى مػػف قريػػب معنػػاه الحػػديث ىػػذا )يعنػػي ابػػف تيميػػة(: قمػػت 

 فمػيس ،ليػـ بغػض مػع أك بيػـ اسػتخفاؼ مع إال يككف ال بؿ ،محبتيـ مع يككف ال لمنكع الغش
 :معػيف بػف يحيػى قػاؿ ،أحاديثػو الحفػاظ أكثػر أنكػر قد ركاه الذم ىذا صيفحي  لكف ،ابعيدن  معناه
 ،منكػػرة أحاديػػث طػػارؽ عػػف مخػػارؽ عػػف ركل بػػالقكم لػػيس :المػػديني ابػػف كقػػاؿ ،بشػػيء لػػيس
 مػػف كمػػنيـ اجػػدن  ضػػعيؼ :شػػيبة بػػف يعقػػكب كقػػاؿ ،الحػػديث منكػػر :زرعػػة كأبػػك ،البخػػارم كقػػاؿ
 مػػف كػػؿ عػػف ينفػرد معاضػػيؿ اديثػػوأح عامػػة :عػدم ابػػف كقػػاؿ ،الكػػذب إلػى الضػػعؼ بػػو يجػاكز
 .عنو ركل

 فػػػي الحػػػديث بيػػػذا اهلل عبػػػد ابنػػػو أحمػػػد يحػػػدث لػػػـ كلػػػذلؾ )يعنػػػي ابػػػف تيميػػػة(: قمػػػت
 ،األسػكد بػف اهلل عبػد بػف اهلل عبػد عػف ،بشػر بػف محمػد عف كتبو كاف قد نوإف ؛المسند حديثال

نما ،بو يحدثو فمـ الترمذم ركاه كما حصيف عف  :قػاؿ ،كجػادة المسػند فػي عنػو اهلل عبػد ركاه كا 
 عميػو تػدؿ مػا عمػى اهلل رحمػو أحمػد ككػاف. كذكػره بشػر بػف محمػد حػدثنا أبػي كتاب في كجدت
 كلػػذلؾ ،بػو يحػدث لػـ المكضػػكع مػف قريػب أك مكضػكع الحػػديث أف رأل إذا المسػند فػي طريقتػو
ػالرو  أحاديػث عمػى ضرب  عنػي حػدث مػف" :قػاؿ  النبػي ألف ،المسػند فػي بيػا يحػدث فمػـ اؿجى
 .(ُ)"الكاذبيف أحد فيك كذب أنو يرل كىك يثبحد

 ، (ْ)عبد بف حميد، ك (ّ)ؿػػد بف حنبػػػػ، كأحم(ِ)ذمػػػػػػػػػػػػو الترمػػػػػػػػػػػػػػػأخرج تخريج الحديث:

                                                           

 (.ُٕٓ/ُالبف تيمية ) الجحيـ أصحاب مخالفة المستقيـ الصراط اقتضاء( ُ)
 . العرب فضؿ مناقب باب ، كتاب المناقب،(ِّٖٗ/ رقـ ِْٕ/ٓسنف الترمذم )( ِ)
 .(ُٗٓ/ رقـ ُْٓ/ُ) بف حنبؿمسند أحمد ( ّ)
 .(ّٓ/ رقـ ْٖصبف حميد ) مسند عبد( ْ)



 

-َِٖ- 

 ،عبد اهلل بف عبد اهلل بػف األسػكد ، جميعيـ مف طريؽ(ّ)، كالبييقي(ِ)، كالبزار(ُ)كابف أبي شيبة
 .  ، بو بمفظوعف حصيف بف عمر

ــى الحــديث: ــم عم ــحُ قمػػت: الحػػديث مكضػػكع؛ آفتػػو  الحك ــن عمــر األَ َص  ،يِســمَ حْ ين ب
 ، كصفو بعضيـ بالكذب. ينفرد عف كؿ مف يركم عنومتركؾ الحديث جدنا 

قػاؿ  :يقػكؿ أبػىسػمعت  :(ٓ)، كقػاؿ ابػف أبػي حػاتـليس بشيء: (ْ)قاؿ يحيي بف معيف
 ،حػدث عػف حصػيف بػف عمػركأ أفؿ حمػد بػف حنبػأ نيػاني - أيػكبيعنى زياد بػف  -دلكيو  لي

عنػو  مشػيخ قػد رك  :(ٕ)يعقكب بف شيبةكقاؿ  .كذاب: (ٔ)بف خراش، كقاؿ انو كاف يكذبإقاؿ: 
 :(ٖ)قػػاؿ يعقػػكب بػػف سػػفيافك  ،كمػػنيـ مػػف يجػػاكز بػػو الضػػعؼ إلػػى الكػػذب ،اكىػػك ضػػعيؼ جػػدن 

ع عميػو، ىػك ا يتػابحػديثن  معمػـ يػرك أا، ال الحديث جدن  كاىي : ىك(ٗ)أبك حاتـقاؿ ك  ا،ضعيؼ جدن 
بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف الجػػػػػاركد اعبػػػػػد اهلل ، ك (ُُ)أبػػػػػك زرعػػػػػة، ك (َُ)البخػػػػػارمكقػػػػػاؿ  .متػػػػػركؾ الحػػػػػديث

: (ُْ)، كقػاؿ ابػف عػدميركم أحاديػث ننكرىػا: (ُّ)الساجي قاؿك  الحديث. منكر: (ُِ)النيسابكرم

                                                           

 .(ُّّّٖ/ رقـ ُّٗ/ُِمصنؼ ابف أبي شيبة )( ُ)
 .(ّْٓ/ رقـ ُٔ/ِمسند البزار )( ِ)
 . (ُٕ/ رقـ ُٗ/ُالبعث كالنشكر لمبييقي )( ّ)
 .(ُٖ/ رقـ ِٕٔص) ليحيى بف معيفسؤاالت ابف الجنيد ( ْ)
 .(ِْٖ/ رقـ ُْٗ/ّ) البف أبي حاتـالجرح كالتعديؿ ( ٓ)
 .(ّّْٔ/ رقـ ِّٔ/ٖ) لمخطيب البغدادمبغداد تاريخ ( ٔ)
 .(ّّْٔ/ رقـ ِّٔ/ٖ)( المصدر نفسو ٕ)
 .(ّٕٔ/ّ) الفسكم يعقكبلالمعرفة كالتاريخ ( ٖ)
 .(ِْٖ/ رقـ ُْٗ/ّ) البف أبي حاتـالجرح كالتعديؿ ( ٗ)
 .(ِٖ/ رقـ ّٖص)لو الضعفاء الصغير ك  ،(ّٖ/ رقـ َُ/ّ) لمبخارمالتاريخ الكبير ( َُ)
 .(ِْٖ/ رقـ ُْٗ/ّ) البف أبي حاتـح كالتعديؿ الجر ( ُُ)
 .(ّّْٔ/ رقـ ِّٔ/ٖ) لمخطيب البغدادمتاريخ بغداد ( ُِ)
 .(ُٖٓ/ رقـ ّٔٗ/ِ) البف عدمالكامؿ ( ُّ)
 .(ُٖٓ/ رقـ ّٔٗ/ِ)( المصدر نفسو ُْ)



 

-َِٗ- 

شػػيخ مػػف : (ُ). كقػػاؿ عمػػي بػػف المػػدينيعامػػة أحاديثػػو معاضػػيؿ ينفػػرد عػػف كػػؿ مػػف يػػركم عنػػو
: (ِ)كقػػػاؿ النسػػػائي، بػػػالقكم ركل عػػػف مخػػػارؽ عػػػف طػػػارؽ أحاديػػػث منكػػػرة أىػػػؿ الككفػػػة لػػػيس

، كقػػػاؿ ابػػػف ضػػػعيؼ بمػػػرة: (ْ). كقػػػاؿ الػػػذىبيلػػػيس بثقػػػة :(ّ)قػػػاؿ فػػػي مكضػػػع آخػػػرك  ،ضػػػعيؼ
 . كاهلل أعمـ.متركؾ: (ٓ)حجر

 الخـــــــاتمــة
تيسر لي مف أشير مقاييس الحكـ بالكضع عمى  ما كتابة عمى تعالى اهلل أحمد  

 :النتائج التي تكصمت إلييا  ابف تيمية، كىذه أىـ اإلسبلـ ند شيخالحديث ع
أف اإلماـ ابف تيمية كاف مف سبللة عظيمة كأسرة كريمة عريقة في نسبيا كحسبيا  -ُ

كعمميا، ككاف مجدد عصره كزمانو كمجتيده المطمؽ، كالزاىد العابد الكرع المجاىد 
 العامؿ.

زمانو كعصره، عمى مستكل نقد األسانيد أنو محدث ناقد في أعمى درجات النقاد في  -ِ
، كىذا الفف لـ كثيرنا تميز شيخ اإلسبلـ بميمو إلى نقد المتكف كالمتكف عمى السكاء، بؿ

يتمكف منو كثير مف أىؿ العمـ، السيما إذا كانت النكارة في المتف غير ظاىرة، أما ما 
ىكاء، فإف شيخ ، كاتضح كذبو ال سيما أكاذيب الشيعة كبعض أىؿ األوظيرت نكارت

 اإلسبلـ يكتفي غالبان في نقد متنو دكف الرجكع إلى إسناده، ألف كذبو ظاىر.
تميز اإلماـ ابف تيمية بنقد المتكف عمكمنا، كلـ يكتؼ بنقد متكف األحاديث فقط، بؿ نقد  -ّ

الكثير مف القصص كالحكايات كاآلثار، ككذلؾ مع براعتو في نقد المتكف إال أنو لـ يكف 
 نقد المتف دكف السند في الغالب. يقتصر عمى

                                                           

 .(ّّْٔ/ رقـ ِّٔ/ٖ) لمخطيب البغدادمتاريخ بغداد ( ُ)
 .(ُٖٓ/ رقـ ّٔٗ/ِ) البف عدمالكامؿ ( ِ)
 .(ُّّٔ/ رقـ ِٖٓ/ٔ) لممزمتيذيب الكماؿ ( انظر: ّ)
 .(ُُٗٓ/ رقـ ُٕٕ/ُ) لمذىبيالمغني ( ْ)
 .(ُّٖٔ/ رقـ َُٕص)البف حجر تقريب ( الٓ)



 

-َُِ- 

كاف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية مف المعتدليف في الحكـ عمى األحاديث، كلـ يكف متشددنا  -ْ
كما ادعى البعض، بؿ كاف منصفنا كؿ اإلنصاؼ في أحكامو رحمو اهلل تعالى، كدليؿ 

 ذلؾ أنو كافؽ العمماء في معظـ أحكامو عمى األحاديث.

جميعيا، كلكف كتاب منياج السنة كمجمكع الفتاكل كالرد عمى  تجمى نقد المتف في كتبو -ٓ
البكرم كأحاديث القصاص، أخذكا نصيب األسد في نقد المتكف، كذلؾ ألنو كاف يرد فييا 

 .(1)كالعقميات" عمى قـك كثيرنا ما قاؿ فييـ: "أجيؿ الناس بالسمعيات

، فمذا كاف كثيرنا ما مما تميز بو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية سعة اطبلعو كحفظو كفطنتو -ٔ
ينقد المركم الكاحد بكجكه كثيرة كلـ يكتفي بكجو كاحد أك اثنيف، مما يجعؿ المطمع عمى 

 ىذه الكجكه التيقف بصحة ما قالو اإلماـ رحمو اهلل تعالى. 

إف المقاييس التي ذكرناىا كاستخدميا كثيرنا في الحكـ بكضع الحديث كاف مكافقنا فييا  -ٕ
 الحديث كلـ يخالؼ فييا مناىج المحدثيف.لمف سبقو مف عمماء 

أكصي ختامنا أف يككف ىنالؾ العناية الكبيرة في نقد المتكف لقمة ما جمع فييا كأف يككف  -ٖ
ىناؾ أبحاث كدراسات في مثؿ ىذا المكضكع مع إماـ آخر مف أئمة المسمميف مثؿ: 

 اإلماـ النككم، كابف الممقف رحميما اهلل تعالي كغيرىما.

كالسمكات، فما  األرض رب مف كالمغفرة الثكاب فيو أرجك المقٌؿ، جيد ذافي كبعد،  
مف خطأ أك  فيو كالفضؿ، كما كاف المفُّ  كاف فيو مف صكاب فمف اهلل تعالى كحده كلو

 كأف غيرمو، لي يغفر كأف غينمو، عمى يأجرني أف اهلل تقصير فمف نفسي كالشيطاف، فأسأؿ
 عميو، كالقادر ذلؾ كلي إنو كالعمف، السر كفي العمؿ،ك  القكؿ في كالسداد اإلخبلص يرزقني
 الككيؿ. كنعـ المستعاف كىك

                                                           

 (.ُْٕ/ُٕ) البف تيمية مجمكع الفتاكل( ُ)



 

-ُُِ- 

 قائمة المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ. .ُ
 المكتػػب، الصػػباغ محمػػد :ؽيػػحقي، تالحرانػػ تيميػػة ابػػف الحمػػيـ عبػػد بػػف أحمػػد، القصػػاص أحاديػػث .ِ

 (.ـُٖٖٗ - ىػَُْٖ) ، سنةالثالثة الطبعة، بيركت – اإلسبلمي
 –الرجػػاؿ، إبػػراىيـ بػػف يعقػػكب الجكزجػػاني، تحقيػػؽ: صػػبحي السػػامرائي، مؤسسػػة الرسػػالة أحػػكاؿ .ّ

 ىػ(.َُْٓبيركت، بدكف طبعة، سنة )
 تحقيػؽ، القػارم عمػي بػالمبل المشػيكر محمػد بػف عمػي، المكضػكعة األخبار في المرفكعة األسرار .ْ

 (.ىػُُّٗبيركت، بدكف طبعة، سنة ) الرسالة مؤسسة/ األمانة دار ،الصباغ محمد
 الحكت، دار الكتب العممية.أسنى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب، محمد بف دركيش  .ٓ
مجمػػػة  أشػػير كجػػكه نقػػد المػػتف عنػػد شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػػف تيميػػة، الػػدكتكر بػػدر بػػف محمػػد العمػػاش، .ٔ

 جامعة أـ القرل لعمـك الشريعة كالمغة العربية كآدابيا.
المعػػػركؼ ابػػػف القػػػيـ،  الزرعػػػي أيػػػكب بكػػػر أبػػػي بػػػف محمػػػد ،العػػػالميف رب عػػػف المػػػكقعيف إعػػػبلـ .ٕ

 ـ(.ُّٕٗ) ، بدكف طبعة، سنةبيركت – الجيؿ دار، سعد الرءكؼ عبد طو :تحقيؽ
: كزمبلئػوالصػفدم، تحقيػؽ: الػدكتكر عمػي أبػك زيػد  خميؿ بػف أيبػؾ أعياف العصر كأعكاف النصر .ٖ

 ىػ(ُُْٖ) عة األكلى، سنةدمشؽ، الطب -بيركت، كدار الفكر  -دار الفكر المعاصرة 
إقامػػة الػػدليؿ عمػػى إبطػػاؿ التحميػػؿ )الفتػػاكل الكبػػرل(، أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف تيميػػة، تحقيػػؽ:  .ٗ

 ىػ(.َُْٖمحمد عطا كمصطفى عطا، دار الكتب العممية بيركت، الطبعة األكلى، سنة )
اقتضػػاء الصػػراط المسػػتقيـ مخالفػػة أصػػحاب الجحػػيـ، أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف تيميػػة الحرانػػي،  .َُ

 ىػ(.ُّٗٔالقاىرة، الطبعة الثانية، سنة ) –: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية تحقيؽ
د اهلل عمػػر عبػػد الكػػريـ بػػف محمػػد بػػف منصػػكر التميمػػي السػػمعاني، تقػػديـ كتعميػػؽ: عبػػ ،األنسػػاب .ُُ

 ـ(. ُٖٖٗ -ىػ َُْٖبيركت، الطبعة األكلى، سنة ) -الباركدم، دار الجناف
ند البػػزار(، أحمػػد بػػف عمػػرك البػػزار، تحقيػػؽ: محفػػكظ الػػرحمف زيػػف البحػػر الزخػػار المعػػركؼ بػػػ)مس .ُِ

  ىػ(َُْٗلمدينة، بدكف طبعة، سنة )بيركت، ا -اهلل، مؤسسة عمـك القرآف، مكتبة العمـك كالحكـ 
 كعمؽ أصكلو كدقؽ حققو، الدمشقي كثير بف إسماعيؿ الفداء أبي الحافظ ، لئلماـكالنياية البداية .ُّ

 (. ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖ) األكلى، سنة الطبعة، العربي التراث حياءإ دار، شيرم عمي حكاشيو



 

-ُِِ- 

البػػدر الطػػالع بمحاسػػف مػػف بعػػد القػػرف السػػابع، محمػػد بػػف عمػػي الشػػككاني، كيميػػو الممحػػؽ التػػابع  .ُْ
لمبدر الطالع، جمعػو محمػد بػف محمػد بػف يحيػى بػف الحسػني اليمنػي الصػنعاني، كضػع حكاشػيو: 

 ـ(. ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖركت، الطبعة األكلى: سنة )بي –خميؿ المنصكر، دار الكتب العممية 
 ـ.ُُٖٗ تكنس الييمة، الحبيب محمد آشي، الكادم برنامج .ُٓ
البعػػث كالنشػػكر، أحمػػد بػػف حسػػيف البييقػػي، تحقيػػؽ: محمػػد السػػعيد بػػف بسػػيكني زغمػػكؿ، مؤسسػػة  .ُٔ

 ـ(.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖالكتب الثقافية، الطبعة األكلى، سنة )
 بمرتضػى ، الممقٌػبف محٌمػد بػف عبػد الػرٌزاؽ الحسػينيحٌمػد بػتاج العركس مف جػكاىر القػامكس لم .ُٕ

بيدم، المحقؽ:  ىػ(َُْٕة الثانية، سنة )عمي ىبلؿ، مطبعة حككمة الككيت، الطبع الز 
 العمميػة الكتػب دار ،الػكردم بػابف الشػيير مظفػر بػف عمػر الػديف زيػف، اإلمػاـ الكردم ابف تاريخ  .ُٖ

 (.ـُٔٗٗ - ىػُُْٕ، سنة )بيركت/ لبناف -
حيػاء العممػي البحػث مركػز ،سػيؼ نػكر محمػد أحمػد :تحقيػؽ، الدكرم ركاية - معيف ابف اريخت .ُٗ  كا 

 ـ(.ُٕٗٗ - ىػُّٗٗ) ، سنةاألكلى الطبعة، المكرمة مكة - اإلسبلمي التراث
 السػػبلـ عبػػد عمػػر: تحقيػػؽ، الػػذىبي أحمػػد بػػف محمػػد، كاألعػػبلـ المشػػاىير ككفيػػات اإلسػػبلـ تػػاريخ .َِ

 .(ـُٕٖٗ - ىػَُْٕ، سنة )األكلى الطبعة، بيركت -لبناف، العربي الكتاب دار ،تدمرم
التػػاريخ األكسػػػط )كىػػك المطبػػػكع خطػػػأ باسػػـ التػػػاريخ الصػػغير(، محمػػػد بػػػف إسػػماعيؿ بػػػف إبػػػراىيـ  .ُِ

 -الجعفي البخارم، تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد، فيرس أحاديثو: يكسؼ المرعشي، دار المعرفػة 
 ـ(.ُٖٔٗىػ ػ َُْٔبيركت، الطبعة األكلى، سنة )

تػػاريخ بغػػداد، اإلمػػاـ أبػػي بكػػر أحمػػد بػػف عمػػي الخطيػػب البغػػدادم، تحقيػػؽ: مصػػطفى عبػػد القػػادر  .ِِ
 ىػ(.ُُْٕبيركت، الطبعة األكلى، سنة ) –عطا، دار الكتب العممية 

، عمي بف الحسف بف ىبػة اهلل بػف عبػد اهلل المعػركؼ بػػ"ابف عسػاكر"، تحقيػؽ: تاريخ مدينة دمشؽ .ِّ
 ـ(.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ، بدكف طبعة، سنة )دار الفكرعمر بف غرامة العمركم، 

، اإلسػػفراييني محمػػد بػػف طػػاىر ،اليػػالكيف الفػػرؽ عػػف الناجيػػة الفرقػػة كتمييػػز الػػديف فػػي التبصػػير .ِْ
 ـ(.ُّٖٗ، سنة )األكلى الطبعة، بيركت - الكتب عالـ ،الحكت يكسؼ كماؿ :تحقيؽ

 عبػد :تحقيػؽ، السػيكطي بكػر أبػي بػف الػرحمف عبػداإلماـ  ،النكاكم تقريب شرح في الراكم تدريب .ِٓ
 ، بدكف طبعة.الرياض – الحديثة الرياض مكتبة ،المطيؼ عبد الكىاب

تذكرة المكضكعات، اإلماـ محمد طاىر بف عمي اليندم الفتني، إدارة الطباعػة المنيريػة، الطبعػة  .ِٔ
 ىػ(.ُّّْاألكلى، سنة )



 

-ُِّ- 

األكلػى، سػنة  الطبعة: الرياض، -الكطف  دار الشبؿ، عمي اإلسبلـ، تاريخ مف اإلسبلـ شيخ ترجمة .ِٕ
 ىػ(.ُُْٕ)
 - الرشػػػيد دار، عكامػػػة محمػػد: تحقيػػػؽ،  العسػػقبلني حجػػػر بػػػف عمػػي بػػػف أحمػػد، التيػػػذيب تقريػػب .ِٖ

 ـ(.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ، بدكف طبعة، سنة )سكريا
بػف عػٌراؽ الكنػاني، اتنزيو الشريعة المرفكعػة عػف األحاديػث الشػنيعة المكضػكعة، عمػي بػف محمػد  .ِٗ

و كعمػػؽ عميػػو: عبػػد الكىػػاب عبػػد المطيػػؼ كعبػػد اهلل بػػف محمػػد الغمػػارم، دار حققػػو كراجػػع أصػػكل
 ىػ(.َُْْبيركت، الطبعة الثانية، سنة ) -الكتب العممية 

، سػنة كلػىاأل الطبعة، بيركت - الفكر دار، العسقبلني حجر بف عمي بف أحمد، التيذيب تيذيب .َّ
 (.ـُْٖٗ - ىػَُْْ)
 كادػعػػ ارػبشػػ :ؽػتحقيػػ، المػػزم الػػرحمف عبػػد الزكػػي فبػػ يكسػػؼفػػي أسػػماء الرجػػاؿ،  الكمػػاؿ تيػػذيب .ُّ

 ـ(.َُٖٗ - ىػََُْ) ، سنةاألكلى الطبعة، بيركت – الرسالة مؤسسة ،معركؼ
 الػديف شػرؼ السػيد :تحقيػؽ، البسػتي التميمػي أحمػد بػف حبػاف بػف محمػد حاتـ يأب ، اإلماـالثقات .ِّ

 .ـ(ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗ) ، سنةاألكلى الطبعةبيركت،  -الفكر دار، أحمد
 الػػديف جمػػاؿ كالحػافظ البزرالػػي الػػديف عمػـ كالحػػافظ تيميػػة ابػف األعػػبلـ لؤلئمػػة نفيسػة تػػراجـ ثػبلث .ّّ

 -األثيػر ابف دار ،العجمي ناصر بف محمد :تحقيؽ، الذىبي الديف شمس اإلماـ الحافظك ، المزم
 (. ـُٓٗٗ - ىػُُْٓ، بدكف طبعة، سنة )الككيت

 ،كأيامػػو كسػػننو كسػػمـ عميػػو اهلل صػػمى اهلل ؿرسػػك  أمػػكر مػػف المختصػػر الصػػحيح المسػػند لجػػامعا .ّْ
 ناصػػػر بػػػف زىيػػػر محمػػػد :حقػػػؽت البخػػػارم، المغيػػػرة بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف محمػػػداإلمػػػاـ 
 (.ىػُِِْ) ، سنةاألكلى الطبعة، النجاة طكؽ دار ،الناصر

الجد الحثيػث فػي بيػاف مػا لػيس بحػديث، أحمػد بػف عبػد الكػريـ الغػزم العػامرم، تحقيػؽ: أبػك عبػد  .ّٓ
بيػػركت، الطبعػػة األكلػػى،  -رحمف فػػكاز أحمػػد زمرلػػي، دار ابػػف حػػـز لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع الػػ

 ـ(.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖسنة )
الجرح كالتعديؿ، اإلماـ الحافظ أبي محمد عبد الػرحمف بػف أبػي حػاتـ الػرازم، دار الكتػب العمميػة  .ّٔ

 ـ(.ُِٓٗ -ىػ ُُّٕبيركت، الطبعة األكلى، سنة ) –
 خيػر اهلل، عبػد بػف محمػكد بػف نعمػاف البركػات يأبػ اإلمػاـ ،فػاألحمديػ ةػاكمػمح فػي العينيف جبلء .ّٕ

 (.ـُُٖٗ - ىػَُُْ، بدكف طبعة، سنة )المدني مطبعة ،اآللكسي الديف
، الحرانػي تيميػة بف الحميـ عبد بف أحمد ، اإلماـ أبي العباس تقي الديفكالنقؿ العقؿ تعارض درء .ّٖ

 ىػ(.ُُّٗ) ، بدكف طبعة، سنةالرياض – دبيةاأل الكنكز دار ،سالـ رشاد محمد :تحقيؽ



 

-ُِْ- 

 عبػد محمػد :تحقيػؽ، العسػقبلني محمد بف عمي بف أحمد، الثامنة المائة أعياف في الكامنة الدرر .ّٗ
 (.ـُِٕٗ - ىػُِّٗ، سنة )اليند -بادآ يدرح - العثمانية المعارؼ دائرة مجمس ،افخ المعيد

التركػػػي الػػػديف السػػػيكطي، تحقيػػػؽ: عبػػػد اهلل الػػػدرر المنثػػػكر فػػػي التفسػػػير بالمػػػأثكر، اإلمػػػاـ جػػػبلؿ  .َْ
 ىػ(ُِْْعة األكلى، سنة )، مركز ىجر لمبحكث كالدراسات العربية كاإلسبلمية، الطببالتعاكف

 مركػز شػمتكت، محمػد فيػيـ بػردم، تغػرم ابػف الػديف الصػافي لجمػاؿ المنيػؿ عمػى الشػافي الػدليؿ .ُْ
 .مكة القرل/ أـ البحث العممي جامعة

 :ؽػتحقيػ"، القيسػراني ابفػ"ب المعركؼ المقدسي طاىر بف محمد الفضؿ يأبـ ، اإلماالحفاظ ذخيرة .ِْ
 (.ـُٔٗٗ - ىػُُْٔ، بدكف طبعة، سنة )الرياض - مؼػالس دار ،يػالفريكائ فػالرحم عبد

 الرشػد/ الناشػر: مكتبػة غػدة، أبػك الفتػاح عبػد لمػذىبي، كالتعػديؿ الجػرح فػي قكلػو يعتمػد مػف ذكػر .ّْ
 ىػ(.َُْْسنة )الخامسة،  الطبعة: الرياض،

مػة، عبػد الػرحمف بػف أحمػد بػف رجػب، تحقيػؽ كتعميػؽ: عبػد الػرحمف بػف الذيؿ عمى طبقػات الحناب .ْْ
 ـ(.ََِٓ -ىػ ُِْٓالرياض، الطبعة األكلى، سنة ) -سميماف العثيميف، مكتبة العبيكاف 

 المكتػػب، الشػػاكيش زىيػػر  :تحقيػػؽ، الدمشػػقي الػػديف ناصػػر بػػف بكػػر أبػػي بػػف محمػػد، الػػكافر الػػرد .ْٓ
 ىػ(.ُّّٗ) ، سنةاألكلى الطبعة، بيركت  – إلسبلميا
 بػػف الحمػػيـ عبػػد بػػف أحمػػد العبػػاس يأبػػ ، اإلمػػاـ البريػػة خيػػر زيػػارة كاسػػتحباب األخنػػائي عمػػى الػػرد .ْٔ

 .القاىرة – السمفية المطبعة ،اليماني المعممي يحيى بف الرحمف عبد :تحقيؽ، الحراني تيمية
 دار ،الزرعػػي أيػػكب بكػػر أبػػي بػػف محمػػد اهلل عبػػد يبػػأ ، اإلمػػاـالمشػػتاقيف كنزىػػة المحبػػيف ركضػػة .ْٕ

 ـ(.ُِٗٗ -ىػ ُُِْ) ، بدكف طبعة، سنةبيركت – العممية الكتب
د ػد محمػػسؤاالت ابف الجنيد إبراىيـ بف عبد اهلل الختمي ألبي زكريا يحيى بف معيف، تحقيػؽ: أحمػ .ْٖ

 ـ(.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖة المنكرة، الطبعة األكلى، سنة )ػة الدار بالمدينػيؼ، مكتبػنكر س
 الجامعػػػة ،العمػػرم قاسػػػـ عمػػي محمػػػد :تحقيػػؽ، السجسػػتاني داكد أبػػػا اآلجػػرم عبيػػػد أبػػي سػػؤاالت .ْٗ

 ـ(.ُٕٗٗ - ىػُّٗٗ، بدكف طبعة، سنة )المنكرة المدينة - اإلسبلمية
 محمػػػد الػػرحيـ عبػػػد :تحقيػػؽ، البغػػػدادم الػػدارقطني عمػػر بػػػف عمػػي، لمػػػدارقطني البرقػػاني سػػؤاالت .َٓ

 ىػ(.َُْْ) ، سنةاألكلى الطبعة، باكستاف – جميمي نوخا كتب ،القشقرم أحمد
 دار ،كآخػػركف شػػاكر محمػػد أحمػػد :تحقيػػؽ، السػػممي الترمػػذم عيسػػى بػػف محمػػد، الترمػػذم سػػنف  .ُٓ

 ، بدكف طبعة.بيركت – العربي التراث إحياء
 نجػـ :تحقيػؽ، الحنبمػي الكرمػي يكسػؼ بػف مرعػي، تيميػة ابف عمى األئمة ثناء في الزكية الشيادة .ِٓ

 ىػ(.َُْْ) ، سنةاألكلى الطبعة، بيركت – الرسالة مؤسسة، الفرقاف دار، خمؼ لرحمفا عبد



 

-ُِٓ- 

 بػف عمػي: تحقيػؽ، الزرعػي أيػكب بكػر أبي بف محمد، كالمعطمة الجيمية عمى المرسمة الصكاعؽ .ّٓ
 ـ(.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ) ، سنةالثالثة الطبعة، الرياض – العاصمة دار ،اهلل الدخيؿ محمد

ـ الحافظ محمد بػف إسػماعيؿ البخػارم، تحقيػؽ: محمػد إبػراىيـ زايػد، دار الضعفاء الصغير، اإلما .ْٓ
 ـ(.ُٖٔٗ-ىػ َُْٔة األكلى، سنة )ػركت، الطبعػبي –ع ػر كالتكزيػة كالنشػة لمطباعػالمعرف

الضعفاء الكبير، اإلماـ أبػي جعفػر محمػد بػف عمػرك بػف مكسػى بػف حمػاد العقيمػي، حققػو ككثقػو:  .ٓٓ
 ىػ(.َُْْبيركت، الطبعة األكلى، سنة ) -الكتب العممية عبد المعطي أميف قمعجي، دار 

الضعفاء كالمترككيف، اإلماـ أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف الجكزم، تحقيؽ: عبد  .ٔٓ
 ـ(.ُٖٔٗ-ىػ َُْٔبيركت، الطبعة األكلى، سنة ) -اهلل القاضي، دار الكتب العممية 

، زايػػد بػػراىيـإ محمػػكد :تحقيػػؽ، النسػػائي عيبشػػ بػػف عمػػى بػػف أحمػػد مػػاـاإل، كالمتػػرككيف الضػػعفاء .ٕٓ
 (.ـُٖٔٗ - ػىَُْٔ، سنة )كلىاأل الطبعة ،بيركت - المعرفة دار

 فػػاركؽ :تحقيػػؽ، الصػػكفي األصػػبياني أحمػػد بػػف اهلل عبػػد بػػف أحمػػد نعػػيـ يأبػػ ، اإلمػػاـالضػػعفاء .ٖٓ
 ـ(.ُْٖٗ -ىػ َُْٓ) ، سنةاألكلى الطبعة، البيضاء الدار - الثقافة دار ،حمادة

 .ىػ(َُّْالطبعة: األكلى ) بيركت، العممية  الكتب دار الحفاظ، جبلؿ الديف السيكطي، تطبقا .ٗٓ
 عبػػدك  الطنػػاحي محمػػد محمػػكد :تحقيػػؽ، السػػبكي الكػػافي عبػػد بػػف عمػػي، الكبػػرل الشػػافعية طبقػػات .َٔ

 (.ىػُُّْ، سنة )الثانية الطبعة، كالتكزيع كالنشر لمطباعة ىجر ،الحمك محمد الفتاح
إلمػػاـ أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف سػػعد بػػف منيػػع الياشػػمي، تحقيػػؽ: زيػػاد محمػػد الطبقػػات الكبػػرل، ا .ُٔ

 ىػ(.َُْٖالمدينة المنكرة، بدكف طبعة، سنة )  -منصكر، مكتبة العمـك كالحكـ 
 ىػ(. ُِّٗمصر )- كىبة  عمر، الناشر: مكتبة عمي تحقيؽ:  طبقات المفسريف، الداككدم،  .ِٔ
 قدامػة بػف اليادم عبد بف أحمد بف محمد، تيمية بف أحمد اإلسبلـ شيخ مناقب مف الدرية لعقكدا .ّٔ

 ، بدكف طبعة.بيركت  – العربي الكاتب دار ،الفقي حامد محمد: تحقيؽ ،المقدسي
 مصطفىك  عطا القادر عبد محمد حقؽ، تالحراني تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد ،الكبرل الفتاكل .ْٔ

 (.ـُٕٖٗ - ىػَُْٖ، سنة )كلىاأل الطبعةبيركت،  - العممية الكتب دار ،عطا القادر عبد
: نشػػر، السػػخاكم الػػرحمف عبػػد بػػف محمػػد الػػديف شػػمس لمعراقػػي، الحػػديث ألفيػػة شػػرح المغيػػث فػػتح .ٓٔ

 (.ىػَُّْ) سنة  األكلى، الطبعة، لبناف – العممية الكتب دار
 :تحقيػؽ، الشػككاني محمػد بػف عمػي بف محمداإلماـ  ،المكضكعة األحاديث في المجمكعة الفكائد .ٔٔ

 ىػ(.َُْٕ) ، سنةالثالثة الطبعة، بيركت - اإلسبلمي المكتب ،المعممي يحيى مفالرح عبد
 الطبعػػة، بيػػركت - صػػادر دار ،عبػػاس إحسػػاف :حقػػؽ، تالكتبػػي شػػاكر بػػف محمػػد، الكفيػػات فػكات .ٕٔ

 ـ(.ُْٕٗ -ـُّٕٗاألكلى، سنة )
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مطبعػة ، ، نسخة مصكرة عف الطبعػة الثالثػة لممحمد بف يعقكب الفيركز آبادمالقامكس المحيط،  .ٖٔ
 ـ(.   ُٖٕٗ -ىػ ُّٖٗىػ(، الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب، سنة )َُُّاألميرية سنة )

 محمػد، تحقيػؽ: الػذىبي بػف أحمػد بػف محمػد، السػتة الكتػب فػي ركايػة لػو مػف معرفػة فػي الكاشؼ .ٗٔ
 ـ(.ُِٗٗ -ىػ ُُّْ، سنة )كلىاأل الطبعة ،جدة- القرآف عمـك مؤسسةك  القبمة دار، عكامة

 يحيػى :تحقيػؽ، يػالجرجانػ محمػد بػف اهلل عبػد بػف عػدم بػف اهلل عبػد، الرجػاؿ ضػعفاء في مؿالكا .َٕ
 ـ(.ُٖٖٗ -ىػ َُْٗ، بدكف طبعة، سنة )بيركت -الفكر دار ،غزاكم مختار

 بيركت، بدكف طبعة. –كتاب التاريخ الكبير، محمد بف إسماعيؿ البخارم، دار الكتب العممية  .ُٕ
، اإلماـ تقي الديف أحمد بف عمي المقريزم، تحقيؽ: سعيد عبػد كتاب السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ .ِٕ

 ـ(.ُّٕٗالفتاح عاشكر، بدكف دار نشر، الطبعة الثانية، سنة )
كتػػاب المكضػػكعات، عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػى بػػف الجػػكزم ، تحقيػػؽ: عبػػد الػػرحمف محمػػد عثمػػاف،  .ّٕ

 ـ(.ُٔٔٗ -ىػ ُّٖٔالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى، سنة ) -المكتبة السمفية 
 محمػد بػف إسػماعيؿ ،النػاس ألسػنة عمػى األحاديػث مػف اشػتير عمػا اإللباس كمزيؿ الخفاء كشؼ .ْٕ

 (.ـُٖٖٗ -  ىَُْٖ) ، سنةالثالثة الطبعة، لبناف – بيركت العممية الكتب دار،  العجمكني
 فػػٌكاز :ؽيػػحق، تخميػػؿ القػػاكقجي بػػف محمػػد، مكضػػكع بأصػػمو أك لػػو أصػػؿ ال فيمػػا صػػكعر الم المؤلػػؤ .ٕٓ

 ىػ(.ُُْٓبيركت، الطبعة األكلى، سنة ) اإلسبلمية البشائر دار ،يمرلز  أحمد
 –الآللػػػئ المصػػػنكعة فػػػي األحاديػػػث المكضػػػكعة، عبػػػد الػػػرحمف السػػػيكطي، دار الكتػػػب العمميػػػة  .ٕٔ

 بيركت، بدكف طبعة.
" لمزركشػي، التذكرة فػي األحاديػث المشػتيرة"ب المعركؼ المنثكرة في األحاديث المكضكعة الآللئ .ٕٕ

 ىػ(.َُْٔسنة ) األكلى، الطبعة بيركت،– الكتب دار عطاء، القادر عبد ىمصطف تحقيؽ
 - العمميػػة الكتػػب دار ، الحنبمػػي الدمشػػقي عػػادؿ بػػف عمػػي بػػف عمػػر، الكتػػاب عمػػـك فػػي المبػػاب .ٖٕ

 (.ـُٖٗٗ - ىػُُْٗ) ، سنةاألكلى الطبعة، بيركت
بد اهلل عمػي الكبيػر لساف العرب، اإلماـ محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم، تحقيؽ: ع .ٕٗ

 القاىرة، بدكف طبعة. -كآخركف، دار المعارؼ 
محمػػػد بػػػف حبػػػاف التميمػػػي البسػػػتي، تحقيػػػؽ: ف كالضػػػعفاء كالمتػػػرككيف، المجػػػركحيف مػػػف المحػػػدثي .َٖ

 ـ(.ُِٗٗ -ىػ ُُِْبيركت، بدكف طبعة، سنة ) -محمكد إبراىيـ زايد، دار المعرفة 
 أنػػكر: حقػػؽ، تالحرانػػي تيميػػة بػػف الحمػػيـ عبػػد فبػػ أحمػػد العبػػاس أبػػك الػػديف تقػػي ،الفتػػاكل مجمػػكع .ُٖ

 (.ـََِٓ - ىػُِْٔسنة ) ،الثالثة الطبعة، الكفاء دار، الجزار عامرك  الباز
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 :تحقيػػؽ، المػػالكي المعػػافرم العربػػي بػػف بكػػر يأبػػ القاضػػياإلمػػاـ  ،الفقػػو أصػػكؿ فػػي المحصػػكؿ .ِٖ
 (.ـُٗٗٗ- ػىَُِْ) ، سنةاألكلى الطبعة، األردف – البيارؽ دار ،درمبال عمي حسيف

 بػفا عمػي بػف أسػعد بف اهلل عبد محمد الزماف، أبي حكادث معرفة في اليقظاف كعبرة الجناف مرآة .ّٖ
 ـ(.ُّٗٗ - ىػُُّْالقاىرة، سنة ) – اإلسبلمي الكتاب دار: الناشر اليافعي، سميماف

 مؤسسػة ،كآخػركف األرنػؤكط شػعيب :حقػؽ، تحنبػؿ بػف أحمػد ، اإلمػاـحنبػؿ بف أحمد اإلماـ مسند .ْٖ
 (.ـُٗٗٗ - ىػَُِْ، سنة )الثانية الطبعةبيركت،  - لرسالةا
، عبد اهلل بف محمد بف أبي شػيبة العبسػي الكػكفي، تحقيػؽ: محمػد عكامػة، مصنؼ ابف أبي شيبة .ٖٓ

 ـ(.ََِٔ -ىػ ُِْٕجدة، الطبعة األكلى، سنة ) -الناشر: دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية 
، حققػػو كراجػػع نصكصػػو كعمػػؽ سػػمطاف القػػارم عمػػى بػػف، المصػػنكع فػػي معرفػػة الحػػديث المكضػػكع .ٖٔ

 -ائر اإلسػػبلمية ػب، كدار البشػػحمػ –بلمية ػعميػو: عبػد الفتػاح أبػك غػدة، مكتػػب المطبكعػات اإلسػ
 ـ(.ُْٗٗ -ىػ ُُْْبيركت، الطبعة الخامسة، سنة )

 محمػػد السػػبلـ عبػػد :حقػػؽ، تزكريػا بػػف فػػارس بػػف أحمػػد الحسػيف يأبػػ ، اإلمػػاـالمغػػة مقػػاييس معجػـ .ٕٖ
 .(ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ، سنة )طبعةبيركت، بدكف  - الفكر دار ،ىاركف

 العظػػيـ عبػػد العمػػيـ عبػػد: تحقيػػؽ، الكػػكفي العجمػػي صػػالح بػػف اهلل عبػػد بػػف أحمػػد ،الثقػػات معرفػػة .ٖٖ
 ـ(.ُٖٓٗ - ىػَُْٓ) ، سنةاألكلى الطبعة، كرةػالمن المدينة - الدار ةػمكتب، البستكم

 يؿ المنصكر، دار الكتب العممية تحقيؽ: خمالمعرفة كالتاريخ، يعقكب بف سفياف الفسكم،  .ٖٗ
المغني في الضعفاء، اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الػذىبي، تحقيػؽ: نػكر الػديف  .َٗ

 قطر، بدكف طبعة. -عتر، إدارة إحياء التراث اإلسبلمي 
المقاصػػد الحسػػنة فػػي بيػػاف كثيػػر مػػف األحاديػػث المشػػتيرة عمػػى األلسػػنة، محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف  .ُٗ

لسػخاكم، صػػححو كعمػػؽ حكاشػػيو: عبػػد اهلل محمػػد الصػديؽ، قدمػػو كتػػرجـ لممؤلػػؼ: عبػػد الكىػػاب ا
 ـ(.ُٕٗٗ-ىػ ُّٗٗبيركت، الطبعة األكلى، سنة ) -عبد المطيؼ، دار الكتب العممية 

 الػرحمف عبػد :تحقيؽ، مفمح بف محمد بف إبراىيـ، أحمد اإلماـ أصحاب ذكر في األرشد المقصد .ِٗ
 (.ـَُٗٗ - ىػَُُْ، بدكف طبعة، سنة )السعكدية – الرياض - دالرش مكتبة ،العثيميف

 كمحمػػكد السػػامرائي صػػبحي: الكسػػي، تحقيػػؽ حميػػد بػػف عبػػد حميػػد، بػػف عبػػد مسػػند مػػف المنتخػػب .ّٗ
 ـ(.ُٖٖٗ - ىػَُْٖسنة ) األكلى، القاىرة، الطبعة – السنة مكتبة: الصعيدم، الناشر

 ،الجػكزم بػف محمػد بػف عمػي بػف الرحمف عبد رجالف يأب ، اإلماـكاألمـ الممكؾ تاريخ في المنتظـ .ْٗ
 ىػ(.ُّٖٓ) ، سنةاألكلى الطبعة، بيركت - صادر دار



 

-ُِٖ- 

داؿ في نقض كػبلـ أىػؿ الػرفض كاالعتػزاؿ، اختصػره محمػد بػف عثمػاف ػاج االعتػى مف منيػالمنتق .ٓٗ
الػػذىبي، كعمػػػؽ حكاشػػػيو محػػب الػػػديف الخطيػػػب، الرئاسػػػة العامػػة إلدارة البحػػػكث العمميػػػة كاإلفتػػػاء 

 ىػ(.َُْٗالرياض، الطبعة الثانية، سنة ) -لدعكة كاإلرشاد، اإلدارة العامة لمطبع كالترجمة كا
بلـ الشػػيعة القدريػػة، أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف تيميػػة، جامعػػة ػمنيػػاج السػػنة النبكيػػة فػػي نقػػض كػػ .ٔٗ

 ـ(.ُُٗٗ -ىػ ُُُْاإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، الطبعة األكلى، سنة )
الناشػر:  الحميػد، عبػد الػديف محػي محمػد أحمػد، العميمػي، اإلماـ أصحاب راجـت المنيج األحمد في .ٕٗ

 ىػ(. َُْْالطبعة الثانية، سنة ) الكتب بيركت، عالـ
 –منيج النقػد عنػد المحػدثيف نشػأتو كتاريخػو، الػدكتكر محمػد مصػطفى األعظمػي، مكتبػة الكػكثر  .ٖٗ

 ىػ(.َُٗٗ -ىػ َُُْالمممكة العربية السعكدية، الطبعة الثالثة، سنة )
 ـ(.ُٔٓٗنجاتي، الناشر: القاىرة، سنة ) يكسؼ أحمد الكافي، بعد المنيؿ الصافي كالمستكفى .ٗٗ

 عػادؿك  معػكض محمػد عمػي :تحقيػؽ، الػذىبي أحمػد بػف محمد، الرجاؿ نقد في االعتداؿ ميزاف .ََُ
 ـ(.ُٓٗٗ، بدكف طبعة، سنة )بيركت – العممية الكتب دار ،المكجكد عبد أحمد

: محمػد حسػيف تقديـيكسؼ بف تغرم بردم األتباكي،  ،ممكؾ مصر كالقاىرةالنجـك الزاىرة في  .َُُ
 ـ(.ُِٗٗ -ىػ ُُّْبيركت، الطبعة األكلى، سنة ) –شمس الديف، دار الكتب العممية 

، المػػالكي الكبيػر األميػر محمػد ، اإلمػاـالبريػة خيػػر عمػى المكذكبػة األحاديػث فػي البييػة النخبػة .َُِ
 ىػ(.َُْٗكتب اإلسبلمي بيركت، الطبعة األكلى، سنة )تحقيؽ زىير بف سالـ الشاكيش، الم

  اهلل عمى افترل فيما العنيد الجيمي المريسي عمى سعيد بف عثماف سعيد أبي اإلماـ نقض .َُّ
 مكتبػػػة ،األلمعػػي حسػػػف بػػف رشػػيد: تحقيػػػؽ، سػػعيد بػػف عثمػػػاف سػػعيد أبػػياإلمػػػاـ  ،التكحيػػد مػػف

 ـ(.ُٖٗٗ) ، سنةاألكلى الطبعة، الرياض - الرشيد
 العمميػة الكتػب دار ،النػكيرم الكىاب عبد بف أحمد الديف شياب ،األدب فنكف في األرب يةنيا .َُْ

 (.ـََِْ - ىػ ُِْْ) ، سنةاألكلى الطبعةلبناف،  - بيركت
: رػى، الناشػػمصطفػ كتركػي األرنػاؤكط أحمد: الصفدم، تحقيؽ أيبؾ بف الكافي بالكفيات، خميؿ .َُٓ

 ـ(.َََِ -ىػ َُِْكلى: سنة )ة األػركت، الطبعػبي – راثػالت اءػإحي دار
 المرتضػػي: تحقيػػؽ، المنػػاكم الػػرؤكؼ عبػػد، اإلمػػاـ حجػػر ابػػف نخبػػة شػػرح فػػي كالػػدرر اليكاقيػػت .َُٔ

 (.ـُٗٗٗ، بدكف طبعة، سنة )الرياض - الرشد مكتبة ،أحمد الزيف
 
 

 


