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 َظاِىَرُة اْنِتَشاِر اَلَحاِديِث الَواِىَيِة َعَمى ااْلْنَترِنِت 
 وُسُعِل الَحدِّ ِمْنَيا
  (ٔ)نافذ حسين حمَّاد
  (ٕ)ىعة غازي فرج اهلل

 ممخص
يا ظاىرة إن   حيث، يتناكؿ البحث ظاىرة انتشار األحاديث الكاىية عمى االنترنت 
 .لتبادؿ المعمكمات في عصرنا الحاضر كأسرعيا انتشارنا يا تتعمؽ بأىـ كسيمةو ألن   ؛خطيرة

ا، ثـ الكقكؼ عمى أنكاع  كيشتمؿ البحث عمى بياف المراد باألحاديث الكاىية لغةن كاصطالحن
حثاف خطكرة األحاديث الكاىية المنتشرة عمى االنترنت كأسباب انتشارىا، كبعد ذلؾ يبٌيف البا

 انتشار األحاديث الكاىية عمى االنترنت، ثـ يتحد ث الباحثاف عف سيبيؿ الحدِّ مف ىذه الظاىرة.
 المقدمة

كًر أىٍنفيًسنىا، مىٍف يىٍيًد اهللي فىال ميًضؿ   نىعيكذي ًبًو ًمٍف شيري نىٍستىٍغًفريهي، كى ٍمدى ًلم و نىٍستىًعينيوي كى  إف  اٍلحى
ٍف ييٍضًمؿٍ  مى ٍبديهي كىرىسيكليوي.  لىوي، كى م دنا عى     فىال ىىاًدمى لىوي، كىأىٍشيىدي أىٍف ال إلىوى ًإال اهللي، كىأىٍشيىدي أف  ميحى

 أما بعد.
انتشرت في اآلكنة األخيرة األحاديث الكاىية عمى االنترنت بشكؿو غير مسبكؽ، فمقد 

الذم صاحبو تفٌشي الجيؿ كذلؾ بسبب التقدـ التكنكلكجي اليائؿ الذم كصؿ العىالىـ إليو، ك 
لدل الكثير مف الن اس بعمـك الديف كخاصةن عمـ الحديث الشريؼ. ككانت الفرصة مييأة 
ألعداء اإلسالـ كي ينشركا الدسائس كاألكاذيب بيف الناس، في حيف لـ يكظِّؼ عمماء 

ف كانت ىناؾ بعض الجيكد ال تي المسمميف ىذا التطكر لخدمة اإلسالـ بالشكؿ المطمكب. كا 
 بيًذلىت ألجؿ ىذا الغرض؛ فيي ال تكفي لصدِّ ىذه الحممة الشرسة. 

ظاىرة انتشار الحاديث الواىية عمى كقد أردنا مف خالؿ ىذا البحث كالذم بعنكاف "
"،  أف نىٍدرس ىذه الظاىرة كنبٌيف الجيكد التي بذلت في سبيؿ الحدِّ االنترنت وُسُعل الحدِّ منيا

                                                           

 غزة . –( األستاذ الدكتكر في الحديث كعمكمو بكمية أصكؿ الديف بالجامعة اإلسالمية ُ)
 ( ماجستير في الحديث كعمكمو .ِ)
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يؼ بيا كنشرىا بيف الن اس، مع إيجاد بعض الحمكؿ كالمقترحات منيا؛ كي نساىـ في التعر 
 األخرل التي يرل الباحثاف أف مف شأنيا معالجة ىذه الظاىرة.

 أواًل: أىمية الموضوع وعواعث اختياره:
ا كانت   إف  أىمية ىذا البحث تىٍنبيع مف أىمية االنترنت في عصرنا الحاضر، كلم 

نِّب مستخدمي االنترنت األحاديث الكاىية قد انتشرت  عمى االنترنت، أصبح مف كاجبنا أف نيجى
 األحاديث الكاىية، كأف نبيِّف ليـ كيؼ يتحققكف مف صحة األحاديث.

أما الباعث عمى اختيار ىذا المكضكع؛ فيك خطكرة ىذه الظاىرة، كالتي لـ تحظ  
      يتبعو  بالدراسة كما يجب، فكاف ىذا البحث ليضع جزءنا مف الحمكؿ، كينبغي أف

 دراسات أخرل.
 ثانًيا: أىداف العحث:

 دراسة ظاىرة انتشار األحاديث الكاىية عمى االنترنت، كمعرفة أنكاعيا كأسبابيا. (ُ
 كضع الحمكؿ كالمقترحات التي مف شأنيا معالجة ىذه الظاىرة. (ِ

 ثالثًا: منيج العحث:
 اتبع الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي، كقاما بما يمي: 

 اآليات الكاردة في البحث إلى القرآف الكريـ.عزك  (ُ
ذا كاف الحديث في الصحيحيف نقتصر عمى العزك  (ِ تخريج األحاديث الكاردة في البحث، كا 

 إلييما، كنتكسع في غير ذلؾ مف األحاديث.
 بياف الحكـ عمى األحاديث الكاردة في البحث؛ إذا كانت مف غير الصحيحيف. (ّ
 البحث.بياف غريب األلفاظ الكاردة في  (ْ

 راعًاا: خطة العحث:
 تككف البحث مف مقدمة، كأربعة مباحث، كخاتمة.ي
 كفييا بياف أىمية المكضكع كبكاعث اختياره، كأىداؼ البحث، كمنيجو.المقدمة: 

ا كحكميا.المعحث الول:   المراد باألحاديث الكاىية لغةن كاصطالحن
 األحاديث الكاىية لغة.المطمب الول:  
ا. المطمب الثاني:   األحاديث الكاىية اصطالحن
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 حكـ ركاية الحديث الكاىي كالعمؿ بو.المطمب الثالث:  
 .كأسبابيا ظاىرة انتشار األحاديث الكاىية عمى االنترنتالمعحث الثاني: 

 أنكاع األحاديث الكاىية المنتشرة عمى االنترنت.المطمب الول: 
 االنترنت. أسباب انتشار األحاديث الكاىية عمىالمطمب الثاني:  

 خطكرة انتشار األحاديث الكاىية عمى االنترنت.المعحث الثالث: 
 سيبيؿ الحد مف ظاىرة انتشار األحاديث الكاىية عمى االنترنت.المعحث الراعع: 

 كتشمؿ أىـ نتائج البحث كالتكصيات.الخاتمة: 
 

 المعحث الول
 المراد عالحاديث الواىية لغًة واصطالًحا وحكميا

 :ول: الحاديث الواىية لغةالمطمب ال 
"، كىي تدؿُّ عمى استرخاء في الش يء، ككؿ شيءو َوَىىمشتقة مف " "واىية" كممة

عيؼى  . ككىًىيى الحائط، إذا ضى عيؼى استرخى رباطيو فيك كاهو. يقاؿ: كىىىى الشيء فيك كاهو، أم: ضى
 (ُ)كىـ  بالسُّقكط.

ََمُء َفِفَي   عز كجؿ:" في القرآف الكريـ في قكؿ اهللواىيةككردت كممة " ِت السَّ ]َواْكَشؼَّ

": "أم: ضعيفة. يقاؿ: كىىىى واىيةقاؿ القرطبي في بياف معنى "  {61}احلاقَّة:َيْوَمئٍِذ َواِهَقٌة[ 
عيؼ جدنا. كيقاؿ: كالـه كاهو، أم: ضعيؼ". البناء يىًيي كىٍىينا فيك كاهو: إذا ضى
(ِ) 

                                                           

ق(: ّٓٗريا )ت: " في: معجـ مقاييس المغة، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكوىى( انظر: مادة "ُ)
حاح، محمد بف ُّٗٗبيركت، ) -(، تحقيؽ: عبد الس الـ ىاركف، دار الفكرُْٔ/ٔ) ق(، كمختار الصِّ

ـ(، كلساف العرب، ُٖٔٗبيركت، الطبعة ) -(، مكتبة لبنافَّٕق(: )صٔٔٔأبي بكر الر ازم )ت: 
الكبير، محمد  (، تحقيؽ: عبد اهللّْٔٗ/ٔق(: )ُُٕأبك الفضؿ محمد بف مكـر بف منظكر )ت: 

 القاىرة. -حسب اهلل، ىاشـ الشاذلي، دار المعارؼ
( الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيِّف لما تضم نو مف السًّن ة كآم الفرقاف، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد القرطبي ِ)

بيركت،  -(، تحقيؽ: د. عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالةََِ/ُِق(: )ُٕٔ)ت: 
 ق(.ُِْٕة األكلى )الطبع
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 :االمطمب الثاني: الحاديث الواىية اصطالحً 
ىك نكعه مف أنكاع الحديث الضعيؼ، كقد كاف األئمة يطمقكف عمى  الحديث الكىاًىي

اه " (ُ)الحديث أن و كاىي، كزم كتابنا في األحاديث الكاىية سم  الامل كصن ؼ اإلماـ ابف الج 
". كما كصؼ النُّق اد بعض الركاة بأف  حديثيـ كاىي، كجعميـ المتناىية في الحاديث الواىية

عؼ الش ديد،  (ِ)ابف حجر في المرتبة العاشرة مف مراتب الجرح كالتعديؿ. كىي مرتبة الض 
، كال ييٍعتىبىري فيو. كىؤالء ال ييٍحتىجُّ بحديثيـ، كال ييٍكتىبي
(ّ) 

عيؼ الس اقط، ككذلؾ قكليـ واىييتبي ف مما سبؽ أف  كممة " " تطمؽ عمى الش يء الض 
عؼ؛ الذم ال ييٍعتىبر بو، كال يصمح أٍف يككف " يطمؽ عمى الحديحديث واىي" ث شديد الض 

 دليالن يستنبط منو حكمنا شرعينا.
 :المطمب الثالث: حكم رواية الحديث الواىي والامل عو

عيفة، مف غير  تساىؿ العمماء في ركاية ما ًسكىل المكضكع مف األحاديث الض 
كاـ كالعقائد. قاؿ اإلماـ ابف الصالح: اىتماـو ببياف ضعفيا، كذلؾ فيما ال تعمُّؽ لو باألح

"يجكز عند أىؿ الحديث كغيرىـ التساىؿ في األسانيد كركاية ما ًسكىل المكضكع مف أنكاع 
األحاديث الضعيفة مف غير اىتماـو ببياف ضعفيا فيما ًسكىل صفات اهلل تعالى كأحكاـ 

ضائؿ األعماؿ، كسائر الشريعة مف الحالؿ كالحراـ كغيرىما. كذلؾ كالمكاعظ كالقىصص، كف
كم عنو ذلؾ (ْ)كف الترغيب كالترىيب، كسائر ما ال تعمُّؽ لو باألحكاـ كالعقائد".ػػػػػػػػػػفن  كممف ري

                                                           

إذىا   ( كمف أمثمة ذلؾ: ما نيًقؿ عف اإلماـ أحمد بف حنبؿ في حديث البىراء بف عىازب "رىأىٍيتي رىسيكؿى اهلل ُ)
فىعى يىدىٍيًو إلىى قىًريبو ًمٍف أيذينىيو ثيـ  ال يىعيكدي"، قاؿ: "ىذا حديثه كاىي". )البدر المنير في  ة رى اٍفتىتىحى الص الى

المعركؼ "بابف الميمقِّف"  -حاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير، أبك حفص عمر بف عميتخريج األ
(، تحقيؽ: مصطفى أبك الغيط، كعبد اهلل بف سميماف، كياسر بف كماؿ، دار ْٖٖ/ ّق(: )َْٖ)ت: 
 ق(.ُِْٓالرياض، الطبعة األكلى ) -اليجرة

(، تحقيؽ: أبك ُٖق(: )ص ِٖٓقالني )ت: ( انظر: تقريب التيذيب، أحمد بف عمي بف حجر العسِ)
 األشباؿ صغير أحمد الباكستاني، دار العاصمة.

اإلسكندرية،  -(، مركز اليدل لمدراساتُُٖ( انظر: تيسير مصطمح الحديث، د. محمكد الط حاف: )ص ّ)
 ق( .ُُْٓ)

تحقيؽ:     (،َُّق(: )صّْٔ( عمـك الحديث، أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف الش يرزكرم )ت: ْ)
 ق(.َُْٔدمشؽ، ) -نكر الديف عتر، دار الفكر
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 (ُ)اإلماـ أحمد بف حنبؿ، كسفياف الث كرم، كسفياف ابف عييىٍينة.
أما العمؿ بالحديث الكاىي؛ فيك شديد الضعؼ كما تقدـ، كالذم عميو جميكر  
ف الحديث الذم اشتد ضعفو ال ييٍعمىؿ بو. نىقىؿى الس خاكم عف ابف حجر قكلو في بياف العمماء أ

شرائط العمؿ بالحديث الضعيؼ أن يا ثالثة شركط؛ أكليا متفؽه عميو كىك: "أف يككف الضعؼ 
غير شديد، فىيىٍخريج مف انفرد مف الكذابيف كالمت يميف بالكذب كمف فىحيشى غمطو".
كىذا يعني  (ِ)

كف أن و ال يجكز العمؿ بالحديث شديد الضعؼ. أف  جميكر العمماء يىرى
 المعحث الثاني

 وأسعاعيا ظاىرة انتشار الحاديث الواىية عمى االنترنت
انتشرت في اآلكنة األخيرة األحاديث الكاىية كالمكضكعة عمى االنترنت بشكؿو  

منتديات الحكارية، كالشبكات ممحكظ. كىذه األحاديث يكثر تداكليا في مكاقع االنترنت، كال
ٍنتىًشرىة عمى  االجتماعية، كغيرىا... كفي ىذا المبحث سىنىعرض أنكاع األحاديث الكاىية المي

 االنترنت، كنبيِّف أسباب انتشارىا.
 المطمب الول: أنواع الحاديث الواىية الُمْنَتِشرة عمى االنترنت:

ت كثيرة، كمنيا ما يصؿ إلى درجة إف  األحاديث الكاىية الميٍنتشرة عمى االنترن 
 المكضكع، كىذه األحاديث يمكف تقسيميا إلى األنكاع التالية:

 أحاديث واىية منتشرة منذ الِقَدم، وقد َنصَّ الئمة عمى تضايفيا: (ٔ
كىػػػػػػػي أحاديػػػػػػػث ذكرىػػػػػػػا األئمػػػػػػػة الػػػػػػػذيف صػػػػػػػن فكا فػػػػػػػي األحاديػػػػػػػث المشػػػػػػػتيرة عمػػػػػػػى 

 تيٍنشىر إلى يكمنا ىذا عمى االنترنت كيػرددىا عام ة نة كبي نكا ضعفيا، كما تزاؿ ػػػػػػػػػاأللس

                                                           

ق(:         ّْٔ( انظر: الكفاية في معرفة أصكؿ عمـ الركاية، أبك بكر أحمد بف عمي البغدادم )ت: ُ)
ميت غىٍمر، الطبعة األكلى  -(، تحقيؽ: أبك إسحاؽ إبراىيـ الدمياطي، دار اليدلّٗٗ -ّٖٗ/ ُ)
 ق(.ُِّْ)

ق(:       َِٗفي الصالة عمى الحبيب الشفيع، محمد بف عبد الرحمف السخاكم )ت:  ( القكؿ البديعِ)
دمشؽ، الطبعة األكلى. كانظر لمتكسع: األجكبة الفاضمة  -(، تحقيؽ: بشير عيكف، دار البيافّْٔ)ص 

(، تعميؽ: ّٓ -ّٔق(: )صَُّْلألسئمة العشرة الكاممة، أبك الحسنات محمد عبد الحي المكنكم )ت: 
 ق(. ُُْْحمب، الطبعة الثالثة ) -الفتاح أبك غدة، مكتبة المطبكعات اإلسالميةعبد 



 

-ّْٖ- 

   ، كمثاؿ ىذا النكع: الن اس، كتيٍنسىب إلى الن بي 
 ".الُمْؤِمُن كيٌِّس َفِطنٌ " حديث:

   وع:ــــــــــــٌث موضـــــــــــوىو حدييكره يتداكلو عام ة الن اس، ػػػػػػػػثه مشػػػػػػػػذا حديػػػػػػػكى
اعي في مسػػػػػػػػػػػأخرج يىاب،ػػػػػػػػػػند الشِّ ػػػػػػػػػػػػو القيضى

يخ األصفياني في ػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػكابف أب (ُ)
عػػػػػػػػػػبف عىمامىيماف ػػػػػػؽ سي ػػػػػػػػػػػػػكالىما مف طري (ِ)اؿ،ػػػػػػػاألمث  ي ػػػػف أبػػػػػػػعف أبىاف ب (ّ)ي،ػػػػػػػػػػػرك الن خى

                                                           

(، ُِٖ/ حديث رقـ: َُٕ/ ُق(: )ْْٓ( مسند الشياب، أبك عبد اهلل محمد بف سالمة القضاعي )ت: ُ)
 ق(.َُْٓتحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى )

المعركؼ بأبي الشيخ األصبياني )ت:  -كم، أبك محمد عبد اهلل بف محمد( األمثاؿ في الحديث النبِ)
(، تحقيؽ: د. عبد العمي عبد الحميد، الدار السمفية، الطبعة ِٖٓ/ حديث رقـ: ُٖٗق(: )ص ّٔٗ

 ق(.َُِْاألكلى )
عي، أبك داكد: كذ اب، يضع الحديث، متفؽه عمى تضعيفو. ّ)  ( سيمىيماف بف عمرك الن خى

بف عبد اهلل: "ذاؾ كذ اب الن ٍخع"، كقاؿ يزيد بف ىاركف: "ال يحؿ ألحد أف يركم عف سميماف  قاؿ شىًريؾ
ابف عمرك الن خعي"، كقاؿ ابف معيف: "كاف رجؿ سكء كذ اب خبيث قىدىًرم، كلـ يكف ببغداد رجؿه إال كىك 

عي، كاف يضع الحديث"، كنقؿ ابف أبي حاتـ عنو قكلو: "ليس بشيء، يكذب،  خير مف أبي داكد الن خى
ا:  يضع الحديث"، كقاؿ عمي بف المديني: "كاف يضع الحديث"، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "كذاب"، كقاؿ أيضن
"كاف يضع األحاديث الكاذبة، كاف يرفع عف عثماف بف األسكد أحاديث يسندىا ما سمعت بيا مف أحد"، 

كقاؿ الجكزجاني: "كاف يضع الحديث"،  كقاؿ البخارم: "معركؼ بالكذب، سمعت قتيبة )بف سعيد( يقكلو"،
"كسيًئؿى أبك زرعة عف سميماف بف عمرك فقاؿ: "كاف آية". كذكر عنو أشياء منكرة كغم ظ القكؿ فيو جدنا". 
عىاف الحديث، كيفتعالف، أحدىما سميماف بف عىمرك  كقاؿ أبك حاتـ: "كاف في الن خع شيخاف ضعيفاف يىضى

ركؾ الحديث كاف كذابنا. كامتنع مف قراءة حديثو"، كقاؿ عبد الرحمف بف الن خعي، كىك ذاىب الحديث، مت
يكسؼ بف ًخراش: "متركؾ الحديث"، كقاؿ صالح بف محمد: "كاف يضع الحديث"، كقاؿ الن سائي: 
ا في الظاىر إال أن و  "متركؾ الحديث"، كذكره العقيمي في الضعفاء، كقاؿ ابف حباف: "كاف رجالن صالحن

ديث كضعنا، ككاف قىدىرينا، ال تحؿ كتابة حديثو إال عمى جية االختبار كال ذكره إال مف كاف يضع الح
طريؽ االعتبار"، كقاؿ ابف عدم: "اجتمعكا عمى أن و يضع الحديث"، كقاؿ الحاكـ: "لست أشؾ في 

ضعو الحديث عمى تقٌشفو ككثرة عبادتو"، كقاؿ الذىبي: "كاف يكذب"، كذكره سبط ابف العجمي في ك 
"الكشؼ الحثيث عم ف رمي بكضع الحديث" كقاؿ عنو: "الكذاب"، كقاؿ ابف حجر: "كذ بو كنسبو إلى 

 = الكضع، مف المتقدميف كالمتأخريف ممف نيًقؿى كالميـ في الجرح، أك أل فكا فيو فكؽ الثالثيف نفسنا".
 



 

-ّْٗ- 

                                                                                                                                                    

(، َِِ/ ْق(: )ّٓٔانظر: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، أبك أحمد عبد اهلل بف عدم الجرجاني )ت: = 
بيركت، الطبعة األكلى  -عمي محمد معكض، دار الكتب العممية -تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد

دراسة كترتيب كتحقيؽ، الدكتكر أحمد محمد نكر سيؼ:  -ق(. كيحيى بف معيف ككتابو التاريخُُْٖ)
حياء التراث اإلسالميٓٓٓ/ ّ) ق(. ُّٗٗطبعة األكلى، )مكة المكرمة، ال -(، مركز البحث العممي كا 

(، دار إحياء التراث ُِّ/ْق(: )ِّٕكالجرح كالتعديؿ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد الرازم )ت: 
ق(. كتاريخ مدينة الس الـ، أبك بكر أحمد بف عمي الخطيب ُِّٕبيركت، الطبعة األكلى ) -العربي

بيركت، الطبعة  -اإلسالمي (، تحقيؽ: بشار معركؼ، دار الغربِّ/َُق(: )ّْٔالبغدادم )ت: 
ق(:  ِٔٓق(. كالتاريخ األكسط، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم )ت: ُِِْاألكلى )

ق(. ُُْٖالرياض، الطبعة األكلى ) -(، تحقيؽ: محمد إبراىيـ المحيداف، دار الصميعيَِٓ/ِ)
(، تحقيؽ: محمكد ٓٓصق(: )ِٔٓكالضعفاء الصغير، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم )ت: 

ق(. كالتاريخ الكبير، أبك عبد اهلل محمد بف َُْٔبيركت، الطبعة األكلى ) -إبراىيـ زايد، دار المعرفة
ق(. كأحكاؿ َُْٕبيركت، الطبعة ) -(، دار الكتب العمميةِٖ/ ْق(: )ِٔٓإسماعيؿ البخارم )ت: 

(، تحقيؽ: عبد العميـ َّّصق(: )ِٗٓالرجاؿ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني )ت: 
باكستاف. كالضعفاء كالمترككيف، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي  -البىٍستىكم، حديث أكاديمي

 -(، تحقيؽ: بكراف الضناكم، كماؿ يكسؼ الحكت، مؤسسة الكتب الثقافيةَُِق(: )صَّّ)ت: 
ق(: ِّّرك العقيمي )ت: ق(. كالضعفاء، أبك جعفر محمد بف عمَُْٓبيركت، الطبعة األكلى )

ق(. َُِْالرياض، الطبعة األكلى ) -(، تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي، دار الصميعيْٗٗ/ِ)
ق(:     ّْٓكالمجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف، أبك حاتـ محمد بف حباف البستي )ت: 

اف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، ق(. كميز ُُِْبيركت، ) -(، تحقيؽ: محمكد زايد، دار المعرفةّّّ/ ُ)
(، تحقيؽ: عمي معكض، عادؿ عبد المكجكد، دار َّٖ/ّق(: )ْٖٕمحمد ابف أحمد الذىبي )ت: 

ق(. كالمغني في الضعفاء، محمد بف أحمد الذىبي )ت: ُُْٔبيركت، الطبعة األكلى ) -الكتب العممية
قطر، الطبعة  -سالمي(، تحقيؽ: نكر الديف عتر، إدارة إحياء التراث اإلَْٓ/ ُق(: )ْٖٕ

ق(. كالكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديث، أبك الكفاء إبراىيـ بف محمد سبط ابف العجمي َُْٕ)
ق(. كلساف َُْٕ(، تحقيؽ: صبحي السامرائي، عالـ الكتب، الطبعة األكلى )َُّق(: )صُْٖ)ت: 

د الفتاح أبك غدة، دار (، تحقيؽ: عبُٔٔ/ْق(: )ِٖٓالميزاف، أحمد بف عمي بف حجر العسقالني )ت: 
 ق(.ُِّْبيركت، الطبعة األكلى ) -البشائر اإلسالمية



 

-َْْ- 

 نس بف مالؾ مرفكعنا.عف أ (ُ)عىي اش،
كذكره الس خاكم في "المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى 

فىاء كميًزيؿ اإللباس عم ا اشتير مف األحاديث  (ِ)األلسنة"، كأكرده العجمكني في "كشؼ الخى
 (ْ)".كذكره األلباني في السمسمة الضعيفة كقاؿ: "مكضكع (ّ)عمى ألسنة الن اس" كضع فو.

 أحاديث ال أصل ليا في كتب السُّنَّة النَّعويَّة: (ٕ
ىناؾ أحاديث كثيرة منتشرة عمى االنترنت ال أصؿ ليا في كتب السُّن ة؛ فال ييٍعرىؼي 

 مصدرىا، ككأن يا قد أيلِّفىت حديثنا. كمثاؿ ىذا النكع:
ْعح" حديث: ر يْ ة الظُّ اَل صَ  كَ رَ تَ  نْ مَ ور، وَ نُ  وِ يِ جْ ي وَ فِ  يَس مَ فَ  َمْن َتَرَك َصاَلة الصُّ

ة اَل صَ  كَ رَ تَ  نْ مَ وة، وَ قُ  ومِ سْ ي جِ فِ  يَس مَ ر فَ صْ ة الاَ اَل صَ  كَ رَ تَ  نْ مَ ة، وَ كَ رَ و عَ قِ زْ ي رِ فِ  يَس مَ فَ 
اهلل  كَ ارَ  عَ ، اَل ةٌ احَ رَ  وِ مِ وْ ي نَ فِ  َس يْ مَ فَ  ا ِ شَ ة الاِ اَل صَ  كَ رَ تَ  نْ مَ ة، وَ رَ مَ ثَ  هِ دِ ي أوالَ فِ  َس يْ مِ فَ  بِ رِ غْ المَ 
 ".ةاَل الصَّ  نِ ي عَ يِ مْ يُ  قِ زْ ي رِ فِ 

كىذا الحديث ال أصؿ لو فيما نعمـ، كغير مكجكد في كتب الحديث، كييٍنشىر عمى 
 االنترنت دكف إسناد.

 أحاديث واىية منقوٌلة عن الشياة: (ٖ
كيقصد بيذا النكع: األحاديث الكاىية المنتشرة عمى االنترنت كمصدرىا كتب 

 في مصنفاتيػػـ. فال كجكد ليذه األحاديث في كتب   الن بي الشيعة؛ الذيف يىٍكثير الكذب عمى 

                                                           

( أبىاف بف أبي عياش فيركز البصرم، أبك إسماعيؿ: قاؿ ابف حجر: "متركؾ". )تقريب التيذيب: ُ)
 (.َُّص

حمف ( المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة، أبك الخير محمد بف عبد الر ِ)
بيركت،  -(، تعميؽ: عبد اهلل محمد الصديؽ، دار الكتب العمميةّْٖق(: )صَِٗالسخاكم )ت: 
 ق(.ُّٗٗالطبعة األكلى )

( كشؼ الخفاء كميًزيؿ اإللباس عم ا اشتير مف األحاديث عمى ألسنة الن اس، إسماعيؿ بف محمد العجمكني ّ)
 ق(.ُُّٓسي، الطبعة )(، مكتبة القدِّٖٔ/ حديث رقـ: ِّٗ/ ِق(: )ُُِٔ)ت: 

ق( َُِْ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا الس يئ في األمة، محمد ناصر الديف األلباني)ت ْ)
 ق(.ُُِْالرياض، الطبعة األكلى ) -(، مكتبة المعارؼَٕٔ/ حديث رقـ: ُِٖ/ِ)



 

-ُْْ- 

 الحديث النبكم. كمثاؿ ىذا النكع:
 نَ يْ عَ  ابَ جَ ى الحِ الَ اَ تَ  بُ الرَّ  حَ تَ ر فَ كْ الشُّ  ةَ دَ جْ سَ  دَ جَ سَ  مَّ ى ثُ مَّ ا صَ ذَ إِ  دَ عْ اَ الْ  إنَّ "حديث: 

 مَّ ثَ  يَ دَ يْ عَ  مَ تَ أَ ي، وَ تِ يضَ رِ ى فَ دَّ ي، أَ دِ عْ ى عَ وا إلَ رُ ظُ انْ  يْ تِ كَ ئِ اَل ا مَ : يَ ولُ قُ يَ فَ  ةِ كَ ئِ اَل المَ  نَ يْ عَ وَ  دِ عْ الاَ 
ا نَ عَّ ا رَ ة: يَ كَ ئِ اَل مَ الْ  ولُ قُ تَ و؟ فَ ا لَ اذَ ي مَ تِ كَ ئِ اَل ا مَ و، يَ يْ مَ و عَ عِ  تُ مْ اَ نْ ا أَ ى مَ مَ ًا عَ رَ كْ ي شُ لِ  دَ جَ سَ 
 بُّ ول الرَّ قُ يَ ك، فَ تُ نَّ ا جَ نَ عَّ ا رَ ة: يَ كَ ئِ اَل مَ الْ  ولُ قُ تَ و؟ فَ ا لَ اذَ مَ  مَّ ى: ثَ الَ اَ تَ  بُّ الرَّ  ولُ قُ يَ  مَّ ك، ثَ تُ مَ حَ رَ 
 اَل ا؟ فَ اذَ مَ  مَّ ى: ثَ الَ اَ تَ  بُّ ل الرَّ وُ قَ يَ و، فَ مّ ا ىَ مَ  اهُ فَ ا كَ نَ عَّ ا رَ ة: يَ كَ ئِ اَل مَ ول الْ قٌ تَ ا؟ فَ اذَ مَ  مَّ ى: ثُ الَ اَ تَ 
ول قُ تَ ا؟ فَ اذَ مَ  مَّ ي ثُ تِ كَ ئِ اَل ى: يا مَ الَ اَ اهلل تَ  ولُ قُ يَ ة، فَ كَ ئِ اَل مَ الْ  وُ تْ الَ  قَ إالَ  رِ يْ خَ الْ  نَ مِ   ٌ يْ ى شَ قَ عْ يَ 
ي، مِ ضْ فَ و عِ يْ لَ إِ  لُ عِ قْ أُ ي، وَ نِ رَ كَ ا شَ مَ و كَ نَّ رَ كُ شْ ى: لََ الَ اَ اهلل تَ  ولُ قُ يَ ا، فَ نَ لَ  مَ مْ  عِ ا الَ نَّ عَّ ا رَ ة: يَ كَ ئِ اَل مَ الْ 
 ".يتِ مَ حْ و رَ يَّ رِ أُ وَ 

، كفي حقيقة األمر ىك  ف حديث الن بي كىذا الكالـ اٍشتيًير عمى االنترنت أن و م
ن ما ييٍسنىد في كتب الشيعة إلى جعفر الصادؽ. ليس مف كالـ الن بي   (ُ)، كا 

 أحاديث واىية ُتْنَشر عالتدليس عمى الاامة: (ٗ
األحاديث الكاىية التي تنشر بالتدليس عمى العاٌمة؛ ىي التي يقاؿ فييا  "ركاه 

في صحيحو، أك ييٍعزىل الحديث إلى كتابو مف كتب السُّنة؛  البخارم"؛ كىك ليس مما خر جو
 كىك ليس مكجكد فيو. كىذا أخطر األنكاع لما فيو مف الكذب كالتدليس.

 ومن أمثمة ىذا النوع:
 حديثه ييٍنشىر عمى المنتديات، كالبريد اإللكتركني، كغيره... بيذا السياؽ:

ا لي فانكفأ ي أخيط ثوعً لما قالت: كنت في حجرتهلل در السيدة عائشة... "
عينما كنت في حيرتي أتحسس مخيطي . المصعاح وأظممت الحجرة وسقط المخيط أي اإلعرة

ة مَ مْ إذ أطل عمي رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمم عوجيو من عاب الحجرة. رفع الشَّ 
وأطل عوجيو.. قالت: فواهلل الذي ال إلو إال ىو، لقد أضا ت أرجا  الحجرة من نور 
      وجيو.. حتى لقد التقطت المخيط من نور طماتو.. ثم التفُت إليو فقمت: عأعي أنت 

فقال: "يا عائشة الويل لمن ال يراني يوم القيامة"، قالت:  !يا رسول اهلل .. ما أضوأ وجيك
                                                           

لكنيك،  -لمطبعة الجعفرية(، اُُُ/ ُ( انظر: مف ال يحضره الفقيو، أبك جعفر محمد بف عمي القٌمي: )ُ)
 ـ(.ُٖٖٗالطبعة )



 

-ِْْ- 

، "ومن ذا الذي ال يراك يوم القيامة يا رسول اهلل؟ قال: "الويل لمن ال يراني يوم القيامة
رت عنده فمم ـــــمن ذك: "ول اهلل؟ قالــــــــــوم القيامة يا رسـومن ذا الذي ال يراك ي ت:ـقال

 ".يصل عميّ 
 (". ٕٔٓ/ٔ)الحديث:  اإلمام أحمد في(، و ٖٙٗ٘)رواه الترمذي في الحديث: 

كىذا الحديث غير مكجكد في ىذيف الكتابيف، كال في غيرىما مف كتب السُّن ة الن بكية 
ف عزكه إلييما فيو تدليسه عمى القارئ.فيما نعمـ،   كا 

 ومن المثمة عمى ذلك أيًضا:
كم عف عبد اهلل بف عمرك في فضؿ الكضكء، كىك منتشر عمى االنترنت؛ رٍ األثر المى  

الرواح تارج في مناميا إلى  " :كنٌصو: "عف عبد اهلل بف عمرك رضي اهلل عنيما قاؿ
ان طاىًرا سجد عند الارش، ومن ليس عطاىر ؛ فتؤمر عالسجود عند الارش. فمن كالسما 

 ". ركاه البخارم".سجد عايًدا عن الارش
كىذا األثر ييٍعزىل إلى البخارم مع اإليياـ أن و مما خر جو في الصحيح؛ ألن و ىك  

المقصكد عند اإلطالؽ. كىك غير مكجكد في الصحيح إن ما ركاه البخارم في التاريخ الكبير 
 (ُ)بإسنادو ضعيؼ.

 المطمب الثاني: أسعاب انتشار الحاديث الواىية عمى االنترنت:
إف  ظاىرة انتشار األحاديث الكاىية مكجكدة منذ الًقدىـ؛ لكنيا تجددت اآلف كانتشرت  

أكثر في عصرنا الحاضر عمى االنترنت، حيث أصبح بإمكاف الجميع أف يكتب كيىٍنشير ما 

                                                           

/ حديث رقـ: ِْٖ/ْ(، كالبييقي في شعب اإليماف )ِِٗ/ٔ( أخرجو البخارم في التاريخ الكبير )ُ)
(، بإسنادو ضعيؼ، فيو عمي بف غالب الًفٍيًرم، كىك ضعيؼ. قاؿ الذىبي: "تكقؼ فيو أحمد"، ِِٕٓ

دِّث حتى كقع المناكير في ركايتو كبطؿ االحتجاج بيا؛ ألن و كقاؿ ابف حباف: "كاف كثير التدليس فيما ييحى 
ال ييٍدرىل سىماعو لما يىرًكم عمف يىٍركم في كؿ ما يىٍركم، كمف كاف ىذا نىٍعتو كاف ساقط االحتجاج بما 
يركل لما عميو الغالب مف التدليس". كجعمو ابف حجر في المرتبة الخامسة مف مراتب المدلسيف. )انظر: 

 -(، كالمجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيفَُٖ/ٓلمذىبي: ) -العتداؿ في نقد الرجاؿميزاف ا
(، كتعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، أحمد بف عمي بف حجر ُُِ/ ِالبف حباف: )

 عماف، الطبعة األكلى(. -(، تحقيؽ: عاصـ القريكتي، مكتبة المنارٔٓق(: )صِٖٓالعسقالني )ت: 



 

-ّْْ- 

طالع عمى األحاديث الميٍنتىًشرة عمى االنترنت يريد دكف رقابةو أك قيكد. كمٍف خالؿ اإل
 كأنكاعيا؛ تبي ف لنىا أف  اٍنًتشىار ىذه الظاىرة يعكد إلى األسباب التالية:

حيث يىٍنشير البعض األحاديث الكاىية رغبةن في تحذير  الدافع الديني والرغعة في الخير: (ُ
يالحظ بكثرة عمى االنترنت،  الن اس مف ارتكاب المعاصي كحٌثيـ عمى فعؿ الخيرات، كىذا

 ث متبكعنا بعبارة "انشرىا كلؾ األجر" كنحكىا... مما يدفع الن اس إلى ػػػػػػد الحديػػػػػػػث تجػػػػػػحي
 الميسىارعة في نىشر ىذه األحاديث طمعنا في األجر، دكف التحقؽ مف صحة ما يىٍنشير.

ناس بما يترتب عمى نشر أحد أسباب انتشار الحديث الكاىي جيؿ ال الجيل عالدين: (ِ
األحاديث الكاىية، كجيميـ بأمكر الديف، فتجدىـ يتجرؤكف عمى نشر الحديث دكف التأكد 

ف أكثر الذيف ينشركف الحديث الكاىي ىـ مف العامة.  مف درجتو، كا 
إف  أصحاب البدع كاألفكار المنحرفة يركجكف لفكرىـ كضالالتيـ  وجود الفرق الُمْنَحرفة: (ّ

، كليـ مكاقع ينشركف فييا ذلؾ، كىي خطيرة حيث إف  مستخدمي االنترنت عمى االنترنت
في الغالب ال يتحققكف مف ىكية المكقع كصاحبو، فيىتىمىٌقكف ما فييا مف بدع كضالالت 
كيتأثركف بيا كينشركنيا. كىذه المكاقع بعضيا ظاىر مخالفتيا لمنيج أىؿ السنة كالجماعة 

لييا، كأخرل تخفي عدائيا ألىؿ السنة كالجماعة كتتسٌمى كتحمؿ اسـ الفرقة التي تنتسب إ
 بأسماء تخفي أمرىا.

حيث إف الجميع يستطيع أف ينشر ما يريد عمى االنترنت  سيولة النشر عمى االنترنت: (ْ
 كال رقابة عمى النشر، ك ال يكجد قيكد أك شركط.

 المعحث الثالث
 خطورة انتشار الحاديث الواىية عمى االنترنت

فشي األحاديث الكاىية عمى االنترنت لو مخاطر عظيمة، كتكمف خطكرة ذلؾ إف  ت 
 فيما يمي:

 أف  االنترنت أىـ كسائؿ تبادؿ المعمكمات في عصرنا الحاضر. (ُ



 

-ْْْ- 

كىؤالء  (ُ)مستخدـ؛ اثنين مميارعدد مستخدمي االنترنت في العالـ يصؿ إلى أكثر مف  (ِ
 مف شت ى األماكف كيحممكف أفكارنا كعقائد شت ى.

سرعة انتشار المعمكمات عمى االنترنت كتبادليا، كىذا يساىـ في سرعة انتشار ىذه  (ّ
األحاديث، فالحديث الذم ييٍكتب عمى منتدل أك غيره، تجده انتشر في دقائؽ معدكدة إلى 

 مئات المكاقع.
أف  الذم يىٍكتيب عمى االنترنت ىك أم شخص، كليس ىناؾ شركط أك قيكد، فكؿ مف  (ْ

تطيع أف يركِّج لو عبر االنترنت، ككؿ مف يريد أف ينشر حديثنا كاىينا أك يحمؿ فكرنا يس
 مكضكعنا ينشره.

الفئة المستيدفة ىي ًمٍف كؿ شرائح المجتمع، كفييـ المتعمـ كالجاىؿ، كالصغير كالكبير،  (ٓ
 كمف الس يؿ أف يتأثر بعض ىؤالء بما ييٍنشىر عمى االنترنت كيصدِّقو.

 المعحث الراعع
 من ظاىرة انتشار الحاديث الواىية عمى االنترنت ُسُعل الحد

بعد أف تحدثنا عف ظاىرة انتشار األحاديث الكاىية عمى االنترنت كأسبابيا 
كخطكرتيا؛ يجدر بنا أف نبٌيف سيبيؿ الحٌد منيا، كقد ارتأل الباحثاف أف ذلؾ ممكف مف خالؿ 

 ما يمي:
ديث بأسمكبو سيؿ ميبىسط يناسب الجميع. تأسيس مكقع لتعريؼ الن اس بعمـ مصطمح الح أواًل:

كيقـك بتكعية مستخدمي االنترنت بخطكرة نشر األحاديث الكاىية؛ كضركرة التأكد مف صحة 
األحاديث قبؿ نشرىا عمى االنترنت. كأف يشتمؿ المكقع عمى تكجيو الن اس إلى كيفية التحقؽ 

 س.مف صحة األحاديث، كعمؿ حمالت لنشر ىذا المكقع بيف الن ا
تطكير المكاقع التي تساعد في بياف الحكـ عمى الحديث، بحيث تصبح سيمة كميسكرة  ثانًيا:

لمجميع، كىناؾ عدد مف المكاقع التي تساعد في ىذا الغرض؛ لكنيا ال تتناسب مع غير 
 المتخصصيف في عمـك الحديث؛ كمنيا:

                                                           

. )انظر: َُُِمارس  ُّ( كفؽ آخر إحصائية لعدد مستخدمي االنترنت في العالـ؛ ككانت في تاريخ: ُ)
 "(.www.internetworldstats.comمكقع إحصاءات االنترنت العالمية: "



 

-ْْٓ- 

 ( موقع الدرر السَِّنيَّةww.dorar.netw:) 
تيسير الوصول إلى " الموسوعة الحديثيةحيث يحتكم ىذا المكقع عمى قسـ 

 ": أحاديث الرسول 
أحكاـ المحدثيف ببياف  كتتمي زمكسكعة تضـ مئات األلكؼ مف األحاديث، كىي 

)المتقدميف كالمتأخريف كالمعاصريف( عمييا، مستخرجة مف كتبيـ، كيمكف البحث في ىذه 
عف حكـ أم حديث مف خالؿ محرؾ بحث سريع كآخر متقدـ، مع إمكانية اختيار  المكسكعة

 (ُ)ع.البحث ضمف الصحيح فقط أك الضعيؼ فقط أك الجمي
لى جانب ىذه المكسكعة يكجد في ىذا المكقع:  موسوعة الحاديث المنتشرة عمى كا 

 ؛ كتضـ نحك خمسمائة حديث مع بياف الحكـ عمييا.االنترنت
 موقع الشعكة اإل( سالميةwww.islamweb.net:) 

كىك مكقع شيير يقدِّـ خدمات متميزة، كيمكف مف خاللو الكصكؿ إلى معرفة الحكـ 
عمى الحديث عف طريؽ البحث في المكقع، فقد يككف سىبىؽى بياف الحكـ عمى الحديث المراد 

جة الحديث مف خالؿ قسـ الفتاكل. كما يمكف البحث عنو، أك عف طريؽ السؤاؿ عف در 
 تخريج الحديث مف خالؿ قسـ المكسكعة الحديثية المكجكدة في المكقع.

 ( موقع ممتقى أىل الحديثwww.ahlalhdeeth.com:) 
حديث، كىذا المكقع يمكف مف خاللو التكاصؿ مع الباحثيف المختصيف في عمـك ال

كاالستفسار عف الحكـ عمى الحديث كتخريجو. كينبغي لمف أراد المشاركة التسجيؿ في 
.  الممتقى أكالن

تطكير الخدمات التي تبيِّف الحكـ عمى الحديث، حتى يصبح بإمكاف الجميع معرفة  ثالثًا:
الحكـ عمى الحديث الميرىاد البحث عنو بكؿ يسرو كسيكلة. حيث يكجد عدد مف الخدمات 

 يىسِّر معرفة الحكـ عمى الحديث، لكنيا بحاجة إلى مزيد مف العناية كالتطكير، كمنيا:تي 
 

                                                           

 (.www.dorar.net( انظر: مكقع الدرر الس ني ة )ُ)

http://www.dorar.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.ahlalhdeeth.com/


 

-ْْٔ- 

 " خدمة العحث في أحاديث الصحيحين ععر محادثة قوقل توكGoogle talk:" 
 Google" تكؾ قكقؿتتيح ىذه الخدمة البحث في أحاديث الصحيحيف عبر محادثة 

talk"    الخاص بيذه الخدمة، كىك: حيث يقـك المستخدـ بإضافة البريد
(hadith@bot.im( كبمجرد فتح محادثة مع جية االتصاؿ تمؾ ككتابة كممة أك كممات ،

مع رابط إلظيار  ؛سيتـ إظيار الن ص الكامؿ لمحديث كفي أم الكتابيف مكجكد ؛مف الحديث
 .ث المتعمقة بكممات البحثالمزيد مف نتائج البحث في باقي كتب الحدي

 :إضافة "حديث" لمتصفح فيرفوكس 
كىذه اإلضافة تساعد في التحقؽ مف صحة الحديث بأسمكبو سيؿ لكنيا مقتصرة عمى 

كخاصة شبكة الحديثة استغالؿ التقنية أحاديث الصحيحيف، كاليدؼ مف ىذه الخدمة ىك 
 مف تمرير رسائؿ البريد فبدالن  .لخدمة ديف اإلسالـ الحنيؼ ؛اإلنترنت كالبريد اإللكتركني

إضافة ؼ ىؿ ىي صحيحة أـ مكضكعة تقـك رً عٍ نى  اإللكتركني التي تحتكم عمى أحاديث ال
 (ٔ).كيسر بيذه الميمة بكؿ سيكلةو  أذكار لمفايرفككس

تطكير آلية برمجية تبحث عف األحاديث التي تنشر عمى الشبكات االجتماعية، بحيث راعًاا: 
يقـك البرنامج بالتحقؽ مف صحة الحديث، ثـ تنبيو الكاتب إذا كاف الحديث الذم ينشره كاىينا. 

 كما يقـك بتدقيؽ ألفاظ الحديث كتصكيبيا.
 الخاتمة

لصػػػػػػػػػػػػالة كالسػػػػػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػػػػػى الحمػػػػػػػػػػػػد هلل الػػػػػػػػػػػػذم بحمػػػػػػػػػػػػده تػػػػػػػػػػػػتـ الصػػػػػػػػػػػػالحات، كا
 . أما بعد؛ فيذه النتائج التي تكصؿ إلييا الباحثاف: نبينا محمد 

عؼ؛ الذم ال ييٍعتىبر بو، كال يصمح أٍف يككف أف الحديث الكاىي  (ُ ىك الحديث شديد الض 
 دليالن يستنبط منو حكمنا شرعينا.

ضعفو، كذلؾ تساىؿ العمماء في ركاية الحديث شديد الضعؼ، مف غير اىتماـو ببياف  (ِ
 لكف ال يجكز العمؿ بو. فيما ال تعمُّؽ لو باألحكاـ كالعقائد؛

 أف األحاديث الكاىية المنتشرة عمى االنترنت عمى أنكاع؛ فمنيا:  (ّ

                                                           

 ".azkar.holooli.com( انظر: مكقع أذكار "ُ)

mailto:hadith@bot.im
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/12398
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/12398
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/12398


 

-ْْٕ- 

 أحاديث كاىية منتشرة منذ الًقدىـ، كقد نىص  األئمة عمى تضعيفيا. -أ 
 أحاديث ال أصؿ ليا في كتب السُّن ة الن بكي ة. -ب 
 نقكلهة عف الشيعة.أحاديث كاىية م -ج 
 أحاديث كاىية تيٍنشىر بالتدليس عمى العامة. -د 

يعكد انتشار األحاديث الكاىية عمى االنترنت إلى عددو مف األسباب منيا: الدافع الديني  (ْ
كالرغبة في الخير، كالجيؿ بالديف، ككجكد الفرؽ المنحرفة، كسيكلة النشر عمى 

 االنترنت.
اىية عمى االنترنت مف خالؿ تكعية الناس بعمـ يمكف الحد مف انتشار األحاديث الك  (ٓ

مصطمح الحديث كأىميتو، كضركرة التحقؽ مف األحاديث قبؿ نشرىا. باإلضافة إلى 
تطكير المكاقع كالخدمات كالبرامج التي تساعد في بياف الحكـ عمى الحديث، بحيث 

 تصبح سيمة كميسكرة لمجميع.
 المراجع

 أواًل: الكتب:
، أبك الحسنات محمد عبد الحي المكنكم )ت: سئمة الاشرة الكاممةالجوعة الفاضمة لأل (ُ

حمب، الطبعة الثالثة  -ق(، تعميؽ: عبد الفتاح أبك غدة، مكتبة المطبكعات اإلسالميةَُّْ
 ق(.ُُْْ)

تحقيؽ: عبد العميـ ، (قِٗٓأبك إسحاؽ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني )ت: ، أحوال الرجال (ِ
 باكستاف. -البىٍستىكم، حديث أكاديمي

المعركؼ بأبي الشيخ األصبياني  -، أبك محمد عبد اهلل بف محمدالمثال في الحديث النعوي (ّ
 ق(.َُِْق(، تحقيؽ: د. عبد العمي عبد الحميد، الدار السمفية، الطبعة األكلى )ّٔٗ)ت: 

 -، أبك حفص عمر بف عميالعدر المنير في تخريج الحاديث واآلثار الواقاة في الشرح الكعير (ْ
ق(، تحقيؽ: مصطفى أبك الغيط، كعبد اهلل بف سميماف، َْٖالمعركؼ "بابف الميمقِّف" )ت: 
 ق(.ُِْٓالرياض، الطبعة األكلى ) -كياسر بف كماؿ، دار اليجرة

تحقيؽ: محمد إبراىيـ  ،ق(ِٔٓأبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم )ت:  التاريخ الوسط، (ٓ
 .ق(ُُْٖطبعة األكلى )الرياض، ال -المحيداف، دار الصميعي

 



 

-ْْٖ- 

 -دار الكتب العممية، (قِٔٓأبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم )ت:  ،التاريخ الكعير (ٔ
 ق(.َُْٕبيركت، الطبعة )

بكر  كأب ،ييا وذكر قطَّانيا الامما  من غير أىميا ووارديياثِ دِّ حَ تاريخ مدينة السالم وأخعار مُ  (ٕ
تحقيؽ: بشار معركؼ، دار الغرب  ،(قّْٔأحمد بف عمي الخطيب البغدادم )ت: 

 ق(.ُِِْبيركت، الطبعة األكلى ) -اإلسالمي
، أحمد بف عمي بف حجر العسقالني )ت: تاريف أىل التقديس عمراتب الموصوفين عالتدليس (ٖ

 عماف، الطبعة األكلى(. -ق(، تحقيؽ: عاصـ القريكتي، مكتبة المنارِٖٓ
ق(، تحقيؽ: أبك األشباؿ صغير ِٖٓني )ت: ، أحمد بف عمي بف حجر العسقالتقريب التيذيب (ٗ

 أحمد الباكستاني، دار العاصمة.
اإلسكندرية،  -،  د. محمكد الط حاف، مركز اليدل لمدراساتتيسير مصطمح الحديث (َُ

 ق(.ُُْٓ)
، أبك عبد اهلل محمد بف الجامع لحكام القرآن والمعيِّن لما تضمَّنو من السِّنَّة وآي الفرقان (ُُ

 -ق(، تحقيؽ: د. عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالةُٕٔ أحمد القرطبي )ت:
 ق(.ُِْٕبيركت، الطبعة األكلى )

ق(، دار إحياء التراث ِّٕمحمد عبد الرحمف بف محمد الرازم )ت:  كأب ،الجرح والتاديل (ُِ
 ق(.ُِّٕبيركت، الطبعة األكلى ) -العربي

، محمد ناصر الديف األلباني يئ في المةسمسمة الحاديث الضايفة والموضوعة وأثرىا السَّ  (ُّ
 ق(.ُُِْالرياض، الطبعة األكلى ) -ق(، مكتبة المعارؼَُِْ)ت: 

ق(، تحقيؽ: أبك ىاجر محمد ْٖٓ، أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي )ت: شاب اإليمان (ُْ
 ق(.ُُِْبيركت، الطبعة األكلى ) -زغمكؿ، دار الكتب العممية

تحقيؽ: محمكد ، (قِٔٓمحمد بف إسماعيؿ البخارم )ت:  أبك عبد اهلل ،الضافا  الصغير (ُٓ
 ق(.َُْٔبيركت، الطبعة األكلى ) -إبراىيـ زايد، دار المعرفة

تحقيؽ: بكراف ، ق(َّّأبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي )ت: ، الضافا  والمتروكين (ُٔ
 ق(.َُْٓبيركت، الطبعة األكلى ) -الضناكم، كماؿ يكسؼ الحكت، مؤسسة الكتب الثقافية

تحقيؽ: حمدم عبد المجيد  ق(،ِّّأبك جعفر محمد بف عمرك العقيمي )ت: ، الضافا  (ُٕ
 ق(.َُِْالرياض، الطبعة األكلى ) -السمفي، دار الصميعي



 

-ْْٗ- 

ق(، تحقيؽ: نكر ّْٔ، أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف الش يرزكرم )ت: عموم الحديث (ُٖ
 ق(.َُْٔدمشؽ، ) -الديف عتر، دار الفكر

، محمد بف عبد الرحمف السخاكم )ت: يع في الصالة عمى الحعيب الشفيعالقول العد (ُٗ
 دمشؽ، الطبعة األكلى. -ق(، تحقيؽ: بشير عيكف، دار البيافَِٗ

ق(، تحقيؽ: ّٓٔأبك أحمد عبد اهلل بف عدم الجرجاني )ت:  الكامل في ضافا  الرجال، (َِ
ركت، الطبعة األكلى بي -عمي محمد معكض، دار الكتب العممية -عادؿ أحمد عبد المكجكد

 ق(.ُُْٖ)
 سبط ابف العجميأبك الكفاء إبراىيـ بف محمد ، الكشف الحثيث عمن رمي عوضع الحديث (ُِ

 ق(.َُْٕتحقيؽ: صبحي السامرائي، عالـ الكتب، الطبعة األكلى )، ق(ُْٖ)ت: 
، إسماعيؿ بف كشف الخفا  وُمِزيل اإللعاس عمَّا اشتير من الحاديث عمى ألسنة النَّاس (ِِ

 ق(.ُُّٓق(، مكتبة القدسي، الطبعة )ُُِٔمد العجمكني )ت: مح
ق(، ّْٔأبك بكر أحمد بف عمي البغدادم )ت:  الكفاية في مارفة أصول عمم الرواية، (ِّ

 ق(.ُِّْميت غىٍمر، الطبعة األكلى ) -تحقيؽ: أبك إسحاؽ إبراىيـ الدمياطي، دار اليدل
ق( تحقيؽ: عبد اهلل الكبير، ُُٕ ، أبك الفضؿ محمد بف مكـر بف منظكر )ت:لسان الارب (ِْ

 القاىرة. -محمد حسب اهلل، ىاشـ الشاذلي، دار المعارؼ
    ، تحقيؽ: عبد الفتاح ه(ٕ٘ٛأحمد عن عمي عن حجر الاسقالني )ت:  -لسان الميزان (ِٓ

 ق(.ُِّْبيركت، الطبعة األكلى ) -أبك غدة، دار البشائر اإلسالمية
      أبك حاتـ محمد بف حباف البستي  ،روكينالمجروحين من المحدثين والضافا  والمت (ِٔ

 ق(.ُُِْبيركت، ) -تحقيؽ: محمكد زايد، دار المعرفة، ق(ّْٓ)ت: 
بيركت، الطبعة  -ق(، مكتبة لبنافٔٔٔ، محمد بف أبي بكر الر ازم )ت: مختار الصِّحاح (ِٕ

 .ـ(ُٖٔٗ)
مدم عبد ق(، تحقيؽ: حْْٓ، أبك عبد اهلل محمد بف سالمة القضاعي )ت: مسند الشياب (ِٖ

 ق(.َُْٓالمجيد السمفي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى )
ق(، تحقيؽ: عبد ّٓٗ، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )ت: ماجم مقاييس المغة (ِٗ

 .ق(ُّٗٗبيركت، ) -الس الـ ىاركف، دار الفكر
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تحقيؽ: نكر الديف عتر، إدارة ، ق(ْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي )ت: ، المغني في الضافا  (َّ
 ق(.َُْٕقطر، الطبعة ) -إحياء التراث اإلسالمي

، أبك الخير محمد بف المقاصد الحسنة في عيان كثير من الحاديث المشتيرة عمى اللسنة (ُّ
 -ق(، تعميؽ: عبد اهلل محمد الصديؽ، دار الكتب العمميةَِٗعبد الرحمف السخاكم )ت: 

 ق(.ُّٗٗبيركت، الطبعة األكلى )
لكنيك، الطبعة  -جعفر محمد بف عمي القٌمي، المطبعة الجعفريةأبك من ال يحضره الفقيو،  (ِّ

 ـ(.ُٖٖٗ)
تحقيؽ: عمي معكض،  ،ق(ْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي )ت:  ،ميزان االعتدال في نقد الرجال (ّّ

 ق(.ُُْٔبيركت، الطبعة األكلى ) -عادؿ عبد المكجكد، دار الكتب العممية
، الدكتكر أحمد محمد نكر سيؼ، قيقدراسة وترتيب وتح -يحيى عن ماين وكتاعو التاريخ (ّْ

حياء التراث اإلسالمي  ق(.ُّٗٗمكة المكرمة، الطبعة األكلى، ) -مركز البحث العممي كا 
 

 ثانًيا: المواقع االلكترونية:
 .(www.internetworldstats.com)إحصاءات االنترنت العالمية:  (ُ
 .(azkar.holooli.com) :أذكار (ِ
 .(www.dorar.net) :الدرر الس ني ة (ّ
 (.www.islamweb.netالشبكة اإلسالمية: ) (ْ
 (.www.ahlalhdeeth.comممتقى أىؿ الحديث: ) (ٓ

 
 

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 الحاديث المردودة الواردة في المواقع والمنتديات اإللكترونية
 وعدائميا من الحاديث الصحيحة والحسنة إن وجد

  (ٔ)دإعراىيم أحمد عامر الكر 
 مقدمة

 الحمد هلل، كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل، أما بعد:
، كجعميػػػا خاتمػػػة  لقػػػد مػػػف اهلل تعػػػالى عمػػػى البشػػػرية برسػػػالة خػػػاتـ النبيػػػيف محمػػػد 

 ىداية لمبشرية كرحمة لمعالميف. الرساالت السماكية،
اب كاجتبػػػى رسػػػكلو الكػػػريـ ليبػػػيف لمنػػػاس مػػػا نػػػزؿ إلػػػييـ، كبيػػػذا جػػػاء الػػػتالـز بػػػيف الكتػػػ

 كالسنة، مشكالف بذلؾ المصدر الرئيس لمتشريع اإلسالمي.
كقػػد قامػػت األمػػة مػػف عيػػد الصػػحابة كمػػف تػػبعيـ إلػػى يكمنػػا ىػػذا بتكػػكيف مػػنيج دقيػػؽ 

، محققػيف بيػذا المػنيج العممػي  رفيع منعت المغرضيف كالمنػافقيف مػف العبػث بسػنة الحبيػب 
 مف مردكده. ةالسميـ صحيح الحديث مف سقيمة، كمقبكل

ف مف نعمة اهلل أف قيض لمسنة مف عمماء ىذه األمة مف يذب عنيا، لتظؿ حركة ك  ا 
ْلـَا ]ىذه األمة ثباتا عمى الحؽ، كقياما عمى الكتاب كالسنة، كليظؿ قكلو تعالى:  ا َكْحُن َكزَّ إِكَّ

افُِظونَ  ا َلُه ََلَ ْكَر َوإِكَّ  أمال معقكدان، ككاقعان مشيكدا. ، {9}احلجر: [الذِّ
، كالعمػػػؿ  اهلل  الصػػػالح، كمػػػنيجيـ كسػػػعييـ لنيػػػؿ رضػػػا ى خطػػػى سػػػمفناكسػػػيران عمػػػ

عمػػى مػػا يسػػيؿ عمػػى المسػػمميف معرفػػة ديػػنيـ، كيكضػػح ليػػـ سػػبيمو بشػػكؿ أجمػػى كعمػػؽ أكعػػى 
كترتيب أندل، جاء ىػذا البحػث لجمػع األحاديػث المػردكدة كالتػي قػد  خبػرت مػف خػالؿ السػنيف 

ة الجامعػة اإلسػالمية بغػزة شػدة انتشػارىا بػيف التي عممت بيا فػي قاعػة التخػريج كالبحػث بمكتبػ
الناس مف خالؿ سؤاليـ عنيا، كمع السنيف كدخكؿ الشبكة العنكبكتية زاد الػبالء بيػا إذ كجػدت 
طريقيػػا ال ألىػػؿ قطػػاع غػػزة بفمسػػطيف فقػػط، بػػؿ إلػػى العػػالـ بأسػػره، كزاد جمعػػي ليػػا كبينػػت فػػي 

ات تمنػػػى عمػػػي بعػػػض أحبػػػائي دراسػػػة الحكػػػـ عمييػػػا، حتػػػى جمعػػػت فييػػػا ممفػػػان ضػػػخـ الصػػػفح

                                                           

 في الحديث كعمكمو .( ماجستير ُ)
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بإخراجو ليككف بيف يدم المسػمميف، كلكػف التسػكيؼ كػاف يقعػد بػي كػؿ مػرة، حتػى جػاء مػؤتمر 
( فعزمػت النيػة عمػى جمػع مػا اشػتير خطر الروايات الواىيـة عمـى اإلسـالمكمية أصكؿ الديف )

 ( فػػػي انتقػػػاء األكثػػػر شػػػيرة مػػػف خػػػالؿ عػػػدد نتػػػائجGoogle) منيػػػا، مسػػػتعينا بمحػػػرؾ البحػػػث
البحث عف كؿ كاحد منيا، كلكال ضيؽ صفحات البحػث كالتحديػد فيػو بعػدد معػيف ألكردت كػؿ 
ما جمعتو خالؿ تمؾ السنكات، كلبينت لمقارئيف سبب رده بتفصيؿ كاسع ، لكف كما ذكػرت قىيػدي 
البحػػث منػػع مػػػف ذلػػؾ فاسػػػتكفيت مػػف ذلػػػؾ باإلشػػارة إلػػػى مػػف حكػػػـ عميػػو مػػػف عممائنػػا الكػػػراـ، 

 االستزادة أف ينظر فييا.ليتسنى لمف أراد 
كقػػػد قػػػدمت لمبحػػػث بمقدمػػػة رأيتيػػػا لزامػػػا عمػػػي، مػػػف بيػػػاف حكػػػـ االحتجػػػاج بالحػػػديث 
الضعيؼ، خاصة في فضائؿ األعماؿ كالترغيب كالترىيػب، إذ ىػي مسػتند الناشػريف لألحاديػث 
الضعيفة مف المعاصريف في الغالب، كبينت كذلؾ أشير مظاف األحاديػث المػردكدة الكرقيػة إذ 

أغمب ما ينشر إلكتركنيا يعتمد عمييػا، فكػاف التنبيػو عمييػا سػدنا ليػذا البػاب، ثػـ شػرعت فػي  أف
بياف تمػؾ األحاديػث مرتبػة عمػى المكضػكعات ليسػيؿ العثػكر عمييػا، كجيػدت فػي بيػاف البػدائؿ 
مػػف الصػػحيح أك الحسػػف لمػػا لمسػػتو مػػف حاجػػة السػػائميف عػػف تمػػؾ األحاديػػث المػػردكدة لبػػدائؿ 

 ا.عنيا في مكضكعي
أف يعػػذرني فيمػػا قػػد يظيػػر مػػف أخطػػاء أك ىفػػكات، كأف يكتػػب لػػي  سػػائال المػػكلى 

مف يريد نصػيحتي، كأنػا لػو مػف الشػاكريف، كأخيػرا ال يسػعني إال أف أتقػدـ بالشػكر الجزيػؿ لكػؿ 
      مػػف أعػػاف كسػػاىـ فػػي إخػػراج ىػػذا البحػػث سػػائال المػػكلى عػػز كجػػؿ أف يجعمػػو خالصػػا لكجػػو، 

 الميـ آميف.
 لولالمعحث ا

 أسعاب وضع الحديث وحكم االحتجاج عالحديث الضايف
كثيػػرة ىػػي األسػػباب التػػي حممػػت بعػػض النػػاس عمػػى  المطمــب الول: أســعاب وضــع الحــديث:

كػالتقرب إلػى اهلل بكضػع الحػديث ترغيبػا لمنػاس فػي الخيػرات أك تػرىيبيـ  (ُ) اخػتالؽ األحاديػث
ـ فيػو، أك االنتصػار لمػذىب، أك الرغبػة مف فعؿ المنكرات، أك إفساد الديف عمى أىمو كتشكيكي

                                                           

 .ُّٔ/ُ، كفتح المغيث ِّّ/ُ، كتدريب الراكم ٗٗ( أنظر: مقدمة ابف الصالح بتحقيؽ عتر ص(ُ
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فػػي التكسػػب أك التزلػػؼ لمحكػػاـ، أك أف يقصػػد بػػو الشػػيرة كمحبػػة الظيػػكر، لكػػف ىنالػػؾ أسػػباب 
دفعػػت أصػػحابيا إلػػى الكػػذب مػػف غيػػر تعمػػد لػػو، كلعػػؿ مػػف أىميػػا: غمبػػة الزىػػد كالعبػػادة عمػػى 

حتراقيػػػا ممػػػف بعػػػض النػػػاس حتػػػى جعمػػػتيـ يغفمػػػكف عػػػف الحفػػػظ كالتمييػػػز، كضػػػياع الكتػػػب أك ا
لكف اهلل ىيأ ألئمة الحػديث ممكػة يميػزكف  يعتمد عمييا، أك اختالط العقكؿ في أكاخر األعمار.

كبيف ما ال يصح، كعمى ضػكء تمػؾ المعرفػة مػف األئمػة   بيا بيف ما يصح أف ينسب لمنبي 
النقاد مع خشيتيـ مف التباس األمػر عمػى مػف بعػدىـ ىبػكا لكضػع عالمػات يعػرؼ بيػا ضػعؼ 

 ديث أك كضعو، كيميز بف صحيحو كغيره. الح
 :(ُ)عبػػػد الكػػػريـ الخضػػػير لشػػػيخقػػػاؿ ا المطمـــب الثـــاني: حكـــم االحتجـــاج عالحـــديث الضـــايف:

 اختمؼ العمماء في قبكؿ الحديث الضعيؼ في األحكاـ، كفضائؿ األعماؿ عمى ثالثة آراء:
 يكجػد فػي البػاب أنو يعمؿ بػو مطمقػا بشػرطيف: أف يكػكف ضػعفو غيػر شػديد، كأال الرأي الول:

غيره، كأال يككف ثمة ما يعارضو، كيعمؿ أصحاب ىذا الػرأم قػكليـ بػأف الحػديث الضػعيؼ لمػا 
كاف محتمال لإلصػابة كلػـ يعارضػو شػيء قػكم جانػب اإلصػابة فػي ركايتػو فيعمػؿ بػو، كمػا أف 

 مف حجتيـ أنو أقكل مف رأم الرجاؿ.
كيعمػؿ أصػحاب ىػذا الػرأم قػكليـ بػأف  أف الحديث الضػعيؼ ال يعمػؿ بػو مطمقػا.الرأي الثاني: 

الحػػديث الضػػعيؼ إنمػػا يفيػػد الظػػف المرجػػكح كاهلل عػػز كجػػؿ قػػد ذـ الظػػف فػػي غيػػر مػػا آيػػة مػػف 
 كتابو، كما أف في األحاديث الصحيحة ما يغني المسمـ عف الضعيؼ.

ــث: ــرأي الثال كىػػـ جميػػكر العممػػاء ال يحتجػػكف بالضػػعيؼ فػػي األحكػػاـ مػػف الحػػالؿ كالحػػراـ  ال
ىػذا القػكؿ  (ِ) ف بو في فضائؿ األعماؿ كالترغيب كالترىيب. ككجو ابف حجػر الييتمػيكيحتجك 

ال لػـ  بأف الحديث الضعيؼ إف كاف صحيحا في نفس األمر فقد أعطى حقو مػف العمػؿ بػو، كا 
 يترتب عمى العمؿ بو مفسدة تحميؿ كال تحريـ كال ضياع حؽ لمغير.  

 كاشترط القائمكف بيذا القكؿ ستة شركط ىي:
                                                           

، كقد اقتصرت عمى قكلو لككف الكتاب في أصمو ِٕٔ-َِٓ( الحديث الضعيؼ كحكـ االحتجاج بو ص(ُ
يو تفصيال عمميا دقيقا، رسالة دكتكراه تـ مناقشتيا، كلككنو مف أكسع مف تناكؿ ىذا المكضكع كفصؿ ف

 كلككف التفصيؿ كتناكؿ أقكاؿ العمماء مما يستمـز عددا كبيرا مف الصفحات يمنع قيد البحث منو.
 .َِ( فتح  المبيف في شرح األربعيف ص (ِ
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أف يكػػكف الضػػعؼ غيػػر شػػديد، فيخػػرج مػػف انفػػرد مػػف الكػػذابيف كالمتيمػػيف بالكػػذب، كمػػف  .ُ
 فحش غمطو.

أف يكػػكف الضػػعؼ منػػدرجا تحػػت أصػػؿ عػػاـ فيخػػرج مػػا يختػػرع بحيػػث ال يكػػكف لػػو أصػػؿ  .ِ
 معمكؿ بو أصال.

 ، بؿ يعتقد االحتياط. أال يعتقد عند العمؿ بو ثبكتو، لئال ينسب إلى النبي  .ّ

 ديث الضعيؼ في فضائؿ األعماؿ.أف يككف مكضكع الح .ْ

 أال يعارض حديثا صحيحا. .ٓ

 أال يعتقد سنية ما يدؿ عميو. .ٔ

فقػػاؿ: أف ال يشػػػتير ذلػػػؾ لػػػئال يعمػػؿ المػػػرء بحػػػديث ضػػػعيؼ  كىػػذا الشػػػرط زاده ابػػػف حجػػػر .ٕ
 فيشرع ما ليس بشرع، أك يراه بعض الجياؿ فيظف أنو سنة صحيحو.

   : (ٔ)المناقشات والترجيح 
 الثة كمف قاؿ بيا كما احتج بو كؿ فريؽ، نالحظ ما يمي:بعد عرض األقكاؿ الث

أف الػػػرأم األكؿ المػػػركم عػػػف األئمػػػة األربعػػػة لػػػيس فيػػػو نصػػػكص مػػػف كالميػػػـ إال مجػػػرد  :أوالً 
إلزامات، كالـز المذىب لػيس بمػذىب كمػا ىػك مقػرر فػي عمػـ األصػكؿ، الميػـ إال مػا ركم عػف 

اجتيػاده الخطػأ كالصػكاب، إذ لػيس لػو  كػالـ مجتيػد يحتمػؿ –ػ إف صح عنو اإلماـ أحمد كىك 
دليؿ يقطع العذر، عمى أنو قد ركم عنػو غيػره، كقػد حققػت رأيػو فػي المسػألة جريػا عمػى قكاعػد 

 الحنابمة، مع أف شيخ اإلسالـ ابف تيمية كابف القيـ كابف عالف حممكا كالمو عمى الحسف.
حتجػكف بالحػديث الضػعيؼ، ما ذكػره الشػيخ أحمػد بػف محمػد الصػديؽ أف جميػع األئمػة ي :ثانياً 

فيو نظر، إذ تقدـ ذكر مف ال يرل االحتجاج بالضعيؼ في األحكاـ فقط، أك مطمقا كىػـ كثػر. 
ف مػػف األحاديػػث التػػي أخػػذ بيػػا األئمػػة فييػػا الضػػعيؼ كالمنكػػر كالسػػاقط، فحػػؽ ال  كأمػػا قكلػػو: كا 

األمػة.   كأمػا مراء فيو، كمف طالع كتب الفقو عرؼ ذلؾ، كلـ يسمـ مف ىذا حتػى كبػار فقيػاء 
قكلو: بأف ىذا مذىبيـ، فجميعيـ يأخذ بالحديث الضعيؼ فغيػر صػحيح، ألف مجػرد اسػتدالليـ 
بأحاديث ضعيفة ال يمـز منو أنيـ يحتجكف بيا، ألنو يمػـز عمػى قكلػو أنيػـ يحتجػكف باألحاديػث 

                                                           

 .َّٓ-ِٓٗ( الحديث الضعيؼ كحكـ االحتجاج بو لعبد الكريـ الخضير ص(ُ
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المكضػػكعة لكجكدىػػا فػػي كتػػب الفقػػو، كممػػا يسػػتدؿ بػػو عمػػى أف الفقيػػاء ال يحتجػػكف بالضػػعيؼ 
ف أكردكه فػػي كتػػبيـ  قػػكليـ حينمػػا يػػرد بعضػػيـ عمػػى  –مػػف غيػػر بحػػث كتثبػػت عػػف درجتػػو  –كا 

 بعض كيفند قكلو: ىذا حديث ضعيؼ.
أف الػػػرأم الثالػػػث المػػػركم عػػػف جميػػػكر العممػػػاء كىػػػك التفريػػػؽ بػػػيف أحاديػػػث الفضػػػائؿ  ثالثـــًا:

ذ الكػػػؿ شػػػرع متسػػػاكم  كالترغيػػب كالترىيػػػب كأحاديػػػث األحكػػػاـ فيػػػو التفريػػػؽ بػػػيف المتمػػػاثالت، كا 
األقػػػداـ. ثػػػػـ عػػػف االسػػػػتدالؿ بالضػػػعيؼ فػػػػي الفضػػػػائؿ إف كػػػاف المػػػػراد بػػػو إثبػػػػات اسػػػػتحبابيا، 
، كاألحكػػاـ الشػػرعية ال تثبػػت إال بػػدليؿ صػػحيح أك  فاالسػػتحباب حكػػـ شػػرعي، كمػػا ىػػك معمػػـك
ف كػاف المػراد بػو إثبػات مػا ىػك ثابػت  حسف، كال يجدم فييا الضعيؼ حتى عمى رأم ىؤالء. كا 

 يح، أك قاعدة مف قكاعد الشرع، فكجكد الضعيؼ كعدمو سياف.بدليؿ صح
مػا ذكػره النػػككم كتبعػو مػال عمػي القػػارم مػف االتفػاؽ عمػى قبػػكؿ الضػعيؼ فػي الفضػػائؿ  راعاـًا:

 دكف األحكاـ، فيو نظر ألمريف:
أف غير النككم كالقارم نقؿ الخالؼ فػي المسػألة، كالسػخاكم، كالسػيكطي كغيرىمػا، قػاؿ  - أ

رح األربعيف: في ذكر االتفاؽ نظػر، ألف ابػف العربػي قػاؿ: إف الحػديث الشبرخيتي في ش
ذا نقػؿ عػالـ اإلجمػاع كنقػؿ آخػر النػزاع قػدـ ناقػؿ النػزاع  الضعيؼ ال يعمػؿ بػو مطمقػا. كا 
ذا قيػؿ: يجػكز  ألنو مثبت لو، كناقؿ اإلجماع نػاؼ لمنػزاع، كالمثبػت مقػدـ عمػى النػافي. كا 

أثبتػو مػف الخػالؼ، إمػا لضػعؼ اإلسػناد، أك لعػدـ  في ناقؿ النزاع أف يككف قد غمط فيما
الداللة، قيؿ لو: كنافي النزاع غمطو أجكز، فإنو قد يككف في المسألة أقكاؿ لػـ تبمغػو، أك 
بمغتػػو كظػػف ضػػعؼ إسػػنادىا، ككانػػت صػػحيحة عنػػد غيػػره، أك ظػػف عػػدـ الداللػػة ككانػػت 

يػػادة عػػدـ العمػػـ دالػػة، فكػػؿ مػػا يجػػكز عمػػى المثبػػت مػػف الغمػػط يجػػكز عمػػى النػػافي، مػػع ز 
 بالخالؼ.

أف النػػككم متسػػاىؿ فػػي نقػػؿ اإلجمػػاع، فكثيػػرا مػػا ينقػػؿ اإلجمػػاع عمػػى مسػػألة: الخػػالؼ   - ب
فييا مشيكر، بؿ قد يككف قد نقمو بنفسو، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيػرة جػدا مػف كػالـ النػككم 
   كغيػػره، كىػػك مػػا حػػدا بالشػػككاني أف يقػػكؿ: كأمػػا دعػػكل اإلجمػػاع فيػػي مػػف الػػدعاكل التػػي 

 ال ييابيا طالب الحؽ، كال تحكؿ بينو كبيف مراده منو.

الشػػركط التػػي اشػػترطيا أصػػحاب الػػرأم الثالػػث لقبػػكؿ الضػػعيؼ فػػي الفضػػائؿ صػػعبة  خامســًا:
     التطبيػػػؽ، ال تكػػػاد تتػػػكافر فػػػي مثػػػاؿ كاحػػػد، كلػػػذلؾ نجػػػد كثيػػػرا مػػػف العممػػػاء يخرقيػػػا، كال يمقػػػي 
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 .ليا باالن 
ىػػذه الشػػركط إال العػػالـ المتمػػرس المػػتمكف، كىػػؿ ال يسػػتطيع تطبيػػؽ  :وعاــد ىــذا كمــو

 كؿ الناس كذلؾ؟؟.
فيذا القكؿ ضػعيؼ كنتائجػو سػيئة، كمنيػا: تسػاىؿ جميػكر المسػمميف عممػاء كخطبػاء 
كمدرسيف كغيرىـ في ركاية األحاديث الضعيفة كالعمػؿ بيا،كعػدـ البحػث فػي رجاليػا كدرجتيػا، 

ر جػػدا، كفيػػو مخالفػػة صػػريحة لألحاديػػث محتجػػيف بأنيػػا فػػي فضػػائؿ األعمػػاؿ، كىػػذا أمػػر خطيػػ
الصحيحة التي جػاءت تحػذر مػف التحػديث إال بعػد التثبػت مػف صػحة الحػديث، منيػا: مػا ركاه 

،  (ُ) "الكػػاذبيف أحػد فيػك كػذب، أنػػو يػرل بحػديث عنػي حػدث مػػفمسػمـ فػي مقدمػة صػحيحو: "
ثقػة، فقػد حػدث قاؿ ابف العربي: قاؿ العمماء: ال يحدث أحد إال عف ثقة، فإف حػدث عػف غيػر 

 بحديث يرل أنو كذب.
كما أف التحديث مف غير بحث كتثبػت يكقػع الشػخص فػي الكػذب كيػدؿ عميػو حػديث 

: "كفى بالمرء كػذبا أف يحػدث بكػؿ مػا سػمع". كقػاؿ اإلمػاـ  أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
بكػؿ مػا مالؾ: اعمـ أنو ليس يسمـ رجؿ حدث بكػؿ مػا سػمع، كال يكػكف إمامػا أبػدا كىػك يحػدث 

سػػمع. كقػػاؿ ابػػف حبػػاف فػػي صػػحيحو: فضػػؿ ذكػػر إيجػػاب دخػػكؿ النػػار لمػػف نسػػب الشػػيء إلػػى 
كىك غير عػالـ بصػحتو، ثػـ ركل عػف أبػي ىريػرة حػديثا: "مػف قػاؿ عمػي مػا لػـ   المصطفى 

 أقؿ فميتبكأ مقعده مف النار".
مػػف  كأقػػكاؿ العممػػاء فػػي ىػػذا البػػاب كثيػػرة جػػدا، عػػالكة عمػػى مػػا جرتػػو آراء المتسػػاىميف

إيغػػػاؿ فػػػي إيػػػراد األحاديػػػث الضػػػعيفة، بػػػؿ المكضػػػكعة التػػػي صػػػارت سػػػببا لكجػػػكد كثيػػػر مػػػف 
الطكائػػؼ المبتدعػػة التػػي مػػف خالليػػا يصػػمكف عمػػى مقاصػػدىـ السػػيئة، إذ مػػف الطبيعػػي أف ال 

الصػػحيحة، مػػع عمميػػـ بعػػدـ ركاج ىػػذه   يجػػدكا مػػا يؤيػػد بػػدعيـ فػػي كتػػاب اهلل كسػػنة رسػػكلو 
 أدلة منسكبة إلى الشرع الشريؼ. البدع ما لـ تستند إلى

كمف خالؿ ما تقدـ يترجح الػرأم الثػاني، كىػك عػدـ األخػذ بالحػديث الضػعيؼ مطمقػا، 
 التفاؽ عمماء الحديث عمى تسمية الضعيؼ بالمردكد. ال في األحكاـ كال في غيرىا، لما يمي:

                                                           

 .ٖ/ُ( مقدمة صحيح مسمـ  (ُ
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 ألف الضعيؼ ال يفيد إال الظف المرجكح، كالظف ال يغني مف الحؽ شيئا. .ُ

ترتػػب عمػى تجػػكيز االحتجػػاج بػو مػػف تػرؾ البحػػث عػػف األحاديػث الصػػحيحة كاالكتفػػاء  لمػا .ِ
 بالضعيفة.

لمػا ترتػػب عميػو مػػف نشػكء البػػدع كالخرافػػات، كالبعػد عػػف المػنيج الصػػحيح، لمػا تتصػػؼ بػػو  .ّ
األحاديػػػث الضػػػعيفة غالبػػػا مػػػف أسػػػاليب التيكيػػػؿ كالتشػػػديد بحيػػػث صػػػارت مرتعػػػا خصػػػبا 

 الكسط. لممتصكفة، فصدتيـ عف ديف اهلل

كليس معنى ىذا رد الحديث الضعيؼ بالكمية، بؿ يمكف اف يعمؿ بو فػي غيػر مجػاؿ 
االحتجػػاج، كذلػػؾ بتػػرجيح معنػػى عمػػى غيػػره، فيمػػا إذا عػػرض نػػص يحتمػػؿ لفظػػو معنيػػيف دكف 
تػػرجيح بينيمػػا، ككرد حػػديث ضػػعيؼ يػػرجح أحػػدىما، فحينئػػذ نأخػػذ بػػالمعنى الػػذم رجحػػو ىػػذا 

 الحديث كلك كاف ضعيفا.
 حث الثانيالمع

 الحاديث المردودة الواردة في المواقع اإللكترونية ومظانيا الورقية
مػػف أىػػـ المؤلفػػات فػػي األحاديػػث الضػػعيفة كالمكضػػكعة مرتبػػة عمػػى  المطمــب الول: مظانيــا:

 الحركؼ اليجائية، ما يمي:
 اآلثار المرفكعة في األخبار المكضكعة، لعبد الحي المكنكم. .ُ
 صحاح كالمشاىير، ألبي عبد اهلل الحسيف بف إبراىيـ الجكرقاني.األباطيؿ كالمناكير كال .ِ

 إتقاف ما يحسف مف األخبار الدائرة عمى األلسف، لنجـ الديف الغزم العامرم. .ّ

 األحاديث التي ال أصؿ ليا في كتاب اإلحياء،لتاج الديف السبكي. .ْ

 األحاديث القدسية الضعيفة كالمكضكعة، ألبي عبد اهلل أحمد العيسكم. .ٓ

 اديث القصاص، لشيخ اإلسالـ ابف تيمية.أح .ٔ

أحاديػػث مختػػارة مػػف مكضػػكعات الجكرقػػاني كابػػف الجػػكزم، لمحػػافظ محمػػد بػػف أحمػػد بػػف  .ٕ
 عثماف الذىبي.

 أحاديث معمة ظاىرىا الصحة، ألبي عبد الرحمف مقبؿ بف ىادم الكادعي. .ٖ

 األحاديث المكضكعة في األحكاـ المشركعة، ألبي حفص عمر بف بدر المكصمي. .ٗ

 خبار بما فات مف أحاديث االعتبار، لعمي رضا بف عبد اهلل بف عمي رضا.اإل .َُ
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 األربعكف الكدعانية المكضكعة، ألبي نصر محمد بف عمي بف كدعاف المكصمي. .ُُ

األسػػػرار المرفكعػػػة فػػػي األخبػػػار المكضػػػكعة، كىػػػك: المكضػػػكعات الكبػػػرل، لممػػػال عمػػػي  .ُِ
 القارم.

 مد دركيش الحكت.أسنى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب، لمح .ُّ

 تبييض الصحيفة بأصكؿ األحاديث الضعيفة، لمحمد عمرك عبد المطيؼ. .ُْ

 تبييف العجب بما كرد في شير رجب، لمحافظ ابف حجر العسقالني. .ُٓ

 التحديث بما قيؿ ال يصح فيو حديث، لبكر بف عبد اهلل أبك زيد. .ُٔ

 تحذير الخكاص مف أكاذيب القصاص، لجالؿ الديف السيكطي. .ُٕ

 مميف مف األحاديث المكضكعة عمى سيد المرسميف، لمحمد البشير األزىرم.تحذير المس .ُٖ

تخػػػػريج األحاديػػػػث الضػػػػعاؼ مػػػػف سػػػػنف الػػػػدارقطني، ألبػػػػي محمػػػػد عبػػػػد اهلل بػػػػف يحيػػػػى  .ُٗ
 الغساني.

تػػذكرة الحفػػاظ، )أطػػراؼ أحاديػػث كتػػاب المجػػركحيف البػػف حبػػاف(، لمحمػػد بػػف طػػاىر بػػف  .َِ
 القيسراني المقدسي.

شػتيرة، أك: الللػئ المنثػكرة فػي األحاديػث المشػيكر، لمحمػد بػف التذكرة في األحاديػث الم .ُِ
 بيادر الزركشي.

 تذكرة المكضكعات، لمحمد بف طاىر الفتني اليندم. .ِِ

 ترتيب المكضكعات البف الجكزم، لمحافظ محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي. .ِّ

 التعقبات عمى المكضكعات، لجالؿ الديف السيكطي. .ِْ

 كقؼ كال رفع، لمحمد بف عمرك عبد المطيؼ.تكميؿ النفع بما لـ يثبت بو  .ِٓ

تمييػػز الطيػػب مػػف الخبيػػث فيمػػا يػػدكر عمػػى ألسػػنة النػػاس مػػف الحػػديث، لعبػػد الػػرحمف بػػف  .ِٔ
 الديبع الشيباني.

كعة، ألبػػػي الحسػػػف بػػػف عػػػػراؽ تنزيػػػو الشػػػريعة المرفكعػػػة عػػػف األخبػػػار الشػػػنيعة المكضػػػ .ِٕ
 الكناني

 ادة، البف ىمات الدمشقي.التنكيت كاإلفادة في تخريج أحاديث خاتمة سفر السع .ِٖ

 
 



 

-ْٓٗ- 

التيػػاني فػػي التعقػػب عمػػى مكضػػكعات الصػػغاني، ألبػػي اليسػػر عبػػد العزيػػز بػػف الصػػديؽ  .ِٗ
 الغمارم.

الجامع المصنؼ مما في الميزاف مف حػديث الػراكم المضػعؼ، ألبػي اليسػر عبػد العزيػز  .َّ
 بف الصديؽ الغمارم.ا

 لعامرم الغزم.الجيد الحثيث في بياف ما ليس بحديث، ألحمد بف عبد الكريـ ا .ُّ

جنػػػو المرتػػػاب بنقػػػد المغنػػػي عػػػف الحفػػػظ كالكتػػػاب البػػػف بػػػدر المكصػػػمي، ألبػػػي إسػػػحاؽ  .ِّ
 الحكيني.

حسف األثر فيما فيو ضعؼ كاختالؼ مػف حػديث كخبػر كأثػر، لمحمػد بػف السػيد دركيػش  .ّّ
 الحكت.

 خاتمة سفر السعادة، لمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزأبادم. .ّْ

 ألبي الفضائؿ الحسف بف محمد الصغاني. الدر الممتقط في تبيف الغمط، .ّٓ

 الدرر المنتثرة في األحاديث المشتيرة، لجالؿ الديف السيكطي. .ّٔ

 ذيؿ الللئ المصنكعة، لجالؿ الديف السيكطي. .ّٕ

 رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة، لمحافظ محمد بف أحمد بف عبد اليادم. .ّٖ

 سمسمة األحاديث التي ال أصؿ ليا، سميـ الياللي. .ّٗ

سػػمة األحاديػػث الضػػعيفة كالمكضػػكعة كأثرىػػا السػػيئ فػػي األمػػة، لمحمػػد ناصػػر الػػديف سم .َْ
 األلباني.

 الشذرة في األحاديث المشتيرة، لمحمد بف طكلكف الصالحي. .ُْ

ضػػعيؼ األدب المفػػرد، كضػػعيؼ الجػػامع الصػػغير كزيادتػػو، كضػػعيؼ سػػنف ابػػف ماجػػة،  .ِْ
ئي،لمحمد ناصػر كضعيؼ سنف أبي داكد، كضعيؼ سنف الترمذم، كضعيؼ سنف النسػا

 الديف األلباني.

 العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية، ألبي الفرج ابف الجكزم. .ّْ

 الغماز عمى المماز في األحاديث المشتيرة، لنكر الديف أبي الحسف السميكردم. .ْْ

 الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة، لمحمد بف عمي الشككاني. .ْٓ

 كضكعة، لمرعي بف يكسؼ الكرمي الحنبمي.الفكائد المكضكعة في األحاديث الم .ْٔ



 

-َْٔ- 

 القصاص كالمذكريف، ألبي الفرج ابف الجكزم. .ْٕ

 الكشؼ اإلليي عف شديد الضعؼ كالمكضكع كالكاىي، لمحمد السندركسي. .ْٖ

كشػؼ الخفػاء كمزيػؿ اإللبػاس عمػا اشػتير مػف األحاديػث عمػى ألسػنة النػاس، إلسػماعيؿ  .ْٗ
 العجمكني.

 كعة، لجالؿ الديف السيكطي.الللئ المصنكعة في األحاديث المكض .َٓ

المؤلػػؤ المرصػػكع فيمػػا ال أصػػؿ لػػو أك بأصػػمو مكضػػكع، ألبػػي المحاسػػف محمػػد بػػف خميػػؿ  .ُٓ
 القاكقجي.

 المشتير مف الحديث المكضكع كالضعيؼ كالبديؿ الصحيح، لعبد المتعاؿ الجبرم. .ِٓ

 المصنكع في معرفة الحديث المكضكع، لممال عمي القارم. .ّٓ

كليـ: ال يصػػح شػػيء فػػي ىػػذا البػػاب، ألبػػي حفػػص عمػػر المغنػػي عػػف الحفػػظ كالكتػػاب بقػػ .ْٓ
 بف بدر المكصمي.ا

 المغير عمى األحاديث المكضكعة في الجامع الصغير، ألحمد الغمارم. .ٓٓ

المقاصػػػػد الحسػػػػنة فػػػػي األحاديػػػػث المشػػػػتيرة عمػػػػى األلسػػػػنة، لمحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف  .ٔٓ
 السخاكم.

 المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ، البف قيـ الجكزية. .ٕٓ

 ضكعات، ألبي الفرج ابف الجكزم.المك  .ٖٓ

 النافمة في األحاديث الضعيفة كالباطمة، ألبي إسحاؽ الحكيني. .ٗٓ

 النخبة البيية في األحاديث المكذكبة عمى خير البرية، لمحمد األمير الكبير المالكي. .َٔ

 نصيحة الداعية في اجتناب األحاديث الضعيفة كالكاىية، مجمكعة مف طمبة العمـ. .ُٔ

 في األحاديث المشتيرة، لمحمد بف أحمد بف جار اهلل الصعدم اليمني.النكافح العطرة  .ِٔ

 الكضع في الحديث، لعمر بف حسف فالتو. .ّٔ
عممػػا بػػأف ىنالػػؾ الكثيػػر مػػف الكتػػب تحتػػكم العديػػد مػػف األحاديػػث المػػردكدة كالباطمػػة، 
كقد جمع الكثيػر منيػا الشػيخ سػميماف حسػف مشػيكر فػي كتابػو "كتػب حػذر منيػا العممػاء" كفيػو 

كؿ: " مسرد عاـ فيو كتب حكت أخباران ال يحؿ ألحد أف ينقؿ منيا حرفا حتػى يتثبػت كيسػأؿ يق
عنيا أك يفحصيا.. كمف أشػير ىػذه الكتػب: الػركض الفػائؽ فػي المػكاعظ كالرقػائؽ لمحػريفيش، 



 

-ُْٔ- 

كركض الريػػػػػاحيف فػػػػػي حكايػػػػػات الصػػػػػالحيف ألبػػػػػي السػػػػػعادات اليػػػػػافعي، ككتػػػػػب أبػػػػػي الميػػػػػث 
فميف بأحاديػػػث سػػػيد األنبيػػػاء كالمرسػػػميف، كبسػػػتاف العػػػارفيف، كدقػػػائؽ السػػػمرقندم كػػػػ) تنبيػػػو الغػػػا

األخبػػار فػػي بيػػاف ذكػػر أىػػؿ الجنػػة كأحػػكاؿ أىػػؿ النػػار، كقػػرة العيػػكف كمفػػرح القمػػب المحػػزكف(، 
كالػػدرر الفػػاخرة فػػي كشػػؼ عمػػـك اآلخػػرة ألبػػي حامػػد الغزالػػي، كالكبػػائر المكػػذكب عمػػى اإلمػػاـ 

العقبى في مناقب ذكم القربػى لممحػب الطبػرم، كالعػركس  الذىبي، كالفردكس لمديممي، كذخائر
ألبػػي الفضػػؿ الحسػػيني، كالػػديات ألبػػي مالػػؾ الدمشػػقي، كالمجمكعػػة المباركػػة لمػػركاس، كدقػػائؽ 
األخبار في ذكر الجنة كالنار لعبد الرحيـ القاضي، كمف كصايا الرسكؿ لطػو عفيفػي، كالػدعاء 

تب ألئمػة ثقػات كعممػاء أخيػار حػكت أخبػاران ال المستجاب ألحمد عبد الجكاد، مسرد عاـ فيو ك
 . (ُ) بد مف الفحص عنيا قبؿ النقؿ منيا..."

 المطمب الثاني: الحاديث المردودة الواردة في المواقع اإللكترونية وعدائميا:
 اإليمان والتوحيد والدين:

 مػػػف رجػػػؿ بيػػػت فػػػي اهلل رسػػػكؿ مػػػع كنػػػا:  قػػػاؿ عبػػػاس ابػػػف عػػػف  جبػػػؿ بػػػف معػػػاذ عػػػف .ُ
 إلػػػيٌ  كلكػػػـ بالػػػدخكؿ لػػػي أتػػػأذنكف.. المنػػػزؿ أىػػػؿ يػػػا:  منػػػادً  فنػػػادل جماعػػػة فػػػي األنصػػػار
 رسػكؿ فقػاؿ أعمػـ كرسكلو اهلل:  فقالكا المنادم؟ مف أتعممكف:    اهلل رسكؿ فقاؿ حاجة؟

 رسػكؿ يػا لػي أتػأذف:   الخطػاب بػف عمػر فقػاؿ تعػالى اهلل لىعىنىو المعيف إبميس ىذا:  اهلل
 الكقػت يػـك إلػي المينظىػريف مػف أنػو عممػت أمػا.. عمػر يػا ميػالن :  نبػيال فقػاؿ أقتمو؟ أف اهلل

؟  يحػدثكـ مػا منػو كاسػمعكا يقػكؿ مػا عنػو فػافيمكا، مأمكر فإنو الباب لو افتحكا لكف المعمـك
 كفػي أعػكر شػيخ ىػك فػإذا عمينػا فػدخؿ البػاب لػو فىفيػًتحى :  عنيمػا اهلل رضػي عباس ابف قاؿ

 كشػػفتي كشػػفتاه الخنزيػر كأنيػػاب خارجػػة كأنيابػو ،يػػرالكب الفػػرس كشػعر شػػعرات سػػبع لحيتػو
 السػػالـ:  فقػػاؿ المسػػمميف جماعػػة يػػا عمػػيكـ السػػالـ.. محمػػد يػػا عميػػؾ السػػالـ:  فقػػاؿ الثػػكر
ػٌرة أبػا يػا النبي قاؿ ثـ ....المسمميف جماعة يا عميكـ السالـ.. محمد يا عميؾ  لػؾ ىػؿ:  مي
 قيًضػػيى  قػػد اهلل رسػػكؿ يػػا:  فقػػاؿ ة؟الجنػػ لػػؾ أضػػمف كأنػػا تعػػالى اهلل إلػػى كترجػػع تتػػكب أف

 المرسػميف األنبيػاء سػيد جعمػؾ مف فسبحاف القيامة يـك إلى كائف ىك بما القمـ كجىؼٌ  األمر

                                                           

 بتصرؼ يسير. ُِّ -ُٕٗ/ ِالعمماء ( كتب حذر منيا (ُ
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ٌصػػؾى  فييػػا الجنػػة أىػػؿ كخطيػػب  النػػار أىػػؿ كخطيػػب األشػػقياء سػػيد يكجعمنػػ، كاصػػطفاؾ كخى
 . (ُ) فيو صدقت كقد عنو أخبرتؾ ما آخر كىذا، مطركد شقي كأنا
 اإليمػاف؟ مػا: فقػاؿ جبريػؿ فأتػاه لمنػاس، يكمػا بارزا   النبي كاف: قاؿ ىريرة، أبي فع عديمو:
 مػػػا: قػػاؿ. «بالبعػػػث كتػػؤمف كرسػػػمو كبمقائػػو، ككتبػػو، كمالئكتػػػو، بػػاهلل تػػػؤمف أف اإليمػػاف»: قػػاؿ

 . (ِ) «دينيـ الناس يعمـ جاء جبريؿ ىذا»: فقاؿ ...اإلسالـ
 ار:الفتن وأشراط الساعة والعاث والجنة والن

 كػاف مػا سػاعةو  فػي   النبػي إلػى جبريؿ جاء: قاؿ مالؾ بف أنس عف الرقاشي يزيد ركل .ُ
 محمػد يػا: فقػاؿ((  المػكف متغير أراؾ مالي: ))   النبي لو فقاؿ المكف، متغٌير فييا يأتيو
 جيػنـ أف يعمػـ لمػف ينبغػي كال فييػا، تػنفخ أف النػار بمنافخ اهلل أمر التي الساعة في جئتيؾى 
 حتػػى عينػػو تقػػرٌ  أفٍ  أكبػػر اهلل عػػذاب كأف حػػؽ، القبػػر عػػذاب كأف حػػؽ، النػػار أف ك حػػؽ،
 خمػؽ لٌمػا تعػالى اهلل إف نعػـ،: قاؿ (( جينـ لي ًصؼ جبريؿ يا: ))  النبي فقاؿ .يأمنيا
 عمييػػا أكقػػد ثػػـ فاٍبيىٌضػػت، سػػنة ألػػؼ عمييػػا أكقػػد ثػػـ فػػاٍحمىٌرت، سػػنة ألػػؼ عمييػػا أكقػػد جيػػنـ
ٌدت، سػػنة ألػػؼ  بػػالحؽ، بعثػػؾ كالػػذم.جمرىػػا كال ليبيػػا ينطفػػئ ال ميظممػػة سػػكداء فيػػي فاٍسػػكى
ٍرـ أف لك   (ّ) ..حٌرىا مف آخرىـ عف الدنيا أىؿ الحترؽ منيا فيًتحى  إبرة خي

 لػػو مػػف عػذابا النػػار أىػؿ أىػػكف إف»:   اهلل رسػكؿ قػػاؿ: قػاؿ بشػػير، بػػف النعمػاف عػػف عديمـو:
 منػػو أشػػد أحػػدا أف يػػرل مػػا المرجػػؿ، يغػػؿ كمػػا دماغػػو منيمػػا يغمػػي نػػار، مػػف كشػػراكاف نعػػالف
نو عذابا  . (ْ) «عذابا ألىكنيـ كا 
 

                                                           

ُ) ، ( كذب ظاىر البياف، كمف عالماتو مخالفة الصحيح الثابت مف ككف الشيطاف يبيت عمى الخيشـك
 كعرض التكبة عمى الشيطاف كىك مف الممعكنيف.

 .َٓ/ُٗ/ُ( صحيح البخارم (ِ
ـ الديف عفانة في كتابو فتاكل ، قاؿ األستاذ الدكتكر حساٗٓح َٕ( ذكره السمرقندم في تنبيو الغافميف ص(ّ

: حديث مكذكب، كقاؿ األلباني: مكضكع بيذا السياؽ كالتماـ )السمسمة الضعيفة  ٖٔ/ُِيسألكنؾ 
ّ/ِْٕ/َُّٔ.) 

 .ُِّ/ُٔٗ/ُ( صحيح مسمـ (ْ
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 أىػػؿ مػػف الػػدنيا أىػػؿ بػػأنعـ يػػؤتى: "   اهلل رسػػكؿ قػػاؿ: قػػاؿ مالػػؾ، بػػف أنػػس عػػفك 
 مػر ىػؿ قػط؟ خيػرا رأيػت ىػؿ آدـ ابػف يػا: يقػاؿ ثػـ صػبغة، النػار في فيصبغ القيامة، يـك النار
 . (ُ) .."رب يا كاهلل ال،: فيقكؿ قط؟ نعيـ بؾ
غمبني النعاس كرأيت كصية الشيخ أحمد خادـ الحـر النبكم كفييا: يقكؿ الشيخ أحمد:  .ِ

أبمغ الناس أف يـك القيامة قريب كقريبان :  كقاؿ  في منامي الرسكؿ الكريـ ك أتى إليًّ 
 ستظير في السماء نجمة كاضحةن... كتقترب الشمس مف رؤكسكـ قاب قكسيف أك أدنى

هلل التكبة مف أحد كستقفؿ أبكاب السماء... كيرفع القرآف مف األرض كبعد ذلؾ ال يقبؿ ا
 ( .2...." )إلى السماء

 فضائل القرآن والدعية والذكار:
 كال المدينػة إلػى الشػاـ بػالد مػف يتػاجر   النبػي عيػد عمػى رجػؿ كػاف: قاؿ  أنس عف .ُ

 لػص لػو عػرض ـالشػا مػف راجػع ىػك فبينمػا... تعػالى اهلل عمػى منو تككالن  القكافؿ يصحب
: المػػص لػػو فقػػاؿ بمػػالي شػػأنؾ: لػػو كقػػاؿ التػػاجر، فكقػػؼ قػػؼ: بالتػػاجر فصػػاح فػػرس عمػػى

                                                           

 .َِٕٖ/ُِِٔ/ْ( صحيح مسمـ (ُ
يؼ بعنكاف: )ىذه ( قاؿ ابف باز: اطمعت عمى كممة منسكبة إلى الشيخ أحمد خادـ الحـر النبكم الشر (ِ

كصية مف المدينة المنكرة، عف الشيخ أحمد خادـ الحـر النبكم الشريؼ(.... كلقد سمعنا ىذه الكصية 
المكذكبة مرات كثيرة منذ سنكات متعددة تنشر بيف الناس فيما بيف كقت كآخر، كتركج بيف الكثير مف 

أشياء كثيرة ىي مف أكضح الكذب  العامة، كفي ألفاظيا اختالؼ...زعـ ىذا المفترم في ىذه الكصية
كأبيف الباطؿ... كلقد نبيت عمييا في السنكات الماضية، كبينت لمناس أنيا مف أكضح الكذب كأبيف 
الباطؿ، فمما اطمعت عمى ىذه النشرة األخيرة ترددت في الكتابة عنيا؛ لظيكر بطالنيا كعظـ جرأة 

مى مف لو أدنى بصيرة أك فطرة سميمة. كلكف مفترييا عمى الكذب، كما كنت أظف أف بطالنيا يركج ع
أخبرني كثير مف اإلخكاف أنيا قد راجت عمى كثير مف الناس، كتداكلكىا بينيـ، كصدقيا بعضيـ، فمف 

حتى   أجؿ ذلؾ رأيت أنو يتعيف عمى أمثالي الكتابة عنيا؛ لبياف بطالنيا، كأنيا مفتراة عمى رسكؿ اهلل 
ف ذكم العمـ كاإليماف أك ذكم الفطرة السميمة كالعقؿ الصحيح، عرؼ أنيا ال يغتر بيا أحد، كمف تأمميا م

كذب كافتراء مف كجكه كثيرة. كلقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسكبة إليو ىذه الفرية عف ىذه 
، َِالكصية، فأجابني بأنيا مكذكبة عمى الشيخ أحمد، كأنو لـ يقميا أصالن...)التحذير مف البدع ص

 (.ُُّمى إنكار البدع كالحكادث صكالباعث ع
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نمػػا مػػالي، المػػاؿ . لػػؾ بػػدا مػػا افعػػؿ: قػػاؿ. أصػػمي حتػػى أنظرنػػي: لػػو فقػػاؿ. نفسػػؾ أريػػد كا 
 المجيػد، العػرش ذا يػا كدكد، يػا كدكد يػا: يقػكؿ السماء إلى رأسو كرفع ركعات أربع فصمى

 كأسػألؾ عرشػؾ، أركػاف مػأل الػذم كجيػؾ بنػكر أسألؾ يريد، لما فعاالن  يا معيد، يا مبدئ يا
 إلػو ال شػيء، كػؿ كسػعت التي برحمتؾ كأسألؾ خمقؾ، جميع عمى بيا قدرت التي بقدرتؾ

ذا. مػػػرات ثػػػالث أغثنػػػي، مغيػػػث يػػػا أنػػػت، إال  تػػػرؾ المػػػص رآه فممػػػا حربػػػة، بيػػػده بفػػػارس كا 
: لمتػػاجر الفػػارس كقػػاؿ قتػػيال، فرسػػو عػػف فػػأرداه طعنػػو منػػو دنػػا فممػػا نحػػكه كمضػػى التػػاجر
: فقمنػا قعقعػة السػماء ألبػكاب سػمعنا األكلػى دعػكت لما.. الثالثة السماء مف ممؾ أني اعمـ
!  الثالثػػػة، دعػػػكت ثػػـ شػػػرر، كليػػػا السػػماء أبػػػكاب ففتحػػت الثانيػػػة، دعػػػكت ثػػـ حػػػدث، أمػػر
 عبػد يػا كاعمػـ .قتمػو يػكليني أف اهلل فػدعكت المكركب؟ ليذا مف: ينادم   جبريؿ فيبط
،   النبػي إلػى التػاجر جاء ثـ. عنو كفرج اهلل أغاثو شدة كؿ في بدعائؾ دعا مف أف اهلل

 عيـــا دعـــي إذا التـــي الحســـنى أســـما ه اهلل لقنـــك لقـــد)) :    المصػػػطفى فقػػػاؿ فػػػأخبره
ذا أجاب،   . (ٔ) والتسميم الصالة أفضل عميو الكريم الرسول صدق(( أعطى عيا سئل وا 

 الحمػيـ اهلل إال إلػو ال: " الكػرب عنػد يقػكؿ كػاف ،  اهلل نبػي أف: عبػاس ابػف عػف:   (ٕ)عديمو 
 كرب األرض كرب السػػػماكات رب اهلل إال إلػػػو ال العظػػػيـ، العػػػرش رب اهلل إال إلػػػو ال العظػػػيـ،
 ." الكريـ العرش

 سػػػػكرة اهلل غضػػػب تمنػػػػع... الفاتحػػػة سػػػكرة (((ّ)عشػػػػر تمنػػػع عشػػػػرة: ))   الرسػػػكؿ قػػػاؿ .ِ
... الكاقعػة سػكرة القيامػة يػـك أىػكاؿ تنمػع... الػدخاف سػكرة القيامو يـك عطش عتمن... يس
 سػػػكرة الخصػػػكمة تمنػػػع... الكػػػكثر سػػػكرة القبػػػر عػػػذاب تمنػػػع... الممػػػؾ سػػػكرة الفقػػػر تمنػػػع

                                                           

، كالاللكائي في كرامات ِّح ِٕ، كفي مجابك الدعكة صَّ( أخرجو ابف أبي الدنيا في اليكاتؼ ص(ُ
-ُّّ/ٕ، كذكرىا ابف حجر في اإلصابة في ترجمة أبي معمؽ األنصارم ُْٓاألكلياء مف طريقو ص

الدكتكر أحمد سعد حمداف محقؽ كرامات ، قاؿ  .كليس في أم منيا الزيادة المذككرة عف النبي ُّْ
 : سنده ضعيؼ فيو ثالثة أشخاص لـ أجد ليـ تراجـ.ُْٓاألكلياء ص

كصححو شعيب األرناؤكط، كاأللباني )صحيح الترغيب كالترىيب  ِٖٔٓح ّْْ/ْ( مسند أحمد (ِ
ِ/ُُٕ/ُِٖٓ.) 

 ( الحديث بيذه الصيغة ليس لو أصؿ، لكف بعض معانيو ثابتو.(ّ



 

-ْٔٓ- 

 تتمنػع... الفمػؽ سػكرة النفػاؽ تمنػع... اإلخالص سكرة المكت عند الكفر تمنع... الكافركف
 .كاسالكس تمنع... الناس سكرة الحسد

 شػػفعت آيػػة، ثالثػػكف القػػرآف، مػػف سػػكرة إف :قػػاؿ أنػػو ،  النبػػي عػػف ىريػػرة، أبػػي عػػف عديمــو:
  تبارك الذي بيده امللك : كىي لو، غفر حتى لرجؿ

(ُ). 
 غشػيتنا إذ كاألبػكاء، الجحفػة، بػيف   اهلل رسػكؿ مػع أسػير أنا بينا: قاؿ عامر، بف عقبة عفك 

 النػػػاس، بػػػرب كأعػػػكذ الفمػػػؽ، بػػػرب بػػػأعكذ يتعػػػكذ   اهلل رسػػػكؿ فجعػػػؿ شػػػديدة، كظممػػػة ريػػػح،
 . «بمثميما متعكذ تعكذ فما بيما تعكذ عقبة، يا»: كيقكؿ

 آالؼ بأربعػػة التصػػدؽ كمػػو القػػرآف قػػراءة كىػػي أشػػياء بخمسػػة تػػأتي أف إال تػػنـ ال عمػػي يػػا) .ّ
 رسػػكؿ يػػا ذلػؾ ككيػػؼ عمػي قػػاؿ( الخصػـك إرضػػاء بالجنػػة مكانػؾ حفػػظ الكعبػة زيػػارة درىػـ
ذا كمػػػو القػػػرآف قػػػرأت فقػػػد أحػػػد اهلل ىػػك قػػػؿ قػػػرأت إذا أنػػػؾ تعمػػػـ أمػػػا)   ؿفقػػا اهلل  قػػػرأت كا 

ذا درىـ آالؼ بأربعة تصدقت فقد مرات أربع الفاتحة  شػريؾ ال كحػده اهلل إال إلػو ال قمػت كا 
 زرت فقػػد مػػرات عشػػر قػػدير شػػيء كػػؿ عمػػى كىػػك كيميػػت يحػػي الحمػػد كلػػو الممػػؾ لػػو لػػو

ذا الكعبػػة  فػػي مكانػػؾ حفظػػت مػػرات عشػػر العظػػيـ العمػػي بػػاهلل إال قػػكة كال حػػكؿ ال قمػػت كا 
ذا الجنػػة  عشػػػر إليػػو كأتػػكب القيػػـك الحػػي ىػػك إال إلػػو ال الػػذم العظػػيـ اهلل أسػػتغفر قمػػت كا 
 . (ِ) (الخصـك أرضيت فقد مرات

 يقػػرأ أف أحػػدكـ أيعجػػز»: ألصػػحابو   النبػػي قػػاؿ: قػػاؿ ،  الخػػدرم سػػعيد أبػػي عػػف عديمــو:
 اهلل»: فقػػػاؿ اهلل؟ رسػػكؿ يػػا ذلػػؾ يطيػػػؽ أينػػا: كقػػالكا عمػػييـ ذلػػؾ ؽفشػػػ «ليمػػة؟ فػػي القػػرآف ثمػػث

                                                           

كحسنو لغيره شعيب األرناؤكط، ككذا األلباني )صحيح الترغيب كالترىيب  ٕٕٓٗح ّّٓ/ُّمد ( مسند أح(ُ
ِ/َٗ/ُْْٕ.) 

: " لـ يرد في كتاب مف كتب الحديث المعتمدة، بؿ ىك مف ِّٗ/ِٔ( قاؿ ابف باز في مجمكع فتاكاه (ِ
ديث ال أصؿ لو، بؿ " ىذا الح ّْٔ/ْاألحاديث المكضكعة المكذكبة"، كجاء في فتاكل المجنة الدائمة 

ىك مف المكضكعات، مف كذب بعض الشيعة كما نبو عمى ذلؾ أئمة الحديث"، كقاؿ القارم في األسرار 
: " كصايا عمي كميا مكضكعة سكل الحديث األكؿ كىك يا عمي أنت مني بمنزلة َْٓالمرفكعة ص

 ىاركف مف مكسى غير أنو ال نبي بعدم".
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 . (ُ) «القرآف ثمث الصمد الكاحد
 كىػػك الحمػػد كلػػو الممػػؾ لػػو لػػو، شػػريؾ ال كحػػده اهلل إال إلػػو ال: قػػاؿ مػػف: "  كقػػاؿ 

 . (ِ) " إسماعيؿ كلد مف أنفس أربعة أعتؽ كمف كاف مرار عشر قدير، شيء كؿ عمى
 كال حػكؿ ال الجنػة، كنػكز مػف ىػي كممػة أعممؾ أال قيس، بف اهلل عبد يا : " كقاؿ 

 . (ّ) "باهلل إال قكة
 كمػا الحمػد لػؾ رب يػا: قاؿ اهلل عباد مف عبدا أف حدثيـ   اهلل رسكؿ أف عمر ابف عف .ْ

 فصػػعدا يكتبانيػا كيػػؼ يػدريا فمػػـ بػالممكيف فعضػمت سػػمطانؾ كلعظػيـ كجيػػؾ لجػالؿ ينبغػي
 كجػؿ عػز اهلل قػاؿ نكتبيػا، كيػؼ نػدرم ال مقالػة قاؿ قد عبدؾ إف ربنا يا كقاال السماء إلى
 كمػػا الحمػػد لػػؾ رب يػػا: قػػاؿ إنػػو رب يػػا: قػػاال عبػػدم قػػاؿ مػػاذا: عبػػده قػػاؿ بمػػا أعمػػـ كىػػك
 عبػػدم قػػاؿ كمػػا اكتباىػػا: ليمػػا كجػػؿ عػػز اهلل فقػػاؿ سػػمطانؾ، كعظػػيـ كجيػػؾ لجػػالؿ ينبغػػي
 . (ْ) بيا فأجزيو يمقاني حتى

، فمما رفع رأسػو مػف  رافع الزرقي، قاؿ: " كنا يكما نصمي كراء النبي  عف رفاعة بف عديمو:
الركعة قاؿ: سمع اهلل لمػف حمػده "، قػاؿ رجػؿ كراءه: ربنػا كلػؾ الحمػد حمػدا كثيػرا طيبػا مباركػا 

رأيػت بضػعة كثالثػيف ممكػا يبتػدركنيا »قػاؿ: أنػا، قػاؿ: « مف المتكمـ»فيو، فمما انصرؼ، قاؿ: 
 .  (ٓ) «أييـ يكتبيا أكؿ

: " قػػاؿ الركػػكع مػػف رأسػػو رفػػع إذا   اهلل رسػػكؿ كػػاف: قػػاؿ الخػػدرم، سػػعيد أبػػي عػػفك 
 كالمجػػد، الثنػػاء أىػػؿ بعػد، شػػيء مػػف شػئت مػػا كمػػؿء كاألرض، السػػماكات مػؿء الحمػػد لػػؾ ربنػا
 ينفػع كال منعػت، لمػا معطػي كال أعطيػت، لمػا مػانع ال الميػـ: عبد لؾ ككمنا العبد، قاؿ ما أحؽ

                                                           

 .َُٓٓ/ُٖٗ/ٔ( صحيح البخارم (ُ
 .ِّٗٔ/َُِٕ/ْصحيح مسمـ  ((ِ
 .َُٔٔ/ُِٓ/ٖ( صحيح البخارم (ّ
: "ضعيؼ"، كقاؿ األلباني: ضعيؼ ُّ( قاؿ السقاؼ في تخريج أحاديث كآثار كتاب في ظالؿ القرآف ص(ْ

 (.ُٔٗحديث رقـ: ُِْ/ُ)ضعيؼ الترغيب كالترىيب
 .ٕٗٗ/ُٗٓ/ُ( صحيح البخارم (ٓ
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 .  (ُ) " دالج منؾ الجد ذا
 مػػػف العمػػػيـ السػػػميع بػػػاهلل أعػػػكذ الػػػرجيـ الشػػػيطاف مػػػف العمػػػيـ السػػػميع بػػػاهلل أعػػػكذمػػػف قػػػاؿ:  .ٓ

 ال الػذم اهلل ىػكثالثػا،  الػرجيـ الشيطاف مف العميـ السميع باهلل أعكذثالثا  الرجيـ الشيطاف
 ؾالممػػ ىػػك إال إلػػو ال الػػذم اهلل ىػػك الػػرحيـ الػػرحمف ىػػك كالشػػيادة الغيػػب عػػالـ ىػػك إال إلػػو

 اهلل ىػك. يشػرككف عمػا اهلل سػبحاف المتكبر الجبار العزيز المييمف المؤمف السالـ القدكس
 كىػػػك كاألرض السػػماكات فػػػي مػػا لػػػو يسػػبح الحسػػنى األسػػػماء لػػو المصػػػكر ئالبػػار  الخػػالؽ
ذا !ممػػؾ ألػػؼ َٕ عميػػو يصػػمى قاليػػا مػػف الحكػػيـ العزيػػز  يصػػبح قرأىػػا؛ قػػد ككػػاف مػػات كا 
   (ِ)شييدان 

 كأنػا خمقتنػي أنػت، إال إلػو ال ربػي أنػت الميـ: تقكؿ أف االستغفار سيد: "   يالنب عف عديمو:
 بنعمتػؾ لػؾ أبػكء صػنعت، مػا شر مف بؾ أعكذ استطعت، ما ككعدؾ عيدؾ عمى كأنا عبدؾ،
 النيػار مػف قاليػا كمػف»: قاؿ"  أنت إال الذنكب يغفر ال فإنو لي، فاغفر بذنبي لؾ كأبكء عمي،
 كىػػك الميػػؿ مػػف قاليػػا كمػػف الجنػػة، أىػػؿ مػػف فيػػك يمسػػي، أف قبػػؿ ويكمػػ مػػف فمػػات بيػػا، مكقنػػا
 . (ّ) «الجنة أىؿ مف فيك يصبح، أف قبؿ فمات بيا، مكقف
 فممػا المقػاـ خمػؼ أصػمي كأنػا جبرائيػؿ عمػيٌ  نػزؿ كسػمـ كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ .ٔ

 مػػف خرجػػت إذا شػػيئا ألمتػػي عممنػػي حبيبػػي كقمػػت تعػػالى اهلل دعػػكت الصػػالة مػػف فرغػػت
 اهلل إال إلػو ال يشػيدكف أمتػؾ كمػف جبريػؿ فقػاؿ، ليػـ فيغفػر تعػالى اهلل يػدعكف عػنيـ الدنيا
 كالخػامس عشػر كالرابػع عشػر الثالث البيض الثالثة أياـ كيصكمكف اهلل رسكؿ محمد كأنؾ
 محمػػد يػػا كأنػػا العػػرش حػػكؿ مكتػػكب فإنػػو الػػدعاء بيػػذا اهلل يػػدعكف ثػػـ شػػير كػػؿ مػػف عشػػر
 كىػػػذا المػػػؤمنيف أركاح يقػػػبض الػػدعاء بيػػػذا المػػػكت كممػػػؾ كأصػػعد ىػػػبطأ الػػػدعاء ىػػػذا بقػػكة

 عػػذاب يػػأمف الػػدعاء ىػػذا أمتػػؾ مػػف قػػرأ كمػػف كأركانيػػا الكعبػػة أسػػتار عمػػى مكتػػكب الػػدعاء
 مػػف كيرزقػػو خمقػػو عػػف كغنػػاه الفٌجػػار مػػكت كمػػف األكبػػر الفػػزع يػػـك أمينػػا مػػف كيكػػكف القبػػر

                                                           

 .ْٕٕ/ّْٕ/ُ( صحيح البخارم (ُ
كقاؿ: ىذا حديث غريب ال نعرفو إال مف ىذا الكجو، كضعفو األلباني:  ِِِٗ/ِّ/ٓمذم ( أخرجو التر (ِ

 (.ِّٕٓ/ِٖٔ/ُ)ضعيؼ الجامع الصغير 
 .َّٔٔ/ٕٔ/ٖ( صحيح البخارم (ّ



 

-ْٖٔ- 

 محمػد عمػى اهلل صػمى الرحيـ الرحمف اهلل بسـ) .القيامة يـك شفيعو كأنت يحتسب ال حيث
 إلػو ال اهلل أنػت سػبحانؾ الميػيمف المػؤمف أنػت إال إلػو ال اهلل أنػت سػبحانؾ الطاىريف كآلو
 اهلل أنػت سػبحانؾ العمػيـ السػميع أنػت إال إلػو ال اهلل أنػت سبحانؾ الرحيـ المصكر أنت إال
 إلػػو ال اهلل أنػػت سػػبحانؾ لمجيػػبا القريػػب أنػػت إال إلػػو ال ....القٌيػػـك الحػػي أنػػت إال إلػػو ال
 . (ُ) سبحانؾ المتعاؿ الشييد أنت إال

 إنػي الميػـ : السػماء إلػى   عيسػى رفػع عنػدما جبريػؿ جنػاح بػاطف عمى مكتكب دعاء .ٕ
 باسػمؾ أدعػكؾ ك ؛ الصػمد باسػمؾ األحػد الميػـ أدعػكؾ ك ؛ األعز الكاحد سمؾاب أدعكؾ
 تكشػػػؼ أف كميػػا أركانػػؾ بػػو ثبػػت لػػذما المتعػػاؿ الكبيػػر باسػػمؾ كأدعػػكؾ ؛ الػػكتر العظػػيـ
 إلػػػى تعػػالى اهلل فػػػأكحى ؛   عيسػػى ذلػػػؾ فقػػاؿ. فيػػػو أمسػػيت مػػػا ك أصػػبحت مػػػا عنػػي
 بيػػذه ربكػػـ سػػمكا المطمػػب عبػػد بنػػي يػػا:    قػػاؿ ك .السػػماء الػػى عبػػدم رفػػعا أف جبريػػؿ
 إال ك العػػرش ىتػػزا إال فيػػو بػػإخالص عبػػد بيػػف دعػػاه مػػا ؛ بيػػده نفسػػي الػػذم فػػك الكممػػات

 آجػػؿ ك دنيػػاه عاجػؿ فػػي سػػؤالو أعطيتػو ك بيػػف لػو اسػػتجبت قػػد اشػيدكا: لمالئكتػػو هللا قػاؿ
 .(ِ) آخرتو

 أنػي أسػألؾ إني الميـ: يقكؿ رجال سمع   اهلل رسكؿرجال يقكؿ:   سمع رسكؿ اهلل  عديمو:
 كفػػكا لػػو يكػػف كلػػـ يكلػػد، كلػػـ يمػػد، لػػـ الػػذم الصػػمد األحػػد أنػػت، إال إلػػو ال اهلل، أنػػت أنػػؾ أشػػيد
ذا أعطى، بو سئؿ إذا الذم باالسـ اهلل سألت لقد»: فقاؿ ،أحد  . (ّ) «أجاب بو دعي كا 
 الػػدعاء بيػػذا دعػػي كلػػك،  ألفػػاؽ مجنػػكف عمػػى الػػدعاء بيػػذا دعػػي لػػك   اهلل رسػػكؿ قػػاؿ .ٖ

 الحديػد صػفائح عمػى الػدعاء بيػذا دعػي كلػك،  عمييػا اهلل لسػيؿ عمييا عسر قد امرأه عمى
 رجػؿ بيػا دعػي كلك، عميو يمشى حتى لجمد جار ماء مىع الدعاء بيذا دعي كلك، لذابت
 الػرحيـ الػرحمف اهلل بسػـ: ربػو كبػيف األدميػيف كبػيف بينػو مػا لػو اهلل غفػر جمعة ليمة اربعيف

                                                           

 ( لـ أعثر عميو.(ُ
، كىك ِْٕ/ْٕ، كابف عساكر في تاريخ دمشؽ ُٓٗٔ/َّٖ/ُّ( أخرجو الخطيب في تاريخ بغداد (ِ

، كتنزيو ِّٗ/ِ، كالللئ المصنكعة َُٕ/ّ:  المكضكعات البف الجكزم مذككر في المكضكعات
 . َِّ/ِالشريعة

 (.َُْٔ/َُّ/ِ، كصححو األلباني )صحيح الترغيب كالترىيب ُّْٗ/ٕٗ/ِ( سنف أبي داكد (ّ



 

-ْٔٗ- 

 العزيػػز الميػػيمف المػػؤمف السػػالـ القػػدكس الممػػؾ الػػرحيـ انػػت الػػرحمف انػػت اهلل انػػت الميػػـ
 الػػػػكدكد المعيػػػػد ئالمبػػػػد المجيػػػػد ميػػػدالح كالبػػػػاطف الظػػػػاىر كاألخػػػػر األكؿ المتكبػػػػر الجبػػػار
 الحكػيـ العزيػز الغفػكر الشػككر الػرحيـ الػرؤكؼ الصػادؽ العمػيـ العظيـ العمى القديـ الشييد

 يشػػأن يلػػ صػػمحأك  منػػي كتقبػػؿ عمػػى كتػػب....الجػػالؿ ذك الحفػػيظ الرقيػػب المتػػيف القػػكة ذك
 كجيػي كصػف خمقػؾ جميػع عػف كجيػؾ بكػـر كأغننػي رزقػي يفػ عمػي ككسػع أمكرم كيسر
 اعمػػـ كال تعمػـ فانػؾ كمخرجػا فرجػػا أمػرم مػف يلػ كاجعػؿ غيػػرؾ مسػألة عػف كلسػاني كيػدل
 . (ُ) فالراحمي ارحـ يا برحمتؾ قدير يءش كؿ عمى كانت اقدر كال كتقدر

: قػاؿ «نعػـ»: فقػاؿ اشػتكيت؟ محمد يا: فقاؿ   النبي أتى جبريؿ، أف سعيد، أبي عف عديمو:
 باسػػـ يشػػفيؾ اهلل حاسػػد، عػػيف أك نفػػس كػػؿ شػػر مػػف ،يؤذيػػؾ شػػيء كػػؿ مػػف أرقيػػؾ، اهلل باسػػـ»
 .  (ِ) «أرقيؾ اهلل

 فقػػاؿ أجمػػو يحضػػر لػػـ مريضػػا، عػػاد مػػف: " قػػاؿ ،  النبػػي عػػف عبػػاس، ابػػف عػػفك 
 ذلػؾ مػف اهلل اهػػػػعاف إال فيؾ،ػػػػػػيش أف ـػػػػػػالعظي العػرش رب ـػػػػػالعظي اهلل أؿػػػػأس: مرار سبع عنده

 .  (ّ) " المرض
، السػػػالـ يقرئػػػؾ السػػػالـ، محمػػػد يػػػا فقػػػاؿ   النبػػػي أتػػػى:  كاإلكػػػراـ   ؿجبريػػػ إف قيػػػؿ .ٗ

 يػػدعك عبػػد مػػف مػػا، محمػػد يػػا الشػػريؼ الػػدعاء.ىػػذا أكىبػػؾ كقػػد، كاإلكػػراـ بالتحيػػة كيخصػػؾ
 قطػػر ك، األشػػجار أكراؽ كعػػدد، البحػػار أمػػكاج مثػػؿ كذنكبػػو خطايػػاه كتكػػكف الػػدعاء بيػػذا

 ىػػػذا، محمػػد يػػا لػػو كمػػو ذلػػؾ تعػػػالى اهلل رغفػػ إال، كاألرضػػييف السػػماكات بػػكزف، األمطػػار
 أنػػا فييػا مػػا كجميػع ،.كأبكابيػا الجنػػة حيطػاف عمػػى كمكتػكب، العػرش حػػكؿ مكتػكب الػدعاء

 يػـك الجنػة.أبػكاب تفػتح الػدعاء كبيػذا، بػو كأصػعد الػدعاء ىػذا ببركة بالكحي أنزؿ محمد يا
 اإلسػػالـ ظيػػر الػػدعاء بيػػذا، عنػػو تعػػالى اهلل رضػػى الخطػػاب بػػف عمػػر كقػػاؿ...،.القيامػػة
 فرزقنػػي كثيػرة مػراران  القػرآف نسػيت، عنػو تعػالى اهلل رضػى عفػاف بػف عثمػاف كقػاؿ كاإليمػاف

                                                           

، كالللئ المصنكعة ُٕٔ/ّ(، كالمكضكعات البف الجكزم ُٖٕ/ُٕٗ/ِ( مكضكع )السمسمة الضعيفة (ُ
 .َِّ/ِالشريعة  ، كتنزيوِْٗ/ِ
 .ُِٖٔ/ُُٖٕ/ْ( صحيح مسمـ  (ِ
 (.ٕٔٔٓ/ََُٓ/ِ، كصححو األلباني )صحيح الجامع الصغير َُّٔ/ُٕٖ/ّ( سنف أبي داكد  (ّ



 

-َْٕ- 

. عنػػو تعػػالى اهلل رضػػي الصػػديؽ بكػػر أبػػك سػػيدنا كقػػاؿ الػػدعاء ىػػذا ببركػػة القػػرآف حفػػظ اهلل
 أبػى بػف عمػى سػيدنا كقػاؿ الػدعاء ىػذا أقػرأ، المنػاـ في   النبي إلى أنظر أف أردت كمما

 اهلل ككػػاف الػػدعاء ىػػذا أقػػرأ، الجيػػاد فػػي أشػػرع كممػػا، عنػػو كرضػػي كجيػػو اهلل كػػـر طالػػب
 يػػا جبريػػؿ لػػي قػػاؿ   اهلل رسػػكؿ سػػيدنا قػػاؿ ...ىػػذا ببركػػة الكفػػار عمػػى ينصػػرني تعػػالى
 قبػر عمػى أك مكضػعو مػف لػزاؿ جبػؿ عمػى كنيػة قمب بإخالص الدعاء ىذا قرأ مف، محمد

 اهلل أسػـ فيػو ألف، بمغػت ما بالغة ذنكبو كانت كلك هقبر  في الميت ذلؾ تعالى اهلل يعذب ال
 كتكػكف اهلل عنػد عظػيـ أجػر لػو يكػكف لممػؤمنيف كعممػو الػدعاء ىػذا تعمػـ مػف ككؿ األعظـ
. المقػػيـ النعػػيـ مػػف لػػو تعػػالى اهلل أعػػد مػػا يػػرل حتػػى يمػػكت كال الشػػيداء أركاح مػػع ركحػػو
 اهلل فنسػػأؿ تعػػالى اهلل شػػاء إف ران كثيػػ خيػػران  تجػػد األكقػػات سػػائر فػػي الػػدعاء ىػػذا قػػراءة فػػالـز
 قػػػدير يشػػػاء مػػػا عمػػػى إنػػػو، لطاعتػػػو كالمسػػػمميف يكفقنػػػا كأف، قراءتػػػو عمػػػى اإلعانػػػة تعػػػالى

 كصػػػحبو آلػػػو كعمػػػى محمػػػد سػػػيدنا أجمعػػػيف ؽػػػػػػػػػػػػػػػالخم رؼػػػػػػػػػػػػػأش ىػػػػػػػػعم كالسػػػالـ كالصػػػالة
 اهلل إال إلػػػو ال المبػػػيف ؽػػػػػػػػػػػػػالح ؾػػػػػػػػػػػػػػالمم اهلل إال إلػػػو ال: الػػػدعاء.الػػػديف يػػػـك إلػػػى كالتػػػابعيف
 ال الظػػالميف مػػف كنػػت إنػػي سػػبحانؾ األكلػػيف آبائنػػا كرب ربنػػا، اهلل إال إلػػو ال اليقػػيف العػػدؿ
 بيػده يمػكت ال حػي كىػك كيميػت يحيػى الحمػد كلػو الممػؾ لو. لو شريؾ ال كحده اهلل إال إلو

ليػػو الخيػػر  اهلل سػػبحاف بربكبيتػػو إقػػراران  اهلل إال إلػػو ال قػػدير شػػيء كػػؿ عمػػى كىػػك المصػػير كا 
  (ُ) .....لعظمتو خضكعان 

 إال إلػو ال: فقػاؿ الميػؿ، مػف تعػار مػف: " قػاؿ   النبػي عػف الصػامت، بػف عبػادةعف   عديمو:
 كسػػبحاف هلل، الحمػػد قػػدير، شػػيء كػػؿ عمػػى كىػػك الحمػػد، كلػػو الممػػؾ لػػو لػػو، شػػريؾ ال كحػػده اهلل
 دعػػا، أك لػػي، اغفػػر الميػػـ: قػػاؿ ثػػـ بػػاهلل، إال قػػكة كال حػػكؿ كال كبػػر،أ كاهلل اهلل، إال إلػػو كال اهلل،

 .  (ِ) " صالتو قبمت كصمى تكضأ فإف لو، استجيب
                                                           

: " ىذا الثكاب المزعـك المرتب عمى ىذا الدعاء لـ يرد ِٓٔ/ٕ( ال أصؿ لو، كجاء في فتاكل يسألكنؾ (ُ
فيذا دجؿ ككذب كافتراء عمى   دعية النبكية الثابتة عف النبي مثمو في الشرع حتى لمقرآف الكريـ كال لأل

كما أف ىذا الدعاء فيو مف األمكر الباطمة كقكلو: ]بحؽ عزرائيؿ كقبضتو[ فمف   كعمى رسكلو  اهلل 
نما ىذا مف اإلسرائيميات".  المعمـك أنو لـ يثبت ال في الكتاب كال في السنة تسمية ممؾ المكت بعزرائيؿ كا 

 .ُُْٓ/ْٓ/ِحيح البخارم ( ص(ِ



 

-ُْٕ- 

، الحي ىك إال إلو ال الذم اهلل أستغفر: قاؿ مف : " كقاؿ   غفػر إليػو، كأتػكب القيـك
ف لو،  .  (ُ) "الزحؼ مف فر قد كاف كا 
 . (ِ) الرحمف القرآف كعركس عركس شيء لكؿ  .َُ

 أكليػا مػف الػرحمف سػكرة عمػييـ فقػرأ أصحابو، عمى   اهلل رسكؿ خرج: قاؿ جابر عف عديمو:
 كنػػت مػػنكـ، مػػردكدا أحسػػف فكػػانكا الجػػف ليمػػة الجػػف عمػػى قرأتيػػا لقػػد: فقػػاؿ فسػػكتكا، آخرىػػا إلػػى
 فمػػؾ نكػػذب ربنػػا نعمػػؾ مػػف بشػػيء ال: قػػالكا{ تكػػذباف ربكمػػا آالء فبػػأم} قكلػػو عمػػى أتيػػت كممػػا
 . (ّ) الحمد
قػد:   (ْ) الجكشػف دعاء .ُُ مىٍيػوً  غزكاتػو بٍعػضً  فػي كىيػك   النبػيٌ  عمػى جبرئيػؿ بػو ىػبط كى  كىعى

كشف ؿ الٌسػالـ يقرئػؾ رٌبػؾ محٌمد يا: فقاؿ الموي، ثقيؿ جى  كاقػرأ الجكشىػفٍ  ىػذا اخمػع: لػؾى  كيقػكي
ممػة كًمػفٍ  المقػاـ يسٍعو ال بما فىضمو ذكر في أطاؿ ثـٌ  كالىٌمتؾ، لؾى  أماف فيك ءاالٌدع ىذا  جي

ػفٍ  بالٌنػار ييعٌذبػو أف اهلل اسػتحى كفنػو عمى كتبو مىفٍ  افٌ  فىضمو  فػي خاًلصػة بنٌيػة بػو دعػا كمى
ػػبعيف لػػو كىخمػػؽ القػػدر، ليمػػة تعػػالى اهلل رزقػػو رىمضػػاف شػػير أٌكؿ  اهلل يسػػٌبحكف ممػػؾ ألػػؼ سى

ييقٌدسػػكنو ػػؿى  كى عى ػػف لػػو، ثػػكابيـ كىجى مى  تعػػالى هللا حػػٌرـ مػػٌرات ثػػالث رمضػػاف شػػير فػػي بػػو دعػػا كى
سػػده ٌنػػة لػػو كأكجػػب الٌنػػار عمػػى جى  المعاصػػي ًمػػف يحفظانػػو مىمىكػػيف بػػو تعػػالى اهلل ككٌكػػؿ الجى
كافى  ياتػو، طكؿ اهلل أماف في كى سػيف قػاؿ اٌنػو الخبػر آخػر كفػي حى  أبػي أكصػاني:    الحي
 أعٌممػػو كأف كفنػػو عمػػى أكتبػػو كأف كتعظيمػػو الػػٌدعاء ىػػذا بحفػػظ   طالػػب أبػػي ابػػف عمػػيٌ 
 . (ٓ) االىعظـ االسـ كفيو اٍسـ ألؼ كىيك عميو، يـكاحثٌ  أىمي

                                                           

 (.ُِِٔ/ُِٓ/ِكصححو األلباني )صحيح الترغيب كالترىيب  ُُٕٓ/ٖٓ/ِ( سنف أبي داكد (ُ
 (.َُّٓ/ِٔٓ/ّ( منكر )السمسمة األحاديث الضعيفة (ِ
 (.ِّٖٓ/ُْٗ/ِ، كحسنو األلباني )صحيح الجامع الصغير ُِّٗ/ِِٓ/ٓ( سنف الترمذم (ّ
، كتيذيب المغة لألزىرم ّٕ/ٔس مف السالح. )العيف لمخميؿ بف أحمد ( الجكشف: اسـ الحديد الذم يمب(ْ

َُ/ِٖٓ.) 
: "ال يجكز اقتناؤه، كال العمؿ بو، كال تصديؽ ما ذكر فيو، كذلؾ َِْ/ِْ( "جاء في فتاكل المجنة الدائمة(ٓ

ز إلى لألمكر اآلتية: أكال: ليس لو سند معركؼ، كلـ يخرجو أحد مف عمماء الحديث المعتبريف، كلـ يع
أحد منيـ. ثانيا: فيو كذب كثير، مثؿ قكلو:)مف قرأه كحممو عند خركجو مف منزلو كقت الصبح أك كقت 
=    العشاء، خص بصالح األعماؿ، ككأنما قرأ التكراة كاإلنجيؿ كالزبكر كالقرآف العظيـ(. فجعؿ قراءتو 

 



 

-ِْٕ- 

 اآلخػػرة كفػػي حسػػنة، الػػدنيا فػػي آتنػػا ربنػػا الميػػـ»: يقػػكؿ   النبػػي كػػاف: قػػاؿ أنػػس، عػػف عديمــو:
 .  (ُ) «النار عذاب كقنا حسنة،

 دعػػكة أكثػػر كػػاف: قػػاؿ أكثػػر،   النبػػي بيػػا يػػدعك كػػاف دعػػكة أم أنسػػا قتػػادة سػػأؿك 
 ككػاف: قػاؿ «النػار عذاب كقنا حسنة، اآلخرة كفي حسنة الدنيا في تناآ الميـ»: يقكؿ بيا يدعك
 .  (ِ) فيو بيا دعا بدعاء يدعك أف أراد فإذا بيا، دعا بدعكة يدعك أف أراد إذا أنس
لتفريج اليمـك كالكركب، ككقاه اهلل مػف كػؿ مكػركهو مػا عمػـ كمػاال يعمػـ، دعاء كنز العرش:  .ُِ

اه اهلل تعالى مػف لتػي نزلػت بػو مػف حيػث ال يحتسػب، كال يػدعكا بػو مبتمػى إال  الكاقعػًة ا كنج 
، اهلل عنػو، فر ج كييقػرأ لكػؿ نيػة تريػدىا ثػالث مػرات  كالشػرط فيػو المداكمػة عميػو مػرة كػؿ يػـك

كشرح ىػذا الكنػز مػا فيػو تتكس ػري األقػالـ، ككم ػت  .إلى أف يىقضي اهلل الحاجة بكرمو كفضمو
كىػذا  ائػب، فػال تتركػو أبػدان لتصػؿ إلػى كػؿ  مػراد تريػدهاألنامؿي كما انتيػت إلػى كصػًؼ العج

بسػػـ اهلل الػػرحمًف الػػرحيـً كال حػػكؿ كال قػػكة إال بػػاهلل العمػػي العظػػيـ ال إلػػو إال اهلل محمػػده  :ىػػك
ـى الػػػذم ال إلػػػو إال ىػػػك الحػػػي  القيُّػػػكـى بػػػديعى  * رسػػػكؿي اهلل  السػػػماكاًت  أسػػػتغفري اهللى العظػػػي

  (ّ) ....الذنكًب سىت ػارى العييكًب مقمِّبى  كاألرًض كما بينيما غف ػارى 

 

                                                                                                                                                    

يعدليا شيء، ثـ قاؿ: )كيعطيو اهلل  لقراءة كتب اهلل، كىذا مف أبطؿ الباطؿ، فإف كتب اهلل ال  معادلة= 
بكؿ حرؼ يقرأه زكجيف مف الحكر العيف، كيبني لو قصرا في الجنة، كيعطيو اهلل مثؿ ثكاب أربعة مف 
األنبياء عمييـ السالـ: إبراىيـ كمكسى كعيسى كمحمد( كىذا كذب ظاىر، فإف ثكاب األنبياء ال ينالو أحد 

 مثؿ ثكاب المؤمنيف كالمؤمنات مف الجف كاإلنس مف يـك ( قاؿ: )يعطيو اهللِغيرىـ. كفي صفحة: )
خمقيـ إلى يـك القيامة، كيعطيو اهلل ثكاب تسعمائة ألؼ شييد( ثـ زاد الكذب فيما بعدىا مف الصفحات. 

( يقكؿ: )إف ىذا الدعاء ينفع لممحبة كالقبكؿ، كعقد األلسنة، كمقابمة الحاكـ كاألمراء ٓثالثا: كفي صفحة )
كلدفع جميع آالت الحديد كالرصاص، كلقضاء الحكائج.. إلخ(، كيظير أنو مف كضع الشيعة  كالسالطيف،

 لصرؼ الناس عف الكتاب كالسنة"
 .ِِْٓ/ِٖ/ٔ( صحيح البخارم (ُ
 .َِٗٔ/ََِٕ/ْ( صحيح مسمـ (ِ
: "كليس ألحد أف يسف لمناس نكعا مف ُُٓ/ِِ( لـ أعثر عميو، قاؿ ابف تيمية في مجمكع الفتاكل (ّ

 ذكار كاألدعية غير المسنكف كيجعميا عبادة".األ



 

-ّْٕ- 

:  قػػاؿ عنيمػػا اهلل رضػػى عبػػاس ابػػف عػػف: الكػػريـ القػػرآف نسػػياف مػػف يعػػاني مػػف كػػؿ إلػػى .ُّ
 بػأبي:  فقػاؿ عنػو اهلل رضػى طالػب أبػي بػف عمي جاءه إذ   اهلل رسكؿ عند نحف بينما)

 أبػا يػا:    اهلل سػكؿر  لػو فقػاؿ، عميػو أقدر أجدني فما صدرم مف القرآف ىذا تفمت، أنت
 فػي تعممػت مػا كيثبػت، عممتػو مف بيف كينفع، بيف اهلل ينفعؾ كممات أعممؾ أفال، الحسف
 أف اسػتطعت فػإف، الجمعػة ليمػة كػاف إذا: قػاؿ، فعممني اهلل رسكؿ يا أجؿ:  قاؿ ؟ صدرؾ

 أخػػي قػػاؿ فقػػد، مسػػتجاب فييػػا ءاكالػػدع، مشػػيكدة سػػاعة فإنيػػا اآلخػػر الميػػؿ ثمػػث فػػي تقػػـك
 لػػػـ فػػػإف، الجمعػػػة ليمػػػة تػػػأتي حتػػػى:  يقػػػكؿ(  ربػػػي لكػػػـ أسػػػتغفر سػػػكؼ: )  لبنيػػػو كبيعقػػػ

 فػػي تقػػرأ:  ركعػػات أربػػع فصػػؿ، أكليػػا فػػي فقػػـ تسػػتطع لػػـ فػػإف، أكسػػطيا فػػي فقػػـ تسػػتطع
، الػدخاف كحػـ الكتاب بفاتحة الثانية الركعة كفي، يس كسكرة الكتاب بفاتحة األكلى الركعة
 بفاتحػػة الرابعػػة الركعػػة كفػػي(،  السػػجدة)  تنزيػػؿ كالػػـ ابالكتػػ بفاتحػػة الثالثػػة الركعػػة كفػػي

 كصػؿ، اهلل عمػى الثنػاء كأحسػف اهلل فاحمػد التشػيد مػف فرغػت فإذا، الفصؿ كتبارؾ الكتاب
 سػػبقكؾكإلخكانػػؾ الػػذيف  كالمؤمنػػات لممػػؤمنيف كاسػػتغفر، النبيػػيف سػػائر كعمػػى كأحسػػف عمػػى

 مػا أتكمػؼ أف كارحمنػي أبقيتنػي ما داأب المعاصي بترؾ ارحمني الميـ: )  قؿ ثـ، باإليماف
   (ُ)...كاالرض السمكات يع بد الميـ، عني يرضيؾ فيما النظر حسف كارزقني، يعنيني ال

 التوعة والمواعظ والرقاق:
 كػػريـ يػػا: خمفػػو النبػػي فقػػاؿ كػػريـ يػػا: يقػػكؿ أعرابيػػا سػػمع إذا الطػػكاؼ فػػي   النبػػي بينمػػا .ُ

 فالتفػػت كػػريـ يػػا:  خمفػػو النبػػي فقػػاؿ كػػريـ يػػا: كقػػاؿ الميػػزاب جيػػة الػػى االعرابػػي فمضػػى
 كاهلل ؟أعرابيػػا لكػػكني بػػي تيػػزأأ القػػد رشػػيؽ يػػا، الكجػػو صػػبيح يػػا: كقػػاؿ النبػػي إلػػى األعرابػػي

 كسػػمـ كالػػو عميػػو اهلل صػػمى محمػػد حبيبػػي الػػى لشػػككتؾ قػػدؾ كرشػػاقة كجيػػؾ صػػباحة لػػكال
: لػو كقػاؿ النبػي عمػى جبريػؿ فيػبط.... العػرب؟ أخػا يا نبيؾ تعرؼ أما: كقاؿ النبي فتبسـ
 ال لألعرابػػي قػػؿ:  لػػؾ كيقػػكؿ كاالكػػراـ بالتحيػػة كيخصػػؾ السػػالـ يقرئػػؾ السػػالـ محمػػد يػػا

: األعرابػي فقػاؿ كالقطميػر كالفتيػؿ كالكثير القميؿ عمى نحاسبو فغدان  ،كرمنا كال حممنا يغرنو
 كعزتػػػو: االعرابػػػي فقػػػاؿ شػػػاء إف يحاسػػػبؾ نعػػػـ:  قػػػاؿ اهلل؟ رسػػػكؿ يػػػا ربػػػي يحاسػػػبني اك

                                                           

 .ّٕٖ/ٕ( مكضكع )سمسمة األحاديث الضعيفة (ُ



 

-ْْٕ- 

 العػرب؟ اخػا يػا ربػؾ تحاسػب مػاذا كعمػى:    النبي فقاؿ ألحاسبنو حاسبني إف، كجاللو
ف مغفرتػػػو عمػػػى حاسػػػبتو ذنبػػػي عمػػػى ربػػػي حاسػػػبني إف:  االعرابػػػي قػػػاؿ  عمػػػى حاسػػػبني كا 

ف عفػػكه عمػػى حاسػػبتو معصػػيتي  النبػػي فبكػػى: كرمػػو عمػػى حاسػػبتو بخمػػي عمػػى حاسػػبني كا 
 كيقػكؿ السػالـ يقرئػؾ السػالـ، محمػد يػا:  كقػاؿ النبػي عمػى جبريؿ فيبط لحيتو بتمتا حتى
 االعرابػي ألخيػؾ كقػؿ تسػبيحيـ عػف العػرش حممػة الييػت فقػد بكائػؾ مف قمؿ محمد يا لؾ
 .  (ُ) " الجنة في رفيقؾ فإنو نحاسبو كال يحاسبنا ال
 سػػمعتو: قػػاؿ النجػػكل؟ فػػي: يقػػكؿ ،  اهلل رسػػكؿ سػػمعت كيػػؼ عمػػر البػػف رجػػؿ قػػاؿعديمــو: 
 بذنكبػػو، فيقػػرره كنفػػو، عميػػو يضػػع حتػػى كجػػؿ، عػػز ربػػو مػػف القيامػػة يػػـك المػػؤمف يػػدنى: " يقػػكؿ
نػػػي الػػػدنيا، فػػػي عميػػػؾ سػػػترتيا قػػػد فػػػإني: قػػػاؿ أعػػػرؼ، رب أم: فيقػػػكؿ تعػػػرؼ؟ ىػػػؿ: فيقػػػكؿ  كا 
، لؾ أغفرىا  .  (ِ) .."حسناتو صحيفة فيعطى اليـك

 فممػػػا نفسػػػو عمػػػى يسػػػرؼ رجػػػؿ كػػػاف: " قػػػاؿ ،  النبػػػي عػػػف ،  ىريػػػرة أبػػػي عػػػفك 
 لػئف فػكاهلل الػريح، فػي ذركنػي ثػـ اطحنكني، ثـ فأحرقكني، مت أنا إذا: لبنيو قاؿ المكت حضره
: فقػاؿ األرض اهلل فػأمر ذلػؾ، بػو فعػؿ مػات فممػا أحػدا، عذبػو ما عذابا ليعذبني ربي عمي قدر

 رب يػػا: قػػاؿ صػػنعت؟ مػػا عمػػى حممػػؾ مػػا: فقػػاؿ قػػائـ، ىػػك فػػإذا ففعمػػت، منػػو، فيػػؾ مػػا اجمعػػي
 .  (ّ) "لو فغفر خشيتؾ،

 كسػػػمطاني مكجػػػكد سػػػمطاني داـ مػػػا سػػػمطاف ذم مػػػف تخػػػؼ ال ادـ ابػػػف يػػػاحػػػديث قدسػػػي:  .ِ
 كخمقػػػت تنفػػػذ ال مممػػػكءة خزائنػػػي دامػػػت مػػػا الػػػرزؽ فػػػكات مػػػف تخػػػؼ ال ،يػػػزكؿ ال كممكػػػي
 عميػػؾ لػػي ءيشػػ كػؿ يطعػػؾ طػػاعتي فػػي فسػر اجمػػي مػػف قتػػؾمكخ جمػؾأ مػػف كميػػا االشػياء
 بمػا رضػيت كاف،رزقؾ في اخالفؾ لـ فريضتي يف تخالفني لـ فاف رزؽ غمي كلؾ فريضة
 الػدنيا عميػؾ سػمطفأل كجاللي فكعزتي لؾ قسمتو بما ترض لـ كاف قمبؾ ارحت لؾ قسمت

                                                           

( قريبان مف مضمكنو، حكـ عميو العراقي في ُْٗ/ْ( ال أصؿ لو، كقد أكرد الغزالي حديثان في  إحياءه )(ُ
ذكره كثير مف ( بقكلو: "لـ أجد لو أصالن"، قاؿ ابف تيمية: "كما يُْٗ/ْالمغني عف حمؿ األسفار )

 (.ُِِ/ِٔالناس مف دعاء معيف تحت الميزاب كنحك ذلؾ، فال أصؿ لو" )مجمكع الفتاكل 
 .ِٖٕٔ/َُِِ/ْ( صحيح مسمـ (ِ
 .ُّْٖ/ُٕٔ/ْ( صحيح البخارم (ّ



 

-ْٕٓ- 

 عنػػدم ككنػػت لػػؾ قسػػمتو مػػا اال منيػػا ينالػػؾ كال البريػػة فػػي الكحػػكش كػػركض فييػػا تػػركض
 .(ُ)مذمكما

 إلػى تنظػركا كال منكـ، أسفؿ فم إلى انظركا»:   اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ىريرة، أبي عف عديمو:
، كأمػا األحاديػث القدسػية الثابتػة   (ِ) "عمػيكـ اهلل نعمػة تػزدركا ال أف أجػدر فيك فكقكـ، ىك مف

 الشيخ أبك عبد اهلل العدكم. (ّ) فكثيرة كقد جمع بعضيا
 مػف تنفػر لػئال.. بغشػاء كجيػؾ كغشػيت.. أمػؾ بطػف في جعمتؾ آدـ ابف ياحديث قدسي:  .ّ

 عػف متكػأ لػؾ كجعمػت.. الطعػاـ رائحػة تؤذيػؾ لػئال أمػؾ ظيػر إلى كجيؾ كجعمت.. الرحـ
 شػػػػمالؾ عػػػػف الػػػػذم كأمػػػػا.. فالكبػػػػد يمينػػػػؾ عػػػػف الػػػػذم فأمػػػػا.. شػػػػمالؾ عػػػػف كمتكػػػػأ يمينػػػػؾ

 أف فممػا ؟ غيػرم ذلػؾ عمػى يقػدر فيػؿ.. أمػؾ بطػف فػي كالقعػكد القياـ كعممتؾ.. فالطحاؿ
.. جناحػؾ مػف ريشػة عمى أخرجؾف، يخرجؾ أف باألرحاـ الممؾ إلى كأكحيت.. مدىتؾ تمت
 صػػدر فػي رقيقػيف عػرقيف لػػؾ فأنبعػث.. تسػعى قػدـ كال.. تػػبطش يػد كال، تقطػع سػف لػؾ ال

 قمػب فػي محبتػؾ كألقيػت.. الصػيؼ في كباردان . الشتاء في حاران .. خالصان  لبنان  يجرياف أمؾ
.. زرؾأ كاسػتد ظيػرؾ قػكمى  فممػا.. ترقػد حتػى يرقداف كال.. تشبع حتى يشبعاف فال.. أبكيؾ

ف.. أجبتػؾ دعػكتني إف.. ىػذا كمػع.. منػي تستحي ،كلـ،خمكاتؾ في بالمعاصي بارزتني  كا 
ف.. أعطيتؾ سألتني   (ْ) ...قبمتؾ إليى  تبت كا 

                                                           

( قاؿ إسماعيؿ حقي اإلستانبكلي: "كمف الكممات التي نقميا كعب األحبار عف التكراة: يا ابف آدـ.." )ركح (ُ
(، كذكره أحمد بف محمد الخمكتي الشيير بالصاكم في بمغة السالؾ ألقرب ٕٓ/ٓتفسير القرآف البياف في 

(، كجاء في فتاكل يسألكنؾ لحساـ ٖٕٔ/ْالمسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير )
 (: "كىذا الحديث رغـ شيرتو ليس لو أصؿ في كتب السنة النبكية".ٓٔ/ُِالديف عفانة )

 .ِّٔٗ/ِِٕٓ/ْمـ ( صحيح مس(ِ
( كقد سمى ما جمعو منيا: الصحيح المسند مف األحاديث القدسية، أبك عبد اهلل مصطفى بف العدكم (ّ

 المصرم، دار الصحابة لمتراث.
: "فإف كثيران مف األحاديث الكاىية كالمكذكبة كالقصص ْٗ/ُْ( ال أصؿ لو جاء في فتاكل يسألكنؾ (ْ

كعمى شبكات الياتؼ المحمكؿ  -اإلنترنت  -الشبكة العنكبكتية  كالخرافات أخذت طريقيا لمنشر عمى
كمطبكعات مختمفة، كأذكر أمثمة منيا ليحذرىا القراء، فمف ىذه  -اإليميؿ  -باإلضافة لمبريد اإللكتركني 

 المكذكبات: حديث: يا ابف آدـ جعمتؾ في بطف أمؾ..".



 

-ْٕٔ- 

 يجمػػع أحػػدكـ إف"  المصػػدكؽ الصػػادؽ كىػػك   اهلل رسػػكؿ حػػدثنا: قػػاؿ اهلل، عبػػد عػػف عديمــو:
 مضػغة ذلػؾ فػي يكػكف ثػـ ذلػؾ، مثػؿ عمقػة ذلػؾ فػي يكػكف ثـ يكما، أربعيف أمو بطف في خمقو
 كعممػو، كأجمػو، رزقػو، بكتػب: كممػات بأربع كيؤمر الركح، فيو فينفخ الممؾ يرسؿ ثـ ذلؾ، مثؿ

 بينػو يكػكف مػا حتػى الجنػة أىػؿ بعمػؿ ليعمػؿ أحػدكـ إف غيػره إلػو ال الػذم فػك سعيد، أك كشقي
ف ،فيػػدخميا النػػار، أىػػؿ بعمػػؿ فيعمػػؿ الكتػػاب، عميػػو فيسػػبؽ ذراع، إال كبينيػػا  ليعمػػؿ أحػػدكـ كا 
 أىػؿ بعمػؿ فيعمػؿ الكتػاب، عميػو فيسػبؽ ذراع، إال كبينيػا بينو يككف ما حتى النار، أىؿ بعمؿ
 . (ُ) فيدخميا الجنة،

:  اهلل رسػػػكؿ يػػا:  فقػػػاؿ   اهلل رسػػكؿ إلػػػى أعرابػػي جػػاء:  قػػػاؿ  الكليػػد بػػػف خالػػد عػػف .ْ
:  قػاؿ. لػؾ بػدا عمػا سؿ:    اهلل رسكؿ فقاؿ كاآلخرة الدنيا في يغنيني عما أسألؾ جئت
 أكػػكف أف أريػػد:  قػػاؿ. النػػاس أعمػػـ تكػػف اهلل تػػؽا  :  فقػػاؿ. النػػاس أعمػػـ أكػػكف أف أريػػد
 عنػػد أعظػػـ سػػيئة أم:  قػػاؿ ....النػػاس أغنػػى تكػػف قانعػػان  كػػف:   :  فقػػاؿ. النػػاس أغنػػى
 الػػرب غضػػب يسػػكف الػػذم مػػا:  قػػاؿ. المطػػاع كالشػػح الخمػػؽ سػػكء:    قػػاؿ ؟ تعػػالى اهلل
 نػػار يطفػػئ الػػذم مػػا:  قػػاؿ. الػػرحـ كصػػمة الخفيػػة الصػػدقة:    قػػاؿ ؟ كاآلخػػرة لػػدنياا فػػي

 . (ِ) كالمصائب البالء عمى الدنيا في الصبر:    قاؿ ؟ القيامة يـك جينـ

ـــو:     يكػػػف لػػػـ: قػػػاؿ إذ يحػػػدثنا، عمػػػرك، بػػػف اهلل عبػػػد مػػػع جمكسػػػا كنػػػا: قػػػاؿ مسػػػركؽ، عػػػف عديم
 أحاسػػػػػػنكـ خيػػػػػػاركـ إف»: يقػػػػػػكؿ كػػػػػػاف[ ُْ:ص] نػػػػػػوكا   متفحشػػػػػػا، كال فاحشػػػػػػا   اهلل رسػػػػػػكؿ

                                                           

 .ِّْٔ/َِّٔ/ْ( صحيح مسمـ (ُ
: قاؿ الشيخ جالؿ الديف السيكطي رحمو اهلل تعالى: كجدت بخط ُْْْٓ/ُِٕ/ُٔ( جاء في كنز العماؿ(ِ

الشيخ شمس الديف بف القماح في مجمكع لو عف أبي العباس المستغفرم قاؿ: قصدت مصر أريد طمب 
العمـ مف اإلماـ أبي حامد المصرم كالتمست منو حديث خالد بف الكليد فأمرني بصـك سنة، ثـ عاكدتو 

فقاؿ: إني   بإسناده عف مشايخو إلى خالد بف الكليد قاؿ: جاء رجؿ إلى النبي في ذلؾ فأخبرني 
سائمؾ عما في الدنيا كاآلخرة، فقاؿ لو: سؿ عما بدا لؾ، قاؿ: يا نبي اهلل! أحب أف أككف..."، ككما نرل 
في ىذا النقؿ مف المؤاخذات: عدـ عزك صاحب كنز العماؿ الحديث إلى مصدر مف مصادر السنة 

تبرة كالرجاؿ المذككركف في السند بعد الرجكع إلى تراجميـ في كتب الرجاؿ لـ أجد إال ترجمة المع
: " ككاف صدكقنا في نفسو لكنو يركم المكضكعات ََِ/ّالمستغفرم فقط، قاؿ الذىبي في تذكرة الحفاظ

 في األبكاب كال يكىييا".



 

-ْٕٕ- 

 . (ُ)«أخالقا
 جنػػب فػػي فتعاظميػػا معصػػية أتػى عبػػد عمػػى غضػػبي أحػد عمػػى غضػػبت ماحػديث قدسػػي: .ٓ

 . (ِ) عفكم

ف لفػالف، اهلل يغفػر ال كاهلل: قاؿ رجال أف"  حدث ،  اهلل رسكؿ أف جندب، عف عديمو:  اهلل كا 
 كأحبطػػػت لفػػػالف، غفػػػرت قػػػد فػػػإني لفػػػالف، رأغفػػػ ال أف عمػػػي يتػػػألى الػػػذم ذا مػػػف: قػػػاؿ تعػػػالى
 .  (ّ) "عممؾ

 العقكبػة، مػف اهلل عنػد مػا المػؤمف يعمػـ لك»: قاؿ ،  اهلل رسكؿ أف ىريرة، أبي عفك 
 .  (ْ) «أحد جنتو مف قنط ما الرحمة، مف اهلل عند ما الكافر يعمـ كلك أحد، بجنتو طمع ما

 المناقب والمثالب:
 النبػي يخػدـ ككػاف، أسػمـ الػرحمف عبػد بف ثعمبة لو يقاؿ األنصار مف فتى أف:  جابر عف .ُ

  ،فكػرر تغتسػؿ األنصػارم امػرأة فػرأل، األنصار مف رجؿ بباب فمر، حاجة في فبعثو 
 مكػػػة بػػػيف جبػػػاال فػػػأتى، كجيػػػو عمػػػى ىاربػػػان  فخػػػرج، الػػػكحي ينػػػزؿ أف كخػػػاؼ، النظػػػر إلييػػػا

 أف ثػػـ، كقمػػى ربػػو كدعػػو:  كاقػػال التػػي األيػػاـ كىػػي، يكمػػان  أربعػػيف   النبػػي ففقػػده كالمدينػػة
 إف:  كيقػػػكؿ السػػػالـ يقرئػػػؾ ربػػػؾ إف محمػػػد يػػػا:  فقػػػاؿ   النبػػػي عمػػػى نػػػزؿ   جبريػػػؿ
 كيػػا، عمػػر يػػا:    النبػػي فقػػاؿ نػػارم مػػف بػػي يتعػػكذ الجبػػاؿ ىػػذه بػػيف أمتػػؾ مػػف اليػػارب
 ؛ ربػي مغفػرة:  قػاؿ ؟ تشػتيي مػا:  قػاؿ .....عبػدالرحمف بػف بثعمبػة فأتياني انطمقا سمماف

 لقينػي ىػذا عبػدم أف لػك لػؾ:  كيقػكؿ السػالـ يقرئػؾ ربػؾ إف محمػد يػا:  فقاؿ جبريؿ زؿفن
 بغسػمو فػأمر، نفسػو ففاضػت،   النبػي فأعممػو مغفػرة بقرابيػا لقيتػو خطيئة األرض بقراب

 رىسيػػكؿى  يىػا:  لػو قيػػؿ دفنػو فممػا أناممػػو أطػراؼ عمػى يمشػػي جعػؿ عميػو صػػمى فممػا، كتكفينػو
 أضػػع أف قػػدرت مػػا بػػالحؽ بعثنػػي كالػػذم:  قػػاؿ، أناممػػؾ أطػػراؼ عمػػى تمشػػي رأينػػاؾ الٌمػػو

                                                           

 .َّٓٔ/ُّ/ٖ( صحيح البخارم (ُ
، قاؿ عبد ِْٓ/ِ، كالقزكيني في التدكيف في أخبار قزكيف َٖ/َُألكلياء ( أخرجو أبك نعيـ في حمية ا(ِ

 (.ُٕٔالقادر األرناؤكط: "الحديث ضعيؼ" )اإلتحافات السنية باألحاديث القدسية ص
 .ُِِٔ/َِِّ/ْ( صحيح مسمـ (ّ
 .ِٕٓٓ/َُِٗ/ْ( صحيح مسمـ (ْ



 

-ْٕٖ- 

 . (ُ) لتشيعو المالئكة مف نزؿ مف أجنحة كثرة مف األرض عمى قدمي
 فمػػو بالحسػػنة جػػاء مػػف: كجػػؿ عػػز اهلل يقػػكؿ: "   اهلل رسػػكؿ قػػاؿ: قػػاؿ ذر، أبػػي عػػفعديمــو: 
 تقربػت شػبرا مني تقرب مفك  أغفر أك مثميا سيئة فجزاؤه بالسيئة جاء كمف كأزيد، أمثاليا عشر
 كمػػف ىركلػػة، أتيتػػو يمشػػي أتػػاني كمػػف باعػػا، منػػو تقربػػت ذراعػػا منػػي تقػػرب كمػػف ذراعػػا، منػػو
 (ِ)"مغفرة بمثميا لقيتو شيئا بي يشرؾ ال خطيئة األرض بقراب لقيني
 انتظػػارم عنػػي المػػدبركف يعمػػـ لػػك داكد يػػا: فقػػاؿ   داكد إلػػى اهلل أكحػػىحػػديث قدسػػي:  .ِ

 يػا لمحبتػي أكصاليـ كلتقطعت إلي شكقا لماتكا معاصييـ ترؾ إلى كقيكش بيـ كرفقي ليـ
 . (ّ) عمي بالمقبميف فكيؼ عني بالمدبريف إرادتي ىذه داكد

 يتػػكب حػػيف عبػػده بتكبػػة فرحػػا أشػػد هلل: "   اهلل رسػػكؿ قػػاؿ: قػػاؿ مالػػؾ بػػف أنػػسعػػف  عديمــو:
 فػػأيس كشػػرابو، طعامػػو كعمييػػا منػػو فانفمتػػت فػػالة، بػػأرض راحمتػػو عمػػى كػػاف أحػػدكـ مػػف إليػػو،
 قائمػة بيػا، ىك إذا كذلؾ ىك فبينا راحمتو، مف أيس قد ظميا، في فاضطجع شجرة، فأتى منيا،
 شػػدة مػػف أخطػػأ ربػػؾ، كأنػػا عبػػدم أنػػت الميػػـ: الفػػرح شػػدة مػػف قػػاؿ ثػػـ بخطاميػػا، فأخػػذ عنػػده،
: كتعػالى تبػارؾ اهلل قػاؿ: يقػكؿ   اهلل رسػكؿ سػمعت: قػاؿ مالػؾ، بػف أنػس ، كعػف  (ْ) "الفرح
 لػػك آدـ ابػػف يػػا أبػػالي، كال فيػػؾ كػػاف مػػا عمػػى لػػؾ غفػػرت كرجػػكتني دعػػكتني مػػا إنػػؾ آدـ ابػػف يػػا

 أتيتنػػي لػػك إنػػؾ آدـ ابػػف يػػا أبػػالي، كال لػػؾ، غفػػرت تنياسػػتغفر  ثػػـ السػػماء عنػػاف ذنكبػػؾ بمغػػت
 .  (ٓ) "مغفرة بقرابيا ألتيتؾ شيئا بي تشرؾ ال لقيتني ثـ خطايا األرض بقراب

، يسػألو   أريػد أف يقػذؼ بػو فػي النػار جػاءه جبريػؿ  : عنػدما ىيـ عظـ تككػؿ إبػرا .ّ
 يبمغو إلى ربو ؟ أم يسألو جبريؿ :مػاذا يريػد إبػراىيـ مػف جبريػؿ أف يبمػغ اهلل عما يريد أف

                                                           

 .ِْٖ/ِيو الشريعة ، كتنز ِٗٓ/ِ، كالللئ المصنكعة ُِِ/ّ( المكضكعات البف الجكزم (ُ
 .ِٕٖٔ/َِٖٔ/ْ( صحيح مسمـ (ِ
كلـ يعمؽ عميو العراقي، كابف الجكزم  ِّٔ/ْ( لـ أقؼ لو عمى إسناد، كذكره الغزالي في إحياء عمـك الديف(ّ

كلـ يجـز بو" قيؿ أكحى اهلل تعالى إلى داكد  ّْٖ، كابف القيـ في ركضة المحبيف صّْ/ُفي التبصرة
 ْْٗي المستطرؼ ص"، كذكره أبك الفتح ف. 

 .ِْٕٕ/َُِْ/ْ( صحيح مسمـ (ْ
 (.ّّْْ/ٕٗٗ/ِكحسنو األلباني )صحيح الجامع الصغير  َّْٓ/َْْ/ٓ( سنف الترمذم (ٓ



 

-ْٕٗ- 

  فقػػاؿ .  سػػؤالي عممػػو بحػػالي( كفػػي ركايػػة: )عممػػو بحػػالي  لجبريػػؿ: )حسػػبي مػػف
 . (ُ) )سؤالي يغني عف

: قػػػرأ ثػػػـ «العبػػػادة ىػػػك الػػػدعاء إف»:   اهلل رسػػػكؿ قػػػاؿ: قػػػاؿ بشػػػير بػػػف النعمػػػاف عػػػفعديمـــو: 
 .  (ِ) {لكـ أستجب ادعكني ربكـ كقاؿ}

 .  (ّ) "عميو يغضب اهلل يدعك ال مف: "   اهلل رسكؿ قاؿ ،  ىريرة أبك قاؿك 

 مالغفػػار  ذر أبػك عمييػا أقبػػؿ إذ عنػده ىػك فبينمػػا   جبريػؿ أتػى أنػػو   اهلل رسػكؿ عػف .ْ
 جبريػػؿ وإليػػ فنظػػر   ،قػػاؿ ذر؟ أبػػى أسػػـ أتعرفػػكف اهلل أمػػيف يػػا: اهلل رسػػكؿ فقػػاؿ  :
ف األرض، يفػ منػو السػماء يفػ أعػػرؼ ذر أبػا إف بػالحؽ بعثػؾ كالػذل ،نعػـ  بػػدعاء ذلػؾ كا 

   فقػػاؿ دعائػػو، عػػف كاسػػألو بػػو فػػادع منػػو المالئكػػة كتعجػػب مػػرتيف يػػـك كػػؿ يفػػ بػػو يػػدعك
 مػا يكأمػ أبػى فػداؾ نعػـ: قػاؿ مرتيف؟ يـك كؿ يف بو تدعك دعاء ذر أبا يا:  اهلل رسكؿ
نمػا بشػػر مػػف سػمعتو  كػػؿ يفػػ بػػو أدعػك كأنػػا إليامػػاى  إياىػا ربػػى يأليمنػػ أحػرؼ عشػػرة يىػػ كا 

 العشػػر بتمػػؾ أدعػػك ثػػـ مميػػاى  كأكبػػره، مميػػاى  كأحمػػده مميػػاى  اهلل فأسػػبح القبمػػة أسػػتقبؿ مػػرتيف يػػـك
 كأسػألؾ نافعػا، عممػا كأسػألؾ عا،خاشػ قمبػا كأسػألؾ دائمػا، إيمانػا أسػألؾ انػى الميـ) :كممات
 كأسػألؾ، العافيػة تمػاـ كأسألؾ، بمية كؿ يف العافية كأسألؾ قيما، دينا كأسألؾ صادقا، يقينا
   جبريػػؿ قػػاؿ. (النػػاس عػػف الغنػػى كأسػػألؾ، العافيػػة عمػػى الشػػكر كأسػػألؾ، العافيػػة دكاـ
ف ذنكبػػو فػػرتغ إال الػػدعاء بيػػذا أمتػػؾ مػػف أحػػد يػػدعك ال بػػالحؽ بعثػػؾ كالػػذل محمػػد يػػا:  كا 

 قمبػػو كفػػى أمتػػؾ مػػف أحػػد اهلل يمقػػى كال األرض، تػػراب عػػدد أك البحػػر زبػػد مػػف أكثػػر كانػػت
 فنادتػػو الجنػة أبػكاب لػو كفتحػت المكػاف، لػو كاسػتغفر الجنػاف، إليػو اشػتاقت إال الػدعاء ىػذا

                                                           

: كما ُّٖ/ُ. كقاؿ ابف تيمية في مجمكع الفتاكلُِ/ْٕ/ُ( ال أصؿ لو )سمسمة األحاديث الضعيفة (ُ
: سؿ قاؿ " حسبي مف سؤالي عممو بحالي " ليس يركل أف الخميؿ لما ألقي في المنجنيؽ قاؿ لو جبريؿ

لو إسناد معركؼ كىك باطؿ بؿ الذم ثبت في الصحيح عف ابف عباس أنو قاؿ: " حسبي اهلل كنعـ 
 الككيؿ ".

 (.ُِٕٔ/ُِٕ/ِ، كصححو األلباني )صحيح الترغيب كالترىيب ِِٖٖ/ُِٖٓ/ِ( سنف ابف ماجة (ِ
 (.ِْٓٔ/ِّّ/ٔة األحاديث الصحيحة كصححو األلباني )سمسم ُْٗ/ُ( المستدرؾ (ّ



 

-َْٖ- 

 . (ُ) شئت باب أم مف أدخؿ اهلل كلى يا: المالئكة

 منكبػي، عمػى بيػده فضػرب: قػاؿ تسػتعممني؟ أال اهلل، رسكؿ يا: قمت: قاؿ ذر، أبي عف عديمو:
نيػا ضعيؼ، إنؾ ذر، أبا يا»: قاؿ ثـ نيػا أمانػة، كا   أخػذىا مػف إال كندامػة، خػزم القيامػة يػـك كا 

 .  (ِ) «فييا عميو الذم كأدل بحقيا،
 كال الغبػػراء، أقمػػت مػػا: " يقػػكؿ   اهلل رسػػكؿ سػػمعت: قػػاؿ عمػػرك، بػػف اهلل عبػػدكعػػف 

 .  (ّ) " ذر أبي مف أصدؽ رجؿ فم الخضراء، أظمت
 فػػي كبحمػػده، اهلل سػػبحاف: قػػاؿ مػػف: " قػػاؿ   اهلل رسػػكؿ أف:   ىريػػرة أبػػيكعػػف 

ف خطاياه، حطت مرة، مائة يـك  .  (ْ) "البحر زبد مثؿ كانت كا 
 الصالة والذان:

 ّك المػكت حػيف ّك حياتػو أثناء ٔ عقكبة عشرة بخمس اهلل عاقبو الصالة في تياكف مف .ُ
 يسػتجيب ال،عمػره فػي البركػة اهلل يمحػؽ:  الػدنيا فػي العقكبػات : القيامػة يـك ّك برالق في
 عمػػػػػى المخمكقػػػػػات جميػػػػػع تمقتػػػػػو، الصػػػػػالح عالمػػػػػات كجيػػػػػو مػػػػػف بػػػػػػػػتذى، وػػػػػػػػػػلدعائ اهلل

 . (ٓ) ...األرض

                                                           

،  كجاء في كنز َُّٖ/َْٓ/ُ، كالديممي في الفردكسَْ/ّ( ذكره الحكيـ الترمذم في نكادر األصكؿ(ُ
: "قاؿ الحكيـ الترمذم في نكادر األصكؿ: حدثنا عمرك بف أبي عمرك قاؿ: َٓٓٓ/ٖٕٔ/ِالعماؿ 

ف أبي النجكد عف زر بف حبيش عف عمي بف حدثنا أبك ىماـ الدالؿ عف إبراىيـ بف طيماف عف عاصـ ب
، فبينا ىك عنده إذ أقبؿ أبك ذر..."، كذكره  ، "أنو أتاه جبريؿ  عف رسكؿ اهلل  أبي طالب 

 .َُٖ-َُٕ/ُالمكنكم في اآلثار المرفكعة في األخبار المكضكعة
 .ُِٖٓ/ُْٕٓ/ّ( صحيح مسمـ (ِ
ناؤكط، كصححو األلباني )صحيح الجامع الصغير ، كحسنو لغيره شعيب األر ُٗٓٔ/َٕ/ُُ( مسند أحمد (ّ

ِ/ُٕٗ/ّْٓٓ.) 
 .َْٓٔ/ٖٔ/ٖ( صحيح البخارم (ْ
، كقاؿ ُّْٗ/ُّْ/ِ( أخرجو إسماعيؿ بف محمد األصبياني الممقب بقكاـ السنة في الترغيب كالترىيب (ٓ

زياد  : محمد بف عمي بف العباس البغدادم العطار ركب عمى أبي بكر بفّٓٔ/ّالذىبي في الميزاف 
=  حديثا باطال في ترؾ الصالة،  قاؿ ابف باز: ىذا الحديث قد نبو أىؿ العمـ منيـ الحافظ ابف حجر في

 



 

-ُْٖ- 

 الرجػؿ بػيف إف»: يقػكؿ   النبػي سػمعت: يقػكؿ ،ان جػابر  سػمعت: قػاؿ سػفياف، أبػي عػفعديمو: 
 . (ُ) «الصالة ترؾ الكفرك  الشرؾ كبيف

 الخالق والعر والصمة:
 . (ِ) األميات أقداـ تحت الجنة .ُ

 جئػػػػت كقػػػػد أغػػػػزك أف أردت اهلل، رسػػػػكؿ يػػػػا: فقػػػػاؿ ،  النبػػػػي إلػػػػى جػػػػاء جاىمػػػػة أف عديمــــو:
 . (ّ) «رجمييا تحت الجنة فإف فالزميا،»: قاؿ نعـ،: قاؿ «أـ؟ مف لؾ ىؿ»: فقاؿ أستشيرؾ،

 فقػاؿ ثنايػاه بػدت حتػى ضػحؾ رأينػاه إذ جػالس   اهلل رسػكؿ ابين قاؿ  أيضان  أنس عف .ِ
 يػدم بػيف جثيػا أمتػي مػف رجػالف قػاؿ كأمػي أنػت بػأبي اهلل رسػكؿ يػا أضػحكؾ مػا عمر لو
 كلػـ بأخيػؾ تصػنع كيػؼ اهلل فقاؿ أخي مف مظممتي لي خذ رب يا أحدىما فقاؿ العزة رب
   اهلل رسػػػػكؿ ينػػػػاع كفاضػػػػت أكزارم مػػػػف فميحمػػػػؿ رب يػػػػا قػػػػاؿ شػػػػيء حسػػػػناتو مػػػػف يبػػػؽ

 لمطالػػب اهلل فقػاؿ أكزارىػـ مػف يحمػؿ أف النػاس يحتػاج عظػيـ ليػـك ذلػؾ إف قػاؿ ثػـ بالبكػاء
 مكممػػػة ذىػػب مػػف كقصػػكرا ذىػػػب مػػف مػػدائف أرل رب يػػا فقػػػاؿ فرفػػع فػػانظر بصػػرؾ ارفػػع
 يػا قػاؿ الػثمف أعطػى لمف قاؿ ىذا شييد ألم أك ىذا صديؽ ألم أك ىذا نبي ألم بالمؤلؤ
 قػد إنػي رب يػا قػاؿ أخيػؾ عػف بعفػكؾ قػاؿ بمػاذا قػاؿ تممكػو أنػت قاؿ ذلؾ يممؾ كمف رب

 . (ْ) الجنة كأدخمو أخيؾ بيد فخذ اهلل قاؿ عنو عفكت
                                                                                                                                                    

المساف كالحافظ الذىبي في الميزاف كغيرىما عمى أنو مكضكع كال صحة لو، بؿ ىك مكضكع مف  =
ل المجنة الدائمة (، كجاء في فتاك َُّ/ٔ)فتاكل نكر عمى الدرب   األحاديث المكذكبة عمى النبي 

 : ىذا الحديث باطؿ.ْٗٔ/ْ
 .ِٖ/ٖٖ/ُ( صحيح مسمـ (ُ
 (.ّٗٓ/ٗٓ/ِ( قاؿ األلباني: مكضكع )سمسمة األحاديث الضعيفة (ِ
 (.ُٓٗ، كصححو األلباني )تحقيؽ حقكؽ النساء في اإلسالـ صَُّْ/ُُ/ٔ( سنف النسائي (ّ
عباد ضعيؼ كشيخو ال يعرؼ. كقاؿ في  ، كتعقبو الذىبي بقكلؤٕٓ/ْ( أخرجو الحاكـ في مستدركو (ْ

: " أخرجو الخرائطي في مكاـر األخالؽ كالحاكـ كقاؿ صحيح اإلسناد ٗٓٔالمغني عف حمؿ األسفارص
ككذا أبك يعمى المكصمي خرجو بطكؿ كضعفو البخارم كابف حباف"  كقاؿ األلباني: ضعيؼ جدا 

 .ُْٗٔ/ُٕ/ِ)ضعيؼ الترغيب كالترىيب 



 

-ِْٖ- 

 مظممػة عػف رجؿ عفا كال ماؿ، مف صدقة نقصت ما: "   النبي عف ىريرة، أبي عفعديمو: 
 .  (ُ) "اهلل رفعو إال هلل عبد تكاضع كال عزا، بيا اهلل زاده إال

 أخػػػػالؽ مػػػػف العفػػػػك يأخػػػػذ أف   نبيػػػػو اهلل أمػػػػر»: قػػػػاؿ الزبيػػػػر، بػػػػف اهلل عبػػػػد فعػػػػك 
 .(ِ)الناس

 األنبيػاء، مػف نبيػا يحكػي ،  النبػي إلػى أنظػر كػأني: اهلل عبػد قػاؿ ،قػاؿ شقيؽكعف 
 ال فػػػإنيـ لقػػػكمي اغفػػػر الميػػػـ»: كيقػػػكؿ كجيػػػو عػػػف الػػػدـ يمسػػػح كىػػػك فػػػأدمكه، وػػػػػػػػػػقكم ضػػػربو
 .  (ّ) «يعممكف

 لعحث: خالصة ا
الحػػػديث الضػػػعيؼ ال يحػػػتج بػػػو عمػػػى اإلطػػػالؽ، فػػػال يثبػػػت بػػػو حكػػػـ شػػػرعي، كال فضػػػيمة  -

خمقيػة، كال يفسػر بػو كتػاب اهلل، كالتفريػؽ بػيف الفضػائؿ كاألحكػاـ تفريػؽ بػيف المتػػاثالت، إذ 
الكؿ شرع، كما اشترطو بعض العمماء لمعمؿ بالضعيؼ في الفضػائؿ مػف الشػركط صػعبة 

 في مثاؿ كاحد. التطبيؽ ال تكاد تتكافر
)خاصػة  -يجب عمى كؿ مسمـ أراد الكتابة في أم فػف مػف الفنػكف، كأراد أف يكتػب حػديثا  -

أال   -فضػػائؿ األعمػػاؿ أك الترغيػػب كالترىيػػب إذ عمييػػا مػػدار أغمبيػػة األحاديػػث المػػردكدة( 
يثبتو إال بعد التأكد مف ثبكتو، كمف خالؿ النظر في األحاديث التي تـ إيرادىػا فػي البحػث 
يالحػػػظ كركدىػػػا جميعػػػا فػػػي مظػػػاف األحاديػػػث المػػػردكدة مػػػا خػػػال مػػػا لػػػيس لػػػو أصػػػؿ، ممػػػا 
 يستكجب عمى الباحث أك الناشر البحث فييا ابتداء كالتأكد مف عدـ كركد حديثو فييا. 

إف كثيران مف األحاديػث الكاىيػة كالمكذكبػة كالقصػص كالخرافػات، كمػا ال أصػؿ ليػا، أخػذت  -
أنػػو صػػار مػػف السػػيكلة بمكػػاف  نكبكتيػػة كمػػف فضػػؿ اهلل طريقيػػا لمنشػػر عمػػى الشػػبكة الع

، كذلػؾ بمراجعػة كتػب أىػؿ العمػـ المختصػة  التأكد مف صحة أم حديث منسكب لمنبي 
في ذلؾ، كىي كثيرة كمنشػكرة عمػى شػبكة اإلنترنػت، كمػا أنػو يكجػد عػدد كبيػر مػف المكاقػع 

                                                           

كصححو شعيب األرناؤكط، ككذا األلباني )صحيح الترغيب كالترىيب  َِٕٔ/ُّٗ/ُِ( مسند أحمد (ُ
ُ/ُٗٗ/ُْٖ.) 

 .ّْْٔ/َٔ/ٔ( صحيح البخارم (ِ
 .ّْٕٕ/ُٕٓ/ْ( صحيح البخارم (ّ



 

-ّْٖ- 

كتبييف الحكـ عمييػا، كأخػص  اإللكتركنية بإشراؼ أىؿ العمـ تقـك بتخريج األحاديث النبكية
 بالذكر مكقع: الدرر السنية، كمكقع إسالـ كيب، كممتقى أىؿ الحديث.

أقتػرح عمػى الجامعػة اإلسػالمية بغػزة ممثمػة فػي كميػة أصػكؿ الػديف أف تػدعـ مشػركعا يقػـك  -
بو بعض أساتذتيا المختصيف فػي الحػديث الشػريؼ كعمكمػو لتخػريج األحاديػث الػكاردة فػي 

الفقو كغيرىا مف التخصصات، كالبدء بيػا كاحػدان تمػك اآلخػر حسػب األىميػة كتب التفسير ك 
كالشػػػيرة، أك اسػػػتكماؿ صػػػنيع الشػػػيخ األلبػػػاني فػػػي سمسػػػمتيو، مػػػع االسػػػتفادة مػػػف الكسػػػائؿ 

 اإللكتركنية المعاصرة إلخراجيا في حمة قشيبة.

 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ. -
ف الديف محمد المناكم، شرح محمد منير النقمػي، تحقيػؽ اإلتحافات السنية باألحاديث القدسية، زي -

 عبد القادر األرناؤكط كطالب عكاد، دار ابف كثير بيركت.

اآلثار المرفكعة في األخبار المكضكعة، محمد عبد الحي المكنكم، تحقيؽ محمػد بسػيكني زغمػكؿ  -
 مكتبة الشرؽ بغداد.

أبػػػك حامػػػد الغزالػػػي، دار المعرفػػػة إحيػػػاء عمػػػـك الػػػديف كفػػػي ىامشػػػو المغنػػػي عػػػف حمػػػؿ األسػػػفار،  -
 بيركت.

األسػػرار المرفكعػػة فػػي األخبػػار المكضػػكعة، عمػػي المػػال اليػػركم القػػارم، تحقيػػؽ محمػػد الصػػباغ،  -
 مؤسسة الرسالة بيركت.

اإلصابة في تمييز الصحابة، ابػف حجػر العسػقالني، تحقيػؽ عػادؿ عبػد المكجػكد كعمػي معػكض،  -
 ىػ.ُُْٓ ُدار الكتب العممية بيركت ط

باعػػث عمػػى إنكػػار البػػدع كالحػػكادث، أبػػك القاسػػـ شػػياب الػػديف عبػػد الػػرحمف المقدسػػي المعػػركؼ ال -
 ـ.ُٖٕٗ ُبابف شامة، تحقيؽ عثماف عنبر، دار اليدل القاىرة، ط

 ُالبداية كالنياية، أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير، تحقيؽ عمي شيرم، دار إحياء التػراث العربػي ط -
 ـ.ُٖٖٗ

الؾ المعػػػركؼ بحاشػػػية الصػػػاكم عمػػػى الشػػػرح الصػػػغير، أبػػػك العبػػػاس بمغػػػة السػػػالؾ ألقػػػرب المسػػػ -
 الخمكتي الشيير بالصاكم، دار المعارؼ.

تػػاريخ بغػػداد، أحمػػد بػػف عمػػي الخطيػػب البغػػدادم، تحقيػػؽ بشػػار معػػركؼ، دار الغػػرب اإلسػػالمي  -
 ـ.ََِِ ُبيركت ط



 

-ْْٖ- 

 ـ.ُٓٗٗركت تاريخ دمشؽ، أبك القاسـ عمي بف عساكر، تحقيؽ عمرك العمركم، دار الفكر بي -

التبصػػرة بػػأحكاؿ المػػكتى كأمػػكر اآلخػػرة، جمػػاؿ الػػديف أبػػك الفػػرج بػػف الجػػكزم، دار الكتػػب العمميػػة  -
 ـ.ُٖٔٗ ُبيركت ط

 ىػ.ُُِْ ُالتحذير مف البدع، عبد العزيز بف باز، الرئاسة العامة إلدارات البحكث الرياض، ط -

 ِقاؼ، دار اليجػػػرة طتخػػػريج أحاديػػػث كآثػػػار كتػػػاب فػػػي ظػػػالؿ القػػػرآف لسػػػيد قطػػػب، عمػػػكم السػػػ -
 ـ.ُٓٗٗ

 .تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، عبد الرحمف السيكطي، تحقيؽ نظر الفريابي، دار طيبة -

التػدكيف فػػي أخبػار قػػزكيف، عبػد الكػػريـ بػف محمػػد الرافعػي القزكينػػي، تحقيػؽ عزيػػز اهلل العطػػاردم  -
 ـ.ُٕٖٗدار الكتب العممية بيركت 

 ـ.ُٖٗٗ ُالذىبي، دار الكتب العممية بيركت طتذكرة الحافظ، محمد بف عثماف  -

الترغيػػػب كالترىيػػػب، إسػػػماعيؿ بػػػف محمػػػد التيمػػػي الممقػػػب بقػػػكاـ السػػػنة، تحقيػػػؽ أيمػػػف شػػػعباف دار  -
 ـ.ُّٗٗ ُالحديث القاىرة ط

تنبيػػو الغػػافميف بأحاديػػث سػػيد المرسػػميف، أبػػك الميػػث السػػمرقندم، تحقيػػؽ يكسػػؼ بػػديكم، دار ابػػف  -
 ـ.َََِ ّكثير بيركت ط

زيػػو الشػػريعة المرفكعػػة عػػف األخبػػار الشػػنيعة المكضػػكعة، نػػكر الػػديف عمػػي بػػف عػػراؽ الكنػػاني، تن -
 ـ.ُّٗٗ ُتحقيؽ عبد الكىاب عبد المطيؼ كعبد اهلل الغمارم دار الكتب العممية بيركت ط

الجامع الكبير كىك المعركؼ بسنف الترمػذم، محمػد بػف عيسػى الترمػذم، تحقيػؽ بشػار معػركؼ،  -
 ـ.ُٖٗٗمي بيركت دار الغرب اإلسال

جامع المسانيد كالسنف اليادم ألقـك سػنف، أبػك الفػداء إسػماعيؿ بػف كثيػر، تحقيػؽ عبػد الممػؾ بػف  -
 ـ.ُٖٗٗ ِدىيش دار خضر بيركت عمى نفقو المحقؽ، ط

 ـ.ُٕٗٗ ُالحديث الضعيؼ كحكـ االحتجاج بو، عبد الكريـ الخضير، دار المسمـ الرياض ط -

مػػػف اإلصػػػالح المحمػػػدم العػػػاـ، محمػػػد رشػػػيد رضػػػا، تعميػػػؽ  حقػػػكؽ النسػػػاء فػػػي اإلسػػػالـ كحظيػػػف -
 ىػ.َُْْاأللباني، المكتب اإلسالمي بيركت 

حمية األكليػاء كطبقػات األصػفياء، أبػك نعػيـ احمػد بػف ميػراف األصػبياني، مطبعػة السػعادة بجػكار  -
 .ُْٕٗمحافظة مصر 

 ركح البياف، إسماعيؿ حقي الحنفي أبك الفداء، دار الفكر بيركت. -

األحاديػػػث الصػػػحيحة كشػػػيء مػػػف فقييػػػا كفكائػػػدىا، محمػػػد ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني مكتبػػػة سمسػػػمة  -
 ـ.ََِِفي عدة سنكات آخرىا  ُالمعارؼ الرياض ط



 

-ْٖٓ- 

سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة، محمد ناصر الديف األلباني، دار  -
 ـ.ُِٗٗ ُالمعارؼ الرياض ط

مػد بػف يزيػد بػف ماجػة القزكينػي، تحقيػؽ محمػد فػؤاد عبػد البػاقي، سنف ابف ماجة، أبك عبد اهلل مح -
 دار إحياء الكتب العربية فيصؿ عيسى البابي الحمبي.

سػػػنف أبػػػي داكد، أبػػػك داكد سػػػميماف بػػػف االشػػػعث، تحقيػػػؽ محمػػػد عبػػػد الحميػػػد، المكتبػػػة العصػػػرية  -
 بيركت.

تػػاح أبػػك غػػدة مكتػػب سػػنف النسػػائي، أبػػك عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب النسػػائي، تحقيػػؽ عبػػد الف -
 ـ.ُٖٔٗ ِالمطبكعات اإلسالمية حمب ط

صػػحيح البخػػارم، محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارم، تحقيػػؽ محمػػد زىيػػر الناصػػر، دار طػػكؽ النجػػاة  -
 ىػ.ُِِْ، ُط

 .ٓصحيح الترغيب كالترىيب، محمد ناصر الديف األلباني، مكتبة المعارؼ الرياض ط -

 يف األلباني، المكتب اإلسالمي، بيركت.صحيح الجامع الصغير كزيادتو، محمد ناصر الد -

 الصحيح المسند مف األحاديث القدسية، مصطفى العدكم المصرم، دار الصحابة لمتراث. -

صػحيح مسػػمـ، مسػمـ بػػف الحجػػاج النيسػابكرم، تحقيػػؽ محمػد فػػؤاد عبػػد البػاقي، دار إحيػػاء التػػراث  -
 بيركت.

 ة المعارؼ الرياض.ضعيؼ الترغيب كالترىيب، محمد ناصر الديف األلباني، مكتب -

 ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو، محمد ناصر الديف األلباني، المكتب اإلسالمي بيركت.  -

 فتاكل المجنة الدائمة، جمع كترتيب أحمد الدكيش، رئاسة إدارة البحكث الرياض. -

،  مكتبػػػة دنػػػيس الضػػػفة الغربيػػػة كالمكتبػػػة ُفتػػػاكل يسػػػألكنؾ، حسػػػاـ الػػػديف بػػػف مكسػػػى عفانػػػة، ط -
 ـ.ََِٗكحتى  ََِٔالقدس كطبع في سنكات متعددة مف  العممية

 ـ.ُٖٕٗفتح المبيف لشرح األربعيف، شياب الديف بف حجر الييتمي دار الكتب العممية بيركت  -

فػتح المغيػث بشػرح ألفيػة الحػديث، محمػد بػف عبػد الػرحمف السػخاكم، تحقيػؽ عمػي حسػيف، مكتبػة  -
 ـ.ََِّ، ُالسنة مصر، ط

شيركيو بف شػيردار أبػك شػجاع الػديممي، تحقيػؽ: بسػيكني زغمػكؿ دار الفردكس بمأثكر الخطاب،  -
 ـ.ُٖٔٗ ُالكتب العممية بيركت ط

فػػيض القػػدير شػػرح الجػػامع الصػػغير، زيػػف الػػديف محمػػد المنػػاكم، المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرل مصػػر  -
 ـ.ُّٔٓ ُط

 



 

-ْٖٔ- 

ي قػػػكت القمػػػكب فػػػي معاممػػػة المحبػػػكب ككصػػػؼ طريػػػؽ المريػػػد إلػػػى مقػػػاـ التكحيػػػد، محمػػػد بػػػف عمػػػ -
 ـ.ََِٓ ِالحارثي أبك طالب المكي، تحقيؽ عاصـ الكيالي دار الكتب العممية بيركت ط

 ـ..ُٓٗٗ ُكتب حذر منيا العمماء، مشيكر بف حسف آؿ سمماف، دار الصميعي الرياض، ط -

كرامػػات األكليػػاء كىػػك المجمػػد التاسػػع مػػف شػػرح أصػػكؿ اعتقػػاد أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة، أبػػك القاسػػـ  -
 ـ.ََِّ ٖالاللكائي تحقيؽ أحمد الغامدم، دار طيبة السعكدية ط ىبة اهلل بف الحسف

كنػػز العمػػاؿ فػػي سػػنف األقػػكاؿ كاألفعػػاؿ، عػػالء الػػديف بػػف قاضػػي خػػاف الشػػاذلي الشػػيير بػػالمتقي  -
 ـ.ُُٖٗ ٓاليندم، تحقيؽ بكرم حياني كصفكة السقا، مؤسسة الرسالة بيركت ط

يف السػػيكطي، تحقيػػؽ صػػالح عكيضػػة الللػػيء المصػػنكعة فػػي األحاديػػث المكضػػكعة، جػػالؿ الػػد -
 ـ.ُٔٗٗ ُدار الكتب العممية بيركت ط

 ُمجػػػػابك الػػػػدعكة، البػػػػف ابػػػػي الػػػػدنيا، تحقيػػػػؽ زيػػػػاد حمػػػػداف، مؤسسػػػػة الكتػػػػب الثقافيػػػػة بيػػػػركت، ط -
 ـ.ُّٗٗ

مػػف صػػحيح البخػػارم، شػػمس الػػديف محمػػد   المجػػالس الكعظيػػة فػػي شػػرح أحاديػػث خيػػر البريػػة  -
 ـ.ََِْ ُي، دار الكتب العممية بيركت طالسفيرم الشافعي، حققو أحمد فتح

مجمػػكع الفتػػاكل، تقػػي الػػديف أبػػك العبػػاس بػػف تيميػػة الحرانػػي، تحقيػػؽ عبػػد الػػرحمف قاسػػـ، مجمػػع  -
 ـ.ُٓٗٗالممؾ فيد السعكدية 

 مجمكع فتاكل العالمة عبد العزيز بف باز، عبد العزيز بف باز، جمعو كطبعو محمد الشكيعر. -

يخ محمػد بػف صػالح العثيمػيف، جمػع كترتيػب فيػد السػميماف دار مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الش -
 ق.ُُّْالكطف كدار الثريا الطبعة األخيرة 

المسػػػتدرؾ عمػػػى الصػػػحيحيف كبذيمػػػو التمخػػػيص، أبػػػك عبػػػد اهلل الحػػػاكـ النيسػػػابكرم، دار المعرفػػػة  -
 بيركت.

بيػركت  المستطرؼ في كؿ فف مستطرؼ، شياب الديف محمد  األبشييي أبػك الفػتح، عػالـ الكتػب -
 ىػ.ُُْٗ ُط

المسند، أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرناؤكط كعادؿ مرشد كآخركف، مؤسسػة الرسػالة بيػركت  -
 ـ.ََُِ ُط

معرفػة أنػػكاع عمػػـك الحػػديث كالمشػػيكر بمقدمػػة ابػف الصػػالح، عثمػػاف بػػف عبػػد الػػرحمف كالمعػػركؼ  -
 ـ.ُٖٔٗبابف الصالح، تحقيؽ نكر الديف عتر، دار الفكر سكريا، 

عف حمؿ األسفار في األسػفار فػي تخػريج مػا فػي اإلحيػاء مػف األخبػار، أبػك الفضػؿ زيػف المغني  -
 ـ..ََِٓ ُالديف عبد الرحيـ بف الحسيف العراقي، دار ابف حـز بيركت ط



 

-ْٖٕ- 

المكضػػػكعات، جمػػػاؿ الػػػديف بػػػف محمػػػد الجػػػكزم، تحقيػػػؽ عبػػػد الػػػرحمف عثمػػػاف، المكتبػػػة السػػػمفية  -
 ـ.ُٔٔٗ ُبالمدينة المنكرة ط

في مصطمح أىؿ األثر، مطبكع ممحقا بكتاب سبؿ السػالـ، أحمػد بػف عمػي بػف حجػر نخبة الفكر  -
 ـ.ُٕٗٗ، ٓالعسقالني، تحقيؽ عصاـ الصبابطي ك عماد السيد، دار الحديث القاىرة، ط

 ىػ.ُِّٖنزىة المجالس كمنتخب النفائس، عبد الرحمف الصفكرم، المطبعة الكاستمية مصر  -

بف عمي العسقالني، تحقيؽ ربيػع المػدخمي، عمػادة البحػث النكت عمى كتاب ابف الصالح، أحمد  -
 ـ.ُْٖٗ، ُالعممي بالسعكدية ط

نكادر األصكؿ في أحاديث الرسػكؿ، محمػد بػف عمػي الحكػيـ الترمػذم تحقيػؽ عبػد الػرحمف عميػرة  -
 دار الجيؿ بيركت.

در النػػكافح العطػػرة فػػي األحاديػػث المشػػتيرة، محمػػد بػػف أحمػػد اليمػػاني، تحقيػػؽ : محمػػد عبػػد القػػػا -
 ـ.ُِٗٗ ُعطا، مؤسسة الكتب الثقافية بيركت ط

 ـ.ُٓٗٗ ُىكاتؼ الجناف، ابف أبي الدنيا تحقيؽ محمد الزغمي، المكتب اإلسالمي بيركت، ط -
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 اآلثار السمعية لالستدالل عالروايات الواىية 
 من قعل الخطعا  والوعاظ
  (ٔ)محمد مصطفى محمد الجدي

 ممخص العحث
بعػػػػض المظػػػػاىر السػػػػمبية فػػػػي الػػػػدعكة اإلسػػػػالمية  يسػػػػمط ىػػػػذا البحػػػػث الضػػػػكء عمػػػػى

المعاصػػرة، كالتػػي نتجػػت عػػف اعتمػػاد بعػػض الػػدعاة عمػػى  ركايػػات ضػػعيفة، أك مكذكبػػة عمػػى 
، كبيػػػػاف مػػػػا ترتػػػػب عمػػػػى ذلػػػػؾ مػػػػف محػػػػاذير عقديػػػػة، أك تعبديػػػػة، أك سػػػػمككية عنػػػػد  النبػػػػي 

 المدعكيف كخاصة البسطاء منيـ. 
،  الة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد الحمد هلل رب العالميف، كالص: المقدمة

 ، كاقتفى أثره إلى يـك الديف، أما بعد:ػى مف سار عمى دربوف، كعمػكعمى آلو، كصحبو أجمعي
الػػػػدعكة إلػػػػى اهلل أشػػػػرؼ األعمػػػػاؿ التػػػػي امتينيػػػػا أواًل: أىميــــة الموضــــوع وســــعب اختيــــاره: 

رة لمداعيػػة كالمػػدعك عمػػى حػػدو سػػكاء، المسػػممكف، كذلػػؾ لمػػا يترتػػب عمييػػا مػػف خيػػر الػػدنيا كاآلخػػ
كىػػي كظيفػػة األنبيػػاء الرحمػػاء الػػذيف تحممػػكا الشػػدة كالعنػػت مػػف أقػػكاميـ ليقػػكدكىـ إلػػى الحػػؽ، 
ػػة، كأسػػاليبنا مػػؤثرةن كرد ذكرىػػا فػػي القػػرآف الكػػريـ،  كيرشػػدكىـ إلػػى الخيػػر، فاسػػتخدمكا طرقنػػا متنكعن

دييـ الكثير مف الخمؽ، فكػانكا كمػا أراد أك السنة الصحيحة، كشاء اهلل تعالى أف ييتدمى عمى أي
اهلل سػػبحانو كتعػػالى فػػي عقيػػدتيـ الصػػحيحة، كعبػػادتيـ المقتديػػة، كأخالقيػػـ الفاضػػمة؛ كاسػػتمر 
مجمكع الدعاة الصػادقيف عمػى نفػس الػنيج حتػى ظيػر دعػاة بسػطاء سػذج فػي تفكيػرىـ، كربمػا 

اىتمػػاميـ بخدمػػة  المعتقػػد خبثػػاء  ليػػـ تكجيػػات عقديػػة فاسػػدة، فمػػـ ييتمػػكا بصػػحة الػػدليؿ قػػدر 
و، فاستدلكا بأحاديثو كاىيةو في دعكتيـ للخػريف، ممػا نػتج عػف ىػذا العمػؿ ػالفاسد الذم يحممكن

 سمبية عمى الدعكة ك المدعكيف عمى حدو سكاء. تأثيرات 
كيػػأتي ىػػذا البحػػث ليمػػيط المثػػاـ عػػف ىػػذه السػػمبيات ، كيبػػيف عكارىػػا، كيحػػذر منيػػا، ك 

رشػػػادن  ا لمػػدعاة الصػػػادقيف فػػي دعػػكتيـ إلػػػى اهلل سػػبحانو كتعػػػالى، كلتحقػػؽ الػػػدعكة يكػػكف بياننػػا كا 
 أثرىا الطيب المرجك منيا.

                                                           

 كمية أصكؿ الديف ػ الجامعة اإلسالمية ػ غزة . -( مدرس بقسـ العقيدة كالمذاىب المعاصرة ُ)
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 استنتاج الفركؽ بيف الخطيب كالكاعظ. ثانيًا: أىداف العحث:
 بياف المصادر األصمية لمدعكة، كمدل تأثيرىا عمى المدعكيف. -ُ

 اهلل. كة إلىذكر اآلثار السمبية لمركايات الكاىية المتداكلة في الدع -ٕ

اعتمػػػد الباحػػػث عمػػػى المػػػنيج الكصػػػفي كالتحميمػػػي، الػػػذم يقػػػـك بدراسػػػة ثالثـــًا: مـــنيج العحـــث: 
الظػػػػػػاىرة المقصػػػػػػكدة، كبيػػػػػػاف خصائصػػػػػػيا كحجميػػػػػػا، ككػػػػػػذلؾ جمػػػػػػع المعمكمػػػػػػات، كتحميميػػػػػػا، 

 كتصنيفيا، كصياغتيا فيما يخدـ مادة البحث لمكصكؿ لمنتائج المرجكة. 
ة اكتفى الباحث بذكر المصدر أك المرجػع مختصػران عنػد كأما عند تكثيؽ المادة العممي

الرجكع إليو دكف معمكمات الطبع كالنشر، كأحيؿ التفاصيؿ إلى فيػرس المصػادر آخػر البحػث، 
ككذلؾ قاـ بتخريج األحاديػث مػف مظانيػا دكف تكسػع، كبيػاف حكػـ األحاديػث الكاىيػة بعػد ذكػر 

 ـ كضع فيرس لمراجع البحث.المرجع ، مع ذكر معاني الكممات الغريبة، ك مف ث
 راعاًا: خطة العحث:

 وجا ت في مقدمة، وثالثة معاحث،، وخاتمة وىي كالتالي:
 المقدمة: وقد احتوت عمى أىمية الموضوع وسعب اختياره، ومنيج العحث.

 المعحث الول: تاريف الخطيب والواعظ والفرق عينيما، 

 كيحتكم عمى ثالثة مطالب:

 خطيب في المغة واالصطالح.المطمب الول: تاريف ال
 المطمب الثاني: تاريف الواعظ في المغة واالصطالح.
 المطمب الثالث: عيان الفروق عين الخطيب والواعظ.

 المعحث الثاني: تاريف الدعوة وعيان مصادرىا، وأثرىا في حياة المدعوين 
 كيحتكم عمى مطمبيف:

 المطمب الول: تاريف الدعوة في المغة واالصطالح.
 مطمب الثاني: عيان مصادر الدعوة اإلسالمية، وأثرىا في حياة المدعوين.ال

المعحث الثالث: اآلثار السـمعية لالستدالل عالروايات الضايفة والموضوعة في الدعوة 
 إلى اهلل. 

 كيحتكم عمى ستة مطالب:         



 

-ُْٗ- 

 المطمب الول: غرس التطرف والتاصب في نفوس المدعوين.
 ر خرافات وأساطير تتناقض مع الاقل والنقل.المطمب الثاني: نش

 المطمب الثالث: نشر العدع وتقويتيا عين المدعوين. 

 المطمب الراعع: المغاالة في شخصيات اعتعارية. 

 المطمب الخامس: الترويج لفكار سطحية متامقة عالجوانب المايشية. 

 مي الصحيح. المطمب السادس:  تغميب الااطفة غير المتزنة عمى التفكير الاق

 الخاتمة: وتتضمن أىم النتائج التي تم التوصل إلييا. 
 المعحث الول

 تاريف الخطيب والواعظ والفرق عينيما
 المطمب الول: تاريف الخطيب في المغة واالصطالح :

أصػػػؿ لفظػػػة الخطيػػػب مػػػف المصػػػدر الثالثػػػي الخػػػاء كالطػػػاء كالبػػػاء  أواًل: الخطيـــب فـــي المغـــة:
( فيقػػاؿ: طىػػبى بػػو مخاطبػػةن، كخطابػػان، أم الكػػالـ بػػيف مػػتكمـ كسػػامع ،أك ىػػك الكػػالـ بػػيف خاط )خى

ٍطبػػة" (ُ)اثنػػيف طبػػة: ألقػػى عمػػييـ خي طىػػبى النػػاس، كفػػييـ، كعمػػييـ خطابػػة كخي ؛ كفصػػؿ (ِ)، ك "خى
، كىػػك الحكػػـ { 02[ }ص:َوَآَتْقـَاااُ  اَِلْؽَؿااَة َوَفْ ااَط اِ َ اااِ  ]الخطػػاب كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى : 

صػػؿ بػػيف الحػػؽ كالباطػػؿ، أك ىػػك خطػػاب متػػكازف بحيػػث ال يكػػكف فيػػو اختصػػار بالبينػػة، أك الف
ميخؿ كال إسػياب ممػؿ 
؛ كبالتػالي يمكػف القػكؿ إف الخطبػة ىػي : اسػـ لمكػالـ الػذم يػتكمـ بػو (ّ)

 إلقناعيـ كاستمالتيـ.  (ْ)الخطيب في خطبتو أماـ المستمعيف 

ــي االصــطالح:  ــًا: الخطيــب ف  أك مقبكلػػة مقػػدمات مػػف ركػػبم قيػػاس عبػػارة عػػف  الخطابػػةثاني
 يـمعاشػػػفػػي أمػػر  يػػنفعيـ فيمػػا النػػاس ترغيػػب منيػػا الغايػػةك  ،فيػػو معتقػػد شػػخص مػػف مظنكنػػة
ب بأنػػػػو: مػػػػف يممػػػػؾ القػػػػدرة عمػػػػى مخاطبػػػػة اآلخػػػػريف، ػؼ الخطيػػػػػكيمكػػػػف تعريػػػػ .  (ٓ)ىـ كمعػػػاد

                                                           

 ، مادة خطب.ٔٔ،المصباح المنير: الفيكمي ص  ُٖٗ/ ِارس انظر: معجـ مقاييس المغة : ابف ف(ُ) 
 ،مادة خطب . ِِْ/ ُالمعجـ الكسيط: إبراىيـ أنيس كآخركف (ِ) 
 .ِّْ/ُانظر: المعجـ الكسيط  (ّ)
 ، مادة خطب . َّٔ/ُانظر: لساف العرب: ابف منظكر  (ْ)
 .ُٔٓانظر: التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ: المناكم ص  (ٓ)
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 إلقناعيـ بأمر مخصكص، فإف كاف عمى الحؽ فيعتمد عمى قكة الدليؿ، كبياف الحجػة كطالقػة
ف كاف عمى باطؿ فيعتمد عمى طالقة المساف كتحريؼ الحقائؽ، كتزكير الكقائع.  المساف، كا 

 المطمب الثاني: تاريف الواعظ في المغة واالصطالح: 
ػظى( أك الىػكٍعظي ىػك النيصػح كالتػذكير بػالخير ممػا أواًل: الواعظ في المغـة:  أصػميا مػف الفعػؿ )كىعى

، أك ىػػك" إىػػزاز (ِ)فيمػػا يػػرؽ لػػو القمػػب، كيميػػؿ إليػػو  ، أك ىػػك تػػذكير بػػالخير(ُ)يػػرؽ لػػو القمػػب
، أك: (ْ)؛ كأما المكعظة فيي: ما يػكعظ بػًو مػف قػكؿو أك فعػؿو (ّ)النفس، بكعكد الجزاء ككعيده" 

، كالمالحػػظ ىنػػا تقػػارب المعػػاني المغكيػػة (ٓ)تػػذكير بمػػا ييمػػيف قمػػب اإلنسػػاف مػػف ثػػكاب كعقػػاب 
 . هىزاز ا  ييا كالنصح ،كالتذكير ، كترقيؽ القمب ك الشتقاقات الفعؿ ) كعظ ( ، كتداخؿ معان

عػػرؼ بعضػػيـ الػػكاعظ بأنػػو: الػػذم ينصػػح اآلخػػريف كيػػذكرىـ  ثانيــًا: الــواعظ فــي االصــطالح: 
، كالتعريػؼ المثػالي لمػكاعظ ىػك: الػذم يممػؾ القػدرة (ٔ)كيأمرىـ بالمعركؼ كينياىـ عػف المنكػر 

رشػػادىـ لخيػػر  الػػدنيا كاآلخػػرة، باسػػتخدامو لمترغيػػب عمػػى مخاطبػػة النػػاس بتػػذكيرىـ كنصػػحيـ كا 
تػػػارة كالترىيػػػب أخػػػرل أك كمييمػػػا، معتمػػػدان عمػػػى النصػػػكص الشػػػرعية كاألدلػػػة العقميػػػة كالعبػػػارات 

 البالغية في دعكتو.
 المطمب الثالث: عيان الفروق عين الخطيب والواعظ:

عاد عيان مصطمحي الخطيب والـواعظ ، يتعـين لنـا أن ىنـاك فروقـَا جوىريـة ودقيقـة 
 ينيما و منيا:ع

إذا تمعنػا فػي نػكع الخطػاب كجػكىره الصػادر عػف الخطيػب ، قػد الخطيـب:  أواًل: نوع الخطاب:
يكػػكف عمػػى حػػؽ إذا كػػاف مرجعػػو كضػػابطو الشػػرع الحنيػػؼ، ك ألف المػػراد منػػو إحقػػاؽ الحػػؽ، 

زىػػػاؽ الباطػػػؿ كمػػػا فػػػي قكلػػػو تعػػػالى :  َكا ُمْؾَؽاااُه َوَآَتْقـَااااُ  اَِلْؽَؿاااَة َوَفْ ااا]كا  َْ َْ [ َط اِ َ ااااِ  َوَشااا

                                                           

 ، مادة كعظ َّّ،مختار الصحاح: الرازم ص  ِِٖ/ ِتاب العيف :الخميؿ بف أحمد الفراىيدم انظر: ك (ُ)
 .ْٖ/ُانظر: التعريفات: الجرجاني (ِ) 
 .ّّٗالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ: المناكم ص  (ّ)
 .َُّْ/ِانظر :المعجـ الكسيط ص  (ْ)

 ،مادة كعظ . ْٔٔ/ٕانظر: لساف العرب: ابف منظكر (ٓ) 
 .َُّْ/ِر المعجـ الكسيط انظ(ٔ) 
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فىٍصػػؿى ، كيػػراد بػػػ ) { 02}ص: ، كىػػك فصػػؿ الخصػػاـ بتمييػػز الحػػؽ (ُ)( بيػػاف الكػػالـ اٍلًخطىػػابً  كى
مػػا أف يكػػكف الخطػػاب الصػػادر عػػف الخطيػػب قػػكالن (ِ)عػػف الباطػػؿ، كالصػػحيح عػػف الباطػػؿ  ، كا 

ُفُم اجَلااِهُؾوَن َوإَِذا َخااَص َ ]باطالن، مبني عمى الفساد في مقدماتو كنتائجو كما في قكلػو تعػالى : 

، كىنػا مػدح مػف اهلل سػبحانو كتعػالى لعبػادة المػؤمنيف لكػكنيـ ردكا { 16[ }الفرقاا::َقاُلوا َسََلًما
 اإلساءة باإلحساف كلـ يخاطبكا الجاىميف بسكء كقمة أدب كما فعمكا.

فخطابو حؽ ال يحتمؿ الباطػؿ بػأم كجػو مػف الكجػكه، ألف مصػدره ثابػت أما الواعظ: 
ىػػك شػػرع اهلل تعػػالى؛ كلػػك استعرضػػيا اشػػتقاقات فعػػؿ )كعػػظ( فػػي القػػرآف كالتػػي غيػػر متغيػػر ك 

عددىا ثالثة عشر، لكجدناىا دعكةن إلى الخير، كتذكيرنا بالحؽ، كتأكيدنا عمػى الفضػيمة، كتمسػكنا 
 بالديف ، كمتابعةن لممتقيف ،كمخالفةن لممندسيف. 

ــة مــن الخطــاب: ــًا: الغاي ــب:  ثاني يػػدؼ الػػذم مػػف أجمػػو قػػاـ فػػي تجػػده يسػػعى لتحقيػػؽ الالخطي
 الناس خطيبان فربما يككف اليدؼ  دينينا، أك فكرينا، أك سياسينا، أك اقتصادينا، أك اجتماعينا. 

فتحديد الغاية مف الخطاب تككف حسب الرؤيا لدل الخطيب، كربمػا تجتمػع أكثػر مػف 
 غاية في الخطاب فمثالي يجمع ما بيف الخطاب الديني كالسياسي في آفو كاحد.

فيحػرص فػي خطابػو عمػى غايػة كاحػدة، أال كىػي ىػز الكجػداف، كتحريػؾ أما الواعظ: 
المشػػػاعر بسػػػياط مكاعظػػػو الممتيبػػػة، المسػػػتنبطة مػػػف النصػػػكص الرقراقػػػة مػػػف الكتػػػاب كالسػػػنة 

 المطيرة. 
ات متعددة، كالػرؤل مختمفػة عنػد الخطبػاء فيػذا ػبما أف الغايالخطيب:  ثالثًا: المنيج الخطاعي:

إلػػػى تعػػػدد المنػػػاىج الخطابيػػػة، فتػػػارة ينػػػتيج الخطيػػػب المػػػنيج العقمػػػي البحػػػت،  يػػػؤدم بػػػال شػػػؾ
ع بينيػػا كػػأف يكػػكف خطابػػو عقمينػػا ػف المنػػاىج كيجمػػػكأخػػرل المػػنيج الحسػػي، كثالثػػة يخمػػط مػػا بيػػ

 كجدانينا حسينا. 
يقتصػػر فػػي خطابػػو عمػػى المػػنيج الكجػػداني العػػاطفي الػػذم يخػػدـ غايتػػو أمــا الــواعظ: 
رشاد، كنادران ما يتجاكزه إلى المنيج العقمي أك الحسي.  مف الخطاب مف نصح   كا 

                                                           

 .ٕٔ/ِٕانظر معالـ التنزيؿ: البغكم المجمد السابع (ُ) 
 .ُٕٕ/ِّانظر ركح المعاني: األلكسي (ِ) 
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متنكعػػػة كمتغػػػايرة حسػػػب الغايػػػة كالمقػػػاـ  ومكضػػػكعاتالخطيـــب:  راعاـــًا: موضـــوعات الخطـــاب:
الخطػػابي، فتػػراه ييعػػرِّج إلػػى مكضػػكعات دينيػػة متنكعػػة، أك يقػػتحـ أسػػكار السياسػػة، أك يمػػج إلػػى 

أك يطرؽ القمكب كالعقػكؿ بمظػاىر اجتماعيػة تحتػاج ثنايا العقكؿ مف خالؿ المكاضيع الفكرية، 
 إلى تقكيـ، أك يرشد كيدؿ عمى مفاىيـ كصفقات اقتصادية.

ال يغادر قمكب الناس كعقكليـ، بمكاعظػو الصػادقة، فالػدمكع تشػيد، كاألكػؼ  أما الواعظ:     
 خرتيـ.ترفع، كاأللسف تميج متأثرة بما سمعت مف مكضكعات إيمانية متعمقة بحياة الناس كآ

تتنػػكع مصػػادر اسػػتقاء المعمكمػػة التػػي الخطيــب:  خامســًا: مصــدر المامومــة )المــادة الامميــة(:
تخػػدـ الخطػػاب عنػػد الخطيػػب، كىػػذا بسػػبب التنػػكع فػػي الخطػػاب، فنػػراه تػػارة يأخػػذ المعمكمػػة مػػف 

أك  ،بالجانػػب السياسػػي الشػػرع، كأخػػرل مػػف الكاقػػع ك ذلػػؾ حسػػب نػػكع الخطػػاب إذا كػػاف متعمقنػػا
   أك البيئي. ،تماعيأك االج ،أك االقتصادم ،الفكرم

فيركػػز فػػي جمعػػو لمادتػػو العمميػػة عمػػى الشػػكاىد الشػػرعية، كمػػا كرد مػػف أمــا الــواعظ: 
أحػػداث تاريخيػػة، أك مػػا نيقػػؿ فػػي كتػػب السػػير كالتػػراجـ بمػػا يخػػدـ المكعظػػة، كنػػادران مػػا يسػػتقي 

 دة العممية. معمكماتو مف الكاقع إال إذا كانت مرتبطة بشكؿ قكم ككاضح بالما
ال بػد أف يتميػز بالقػدرة عمػى اإلقنػاع، كأف الخطيب:  سادسًا: القدرة عمى اإلقناع في الخطاب:

يككف متمرسان كمتمكنان مف ىذا الضرب مف ضػركب الخطػاب، ألف التػأثير يعػكد إلػى الخطيػب 
 ذاتو كما يممكو مف طرؽ ككسائؿ اإلقناع كخاصة في الخطاب غير المنضبط بضابط الشرع.

فقػكة اإلقنػاع لديػو تعػكد لمػا يممكػو مػف نصػكص مػؤثرة بدرجػة أكلػى، أم أما الـواعظ: 
 أف القكة تكمف في االستدالؿ نفسو، ثـ يضاؼ إلييا ما يكتسبو الكاعظ مف ميارات أدائية. 

ال يكجػد كقػت معػيف إللقػاء الخطػاب مػف قبػؿ الخطيػب الخطيب:  ساعاًا: وقت إلقا  الخطاب:
بمعنػػى كممػػا دعػػت الحاجػػة لجمػػع النػػاس كالحػػديث فػػييـ كجػػب جمعيػػـ  فػػاألمر منػػكط بالحاجػػة،

يجمػػػع أصػػػحابو كممػػا دعػػػت الحاجػػػة فػػي غيػػػر كقػػػت خطبػػػة  عنػػد ذلػػػؾ، فمػػػثالن: كػػاف النبػػػي 
 .(ُ)الجمعة، فكاف يأمر المنادم لينادم بالناس فيجمعيـ، كىذا فعؿ أصحابو مف بعده 

                                                           

عمى سبيؿ المثاؿ: ما كاف مف جمع النبي صمى اهلل عميو كسمـ ألصحابو في خبر تميـ الدارم رضي  (ُ)
، َِّ/ ٖ، ّٕٕٓشراط الساعة، حديث اهلل عنو مع الجساسة. انظر: صحيح مسمـ ،كتاب الفتف كأ

= ، قاؿ عنو المحقؽ : حديث صحيح ؛ ككذلؾ جمع أبي بكر  ٕٓ/ ْٓ،  َُُِٕكمسند األماـ أحمد 
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ر اإليجػابي مػف كعظػو، كىػذا يجب أف يتخكؿ الناس بمكعظة، ليجػد األثػأما الواعظ: 
كػػاف يتخكلنػػا  مػػع أصػػحابو حيػػث ذكػػر عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد: "إف رسػػكؿ اهلل  فعػػػؿ النبػػػي 

  .(ُ)بالمكعظة في األياـ، مخافة السآمة عمينا" 
 المعحث الثاني

 تاريف الدعوة وعيان مصادرىا، وأثرىا في حياة المدعوين
 صطالح: المطمب الول: تاريف الدعوة في المغة واال

ــي المغــة: ــدعوة ف أصػػميا مػػف الفعػػؿ الثالثػػي )دعػػا( كيقػػاؿ دعػػا بالشػػيء دٍعػػكان  أواًل: تاريــف ال
كدىٍعكىةن كديعاءن كدىعكىل أم طمب إحضاره، كمف معانيو:االبتياؿ بالسؤاؿ كالرغبة في الخيػر منػو 

،  كالػػػػػدفع كىػػػػػذه المعػػػػػاني تػػػػػدؿ عمػػػػػى الحركػػػػػة، كلػػػػػو، كالمنػػػػػاداة كاإلقبػػػػػاؿ، كالحػػػػػث، كالقصػػػػػد،
 .(ِ)كاالضطراب

 تاددت تاريفات الدعوة في االصطالح: ثانيًا: تاريف الدعوة في االصطالح:
   الػػػػدعكة ىػػػػي: "الػػػػديف الػػػػذم ارتضػػػػاه اهلل رب العػػػػالميف، كأنػػػػزؿ تعاليمػػػػو كحيػػػػان عمػػػػى 

 . (ّ)كحفظيا في القرآف الكريـ كبينيا في السنة"  رسكؿ اهلل 
األمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر أك ىػػي: "حػػث النػػاس عمػػى الخيػػر كاليػػدم أك 

 .(ْ)ليفكزكا بسعادة العاجؿ كاآلجؿ" 
أك ىػػي: "الجيػػػكد المبذكلػػة مػػػف الػػدعاة لتفعيػػػؿ تعػػاليـ اإلسػػػالـ فػػي حيػػػاة النػػاس كفػػػؽ 

 .(ٓ)ىدم النبكة" 
                                                                                                                                                    

رضي اهلل عنو الناس كخطبتو فييـ بعد كفاة النبي صمى اهلل عميو كسمـ. انظر: مسند اإلماـ أحمد = 
 ، قاؿ عنو المحقؽ: حديث حسف .ّْ/ْْ، ُِْٖٓحديث  

صحيح البخارم، كتاب العمـ ،باب ما كاف مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يتخكليـ بالمكعظة كالعمـ كي  (ُ)
باب االقتصاد في  ؛ صحيح مسمـ ،كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار،ِٓ/ ُ، ٖٔحديث  ال ينفركا،

 .  ُِْ/ ٖ،  َّٕٕالمكعظة، حديث 
مادة دعا  ْٕادة دع ، المصباح المنير : الفيكمي ص مِٕٓ/ ِانظر: معجـ مقاييس المغة: ابف فارس (ِ) 

 مادة دعا . ِٖٔ/ ُالمعجـ الكسيط:
 .ُّ – ُِالدعكة اإلسالمية أصكليا ككسائميا: عمكش ص (ّ) 
 .ُٕىداية المرشديف إلى طرؽ الكعظ كالخطابة: محفكظ ص  (ْ)

 .ٔالدعكة اإلسالمية أصكليا ككسائميا كأساليبيا: الدجني ص(ٓ) 
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فالدعكة ىي التحرؾ اإليجابي لمداعية، المنضبط بػأكامر الشػارع أما التاريف الراجح: 
، كالمنبثؽ عػف الشػعكر بالمسػئكلية، كالتكميػؼ الممػـز اتجػاه  ؿ الرسكؿ الحكيـ، كالميتدم بفع

رشادىـ لمحؽ.  الناس ليدايتيـ كا 
 المطمب الثاني: عيان مصادر الدعوة اإلسالمية وأثرىا في حياة المدعوين. 

تعػددت مصػادر الػدعكة إلػى اهلل سػبحانو كتعػالى ،كذلػؾ  أواًل: عيان مصادر الدعوة اإلسـالمية:
 لركافػػػد التػػػػي تمػػػد الػػػدعاة بكػػػػؿ مػػػا يحتاجكنػػػو بمػػػػا يخػػػتص بالػػػدعكة مػػػػف بيػػػاف أحكػػػػاـ،لتعػػػدد ا

كأسػػػاليب، ك كسػػػائؿ الػػػدعكة إلػػػى اهلل، بػػػؿ كعػػػرض تجػػػارب كجيػػػكد أىػػػؿ الػػػدعكة عمػػػى مختمػػػؼ 
 العصكر كاألزماف. 

كىذه المصادر عمػى كثرتيػا كتنكعيػا فإنيػا تختمػؼ مػف حيػث األىميػة كالمكانػة كىػذا    
كة جػػزء مػػف الػػديف اإلسػػالمي، كمصػػادر ىػػذا الػػديف متنكعػػة كمتفاكتػػة مػػف أمػػر طبيعػػي، فالػػدع

 :(ُ)حيث األىمية، بالتالي سأذكر بإيجاز مصادر الدعكة مرتبة حسب أىميتيا كمكانتيا 
يعتبػػػر القػػػرآف المصػػػدر األكؿ مػػػف مصػػػادر الػػػدعكة اإلسػػػالمية األصػػػيمة، القـــرآن الكـــريم:  -ٔ

عية فػػي بيػػاف حكػػـ الػػدعكة، كطػػرؽ ككسػػائؿ الػػدعكة كذلػػؾ لمػػا احتػػكل بػػيف دفتيػػو مػػف أحكػػاـ شػػر 
التػي سػػمكيا األنبيػػاء كاألكليػاء، كبمػػا رد أقػػكاميـ عمػييـ ، ناىيػػؾ عػػف العػرض المػػؤثر فػػي بيػػاف 

 األجر كالثكاب المترتب عمى االستجابة، أك النقمة كالعقاب المترتب عمى الرفض كالعناد.
اني مػف مصػادر الػدعكة األصػيمة ، كتكمػف تعػد السػنة النبكيػة المصػدر الثػ السنة النعوية: -ٕ

أىمية السنة النبكية في الدعكة بأنيا التطبيؽ العممي لفنكف الدعكة مف حيػث العػرض لمكضػكع 
الدعكة، كطرقيا، كأساليبيا، كمناىجيا، ككذلؾ كيفيػة معالجػة النفػكس العٌصػية عمػى االسػتجابة 

 في السنة.،كتحفيز النفكس الطبيعية كتشجيعيا، كىذا كغيره مكجكد 
كمف خالؿ استقرائنا لمكقائع كاألحداث التػي عاينيػا المعمػـ األكؿ، كالداعيػة األعظػـ،  

نفيػػػـ طبيعػػػة العمػػػؿ الػػػدعكم المتميػػػز كالفريػػػد الػػػذم مارسػػػو  كالرسػػػكؿ األكػػػـر سػػػيدنا محمػػػد 
، كحقؽ أفضؿ النتػائج الدعكيػة، التػي يحػرص الػدعاة المعاصػركف عمػى تحقيقيػا ،  الرسكؿ 
 تفاء المنيج النبكم في الدعكة إلى اهلل تعالى. كذلؾ باق

                                                           

 .ٕٗ-ْٔ، الدعكة إلى اهلل: الدجني صّْٗ- ّّٗأصكؿ الدعكة: زيداف ص  انظر (ُ)
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كىػػػذا عنػػػػكاف كاسػػػػع كفضػػػػفاض بحيػػػػث يشػػػػمؿ حيػػػػاة   ســــير وتجــــارب الســــمف الصــــالح: -ٖ
الصػػحابة الكػػراـ رضػػكاف اهلل عمػػييـ أجمعػػيف، كخاصػػة الخمفػػاء الراشػػديف، كمػػا تميػػزت بػػو تمػػؾ 

بة رضػػكاف اهلل الفتػػرة مػػف نشػػاط دعػػكم كاسػػع فػػي نشػػر اإلسػػالـ، كمػػف جػػاء بعػػد زمػػف الصػػحا
عمييـ مف التابعيف سكاء أطمؽ عمييـ أىػؿ التفسػير ،أك أىػؿ الحػديث ،أك أىػؿ الفقػو كالقضػاء، 

 فكميـ لو بصمات كاضحة في الدعكة إلى اهلل سبحانو كتعالى.
ال شػؾ أف لمصػادر الػدعكة األثػر الكاضػح ثانيًا: أثر مصادر الدعوة عمى الدعاة والمدعوين. 

مػػا سػػمبان، فػػإذا فيػػـ الػػدعاة المقصػػد ،كالغايػػة، مػػف القػػرآف  عمػػى الػػدعاة كالمػػدعكيف إمػػا إيجابػػان كا 
الكريـ كالسنة النبكية بشكؿ رئيسػي، كػاف األثػر إيجابػان عمػييـ فػي نشػر الػدعكة، كبالتػالي تحقػؽ 
الػػدعكة أىػػدافيا، كتػػؤتي ثمارىػػا، كيسػػتجيب المػػدعككف كيػػدخمكف فػػي ديػػف اهلل أفكاجػػان، كيككنػػكف 

 ب اهلل تعالى كيرضى. عمى الحاؿ التي يح
اة المقصػػد كالغايػػة مػػف مصػػادر الػػدعكة كخاصػػة األصػػمية )القػػرآف ػكأمػػا إف فيػػـ الدعػػ 

كالسنة(، بشكؿ مغمكط ،أك حتى منقكص، تظيػر اآلثػار السػمبية عمػى الػدعاة أكالن ، مػف خػالؿ 
الفكػػر المنحػػرؼ ، كالسػػمكؾ الشػػاذ  ، ك ينسػػحب ىػػذا األمػػر عمػػى مجمػػكع المػػدعكيف، فتنتشػػر 

ألفكار المنحرفة كالمغمكطػة، كتشػيع السػمككيات المنحمػة ،كغيػر المنضػبطة، كىػذا كمػو يخػالؼ ا
 . ما جاء بو النبي 

 المعحث الثالث
 اآلثار السمعية لالستدالل عالروايات الضايفة والموضوعة في الدعوة إلى اهلل تاالى

اإلسػالمي عػف  تميػز الػديف  غرس التطرف والتاصـب فـي نفـوس المـدعوين: المطمب الول:
الذم يحػرؽ اآلخػريف  (ِ)كالتعصب (ُ)غيره مف المعتقدات بالكسطية المنجية مف نيراف التطرؼ

 ال تذر.بنيرانو التي ال تبقي ك 
                                                           

القائؿ أك القكؿ، أك الفعؿ المخالؼ لمشريعة. انظر:  ( التطرؼ: إف المقصكد بالتطرؼ عند العمماء:ُ)
التطرؼ في الديف دراسة شرعية إعػػداد: د. محمد بف عبدالرزاؽ الطبطبائي، لممؤتمر العالمي عف مكقؼ 

 ـ .  ََِْىػ / ُِْٓـ مف اإلرىاب،اإلسال
ضعؼ في النفس ،كجيؿ في الحؽ يؤدم إلى التمسؾ بالرأم ،كالتشدد فيو ،مع مخالفة الحؽ  ( التعصب:ِ)

 .ِِٕػ ِِٔكمجانبتو ؛انظر: التحذير مف الغمك في التكفير : حماد البريدم ص 



 

-ْٖٗ- 

كلقػػد أثبػػت اهلل تعػػالى ىػػذه الخصيصػػة ليػػذه األمػػػة فػػي أكثػػر مػػف مكضػػع فػػي كتابػػػو 
ااًة َوَسااً ا َوَكااَذلِ  :  العزيػػز إمػػا تصػػريحان فػػي بػػاب المػػدح كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى َك َجَعْؾـَاااُكْم ُأمَّ

ا ًْ ُسوُل َعَؾاْقُؽْم َشاِفق اَء َعََل الـَّاِس َوَيُؽوَن الرَّ َْ مػا تمميحػان فػي بػاب  ]ُّْ :البقػرة[   لَِتُؽوُكوا ُشَف ، كا 
وَن  الػذـ لمػػف تجػػاكز الحػػد كخػػالؼ الحػػؽ كمػا فػػي قكلػػو تعػػالى:  ُْ ٍُ ُتوِعاا ا وا كُِؽااطِّ ِطَ ُْ َوََل َتْؼُعاا

  ْ ََ َكااَن وَن َعْن َس ِقِط اَّللَِّ َمْن آَمَن كِِه َوَتْ ُغوََنَا ِعَوًجا َواْذُكُروا إِْذ ُكـُْتْم َقؾِقًَل َفَؽثََّرُكْم َواْكُظُروا َوَتُ  َكْقا

يَن   ِْ  .  ]ٖٔ عراؼ:األ[  َعاقَِ ُة اْْلُْػِس
ككػػػذلؾ الحػػػاؿ بالنسػػػبة لمسػػػنة النبكيػػػة المطيػػػرة حيػػػث ظيػػػرت معػػػالـ الكسػػػطية ثابتػػػة  

كاضػػحة كراسػػخة فػػي مقابػػؿ محاربػػة الغمػػك ،كالتطػػرؼ، كالتعصػػب فػػي الفيػػـ كالتطبيػػؽ، فبػػيف ك 
الكسػػػػطي الػػػػذم أراد ترسػػػػيخو فػػػػي نفػػػػكس أصػػػػحابو  مػػػػنيج النبػػػػي  عبػػػػد اهلل بػػػػف مسػػػػعكد 

خطػػان ثػػـ قػػاؿ: ىػػذا  رضػػكاف اهلل عمػػييـ، كأمتػػو مػػف بعػػدىـ حيػػث يقػػكؿ: )خػػط لنػػا رسػػكؿ اهلل 
يمينػو كعػف شػمالو، ثػـ قػاؿ: ىػذه سػبؿ متفرقػة عمػى كػؿ سػبيؿو سبيؿ اهلل، ثـ خط خطكطان عػف 
َب كُِؽاْم  منيا شيطاف يدعك إليو ثـ قػرأ:  اُ َط َفَتَػارَّ اصِي ُمْسَتِؼقًَم َفاتَّ ُِعوُ  َوَل َتتَّ ُِعاوا الس  َوَأنَّ َهَذا ِطَ

ُؽاْم َتتَُّؼاونَ  اُكْم كِاِه َلَعؾَّ الػذم  ، كحػديث أنػس بػف مالػؾ (ُ) ]َُّ األنعػاـ:[ َعْن َس ِقؾِِه َذلُِؽْم َوصَّ
، فممػا  كسػألكا عػف عبادتػو  يخبر فيو عف ثالثة كىـ الذيف جاءكا إلػى بيػكت أزكاج النبػي 

أخبركا بيا كأنيـ تقاٌلكىا، كتذكركا مغفرة اهلل لنبيو كؿ ذنكبو، عـز أحدىـ عمػى قيػاـ الميػؿ كمػو، 
 ساء، ثـ انصػرفكا فممػا حضػر النبػي كاآلخر عمى صـك الدىر، كالثالث عـز عمى اعتزاؿ الن

أخبػر بمػا كقػع مػػنيـ، فبعػث إلػييـ ثػػـ خػاطبيـ بقكلػو: )أنػػتـ الػذيف قمػتـ كػػذا ككػذا، أمػا كاهلل إنػػي 
ألخشػػاكـ هلل كأتقػػاكـ لػػو، لكنػػي أصػػـك كأفطػػر، كأصػػمي كأرقػػد كأتػػزكج النسػػاء، فمػػف رغػػب عػػف 

 .(ِ) سنتي فميس مني(
                                                           

قؽ معمقنا عميو : إسناده حسف ،قاؿ المح َِٕ-َِٖ/ ٕ،ُِْْ( أخرجو اإلماـ أحمد في المسند حديث ُ)
 مف أجؿ عاصـ بف أبي النجكد، كبقية رجالو رجاؿ الشيخيف .  

؛ كمسمـ في  كتاب النكاح، ِ/ٕ،َّٔٓ( أخرجو البخارم كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح،حديثِ)
ديث  باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو ككجد مؤنة كاشتغاؿ مف عجز عف المؤف بالصـك ، ح

ّْٔٗ ،ْ/ُِٗ  . 



 

-ْٗٗ- 

كعظمتػو،  اديث النبكية تظيػر سػماحة اإلسػالـ ،بعد ىذا السرد لليات القرآنية كاألح 
كيسره ،كبيعده عف التشدد كالغمك في الفيـ، أك التطبيؽ؛ كلكف الػذم يقػع مػف بعػض الػدعاة مػف 
نشر كترسيخ لمتشدد كالتعصب عند المدعكيف يرجع ألسباب عدة كمف أكضػح ىػذه األسػباب : 

االعتمػػاد فػي إصػػدار األحكػاـ الشػػرعية الفيػـ المغمػكط ، أك المنقػػكص لألدلػة الشػػرعية، كأحيانػان 
عمى نصكص كاىيػة منسػكبة إلػى السػنة، كقػد تصػؿ إلػى درجػة المكضػكع، كىػي مػادة البحػث، 
مما يكقع ىػذا الصػنؼ مػف الػدعاة المتيػاكنيف كمػف يػدعكنيـ مػف البسػطاء فػي محػاذير شػرعية 

 تؤدم في النياية إلى غرس التطرؼ كالتعصب في نفكسيـ .
ية الناتجـة عـن التطـرف والتاصـب المترتعـة عمـى اعتمـاد عاـض ومن اآلثـار السـمع 

:غمػػؽ بػػاب اليدايػػة أمػػاـ غيػػر المسػػمميف، بسػػبب الصػػكرة  الــدعاة عمــى الروايــات الواىيــة: أوالً 
السػػػمبية التػػػي تعمػػػؽ فػػػي أذىػػػانيـ بحػػػؽ اإلسػػػالـ كأىمػػػو، ك تكػػػكف سػػػببان يمنػػػع كصػػػكؿ صػػػكت 

كم اإلسالـ الكسطي المنضػبط إلػييـ ، كمػف الركايػات ا لكاىيػة التػي تبػيف المعنػى السػابؽ، مػا ري
 عػػف أـ المػػؤمنيف عائشػػة رضػػي اهلل عنيػػا مرفكعػػان: )مػػف لػػـ يكػػف عنػػده صػػدقة فمػػيمعف الييػػكد(

كم عػػف ابػػف الزبيػػر  ،(ُ) أبػػى أف  مرفكعػػان كفيػػو: أف جبريػػؿ  كالحػػديث المكضػػكع الػػذم ري
فػػس الحػػديث بقكلػػو: )إنػػؾ فػي ن ، كالعمػػة فػي ذلػػؾ كمػػا بينيػػا جبريػػؿ  يتنػاكؿ يػػد الرسػػكؿ 

كم عػف  (ِ) أخذت بيد الييكدم: فكرىت أف تمس يدم يدان مستيا يػد كػافر( ، كالحػديث الػذم ري
 .(ّ)مرفكعان: )مف صالح ييكديان أك نصرانيان فميتكضأ، كليغسؿ يده(   ابف عباس 

كػاـ معاداة أىؿ المعاصي مف المسمميف كالتنفير مف صحبتيـ، مف خػالؿ إصػدار أح ثانيًا :
كتػػذكيره بشػػـؤ  ،كبػػدكف إقامػػة الحجػػة عمػػى العاصػػي جػػائرة بحقيػػـ أك غيػػر منضػػبطة شػػرعان،

معصػػيتو، كمػػكطف الخمػػؿ فػػي فعمػػو ،أك اعتقػػاده، كفػػي بيػػاف المعنػػى السػػابؽ، ذكػػر الشػػككاني 
فػػػي فؤائػػػده حػػػديث )مػػػف أعػػػاف تػػػارؾ الصػػػالة بمقمػػػة، فكأنمػػػا أعػػػاف اهلل عمػػػى قتػػػؿ األنبيػػػاء 

                                                           

 ، كقاؿ عنو األلباني: مكضكع.ُِٗ/ُ، َُْ( سمسمة األحاديث الضعيفة: األلباني حديث ُ)
 ، نقؿ فيو حكـ أىؿ العمـ عمى الحديث بككنو مكضكعنا.ُْ، ص ٕ( الفكائد المجمكعة: الشككاني حديثِ)
  يصح .،نقؿ الشككاني حكـ الحديث بأنو الُْ، ص  ٖ( المرجع السابؽ الحديث ّ)



 

-ََٓ- 

 قتػػؿ فكأنمػػا بمقمػػة الصػػالة تػػارؾ أعػػاف مػػفبػػدكف ذكػػر لفػػظ الجاللػػة ) كىنػػاؾ ركايػػة ،(ُ)كميػػـ(
)مػػف   : ، كركل عػف ابػػف عمػػر رضػي اهلل عنيمػػا قػػاؿ: قػاؿ رسػػكؿ اهلل (ِ) (كميػػـ األنبيػاء

يمانػان، كمػف انتيػر صػاحب  أعرض عف صاحب بدعػة بكجيػو بغضػان لػو مػأل اهلل قمبػو أمنػان كا 
عمػى صػاحب بدعػػة كلقيػو بالبشػػرل كاسػتقبمو بمػػا  بدعػة أمنػو اهلل يػػـك الفػزع األكبػػر كمػف سػػمـ
 .(ّ)( يسر، فقد استخؼ بما أنزؿ اهلل عمى محمد 

إصػػدار أحكػػاـ الحسػػف كالقػػبح لألشػػياء المبنػػي عمػػى التكجػػو العقػػدم لمكضػػاعيف ، سػػكاء ثالثــًا: 
كل عػف أنػس (ٓ) ، أك الجبريػة(ْ) كانكا ممف ينتسبكف ألىؿ السنة كالجماعػة، أك القدريػة  ، ري

: )تفتػػرؽ أمتػػي عمػػى سػػبعيف أك إحػػدل ك سػػبعيف فرقػػة كميػػـ فػػي  قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  ق
، كحػديث آخػر (ٔ)الجنة إال فرقة كاحدة، قالكا يا رسكؿ اهلل، مف ىـ؟ قاؿ: الزنادقة كىـ القدريػة(

 فيػػركم عػػف أبػػي أمامػػة أنػػو قػػاؿ : سػػمعت رسػػكؿ اهلل  كضػػعو أحػػد القدريػػة لنصػػرة مذىبػػو،
يػػـك القيامػػة ،كجمػػع اهلل األكلػػيف ك اآلخػػريف، فالسػػعيد مػػف كجػػد لقدمػػو مكضػػعان يقػػكؿ:) إذا كػػاف 

، (ٕ)فينػػادم منػػػادو مػػػف تحػػت العػػػرش: أال مػػػف بػػػرأ ربػػو مػػػف ذنبػػػو كألزمػػو نفسػػػو فميػػػدخؿ الجنػػػة( 
كىنػػػاؾ مػػػف أىػػػؿ السػػػنة مػػػف كضػػػع الحػػػديث لمتشػػػنيع عمػػػى المعتزلػػػة فػػػي افتػػػرائيـ بػػػأف القػػػرآف 

                                                           

 ، نقؿ المصنؼ الحكـ عمى الحديث بككنو مكضكعنا .ُّ، صَٓ( المرجع نفسو حديث ُ)
؛ المؤلؤ المرصكع : محمد بف خميؿ الطرابمسي ِّٗ/ُ، ْٗٓ( انظر :األسرار المرفكعة :القارم، حديث ِ)

؛كشؼ ُٕٕ/ُ،  ُِّ؛ المصنكع في معرفة الحديث المكضكع: القارم، حديث ُْٕ/ ُ،  ِّٓحديث 
 . ِٗٗ/ِ،  ِّٖٔالخفاء : العجمكني :حديث 

 قاؿ : مكضكع . ُِٓ – َِٓ/ُ( اللليء المصنكعة: السيكطي ّ)
( القدرية : ىـ الذيف غمٍكا في إثبات القدر، ك زعمكا أف اهلل تعالى ليس خالقنا ألفعاؿ العباد؛ انظر: ْ)

اكية :البف أبي العز الحنفي ، شرح الطحٗاعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف: فخر الديف الرازم ص
 .ِْٓص

( الجبرية : سمكا بذلؾ نسبة إلى الجبر ،كىـ الذيف زعمكا أف العبد ليس قادرنا عمى فعمو؛ انظر: اعتقادات ٓ)
 .ٕٔفرؽ المسمميف كالمشركيف: فخر الديف الرازم ص 

 ، بيف المصنؼ أف ىذا الحديث ال أصؿ لو .ِْٖ/ ُ( المرجع  السابؽ ٔ)
 ، كعمؽ عميو السيكطي بقكلو: مكضكع.ِّٓ/ُنفسو  ( المرجع ٕ)



 

-َُٓ- 

كمػا ركم  (ُ))مف قاؿ القرآف مخمكؽ فقػد كفػر( أنو قاؿ: سكؿ مخمكؽ، فأكردكا حديثان عف الر 
عػػػػف أبػػػػي ىريػػػػرة مرفكعػػػػان: )القػػػػرآف كػػػػالـ اهلل ال خػػػػالؽ كال مخمػػػػكؽ مػػػػف قػػػػاؿ غيػػػػر ذلػػػػؾ فيػػػػك 

، ككصؿ  الحاؿ ببعض الكضاعييف أف تجرءكا عمى ديػف اهلل كافتػركا عمػى اهلل بمػا لػـ (ِ)كافر(
كمػػزاجيـ لمرفػػع مػػف شػػأف أنسػػابيـ كأعػػراقيـ سػػكاء  يثبػػت ، كال يصػػح ،كذلػػؾ كمػػو تأييػػدان ليػػكاىـ

كػػانكا عربػػان أك عجمػػان فعػػف أبػػي أمامػػة مرفكعػػان )أف كػػالـ الػػذيف حػػكؿ العػػرش بالفارسػػية كأف اهلل 
ذا أكحى أمران فيػو شػدة، أكحػاه بالعربيػة( إذا أكحى أمران فيو يسر، أكحاه بالفارسية ، كمػف  ،(ّ) كا 
كاضػػعو فارسػػي مكتػػكر، كىنػػاؾ مػػف العػػرب مػػف كضػػع معنػػى الحػػديث السػػابؽ يثبػػت لػػدينا أف 

)أبغػض الكػالـ إلػى اهلل  أحاديث تفضؿ جنس العرب عمػى غيػرىـ كحػديث أبػي ىريػرة مرفكعػان:
تعػػػالى بالفارسػػػية، ككػػػالـ الشػػػيطاف الخكزيػػػة، ككػػػالـ أىػػػؿ النػػػار البخاريػػػة، ككػػػالـ أىػػػؿ الجنػػػة 

 .(ْ) العربية(
كمػػػف السػػػمبيات تتنـــاقض مـــع النقـــل والاقـــل:  (ٙ)وأســـاطير (٘)المطمـــب الثـــاني: نشـــر خرافـــات

المترتبة عمى استخداـ الركايات الكاىية مف قبؿ الدعاة السذج نشػر كتػركيج لمعمكمػات كىميػة، 
ػػػكم ألنيػػػا تصػػػنؼ ضػػػمف المحػػػاالت  كقصػػػص كركايػػػات خياليػػػة، ال يمكػػػف أف يقبميػػػا عقػػػؿ سى

 الديف اإلسالمي.العقمية، كالممنكعات الشرعية، لتناقضيا مع األصكؿ االعتقادية في 
فينػػاؾ مػػف الكضػػاعييف مػػف تجػػرأ عمػػى ذات اهلل تعػػالى كقػػاؿ فييػػا مػػا ال يصػػح، فتػػارة 

قكلػو: )قيػؿ يػا رسػكؿ اهلل: مػـ  أنو مخمكؽ، كتارة شبيكه بالمخمكقيف، فنسػبكا إلػى أبػي ىريػرة 

                                                           

 ، قاؿ عنو السيكطي :ال يصح .ْ/ُ( نفسو ُ)
 ، قاؿ عنو السيكطي : مكضكع .ْ/ُ( المرجع نفسو ِ)
 ، كعمؽ عميو السيكطي بقكلو: مكضكع .ْ/ُ( المرجع نفسو ّ)
 ، عمؽ عميو السيكطي بقكلو: مكضكع .َُ/ُ( المرجع نفسو ْ)
خرافة، كىك الحديث الكذب المستممح مف سامعيو، انظر: تاج العركس :الزبيدم مادة ( خرافات: جمع ٓ)

 .  ُّٗ/ِّخرؼ 
 .ُٕ/ُ( أساطير: كىي القصص المكذكبة الباطمة التي ال أصؿ ليا، انظر: المعجـ الكسيط ٔ)
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، ال مػػف أرض كال مػػف سػػماء ،خمػػؽ خػػيالن فأجراىػػا فعرقػػت فخمػػؽ (ُ) ربنػػا، قػػاؿ مػػف مػػاء مػػركر
مرفكعػان )رأل ربػي فػي المنػاـ فػي  كأيضان ركاية نسػبكىا إلػي أبػٌي  ،(ِ) سو مف ذلؾ العرؽ(نف

أحسػػػف صػػػكرة شػػػابان مػػػكفران، رجػػػاله فػػػي خضػػػرة لػػػو نعػػػالف مػػػف ذىػػػب عمػػػى كجيػػػو فػػػراش مػػػف 
كمػػف األسػػاطير التػػي ذكرىػػا الكضػػاعكف  تعػػالى اهلل عمػػا يقػػكؿ الظػػالمكف عمػػكان كبيػػران. (ّ)ذىػػب(

مرفكعػا: )إف هلل ديكػان عنقػو مطكيػة تحػت  السػميمة مػا نسػبكه إلػى جػابر التي تمجيػا العقػكؿ 
مػػػف الميػػؿ، صػػػاح: سػػػبكح قػػػدكس، فصػػػاحت  (ْ)العػػرش كرجػػػاله تحػػػت التخػػػـك فػػإذا كانػػػت ىػػػدة

، كأيضػػان مػػا (ٔ) ، كفػػي ركايػػة فػػي الفكائػػد المجمكعػػة: )فػػإذا كانػػت ىنيئػػة مػػف الميػػؿ((ٓ) الديكػػة(
)إنػؾ تػػأتي قكمػان أىػػؿ كتػػاب  قػػاؿ: عثنػػي رسػكؿ اهلل قػػاؿ: لمػا ب نسػب إلػػى معػاذ بػػف جبػؿ 
، كمػػف (ٖ) ؟ فػػأخبرىـ أنيػػا مػػف عػػرؽ األفعػػى التػػي تحػػت العػػرش( (ٕ) فػػإف سػػألكؾ عػػف المجػػرة

                                                           

ف ( ماء مركر : المركر مف الفعؿ ) مر( ك يدؿ في أحد معانيو عمى مضي الشيء ،كالمرمر ضرب مُ)
الحجارة أبيض صاؼو ، كيككف معنى الماء المركر : أنو تعالى ػ عما يقكؿ الظالمكف ػ خمؽ مف ماء جار 

؛ انظر :معجـ مقاييس المغة :ابف فارس   . َِٕ/ ٓأبيض صاؼ و
 ، كعمؽ عميو السيكطي بقكلو: مكضكع.ّ/ ُ( الاللئ المصنكعة: السيكطي ِ)
 سيكطي بقكلو: مكضكع.، كعمؽ عميو الِٗ-ِٖ/ُ( المرجع السابؽ ّ)
( ىدة: اليدة في المغة تعني الصكت المرتفع ،أك نقض البنياف، لكف المعنى الكارد في نص الحديث يفيد ْ)

خالؼ المعنى الظاىر، أم تعني : اليدكء كالسكينة، كخاصة أف ركاية الشككاني في فكائده تقرر المعنى 
 .ِِٖ،مختار الصحاح ص ّّٔ/ٗالثاني . انظر:تاج العركس 

، كقاؿ عنو السيكطي: مكضكع، كانظر: المكضكعات: القرشي َٔ/ُ( الللئ المصنكعة: السيكطي ٓ)
ِ/َُِ. 

، نقؿ المصنؼ أقكاؿ العمماء عمى الحديث بككنو َْٕ، ص ِ( الفكائد المجمكعة: الشككاني حديث ٔ)
 مكضكع، أك ال يصح.

األرض ككشاح أبيض يعترض في السماء ؛  ( المجرة : مجمكعة كبيرة مف النجـك تركزت حتى تراءت مفٕ)
 . ُُٕ/ُانظر:المعجـ الكسيط 

، كينقؿ السيكطي عف صاحب الميزاف قكلو: ىذا إسناد مظمـ كمتف ٖٓ/ُ( الللئ المصنكعة: السيكطي ٖ)
 .ُِْص  ٗليس بصحيح، كانظر الفكائد المجمكعة الشككاني حديث 
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مػا جػاء عػف طريػؽ عبػد الػرحمف بػف زيػد بػف  (ِ) كشػديدة الضػعؼ (ُ) الركايات المخالفة لمعقؿ
ػػػػمت خمػػػػؼ المقػػػػاـ أسػػػػمـ عػػػػف أبيػػػػو عػػػػف جػػػػده مرفكعػػػػان: )إف سػػػػفينة نػػػػكح طافػػػػت با لبيػػػػت ك صى

كمػػف ىػػذه األسػػاطير مػػا ذكػػره األلبػػاني رحمػػو اهلل :)ككػػؿ بالشػػمس تسػػعة أمػػالؾ  ،(ّ)ركعتػػيف(
، لكال ذلؾ ما أتت عمى شيء إال أحرقتو(  .(ْ) يرمكنيا بالثمج كؿ يـك

ىنػاؾ طائفػة مػف الػدعاة أصػحاب   وتقويتيـا عـين المـدعوين: (٘)المطمب الثالث: نشر العـدع 
كمغػػػػاير لمػػػػا عميػػػػو أىػػػػؿ السػػػػنة كالجماعػػػػة كالصػػػػكفية المبتدعػػػػة، أك الرافضػػػػة  فكػػػػر منحػػػػرؼ

المنحرفػػػة، كمػػػف عمػػػى شػػػاكمتيـ مػػػف أىػػػؿ البػػػدع كاألىػػػكاء، تػػػراىـ يركجػػػكف لبػػػدعيات لػػػـ تثبػػػت 
بكتػػاب ،كال سػػنة صػػحيحة، إنمػػا ىػػي نتػػاج اليػػكل كالمػػزاج الػػذم انبثػػؽ عػػف أفكػػارىـ الضػػالة، 

لتػي ال قيمػة ليػا فػي ميػزاف الشػرع، كضػعكا أحاديػث مػف كلكي يركجػكا تمػؾ البضػاعة المزجػاة ا
، عميا تجد مف يصدقيا أك يأخػذ بيػا، كيعمػؿ  نسج الخياؿ كنسبكىا ظممان كافتراءن إلى النبي 

 بما جاء فييا.
 وتاددت صور وأشكال العدع منيا :

أبػػػي  أك غيػػػره كحػػديث: )مػػػف زارنػػي كزار الترغيػػب فػػي زيػػػارة القبػػكر سػػػكاء قبػػر النبػػي : أوالً 
، كحػػديث: )مػػف حػػج فػػزار قبػػرم بعػػد مػػكتي كػػاف كمػػف (ٔ) إبػػراىيـ فػػي عػػاـ كاحػػد دخػػؿ الجنػػة(

 ، كحديث: )مف حج حجة اإلسالـ كزار قبرم، كغزا غزكة، (ٕ) ي(ػزارني في حيات
 .(ٖ) كصمى عمي في المقدس، لـ يسألو اهلل فيما افترض عميو(

                                                           

 .ِٖٕ/ُيا، انظر تدريب الراكم ( كىذا تكصيؼ السيكطي ليذا الركاية عندما ساقُ)
 .ُِٔ/ٔ(ا نظر: تيذيب التيذيب: ابف حجر العسقالني ِ)
 .ِٖٕ/ُ( تدريب الراكم : السيكطي ّ)
 ، حكـ عميو المصنؼ بالكضع .ُْٔ/ُ، ِّٗ( سمسمة األحاديث الضعيفة األلباني حديث ْ)
ما لـ يأمر بو أمر إيجاب كال استحباب؛ ( كيراد بالبدعة ىنا )بدعة الديف( كىي ما لـ يشرعو اهلل كرسكلو، ك ٓ)

 .ٕٔ/ْانظر مجمكعة الفتاكل: ابف تيمية المجمد الثاني، 
 ، قاؿ عنو األلباني: مكضكع.َُِ/ُ، ْٔ( سمسمة األحاديث الضعيفة حديث ٔ)
 ، قاؿ عنو األلباني: مكضكع.ُُِ/ُ، ْٕ( المرجع السابؽ حديث ٕ)
 و األلباني بقكلو: مكضكع.، عمؽ عميّٗٔ/ُ، َِْ( المرجع نفسو حديث ٖ)
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بػػكيف كحػػديث: )مػػف زار قبػػر كىنػػاؾ مػػف األحاديػػث الكاىيػػة ترغػػب فػػي زيػػارة قبػػر األ
 .(ُ) أبكيو أك أحدىما في كؿ جمعة غفر لو ككتب بران(

 الترغيب في قػراءة سػكر كآيػات مخصكصػة فػي القػرآف كحػديث عمػي بػف أبػي طالػب ثانًيا :
 إلػو ال أنػو اهلل شػيد}  عمػراف آؿ مػف كاآليتػيف الكرسػي كآيػة الكتػاب فاتحة إف: ) عف النبي 

 مػا معمقػات{  حسػاب بغيػر تشػاء مػف كتػرزؽ}  قكلػو إلػى{  الممػؾ مالؾ الميـ قؿ}  ك{  ىك إال
 األرض إلػى تيبطنػا رب يػا كقمػف بػالعرش تعمقف ينزليف أف اهلل أراد لما حجاب اهلل كبيف بينيف
لػػى  جعمػػت إال صػػالة كػػؿ دبػػر عبػػادم مػػف أحػػد يقػػرؤكف ال حمفػػت  اهلل فقػػاؿ يعصػػيؾ مػػف كا 
ال منػو كػاف مػا عمػى مثكاه الجنة ال القػدس حظيػرة كنتوأسػ كا   كػؿ المكنكنػة بعينػي إليػو نظػرت كا 
ال نظرة سبعيف يـك ال المغفػرة أدناىػا حاجة سبعيف يـك كؿ لو قضيت كا   عػدك كػؿ مػف أعذتػو كا 

: )مػف  عػف النبػي  ، كحديث أنس (ِ)(المكت إال الجنة دخكؿ مف يمنعو كال منو كنصرتو
 .(ّ) ئتي سنة(ؿ ىك اهلل أحد مائتي مرة غفر لو ذنكب ماػرأ قػق

الترغيػػب بعبػادات مخصكصػػة فػي أكقػػات مخصكصػة، كالحػػث عمػى الصػػياـ فػي شػػير ثالثًـا : 
، كالصػػياـ فػػي (ْ) )مػػف صػػاـ يكمػػان مػػف المحػػـر فمػػو بكػػؿ يػػـك ثالثػػكف حسػػنة( محػػـر لمحػػديث:

شير رجب ك كضعكا حديثنا مفاده : )إف في الجنة نيران يقاؿ لو رجب مف صػاـ يكمػان سػقاه اهلل 
 ككػػذلؾ الترغيػػب بالطاعػػات يػػـك الجمعػػة لحػػديث جػػابر مرفكعػػان: )مػػف (ٓ) لػػؾ النيػػر(مػػف ذ ،

أصبح يـك الجمعػة صػائمان، كعػاد مريضػان، كأطعػـ مسػكينان، كشػيع جنػازة لػـ يتبعػو ذنػب أربعػيف 

                                                           

 ، كقاؿ عنو األلباني: مكضكع.ُِٓ/ُ، ْٗ( المرجع نفسو حديث ُ)
، كعمؽ عميو السيكطي بقكلو : مكضكع ،انظر:  الللئ  ُُُ( عمؿ اليـك كالميمة  :ابف السني ص ِ)

 . ِِٖ/ُالمصنكعة  
 م: ىنا حديث ال يصح.، قاؿ عنو ابف الجكز َُٔ/ُ، ُِٓ( العمؿ المتناىية: ابف الجكزم حديث ّ)
 ، عمؽ عميو األلباني بقكلو : ىذا إسناد ال يصح . ٖٗٓ/ ُ، ُّْ( سمسمة األحاديث الضعيفة حديث ْ)
، عمؽ عميو ابف الجكزم بقكلو: كىذا ال يصح فيو مجاىيؿ ال ٓٔ-ْٔ/ِ، ُِٗ( العمؿ المتناىية حديث ٓ)

 ندرم مف ىـ.
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: )كػػاف بػػالؿ إذا  ككػػذلؾ الزيػػادة عمػػى ألفػػاظ اإلقامػػة كمػػا فػػي حػػديث أبػػي ىريػػرة  ،(ُ) سػػنة(
 .(ِ) ا النبي كرحمة اهلل كبركاتو، يرحمؾ اهلل(ػؾ أييػة قاؿ: السالـ عميأراد أف يقيـ الصال

ىنػػاؾ مػػف الػػدعاة المتنطعػػيف مػػف جػػاكز   المطمــب الراعــع: المغــاالة فــي شخصــيات اعتعاريــة:
الحد في المدح كالثناء، كالتبجيؿ كالتعظيـ في حؽ رجاؿ اإلسالـ، الػذيف مكػف اهلل عمػى أيػدييـ 

مػػر بيػػـ إلػػى مجػػاكزة الحػػد الػػذم سػػمحت بػػو الشػػريعة، ككقعػػكا فيمػػا ليػػذا الػػديف، حتػػى كصػػؿ األ
كما أكرده البخارم في صحيحو عف أبي بكرة عف أبيػو: )قػاؿ أثنػى رجػؿ  نيى عنو الرسكؿ 

، (ّ) فقػاؿ: كيمػؾ قطعػت عنػؽ صػاحبؾ قطعػت عنػؽ صػاحبؾ مػراران( عمى رجؿ عند النبػي 
دح كالثنػػاء إلػػى كيجػػد مػػف كقػػع فػػي ىػػذا عمػػى مػػف غػػالى فػػي المػػ كمػع ىػػذا اإلنكػػار مػػف النبػػي 
 اإلنكار، كالنماذج كثيرة منيا:

كالثناء عميو كما في الحديث الذم أكرده الشػككاني: )قيػؿ  مجاكزة الحد في مدح النبي أواًل: 
: أيػػف كنػػت كآدـ فػػي الجنػػة، قػػاؿ: فػػي صػػمبو، كأىػػبط إلػػي األرض كأنػػا فػػي صػػمبو،  لمنبػػي 

، (ْ) ، كقػذؼ بػي فػي النػار ػ كأنػا ػ فػي صػمب أبػي إبػراىيـ(كركبت السػفينة فػي صػمب أبػي نػكح
إلػػى مػػف يصػػمكف إليػػو بقرابػػة، أك نسػػب كمػػا فػػي الحػػديث:  بػػؿ تجػػاكز األمػػر شػػخص النبػػي 

)ىػػبط جبريػػؿ عمػػي فقػػاؿ: إف اهلل يقرئػػؾ السػػالـ، كيقػػكؿ: إنػػي حرمػػت النػػار عمػػى صػػمب أنزلػػؾ 
بػف بنػت كىػب، كأمػا االػبطف: فآمنػة  كبطف حممؾ، كحجر كفمػؾ، أمػا الصػمب: فعبػد اهلل ، كأمػا

 .(ٓ) الحجر، فعبد يعني عبد المطمب، كفاطمة بف أسد(
عمػػى نحػػك يأبػػاه  كىنػػاؾ مػػف المغػػاليف مػػف جػػاكز الحػػد فػػي مػػدح أصػػحاب رسػػكؿ اهلل  ثانُيــا :

 ، فقػػالكا فػػي حػػؽ (ٔ) شػػرع اهلل، كتأبػػاه الفطػػر السػػميمة، كخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالخمفػػاء الراشػػديف
                                                           

 ،حكـ عميو االلباني بالكضع . ٖٔ/ِ،  َِٔ( سمسمة األحاديث الضعيفة حديث ُ)
 ، قاؿ عنو المصنؼ : مكضكع . ِّٗ/ِ، ُٖٗ( سمسمة األحاديث الضعيفة حديث ِ)
 . ّٖ/ٖ، ُِٔٔ( البخارم: كتاب الشيادات باب إذا زكى رجؿ رجالن كفاه ،حديث ّ)
، كقاؿ عنو ِْٔ/ُ، انظر: الللئ المصنكعة ِٖٔص  ِ( الفكائد المجمكعة: الشككاني حديث ْ)

 الشككاني: مكضكع، ككذا السيكطي.
 : قاؿ عنو الشككاني: مكضكع.ُٕٖص،  ْ( الفكائد المجمكعة حديث ٓ)
 ( كتب المكضكعات امتألت بذكر ىذه األحاديث.ٔ)



 

-َٓٔ- 

، كىػػذا بػػرغـ (ُ) أف اهلل تعػػالى غفػػر لييػػكدم، كأدخمػػو الجنػػة لمحبتػػو أبػػي بكػػر  أبػػي بكػػر 
 فساد المعتقد ليذا الييكدم كتركو لألعماؿ المكجبة لدخكؿ الجنة.  

، كمػا فػي الحػديث الػذم يركيػو  ككذلؾ المبالغة في الثناء عمى عمر بف الخطػاب     
ؿ عمػر فػي السػماء فقػاؿ يػا محمػد لػػك قػاؿ لجبريػؿ: حػدثني بفضػػائ مرفكعػان: )إنػو  عمػار 

حدثتؾ بفضائؿ عمر في السػماء مػا لبػث نػكح فػي قكمػو ألػؼ سػنة إال خمسػيف عامػان مػا نفػدت 
مثػؿ مػا  ، كأيضان ىناؾ أحاديػث كاىيػة بالغػت فػي مػدح عثمػاف بػف عفػاف (ِ) فضائؿ عمر(

اجريف فػػي نفػػػر مػػػف الميػػػ قػػػاؿ: )بينمػػا نحػػػف مػػػع رسػػػكؿ اهلل  أكرده السػػيكطي عػػػف جػػػابر 
إلػى عثمػاف فاعتنقػو ثػـ قػاؿ: أنػت كليػي  فقاؿ: لينيض كؿ رجػؿ إلػى كفئػو ، كنيػض النبػي 

 ، كأيضان تكاثرت األحاديث المكضػكعة فػي حػؽ عمػي بػف أبػي طالػب (ّ) في الدنيا كاآلخرة(
التػػي تمدحػػو، كترفػػع مػػف شػػأنو فػػكؽ مػػا تسػػتكعبو العقػػكؿ السػػكية كحػػديث: )أنػػا خػػاتـ األنبيػػاء 

، كحػػديث )خمقػػت أنػػا كىػػاركف بػػف عمػػراف كيحيػػى بػػف زكريػػا، (ْ) خػػاتـ األكليػػاء( كأنػػت يػػا عمػػي
 . (ٓ)كعمي بف أبي طالب مف طينة كاحدة(

المتأمػؿ فػي دركس  المطمب الخامس: التـرويج لفكـار سـطحية متامقـة عالجوانـب المايشـية:
ضػػايا الػػكعظ لػػبعض الػػدعاة السػػذج يستشػػعر البسػػاطة كالسػػطحية المتعمقػػة بمعالجػػة بعػػض الق

الدعكيػػة كخاصػػة المتعمقػػة بالجكانػػب المعيشػػية، كبػػاب االسػػتدالؿ فػػي ىػػذا المقػػاـ كاسػػع، كلكػػف 
)مػف  : يكفي اإلشارة، فمثالن: في باب األطعمة ما ركم عف عمي بف أبي طالب عف النبػي 

، كمػػا ركم عػػف سػػمماف الفارسػػي عػػف (ٔ)غسػػؿ يديػػو قبػػؿ الطعػػاـ لػػـ يػػزؿ فػػي فسػػحة مػػف رزقػػو(

                                                           

 ، كقاؿ عنو: مكضكع.ِِٗ/ُ( انظر: الللئ المصنكعة: السيكطي ُ)
عمماء الثقات كأحمد بف حنبؿ لبياف ، كذكر الشككاني مف أقكاؿ الَُّص  ُِ( الفكائد المجمكعة حديث ِ)

 حاؿ الحديث كككنو مكضكعنا.
 ، كقاؿ عنو السيكطي: مكضكع.ُّٕ/ُ( الللئ المصنكعة ّ)
 ، قاؿ عنو األلباني: مكضكع.ُّٔ/ ِ، ْٗٔ( سمسمة األحاديث الضعيفة، حديث ْ)
 ككنو مكضكعان.، نقؿ المصنؼ عف أىؿ العمـ حكـ الحديث ك َّٔ، ص ّٗ( الفكائد المجمكعة حديث ٓ)
 ، عمؽ عميو المصنؼ بقكلو : ال يصح .ُِٔ/ِ، ُٖٕٔ( العمؿ المتناىية: ابف الجكزم حديث ٔ)



 

-َٕٓ- 

كمػػف الغريػػب فػػي ىػػذا البػػاب الترغيػػب مػػف  ،(ُ)كػػة الطعػػاـ الكضػػكء قبمػػو كبعػػده(: )بر  النبػػي 
قبػػػؿ الػػػبعض بػػػأنكاع مخصكصػػػة مػػػف الطعػػػاـ، يترتػػػب عمػػػى تناكليػػػا الخيػػػر كالبركػػػة، كالحفػػػظ 

فإنػو مطػردة لمشػيطاف مػع  ،(ِ)كالعناية، كما ركم عف أبي أمامة مرفكعان: )زينكا مكائدكـ بالبقػؿ
فإنػو مػا مػػف يػـك إال كىػػك  ،(ْ)بػف عبػاس مرفكعػػان )عمػيكـ بالينػػدباء، كمػا ركم عػػف ا(ّ)التسػمية(

 أف يستدؿ بأحاديث ال أصؿ ليا  يـ، ككصؿ الحاؿ ببعض(ٓ)يقطر عميو قطرة مف قطر الجنة(
 .(ٔ)تحث عمى األكؿ مف صنؼ مخصكص كحديث: )مف أكؿ مع مغفكر لو غفر لو(

ءت فػي تفضػيؿ أنػكاع معينػة كحذر أىؿ العمـ مف كثير مف الركايات الكاىية التػي جػا
، بػؿ نسػبكا إليػو  ، كلـ يقؼ األمر عنػد ىػذا الكػذب كاالفتػراء عمػى رسػكؿ اهلل (ٕ) مف الطعاـ

أنػػو قػػاؿ: )إف اهلل يحػػب المػػؤمف  أكاذيػػب لػػـ يقميػػا فػػي البيػػع كالمعػػامالت، فنسػػبكا إلػػى النبػػي 
:  عػػف النبػػي  كركايػػات ترغػػب فػػي القػػرض، منيػػا: مػػا ركم عػػف أبػػي أمامػػة ،(ٖ) المحتػػرؼ(

 .(ٗ))دخمت الجنة فرأيت عمى بابيا الصدقة بعشر كالقرض بثمانية عشر(
ككصػػؿ الحػػاؿ بػػبعض السػػذج مػػف الػػدعاة إلػػى تػػركيج أحاديػػث كاىيػػة تنفػػر مػػف بعػػض 
الحرؼ كاألعماؿ التي يعتاش الناس مف خالليا، فذكر الشػككاني فػي فكائػده المجمكعػة نمػاذج 

                                                           

 ، كعمؽ الشككاني عمى ىذه األحاديث بأنيا ال تصح.ُّٔ-ُِٔ/ِ، ََُٖ( العمؿ المتناىية حديث ُ)
ر: مختار الصحاح: الرازم ( البقؿ: نبتة يطمؽ عمييا )الًرجمة(، كقيؿ : كؿ نبات أخضرت لو األرض. انظِ)

 .ِْص 
 ، كعمؽ عميو األلباني بقكلو: مكضكع.ّٕ/ ُ، َِ( سمسمة األحاديث الضعيفة حديث ّ)
 .ٕٗٗ/ِ( اليندباء: بقؿ زراعي حكلي ، يطبخ كرقو، أك يجعؿ سمطة. انظر :المعجـ الكسيط ْ)
 مكضكع.، عمؽ عميو األلباني بقكلو: ٓ/ِ، َٗٓ( سمسمة األحاديث الضعيفة حديث ٓ)
، كعمؽ عميو المصنؼ بقكلو: مكضكع كغاية ما ركم فيو أنو مناـ ِِّ( المنار المنيؼ: ابف القيـ حديث ٔ)

 رآه بعض الصالحيف.
( مثالو: الترغيب في أكؿ البطيخ كالعنػب كالرمػاف كالزيػت كالدرس كالقرع كالخبز كاألرز كالجبف كالحالكة ٕ)

، ُٕٗ – ُِٔ/ ِ، العمؿ المتناىية ُُٕ – ُْْلمجمكعة صكالعسػؿ كاليريسػة، أنظر: الفكائد ا
 .ِٗٓ – َِٖ/ِكالللئ المصنكعة 

 ، عمؽ عميو ابف الجكزم بقكلو: كىذا حديث ال يصح.ٗٗ/ ِ،  ٖٔٗ( العمؿ المتناىية حديث ٖ)
 ، قاؿ عنو ابف الجكزم: ىذا حديث ال يصح.ُُِ/ِ، َٖٗٗ( المرجع السابؽ حديث ٗ)



 

-َٖٓ- 

، كحػػػديث )يخػػػرج (ُ) حػػػديث: )بخػػػالء أمتػػػي الخيػػػاطكف(مػػػف ىػػػذه األحاديػػػث المكضػػػكعة مثػػػؿ 
 كحػػػػديث: )ثالثػػػػة ذىبػػػػت مػػػػنيـ الرحمػػػػة: الصػػػػياد ، ،(ِ) الػػػػدجاؿ معػػػػو سػػػػبعكف ألػػػػؼ حائػػػػؾ(

، كبعػػػد ذكػػػر (ٓ) كحػػػديث: )شػػػرار النػػػاس التجػػػار كالػػػزراع( ،(ْ) ، كبػػػائع الحيػػػكاف((ّ) كالقصػػػاب
اديػػث أك نقػػؿ حكػػـ العممػػاء الشػػككاني ليػػذه األحاديػػث فػػي بػػاب المعػػامالت بػػيف حكػػـ ىػػذه األح

 الثقات فييا ككميا مكضكعة.
 المطمب السادس: تغميب الااطفة غير المتزنة عمى التفكير الاقمي الصحيح:

ىناؾ مف الػدعاة مػف يعتمػد عمػى أسػمكب إليػاب عاطفػة المػدعكيف بشػكؿ مبػالغ فيػو،   
كم، سػػكاء فػػي بغػػض النظػػر عػػف مػػدل قػػكة أك ضػػعؼ الػػدليؿ الػػذم يسػػتند إليػػو فػػي إلقائػػو الػػدع

المكعظػػة أك الخطبػػػة، فغايتػػػو اسػػتنفار العاطفػػػة كاسػػػتفزازىا ، فتػػػراه يعتمػػد عمػػػى الترغيػػػب تػػػارة، 
كالترىيػػب أخػػرل، ممػػا يػػنعكس سػػمبان عمػػى مسػػتكل التفكيػػر العقمػػي الصػػحيح ،كالتمقػػي لألحكػػاـ 
 الشػػػرعية لممػػػدعكيف بمػػػا يػػػكقعيـ فػػػي المحػػػذكر مػػػف االعتقػػػادات، أك األقػػػكاؿ ،كاألفعػػػاؿ، كػػػأف
يػػػكقعيـ فػػػي الشػػػؾ كالحيػػػرة لمتنػػػاقض الكاضػػػح بػػػيف الصػػػحيح كالػػػكاىي مػػػف تمػػػؾ األحاديػػػث، أك 
التنػػػاقض المبنػػػي عمػػػى مػػػا جػػػاء فػػػي األحاديػػػث الكاىيػػػة مػػػف جيػػػة كعمػػػى حقيقػػػة كاقػػػع النػػػاس 
المخػالؼ لمػػا جػػاء فػي تمػػؾ المتػػكف الكاىيػة مػػف جيػػة أخػرل، أك يػػؤدم إلػػى نشػر البػػدع المنكػػرة 

اهلل عػز كجػؿ، كاألمثمػة التػي ذكرىػا المصػنفكف عمػى مػا سػبؽ كثيػرة  التي ال أصؿ ليا في ديػف
 جدان، منيا:

حػػديث أبػػي ىريػػرة مرفكعػػان: )مػػف سػػافر يػػـك الجمعػػة دعػػا عميػػو ممكػػاف، أف ال يصػػحب فػػي  -
، كأيضػػان حػػديث (ٕ) كحػػديث أنػػس مرفكعػػان: )العىػػاًلـ ال يخػػرؼ( ،(ٔ) سػػفره كال يقضػػي لػػو حاجػػة(

                                                           

 .ُِْص  ْٕحديث  ( الفكائد المجمكعةُ)
 .ُِْص  ْٖ( المرجع السابؽ حديث ِ)
 .ّٕٕ/ِ( القصاب: الجزار الذم يذبح الماشية . انظر :المعجـ الكسيط ّ)
 . ُِْص  َٓ(الفكائد المجمكعة حديث ْ)
 . ُِّص  ِ( المرجع السابؽ حديث ٓ)
 ، قاؿ عنو األلباني: مكضكع.ّٖٔ/ ُ، ُِٗ( سمسمة األحاديث الضعيفة حديث ٔ)
 ، قاؿ عنو األلباني: مكضكع.ّْٗ/ ُ، ِٗٔ( المرجع السابؽ حديث ٕ)



 

-َٓٗ- 

كحػديث أبػي ىريػرة مرفكعػان: )فكػرة سػاعة خيػر مػف  ،(ُ) ئ القػرآف(أنس مرفكعان: )ال يخرؼ قار 
، كحػػديث أبػػي ىريػػرة مرفكعػػان :)أف الػػرزؽ ال تقصػػو المعصػػية كال تزيػػده (ِ) عبػػادة سػػتيف سػػنة(

كحػػػػديث :  ،(ْ) كحػػػديث ابػػػف عبػػػاس مرفكعػػػان: )مػػػف سػػػعادة المػػػرء خفػػػة لحيتػػػة( ،(ّ) الحسػػػنة(
كحػػديث:)عميكـ بػػديف  ،(ٓ) البيػػائـ الحشػػيش( )الحػػديث فػػي المسػػجد يأكػػؿ الحسػػنات كمػػا تأكػػؿ

، كحديث شػداد بػف أكس (ٕ)كجزء مف حديث عمي مرفكعان: )نعـ المذكر السبحة( ،(ٔ) العجائز(
 : )مف قػرض بيػت شػعر بعػد العشػاء اآلخػرة لػـ تقبػؿ لػو صػالة تمػؾ الميمػة( أكس عف النبي 

 .(ٗ) دىا(، كحديث عمي مرفكعان : )ما مف مدينة يكثر أذانيا إال قؿ بر (ٖ)
كالمتأمؿ في المتػكف السػابقة يجػد لػو كقعػان فػي الػنفس،  كتػأثيران عمػى العاطفػة ، كربمػا 
تغييران كلكنو سمبي في السمكؾ، ككػذلؾ مخالفػة لمتفكيػر الػكاعي الػدقيؽ الػذم يمنػع صػاحبو مػف 

 الكصكؿ إلى القرار كالفعؿ الممتـز بضابط الشرع الحنيؼ.
 الخاتمة

، كسػػيؿ كيسػػػر، كقػػػد تكصػػمت إلػػػى العديػػػد مػػػف هلل الحمػػد أكالن كأخيػػػر  ان عمػػػى مػػا أنعػػػـ كأكػػػـر
 النتائج أجمميا فيما يمي:

 .ككف الخطيب عمى حؽ أك خالفو، يعكد إلى مدل اعتماده عمى قكة الدليؿ كصحتو .ٔ
 تقتصر ميمة الكاعظ عمى النصح كاإلرشاد كالتذكير بخيرم  الدنيا كاآلخرة. .ِ

ظ مػػػف حيػػػث: نػػػكع الخطػػػاب ك الغايػػػة منػػػو، ىنػػػاؾ فػػػركؽ جكىريػػػة بػػػيف الخطيػػػب كالػػػكاع .ّ
 كطبيعة المنيج المستخدـ في كمييما، كنكع المكضكعات المطركقة، كمصدر المعمكمة 

                                                           

 ، قاؿ عنو األلباني: مكضكع.َْْ/ُ، َِٕ( المرجع نفسو حديث ُ)
 ، قاؿ عنو األلباني: مكضكع.ِِّ/ُ، ُّٕ( المرجع نفسو ِ)
 ، قاؿ عنو األلباني : مكضكع.َّّ، ُُٖ( المرجع نفسو حديث ّ)
 ، قاؿ عنو األلباني: مكضكع.ّْٔ/ُ، َُّٗ( المرجع نفسو حديث ْ)
 ، قاؿ عنو األلباني: ال أصؿ لو.َٔ/ُ، ْ(المرجع نفسو حديث ٓ)
 ، قاؿ عنو األلباني: ال أصؿ لو.َُّ/ ُ، ّٓ( المرجع نفسو حديث ٔ)
 ، قاؿ عنو األلباني: مكضكع.ُْٖ/ُ، ّٖ( المرجع نفسو حديث ٕ)
 و: مكضكع.، عمؽ عميو السيكطي بقكلُِٖ/ُ( المرجع نفسو حديث ٖ)
 ، نقؿ الشككاني الحكـ عمى الحديث بأنو مكضكع.ِّص  ُّ( الفكائد المجمكعة حديث ٗ)
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 المستخدمة في االستدالؿ ،ككذلؾ التفاكت في القدرة عمى إقناع المدعكيف.

يختمػػؼ أثػػر مصػػادر الػػدعكة عمػػى الػػدعاة كالمػػدعكيف إمػػا باإليجػػاب أك السػػمب، كىػػذا يعػػكد  .ْ
 لى مدل قكة الدليؿ المستنبط مف تمؾ المصادر، كمدل فيـ المقاصد كالغايات منو. إ

 .     كقكتو، كمكافقتو لمكطف االستدالؿالداعية الناجح كالفاعؿ ىك الذم ييتـ بصحة الدليؿ  .ٓ

 تعددت اآلثار السمبية لالستدالؿ بالركايات الكاىية في الدعكة إلى اهلل، ك منيا: .ٔ

 األعمى في نفكس المدعكيف.غرس التطرؼ كالتعصب  .أ 

 نشر خرافات كأساطير تتعارض مع النقؿ كالعقؿ. .ب 

 العمؿ عمى تحسيف البدع في نظر المدعكيف كنشرىا بينيـ. .ج 

 الغمك في شخصيات اعتبارية ليا مكانتيا في اإلسالـ عمى مر العصكر كاألزماف. .د 

 المعيشية. التركيج ألفكار تتميز بالسطحية كالبساطة أك خاصة المتعمقة بالجكانب .ق 

 تغميب العاطفة غير المتزنة عمى التفكير العقمي الصحيح. .ك 

 فيرس المصادر والمراجع
 القراف الكريـ -
 بػف عمػي الػديف نػكر،  الكبػرل بالمكضػكعات المعػركؼ المكضػكعة األخبػار فػي المرفكعػة األسرار .ُ

 ك مانػػػةاأل دار الناشػػر، الصػػباغ محمػػد تحقيػػػؽ، القػػارم عمػػي بػػالمال المشػػػيكر سػػمطاف بػػف محمػػد
 . بيركت النشر مكاف،ـُُٕٗ  النشر سنة، الرسالة مؤسسة

 ـ.ََُِأصكؿ الدعكة: عبد الكريـ زيداف؛ الناشر: مؤسسة الرسالة؛ دمشؽ؛ ط األكلي  .ِ

اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف :فخر الديف الرازم ، تحقيؽ:محمد زينيـ محمػد عػزب، مكتبػة  .ّ
 ـ .ُّٗٗمدبكلي، القاىرة، ط األكلى 

تحػػذير مػػف الغمػػك فػػي التكفيػػر: حمػػاد البريػػدم، الناشػػر: دار ابػػف الجػػكزم ػالقاىرة، ط األكلػػى ال  .ْ
 ـ. ََِٔ

التطػػرؼ فػػي الػػديف دراسػػة شػػرعية إعػػػػداد: د. محمػػد بػػف عبػػدالرزاؽ الطبطبػػائي، مقدمػػة لممػػؤتمر  .ٓ
 ـ .  ََِْىػ / ُِْٓالعالمي عف مكقؼ اإلسالـ مف اإلرىاب،

الػػزيف  الشػػريؼ الجرجػػاني؛تحقيؽ:ابراىيـ األبيػػارم ، الناشػػر:  التعريفػػات:عمي بػػف محمػػد بػػف عمػػي .ٔ
 ىػ .َُْٓدار الكتاب العربي _ بيركت؛ط األكلي 

 ـ.ُٓٗٗمحمد عبد الرؤكؼ المناكم؛الناشر:عالـ الكتب ط أكلي التكقيؼ عمي ميمات التعاريؼ: .ٕ
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الػػػػػػػػػػدعكة اإلسػػػػػػػػػػالمية أصػػػػػػػػػػكليا ككسػػػػػػػػػػائميا :تػػػػػػػػػػأليؼ أحمػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػكش؛ الناشػػػػػػػػػػر: دار الكتػػػػػػػػػػاب  .ٖ
 ـ   .ُٕٖٗمصرم،القاىرة،ط،الثانيةال

الػػػػػػػػػػػػدعكة اإلسػػػػػػػػػػػػػالمية أصػػػػػػػػػػػػكليا ككسػػػػػػػػػػػػػائميا :تػػػػػػػػػػػػػأليؼ أحمػػػػػػػػػػػػد عمكش؛الناشػػػػػػػػػػػػػر:دار الكتػػػػػػػػػػػػػاب  .ٗ
 ـ   ُٕٖٗالمصرم،القاىرة،ط،الثانية

 ـ.ََِٕالدعكة إلي اهلل أصكليا ككسائميا كأساليبيا:يحيي الدجني،الناشر:آفاؽ،غزة،ط الثانية .َُ
 األلكسي ، الناشر :دار إحياء التراث العربي،بيركت. ركح المعاني:محمكد بف عبد اهلل الحسيني .ُُ
فػػػػػػػػي األمة:محمػػػػػػػػد ناصػػػػػػػػر الػػػػػػػػديف  ئسمسػػػػػػػمة األحاديػػػػػػػػث الضػػػػػػػػعيفة كالمكضػػػػػػػػكعة كأثرىػػػػػػػػا السػػػػػػػػي .ُِ

 ـ.ُِٗٗاأللباني،الناشر:دار المعارؼ،الرياض،ط:األكلي

شػػػػػرح العقيػػػػػدة الطحاكيػػػػػة :ابػػػػػف أبػػػػػي العػػػػػز الحنفػػػػػي ،خػػػػػرج أحاديثيا:ناصػػػػػر الػػػػػديف األلبػػػػػاني،دار  .ُّ
 ـ . ُْٖٗ:المكتب اإلسالمي ، بيركت،ط الثامنة النشر

 ىػ .ُِِْصحيح البخارم ،تحقيؽ :محمد زىير الشاكيش،الناشر:دار طكؽ النجاة،ط األكلى  .ُْ
 صحيح مسمـ ، بدكف تحقيؽ ،الناشر:دار الجيؿ،ك دار األفاؽ ػ بيركت. .ُٓ
حقيؽ:إرشػػػاد العمػػؿ المتناىيػػة فػػي األحاديػػث الكاىية:عبػػد الػػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد الجكزم،ت .ُٔ

 ـ.ُُٖٗالحؽ األثرم،الناشر:إدارة العمـك األثرية،باكستاف،ط الثانية،

 بػػف محمػػد بػػف أحمػػد: العبػػاد مػػع كمعاشػػرتو كجػػؿ عػػز ربػػو مػػع النبػػي سػػمكؾ كالميمػػة اليػػـك عمػػؿ .ُٕ
 لمثقافػة القبمػة دار الناشػر،  البرنػي ككثر تحقيؽ،السني بابف المعركؼ الشافعي الدينكرم إسحاؽ

 . بيركت/  جدة النشر مكاف،  القرآف عمـك سسةكمؤ  اإلسالمية
العيف : الخميؿ بف أحمد الفراىيدم،تحقيؽ :ميدم المخزكمي،إبراىيـ السامرائي، بدكف دار نشر  .ُٖ

 ، كرقـ طبعة ، كسنة نشر .
الفكائػػػػػد المجمكعػػػػػة فػػػػػي األحاديػػػػػث المكضػػػػػكعة:محمد بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف محمػػػػػد الشككاني،دراسػػػػػة  .ُٗ

عممي اليماني،الناشر:دار اآلثػار لمنشػر كالتكزيػع ، ط األكلػي: كتحقيؽ:عبد الرحمف بف يحيي الم
 بدكف سنة نشر.

 محمػد بػفا إسػماعيؿ، الناس ألسنة عمى األحاديث مف اشتير عما اإللباس كمزيؿ الخفاء كشؼ .َِ
 مكػاف،َُْٓ النشػر سػنة، الرسػالة مؤسسػة الناشػر، القػالش أحمػد تحقيػؽ،  الجراحػي العجمػكني

 . بيركت النشر

 المشيشػػي إبػػراىيـ بػػف خميػػؿ بػػف محمػػد: مكضػػكع بأصػػمو أك لػػو أصػػؿ ال فيمػػا مرصػػكعال المؤلػػؤ .ُِ
 مكاف ىػُُْٓ النشر سنة، اإلسالمية البشائر دار الناشر،زمرلي أحمد فكاز تحقيؽ، الطرابمسي

 . بيركت النشر
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الللػػئ المصػػنكعة فػػي األحاديػػث المكضػػكعة:جالؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف السػػيكطي ، الناشػػر:دار   .ِِ
 لمطباعة كالنشر بيركت،بدكف رقـ طبعة سنة نشر. المعرفة

لسػػاف العػػرب :محمػػد بػػف مكػػـر بػػف منظػػكر األفريقي،الناشػػر:دار صػػادر،بيركت ط األكلي،بػػدكف   .ِّ
 سنة نشر.

 ـ .ُٖٗٗمجمكعة الفتاكل:أحمد بف تيمية،الناشر :دار الكفاء:المنصكرة ط الثانية،  .ِْ

 محمػػػػد سػػػمطاف بػػػف عمػػػي: (صػػػغرلال المكضػػػكعات) المكضػػػكع الحػػػديث معرفػػػة فػػػي المصػػػنكع  .ِٓ
 ىػػػ ُّٖٗ النشػػر سػػنة، الرسػػالة مؤسسػػة الناشػػر، غػػدة أبػػك الفتػػاح عبػػد تحقيػػؽ،  القػػارم اليػػركم

 بيركت النشر مكاف،
مختػػار الصػػحاح:محمد بػػف أبػػي  بكػػر بػػف عبػػد القػػادر الرازم،الناشػػر:مكتبة النكرم،دمشػػؽ بػػدكف   .ِٔ

 رقـ طبعة.
األرنػػػؤكط كآخػػػركف الناشر:مؤسسػػػة الرسػػػالة،ط مسػػػند اإلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ ،تحقيػػػؽ :شػػػعيب   .ِٕ

 ـ.ََُِاألكلي
 ـ.َُٗٗالمصباح المنير:أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ،الناشر:مكتبة لبناف_بيركت ط  .ِٖ
معػػػػػػػػالـ التنزيػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػير القرآف:الحسػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف مسػػػػػػػػعكد البغػػػػػػػػكم ،تحقيؽ:عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرازؽ   .ِٗ

 ىػ .َُِْالميدم،الناشر،دار إحياء التراث العربي،بيركت،ط األكلي 

معجـ مقاييس المغة :أحمػد بػف فػارس بػف زكريػا،تحقيؽ :عبػد السػالـ محمػد ىاركف،الناشػر: دار   .َّ
 الفكر لمطباعة كالنشر ك التكزيع ، بدكف سنة نشر كرقـ طبعة . 

 المعجـ الكسيط:الدكتكر ابراىيـ أنيس كآخركف،الناشر:دار المعارؼ ط الثانية،بدكف سنة نشر.  .ُّ

صػحيح ك الضػعيؼ:محمد بػف أبػي بكػر ابػف قػيـ الجكزيػة، دراسػة كتحقيػؽ: المنار المنيؼ فػي ال  .ِّ
 ـ.َُٕٗعبد الفتاح أبك غدة،الناشر:مكتبة المطبكعات اإلسالمية،حمب،ط األكلي 

 الكتػػب دار الناشػر،حمداف تكفيػؽ تحقيؽ،القرشػػي محمػد بػف عمػي بػػف الػرحمف عبػد:المكضػكعات  .ّّ
 . بيركت النشر مكاف،ـُٓٗٗ  النشر نة،سالعممية

ىداية المرشديف إلي طرؽ الكعظ كالخطابػة:عمي محفكظ،الناشػر:دار االعتصػاـ، القػاىرة، بػدكف   .ّْ
 ـ.ُٕٗٗرقـ طبعة، سنة النشر
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 الفيرس
 

 صفحة العيان
 د لجان المؤتمر

 ىـ كممة رئيس المؤتمر

 ز كممة رئيس المجنة التحضيرية

 الولى الجمسة :  اليوم الول
 ن في الدفاع عن السنة والكشف عن الروايات الواىيةجيود الامما  قدامى ومااصري

أ.د. عبد القادر  جيكد المحدثيف في كضع منيج عممي لمتصدم لمركايات الكاىية -ُ
 سميماني 

ّ 

أ.د. عمي عبد  جيكد العمماء في الدفاع عف السنة كالكشؼ عف الركيات الكاىية -ِ
 الباسط مزيد

ُِ 

أ.د. "محمدعيد"  معالجتو الكاىية أسبابو ككسائؿباألحاديث استدالؿ المعاصريف  -ّ
 محمكد الصاحب

ُٕ 

  د. فايز حساف  القصص الكاىية كأثرىا عمى التفسير -ْ
 أبك عمرة

َُٕ 

أ. إبراىيـ عيسى  جيكد المعاصريف في تنقية التفسير -ٓ
 صيدـ

ُّٓ 

أ. محمد ماىر  أشير مقاييس الحكـ بالكضع عمى الحديث عند ابف تيمية -ٔ
 مظمـكال

ُٕٓ 

 الثانيةالجمسة الول : اليوم 
 أسعاب رواية الواىيات في مصنفات الاموم اإلنسانية والتاريخية والدعية

 وآثارىا وسعل تنقيتيا
 –اإلسرائيميات في تفسير ابف جرير الطبرم لسكرة يكسؼ  -ُ

 عرض كنقد
أ.د. عصاـ العبد 

 زىد
ُِِ 
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د. رمضاف إسحاؽ  قة في كتب السنةاألخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ الساب -ِ
 الزياف

ُِٓ 

أ. كائنات محمكد  اإلسرائيميات في قصة سيدنا سميماف مف خالؿ كتب التفسير -ّ
 عدكاف

ِٕٗ 

األحاديث الكاىية التي استدؿ بيا ابف كثير في تفسير سكرة  -ْ
 الحجرات

أ. عبيرة سميح 
 العامكدم

ِّّ 

أ. سميحة حسف  ة كأثرىا عمى األمةالركايات الضعيفة في السيرة النبكي -ٓ
 األسكد

ُّٓ 

د. إبراىيـ رجب  ركاية النضر بف شميؿ في معجـ لساف العرب -ٔ
 بخيت

ّٗٗ 

 الثاني : الجمسة الولى اليوم 
 خطورة االستدالل عالواىيات والموضوعات ودور المؤسسات في التحذير من نشرىا

 القسم الول من العحاث
أ.د. نافذ حسيف  اديث الكاىية عمى اإلنترنت كسبؿ الحد  منياظاىرة انتشار األح -ُ

 حماد
 فرج اهللىبة أ. 

ّّْ 

األحاديث المردكدة في المكاقع كالمنتديات كبدائميا مف الصحيح  -ِ
 إف كجد 

أ. إبراىيـ أحمد 
 الكرد

ُْٓ 

اآلثار السمبية لالستدالؿ بالركايات الكاىية مف قبؿ الخطباء  -ّ
 كالكعاظ

مصطفى  أ. محمد
 الجدم

ْٖٗ 

  

 


