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 حاديث القصاص وأُثرىا في المةأ
  (ٔ)شماليال أحمد ياسر

 المقدمة
الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف، كعمى آلو 

 كصحبو أجمعيف ، كبعد:
فيذه دراسة نقدية فييا تكضيح كتحميؿ لظاىرة القصاص في المجتمع المسمـ، تبيف 

ضيـ، كأساليبيـ، ثـ بياف أثرىـ السيئ في نشر المركيات أىـ ما يتصؼ بو القصاص كأغرا
الكاىية التي ال أصؿ ليا، كمقدار استغالليـ لجيؿ عكاـ الناس، ثـ جيكد نقاد الحديث في 
التصدم ليـ ككشؼ خطرىـ، كمكافحة ما يصدر عنيـ، كاختصاص النقاد بكشؼ طبيعة 

ح الجيكد التي يبذليا الغيكركف أحاديثيـ، أرجك أف تككف ىذه الدراسة لبنة صالحة في صر 
 مف كؿ دخيؿ . عمى أمتيـ، الذاٌبكف عف سيٌنة المصطفى 

ػػػص كالقيٌصػػػاص فػػػي المغػػػة كاالصػػػطالح،     كسػػػكؼ تشػػػمؿ ىػػػذه الدراسػػػة مػػػا يمػػػي: بيػػػاف القىصى
ػػص، أثػػر القيٌصػػاص فػػي نشػػر الركايػػات الكاىيػػة، العالقػػة بػػيف أحاديػػث القيٌصػػاص  تػػاريا القىصى

جيػػػكد  ار أحاديػػػث القصػػػاص،ػػػػػػػػػػػػبب انتشػػػػػػػاديػػػث القصػػػاص كالمصػػػنفات، سكاإلسػػػرائيميات، أح
، نمػاذج مػف النقاد مػف ىػذا النػكع مػف المركيػاتمكقؼ  العمماء في مكافحة أحاديث القصاص،

 . أحاديث القيٌصاص التي أعميا النقاد
ء، ، بمعنى تتبع أثر الشيلقصص: مصدر قٌص ا الًقَصص والُقصاص في المغة واالصطالح:

القاص: ىك مف يأتي . ك فالقصص ىك تتبع األثر شيئا بعد شيء، كالقصة الجممة مف الكالـ
 . (ِ)بالقصة، كسيٌمي بذلؾ التباعو خبران بعد خبر، كسكقو الكالـ سكقان 

كالقاص في االصطالح: "ىك الذم يتبع القصة الماضية بالحكاية عنيا كالشرح 
الغالب، كيخمطو بشيء مف المكاعظ  ليا"، كيختص بمف يركم أخبار الماضيف في

 . (ّ)كالتذكير

                                                           

 ( أستاذ الحديث بكمية الشريعة بجامعة الككيت .ُ)
 . ِٔٓ/ٖ،جُ( تيذيب المغة، األزىرم، تحقيؽ عبد الكريـ العزباكم كزميمو، مطابع سجؿ العرب، ط(ِ
، عبد الرحمف بف عمي، تحقيؽ: د. قاسـ السامرائي، دار أمية لمنشر، ( القصاص كالمذكريف، ابف الجكزم (ّ

 . ٔٔ، ص:َُّْ، ُالرياض، ط
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أما الكاعظ أك الميذكٍّر: فيك مف يقـك بتعريؼ الخمؽ باهلل تعالى كحثيـ عمى شكره 
كتحذيرىـ مف مخالفتو، كيخكفيـ مف الحساب، كىك أمر مطمكب شرعان لقكلو تعالى: 

ا] ْم ِِف َأْكُػِسِفْم َقْوًلا َبؾِقغا ، كلما ثبت مف ككف الكعظ كالتذكير مف {36}النساء: [َوِعْظُفْم َوُقْل ََلُ
مكعظة   كعظنا رسكؿ اهلل  : ىدم النبكة، كما جاء في حديث العرباض بف سارية 

 . (ُ)بميغة كجمت منيا القمكب كذرفت منيا العيكف، فقمنا: كأنيا مكعظة مكدع فأكصنا..(
التحػديث فػي المسػاجد القيصاص ىـ صنؼ مف الناس يتصدركف مجػالس من ىم القصاص؟  

كغيرىا، كاألصؿ في ىذه الميمة ىي كعظ الناس كترغيبيـ، مف خالؿ ما يقصكنو عمػييـ مػف 
أحاديػػث أك آثػػار عػػف السػػمؼ، أك حكايػػات كأخبػػار لمػػف سػػمؼ، كقػػد يمػػزج بعضػػيـ ذلػػؾ بسػػرد 

كػػف اإلسػػرائيميات، كقػػد كيجػػد فريػػؽ مػػنيـ ممػػف امتػػاز بػػالعمـ كالػػكرع كالتثبػػت فيمػػا يقػػكؿ كيػػركم، ل
، كال يعنيػو أف يكػكف مػا يصػدر عف التثبػت كال يعنيػو صػحة مػا يػركمالفريؽ األكثر منيـ بعيد 

منو مكافقان ألصكؿ الشريعة أك فيو قدر مف المعقكؿ كالمنطؽ، كذلؾ لبعد ىػؤالء عػف الفقػو فػي 
ػو  الديف كمعرفة قكاعد الشريعة كمػا ينبغػي أف يصػح ، ككػذلؾ لقمػة الػكرع ألف ىٌمػة أحػدىـ كىم 
ىػػك أف يقػػص كيػػركم كيسػػتميؿ قمػػكب النػػاس، ليحقػػؽ بػػذلؾ الحظػػكة كالحضػػكر، كليسػػتفيد مػػف 

 أعطيات الناس، كالمصيبة أف يجمع بيف الجيؿ كقمة الكرع، فيأتي بالعجائب كالغرائب
في الغالب عبارة عٌمف يركم أخبار الماضي،  -أم القاص–قاؿ ابف الجكزم:" كىذا 
د أخبار السالفيف عبرةن لمعتبر كعظةن لمزدجر كاقتداءن بصكاب كىذا ال ييذـ لنفسو، ألف في إيرا

إِنَّ َهَذا ]، كقاؿ: {6[ }يوسف:َكْحُن َكُؼصُّ َعَؾْقَك َأْحَسَن الَؼَصصِ ]لمتبع، كقد قاؿ اهلل تعالى: 

َو الَؼَصُص احَلقُّ   . { 36[ }آل عمران:ََلُ

                                                           

، ِٕٔٔ( حديث صحيح، أخرجو الترمذم في كتاب العمـ، باب ما جاء في األخذ بالسنة.. حديث رقـ:  (ُ
سىفه صىحيحه )تحقيؽ أحمد شاكر كآخركف(.  كقاؿ: حديثه حى

(  ُ) تحقيؽ الدعاس، ط َْٕٔب، أكصيكـ بتقكل اهلل... ،  حديث رقـ: كأبك داكد ، كتاب السنة، با
، ) تحقيؽ ِْكابف ماجو، في المقدمة، باب مف حدث عف رسكؿ اهلل حديثا كىك يرل أنو كذب، رقـ :

( كالحاكـ في المستدرؾ، كقاؿ الحافظ أبك نعيـ: ىك حديث جيد صحيح مف ُمحمد فؤاد عبد الباقي، ط
د ركل ىذا الحديث عف العرباض ثالثة مف تابعي الشاـ معركفيف مشيكريف... حديث الشامييف، كق

 (.ُ)الضعفاء ألبي نعيـ األصبياني، تحقيؽ د. فاركؽ حمادة، دار الثقافة، ا لدار البيضاء، المغرب، ط
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ف يعظ كيذكر، قمت : كقد صار القاص في التاريا اإلسالمي عممان لمف يقص كم
لندرة أف تجد مف يعظ دكف أف يخمط ذلؾ بالقصص كأخبار الماضيف، كلندرة أف تجد مف 
يعظ كيذكر كيتحرل الصحة كالدقة، كندرة مف يعظ أك يذكر كيتجنب األحاديث المكضكعة أك 

قكمان صالحيف أىؿ عمـ  -عمى مدل التاريا اإلسالمي –مع التأكيد عمى أف ىناؾ  المنكرة
ثبت، ينيجكف في قصصيـ ككعظيـ المنيج السميـ مف خالؿ تحرم صحيح ككرع كت

القصص كما ثبت مف الحكايات، كما ثبت مف الركايات، مع طرح المستحيؿ كالمنكر كما 
 يتعارض مع أحكاـ الشرع، لكنيـ قمة

كمع التنبيو أف إيراد القصص  كبياف مكضع العبرة فييا أسمكب رائع كحكيـ كسالح 
الكاعظ استعمالو كتثبت صحتو لما لو مف تأثير حيث إف النفكس بطبيعتيا ميـ متى أحسف 

تستمتع بسماع القصص كتنسجـ معيا ، ليذا أكرد القرآف القصة لحكمة بالغة ، كما قاؿ 
ٌة ِِلُوِِل اِلَْلَباِب ]تعالى:   كال ننسى أف الرسكؿ  .{ 111[ }يوسف:َلَؼْد َكاَن ِِف َقَصِصِفْم ِعْْبَ

 في حديثو كثيران لما ليا مف أثر كلما فييا مف عبرة. جاءت القصة 
أحاديػث القصػاص يقصػد بيػا نػكع مػف األحاديػث المػردكدة لككنيػا ما ىي أحاديـث القصـاص؟ 

ال تشتمؿ عمى شركط الصػحة مػف جيػة خمػك المػتف مػف أسػمكب الحػديث النبػكم الصػحيح مػف 
ا فييػا مػف معػافو مسػتنكرة ، جية المعنى، مف خالؿ ما تتضمنو مف مبالغات كغرائب، ككذا مػ

قصػػيرة   كقػػد يكػػكف مػػتف ىػػذا النػػكع مػػف األحاديػػث المركيػػة كالمنسػػكبة كػػذبان إلػػى رسػػكؿ اهلل 
، قػػػد عػػػرؼ عممػػػاء النقػػػد طابعيػػػا بػػػالخبرة كالممارسػػػة، فميزكىػػػا عػػػف  المفػػػظ كقػػػد تكػػػكف مطٌكلػػػة

د: "ىػذا يشػبو ليذا تجد فػي كتػب النقػد قػكليـ فػي معػرض النقػ   الثابت مف حديث رسكؿ اهلل
فػػتعمـ بػػذلؾ أنػػو ال يشػػبو طػػابع الحػػديث النبػػكم الػػذم يمتػػاز ببالغػػة لفظػػو  أحاديػػث القصػػاص"

كصػػػػحة معنػػػػاه كحػػػػالكة أسػػػػمكبو، أمػػػػا حػػػػديث القصػػػػاص فركيػػػػؾ المفػػػػظ ركيػػػػؾ المعنػػػػى ممػػػػيء 
 بالمبالغات كالغرائب كمخالفة المعقكؿ كالمنقكؿ.

نما كره بعض ا لماذا كره السمف أحاديث القصاص:  لسمؼ القصص ألحد ستة أشياء: كا 
  أف القػـك كانكا عمى االقتداء كاالتباع، فكانكا إذا رأكا ما لـ يكف عمى عيػد رسػكؿ اهلل  -ُ

 .... أنكركه
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أف القصص ألخبار المتقدميف تندر صحتو خصكصان ما يينقؿ عف بني إسرائيؿ، كفي  -ِ
ْوَراة إِلَى َرُسول هللا ِبَكلَِمات من ا َوقد َجاَء عمر بن اْلخطاب  شرعنا غينية، َفَقاَل   لتَّ

، خصكصان إذ قد عمـ ما في اإلسرائيميات مف المحاؿ، كما  "أمطها َعْنك َيا عمر": لَهُ 
بعث أكريا حتى قيتؿ كتزكج امرأتو، كأف يكسؼ حٌؿ سراكيمو عند  يذكركف أف داكد 

نت عنده المعاصي، زليخا، كمثؿ ىذا محاؿ تتنزه األنبياء عنو، فإذا سمعو الجاىؿ ىا
 كقاؿ: ليست معصيتي بعجب.

 .أف التشاغؿ بذلؾ يشغؿ عف الميـ مف قراءة القرآف كركاية الحديث كالتفقو في الديف -ّ

 يكفي عٌما ال ييتيقف صحتو. أف في القرآف مف القصص كفي السنة مف العظة ما -ْ

ـ ما ييفسد أف أقكامان ممف كاف ييدخؿ في الديف ما ليس منو قٌصكا، فأدخمكا في قصصي -ٓ
 .قمكب العكاـ

أف عمـك القصاص ال يتحركف الصكاب، كال يحترزكف مف الخطأ لقمة عمميـ كتقكاىـ  -ٔ
فمذلؾ كره القصص مف كرىو، فإذا كعظ العالـ، كقص مف يعرؼ الصحيح مف الفاسد 

 . (ُ)فال كراىة 
عيد  الذم يشمؿ القصص كالكعظ كالتذكير بدأ في -القصص بمعناه العاـ  تاريخ القصص:

   لـ يكف ييقص عمى عيد مسنده عف السائب بف يزيد قاؿ: ) د أخرج أحمد فيػػػػفق  عمر 
كال أبي بكر، ككاف أٌكؿ مف قٌص تميـ الدارم، استأذف عمر بف الخطاب أف   رسكؿ اهلل 

  (ِ)يقص عمى الناس قائما فأذف لو(

م استأذف عمر في كأخرج ابف عساكر عف حميد بف عبد الرحمف أف تميمان الدار     
القصص سنيف فأبى أف يأذف لو، فاستأذنو في يـك كاحد ، فمما أكثر عميو قاؿ لو ما 
تقكؿ؟ قاؿ: أقرأ عميو القرآف كآمرىـ بالخير كأنياىـ عف الشر. قاؿ عمر: ذلؾ الذبح. 

                                                           

 . ٕٔ-ٔٔ( القصاص كالمذكريف، مرجع سابؽ:  (ُ
التذكير كالمذكر)تحقيؽ خالد الردادم، دار ، كابف أبي عاصـ في ُِٖٖٓ، برقـ ْٗٗ/ّ( مسند أحمد،  (ِ

 ٕٕ، بسند صحيح، كمف طريؽ أحمد ابف الجكزم في القصاص كالمذكريف ّ( رقـُالمنار، الرياض، ط
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قاؿ   (ُ)ثـ قاؿ: عظ قبؿ أف أخرج في الجمعة، فكاف يفعؿ ذلؾ يكما كاحدان في الجمعة" 
لديف العراقي: "فانظر تكقؼ عمر في إذنو في حؽ رجؿ مف الصحابة الذيف كؿ زيف ا

كاحد منيـ عدؿ مؤتمف، كأيف مثؿ تميـ في التابعيف كمف بعدىـ... كقد أشار عمر إلى 
  (ِ)تميـ أنو الذبح لما ييخشى عميو مف الترفع كاإلعجاب"

رادة الدعكة إلى اهلل  كيظير أف عمر كاف متشددا في اإلذف، إال لمف عمـ فيو التثبت  -ُ كا 
كمنفعة الناس، كيشيد لذلؾ ما أخرجو ابف سعد قاؿ: حدثنا عفاف ، قاؿ ثنا حماد بف 

 (ّ)سممة، عف ثابت قاؿ: )أكؿ مف قٌص عبيد بف عمير عمى عيد عمر بف الخطاب( 
كتيحمؿ ىذه الركايات عمى بكادر القصص، كبأنو كاف قميالن، كأنو يقتصر عمى الكعظ 

..."   كالتذكير، كأنو كاف تحت سمع كبصر كلي األمر، كما يفيده قكلو: "استأذف عمرى
مما يدؿ عمى التزاـ بضكابط القصص كالبعد عما ال يصح، كقد عمـ القاصي كالداني 

 .  تشدد عمر في الركاية كاحتياطو لمسنة، كذبو عف حمى الديف
د عف التثبت، بعد بدأ القصص بمعناه المعركؼ مف التكسع في قصص الماضيف، كالبع -ّ

حيث حصمت الفرقة، كظيرت المذاىب السياسية، كلجأ الناس   فتنة مقتؿ عثماف 
إلى ىؤالء القصاص كالمذكريف لعميـ يجدكف عندىـ ما ضالتيـ، فقد أخرج ابف أبي 
  عاصـ في التذكير كالمذكر، كالخطيب، كمف طريقو ابف الجكزم بسند صحيح عف 

، عف ابف عمر قاؿ: )لـ ييقص  عمى عيد رسكؿ اهلل، كال عبيد اهلل بف عمر، عف نافع
 . (ْ)أبي بكر كال عمر، كلكنو شيء أحدثكه بعد عثماف ( 

                                                           

( تحذير الخكاص مف أحاديث القيصاص، السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، تحقيؽ محمد الصباغ،  (ُ
سالمي، ط  . ُٖٖ، ص:ِالمكتب اإلو

، تحقيؽ محمد ُٕٔ، ُِٕخكاص مف أحاديث القصاص، السيكطي، نقال عف العراقي، ص:،( تحذير ال (ِ
 . ِالصباغ، ، المكتب اإلسالمي، ط

،تحقيؽ محمد عبد القادر عطا،دار الكتب العممية، كمف طريقو ابف  ُّْ/ٓ( طبقات ابف سعد/ ج (ّ
 . ٕٕالجكزم في القصاص ك المذكريف:

،  ٕٕ، مرجع سابؽ، كالقصاص كالمذكريف، ابف الجكزم:ْاصـ/ رقـ ( التذكير كالمذكر، ابف أبي ع (ْ
 . ُٓٗتحذير الخكاص مف أكاذيب القصاص، السيكطي، ص:



 

-ِِٓ- 

كأخرج ابف أبي شيبة كابف الجكزم عف ابف سيريف، قاؿ:) أكؿ مف قص الحركرية، أك  -ْ
  (ُ)قاؿ: الخكارج( 

كر أف عمر أذف أشار ابف عمر كابف سيريف إلى اشتيار القصص ككثرتو ، كقد سبؽ ذ
 لتميـ الدارم في القصص

حدثنا أبك بكر بف أبي شيبة، نا يحيى بف سعيد، عف كأخرج ابف أبي عاصـ، قاؿ:  -ٓ
رأل رجال يقص فقاؿ: عممتى   حصيف عف أبي عبد الرحمف السممي: )أف عميان 

 . (ِ)الناساى مف المنسكخ ؟  فقاؿ: ال.  قاؿ: ىمكتى كأىمكت( 

لمقاص: "أعممت الناسا مف المنسكخ"  دليؿ   ي قكؿ عمي قاؿ ابف أبي عاصـ: "كف
 .عمى امتحاف القيصاص المأذكف ليـ في القصص" 

ذا كانت ىذه بداية القصص، في خير القركف، فإف حاؿ القصص بعد ذلؾ قد كثر  كا 
كتجرأ عميو مف ليس أىالن لو، خاصة عندما كثر الجيؿ، كمف ىنا جاءت يقظة العمماء 

 الؿ التحذير منيـ :في كؿ عصر مف خ
قاؿ السيكطي: بسند  -كابف الجكزم -فقد أخرج مسمـ في مقدمة صحيحو، كالعقيمي  -ٔ

عف عاصـ بف بيدلة قاؿ: " كنا نأتي أبا عبد الرحمف السممي، كنحف ًغممة  -صحيح
  (ّ)أيفاع، فيقكؿ: ال تجالسكا القصاص غير أبي األحكص 

 في كتابو تأكيؿ مختمؼ الحديث( ِٕٔكتحدث عنيـ كحذر منيـ ابف قتيبة ) ت: -ٕ
ىػ( في كتاب القصاص كالمذكريف، تعرض ٕٗٓت:ابف الجكزم ) كتحدث عنيـ  -ٖ

 لدكافعيـ كصفاتيـ، كحكاياتيـ

كقد كثرت في زماننا األحاديث كتحدث عنيـ الصغاني، في كتابو المكضكعات: فقاؿ: " -ٗ
فقراء كالفقياء المكضكعة، يركييا القصاص عمى رؤكس المنابر كالمجالس، كيذكرىا ال

                                                           

سناده صحيح . ُٕٗ، تحذير الخكاص:ص:  ٖٕ( القصاص كالمذكريف، ابف الجكزم، ص: (ُ  كا 
سناده صحيح  ُْ( التذكير كالمذكر، ابف أبي عاصـ، مرجع سابؽ، حديث رقـ : (ِ  .كا 
ػ ،  َِ( صحيح مسمـ، المقدمة، باب أف اإلسناد مف الديف كالركاية ال تككف إال عف الثقات ،ص: (ّ

 .ُْٖ،  تحذير الخكاص، السيكطي:ُْٗالقصاص كالمذكريف ، ابف الجكزم، حديث رقـ:



 

-ِّٓ- 

في الخكانؽ كالمدارس كتيديكًكلت في المحافؿ، كاشتيرت في القبائؿ، لقمة معرفة الناس 
 بعمـ السنف كانحرافيـ عف السنف، كلـ يبؽ مف عمماء الحديث إال قـك ببمدة عجفرا. 

فا       لىـ يىسمير ًبمىك ةى  ...   كىأىف لىـ يىكيف بىيفى الحىجكف ًإلى الصى   (ُ) ساًمري أىنيسه كى
 أثر القصص في الوضع وترويج الموضوعات ونشر الروايات الواىية:

إف كثيران مف القصاص كالكعاظ الذم تكلكا ميمة القص كالكعظ ال يخافكف اهلل      
أك تركيج ما    تعالى، كليس عندىـ مف الكرع ما يكفي لردعيـ عف الكذب عمى رسكؿ اهلل

ل التأثير في الناس كنيؿ إعجابيـ، ثـ ال ييميـ بعد ذلؾ يظير عميو الكذب، كال ييميـ سك 
استحالة ما يحدثكنو كال نكارتو كال يمنعيـ ما فيو مف مبالغة أك إفراط، في ركايتو، كنسبتو إلى 

كىنا يظير الفرؽ الشاسع بيف القصاص، كبيف المحدثيف الذيف يجمعكف .  المعصـك
، مثؿ  ا صح مف الحديث عف رسكؿ اهلل المركيات، كىـ قسماف: قسـ يقتصر عمى جمع م

يؤالء ف -البخارم كمسمـ، كابف حباف كابف خزيمة كالحاكـ كابف الجاركد كالضياء المقدسي
كالقسـ  -مع التفاكت بينيـ في شركط الصحة كاالنتقاء -، ىدفيـ االقتصار عمى الصحيح

ه الكذابكف كالمتركككف اآلخر، ييدؼ إلى جمع كؿ األحاديث التي كصمتو، مع استبعاد ما ركا
كىذا  -كالقصاص، كىذا شرط كؿ مف صنؼ المسانيد كالمعاجـ، كنحكىا مف دكاكيف السنة

)مف حٌدث :  الشرط متفؽ عميو بينيـ، التزامان منيـ بعدـ ركاية المكذكبات، لحديث النبي 
 . (ِ)عني بحديث يرل أنو كذب فيك أحد الكاذبيف( 

تحـر ركاية الحديث المكضكع عمى مف عرؼ ككنو  -رحمو اهلل -قاؿ اإلماـ النككم
و، فمف ركل حديثان عمـ أك ظف كضعو كلـ يبيف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كضعػػػػػػػػػػػػػػػػمكضكعان أك غمب عمى ظن

درج في جممة الكاذبيف عمى رسكؿ اهلل ػػػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػػػػػػػحاؿ ركايتو كضعو فيك داخؿ في ىذا الكعي
  "(ّ) . 

                                                           

 ، ) عف المكسكعة الشاممة( . ُ( المكضكعات،  محمد بف الحسف الصغاني، ص: (ُ
، كابف أبي شيبة في المصنؼ، كتاب ُلمقدمة،باب كجكب الركاية عف الثقات، رقـ( أخرجو مسمـ. في ا(ِ

 ، مف حديث سمرة بف جندب، بسند صحيح. ِّْٓاألدب، باب ما ذكر مف عالمات لنفاؽ، رقـ: برقـ
 . ٕٕ/ُ( شرح النككم عمى صحيح مسمـ/ ج(ّ



 

-ِْٓ- 

   الكريـ -فال يصح بحاؿ تعمد ركاية ما ييعمـ أنو مكذكب مفترل ال يميؽ بالنبي
   كىذا ما لـ يمتـز بو القصاص الباحثكف عف الغريب كالعجيب، كلك كاف في قكاعد الشرع 

 . ما يكذبو
: كعند إجابة ابف قتيبة عمى إيراد بعض الطاعنيف، الذيف شٌنعكا بما يتناقمو القصاص

اقتمع جبالن قدره فرسا في فرسا عمى عسكر مكسى فحممو عمى رأسو ليطبقو  إف عكجان "
 ـ فصار طكقان في عنقو حتى مات، كأنو كاف يخكض البحر فال يجاكز ركبتيو، ككاف ػػػػػػػػػػػػػػػعميي

 . يصيد الحيتاف مف ليججو كيشكييا في عيف الشمس..."
      ثـ تطرؽ ،  ٌصػاص عف أىؿ الكتػابأجاب ابف قتيبػة: أف ىذا مما نقمو قـك مف القي    
لمكجكه التي يدخؿ منيا الفساد عمى الحديث، فذكر الزندقة، ثـ قاؿ: "كالكجو  -رحمو اهلل –

الثاني القصاص فإنيـ يميمكف كجو العكاـ إلييـ، كيستدركف ما عندىـ بالمناكير، كالغريب 
ما كاف حديثو عجيبان خارجان عف كاألكاذيب مف الحديث، كمف شأف العكاـ القعكد عند القاص 

فطر العقكؿ، أك كاف رقيقان يحزف القمب كيستغزر العيكف، فإذا ذكر الجنة قاؿ: فييا الحكراء 
مف مسؾ أك زعفراف، كعجيزتيا ميؿ في ميؿ، كيبكئ اهلل كليو قصران مف لؤلؤة بيضاء فيو 

ف ألؼ فراش، سبعكف ألؼ مقصكرة، في كؿ مقصكرة سبعكف ألؼ قبة، في كؿ قبة سبعك 
عمى كؿ فراش سبعكف ألؼ كذا ، فال يزاؿ في سبعيف ألؼ كذا، كسبعيف ألفان، كأنو يرل أنو 
ال يجكز أف يككف العدد فكؽ السبعيف كال دكنيا،... ككمما كاف مف ىذا أكثر كاف العجب 

في  أكثر كالقعكد عنده أطكؿ، كاأليدم بالعطاء إليو أسرع. كاهلل تعالى أخبرنا في كتابو بما
 . (ُ)جنتو بما فيو مقنع عف أخبار القصاص كسائر الخمؽ..."

، آدـ  -أم القاص -ثـ قاؿ ابف قتيبة: مستكمالن حديثو عف القصاص: ثـ يذكر    
كيصفو فيقكؿ: كاف رأسو يبمغ السحاب أك السماء، كيحاٌكيا، فاعتراه لذلؾ الصمع، كلما ىبط 

 البحر كجرت فييا السفف، كيذكر داكد إلى األرض بكى عمى الجنة حتى بمغت دمكعو 
فيقكؿ: سجد هلل تعالى أربعيف ليمة كبكى حتى نبت العشب بدمكع عينيو، ثـ زفر زفرة ىاج لو 
 ذلؾ النبات،.. كليس في شيء مما كصؼ اهلل تعالى بو مف قبمنا ما يقارب ىذا اإلفراط ...

                                                           

 كتاب العربي، بيركت، ط بدكف( .، ) دار الُٖٗ-ُٖٖ( تأكيؿ مختمؼ الحديث، ابف قتيبة الدينكرم، ص:(ُ



 

-ِٓٓ- 

متقادمة كاف الناس في  كأما الكجو الثالث الذم يقع فيو فساد الحديث: فأخبار    
الجاىمية يرككنيا تشبو أحاديث الخرافة، كقكليـ إف الضب كاف ييكديا عاٌقان فمسخو اهلل تعالى 
ضبان،... ككقكليـ في السنكر إنو عطسة األسد، كفي الخنزير إنو عطسة الفيؿ ، كحديث 

 . (ُ)عكج عندنا مف ىذه األحاديث .." 
بذلؾ أنيا مف أحاديث القصاص العجيبة المأخكذة  قمت: قكلو كحديث عكج... يقصد     

 ات المنتشرة، المفرطة في الكصؼ مما لـ يرد بو كتاب أك سنة صحيحة، كال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعف الخراف
 .يصدقو منطؽ التاريا، كفساد معناه ظاىر، إنما يحكيو القصاص الستمالة الناس

ف الجكزم، حيث قاؿ: "كقد كاف في زماننا كمما يبف جرأتيـ عمى الكذب ما ذكره اب     
قاص حدثني عنو فقيياف ثقتاف أنو حدثيما قاؿ: صعدت إلى المنبر يـك عاشػكراء فقمت: قاؿ 

 و ػػػػ: )مف صاـ يـك عاشكراء كاف لو ككاف لو...( كسردت مف ىذا كثيران ، كم   رسػكؿ اهلل
 . (ِ)كضعتو في الكقت" 

قصاص بأف الخمؿ اعتراىـ مف كجييف: األكؿ: مؿء قد انتقد ابف الجكزم غالب الك 
المجالس بأحاديث ال أصؿ ليا، كصالة الرغائب كصالة نصؼ شعباف، كغير ذلؾ كال 
ينحٌثكف عمى الفرائض كالكاجبات، كفييـ مف يركم أحاديث التخكيؼ المكضكعة إلى أف يقنط 

 . الناس مف الرحمة
يفقيكا معناىا، مثؿ حديث: ) مف قاؿ ال إلو الكجو الثاني: ركايتيـ ألحاديث دكف أف     

إال اهلل دخؿ الجنة( كال يبينكف أف ىذا كاف في بداية اإلسالـ، كأنو ال يكفي القكؿ حتى يعمؿ 
 . (ّ)بمقتضاه 

كقد أكضح ابف الجكزم أف معظـ البالء إنما جاء مف القصاص فقاؿ: "معظـ البالء     
نيـ يريدكف أحاديث ترقؽ كتنفؽ، كالصحاح في كضع الحديث إنما يجرم مف القصاص أل

كنٌبو الحافظ العراقي إلى خطكرة ما يركجو القصاص كما يحدثكف بو .  (ْ)تقؿ في ىذا " 
                                                           

 . ُِٗ-ُٖٗ( المرجع السابؽ، ص:(ُ
 .ُِٓ( القصاص كالمذكريف ابف الجكزم، مرجع سابؽ:  (ِ
 .ُِٔ( المرجع السابؽ، ص: (ّ
 .ْْ/ُ( المكضكعات البف الجكزم، ج (ْ



 

-ِٓٔ- 

ف اتفؽ    الناس فقاؿ: "إنيـ ينقمكف حديث رسكؿ اهلل مف غير معرفة بالصحيح كالسقيـ، كا 
ف صادؼ الكاقع ،  أنو نقؿ حديث صحيحان كاف آثمان في ذلؾ ألنو ينقؿ ما ال عمـ لو بو، كا 

آثما بإقدامو عمى ما ال يعمـ.. كمف آفاتو أف يحدثكا كثيرا مف العكاـ بما ال تبمغو عقكليـ، 
فيقعكا في االعتقادات السيئة، ىذا كلك كاف صحيحان، فكيؼ إذا كاف باطالن، كقد قاؿ ابف 

يـ فتنة، ركاه مسمـ في مسعكد: "ما أنت محدث قكمان حديثان ال تبمغو عقكليـ إال كاف لبعض
 . (ُ)مقدمة صحيحو"

 فأشار رحمو اهلل إلى أمريف :   
 .ركاية الحديث دكف التثبت مف صحتو أك ضعفو أك ككنو مكضكعان  -ُ

 .تحديث العكاـ بركايات ال تبمغ عقكليـ مما يسبب فتنة الفيـ كالعمؿ -ِ

ــين الحاديــث الموضــوعة ؟ ــا ىــي الاالقــة عــين أحاديــث القصــاص وع القصػػاص أحاديػػث  م
تختمؼ في منزلتيا، فقد ييحكـ عمػى بعضػيا بالضػعؼ أك بالضػعؼ الشػديد، أك بػالبطالف، كقػد 
ييحكـ عمييا بالكضع إف كاف في السند كضػاع، أك كػاف فػي المػتف مػا يػكحي بالكػذب لمخالفتػو 

كلػيس كػؿ األحاديػث . لمقرآف الكريـ أك قكاعد الشػريعة  كنحػك ذلػؾ مػف معػايير الحكػـ بالكضػع
عة ىػػػي أحاديػػػث قصػػػاص أك تشػػػبييا، ألف بعضػػػان مػػػف األحاديػػػث المكضػػػكعة سػػػيؽ المكضػػػك 

 . بطريقة ماكرة ليشبو الحديث النبكم، فالشبو بينيما مف كجو دكف كجو
ثػػـ ال بػػد مػػف التنكيػػو أف بعضػػان مػػف القصػػاص ينتمػػي لفرقػػة مبتدعػػة مثػػؿ الػػرفض أك     

صػػمة بنحمػػتيـ فيغمػػب عمػػى ركايػػة  غيػػره، فيػػؤالء ىميػػـ كىمػػتيـ ركايػػة مػػا يؤيػػد بػػدعتيـ كمػػا لػػو
 .ىؤالء سرد ركايات تتضمف غرائب كعجائب في نصرة مذىبيـ كىك أحد أسباب الكضع

كمػػػا إف مػػػػف الميػػػـ التنكيػػػػو أف بعػػػض أحاديػػػػث القصػػػاص قػػػػد تػػػأتي مػػػػف طريػػػػؽ راكو     
صػػدكؽ لكنػػو مغفػػؿ، مػػف خػػالؿ التمقػػيف، أك اإلدخػػاؿ فػػي كتابػػو، كنحػػك ذلػػؾ مػػف أبػػكاب دخػػكؿ 

الػػدس فػػي ركايػػات الصػػالحيف الػػذم يفتقػػدكف لتتقػػاف كالتثبػػت كال يميػػزكف بػػيف الغػػث  الخطػػأ أك
كالمدلسػػكف ليػػـ حػػظ كافػػر فػػي ركايػػة ىػػذا النػػكع مػػف األحاديػػث ألنيػػـ يحػػذفكف مػػف .  كالسػػميف

                                                           

 َُٖ،ُٕٗ( تحذير الخكاص مف أكاذيب القصاص، السيكطي، نقال عف زيف الديف العراقي، ص: (ُ
 كقكؿ  ابف مسعكد أخرجو مسمـ في صحيحو، المقدمة، باب النيي عف التحديث بكؿ ما سمع .    



 

-ِٕٓ- 

السند ذلؾ الراكم المغفؿ أك الكضاع الذم ييػػتيـ بيػذا المػركم المحكػـك عميػو بأنػو مػف أحاديػث 
 .القصاص
يبحث القصػاص عػف كػؿ مػا يثيػر االنتبػاه ككػؿ  ين أحاديث القصاص واإلسرائيميات:الاالقة ع

ما ىك غريب، أك كػؿ تفصػيؿ تتشػكؼ النفػكس إليػو، فكانػت اإلسػرائيميات مصػدران أساسػيان ليػـ، 
ليذا تجدىـ يسطكف عمى ما ركاه أىؿ الكتاب في بعض كتبيـ، أك ما ركاه مف أسػمـ مػف أىػؿ 

نيد مركبة مفتعمة، عمػى أنيػا أحاديػث نبكيػة، كبعػضن مػف ذلػؾ يكػكف الكتاب، فيرككف ذلؾ بأسا
مما أيدخؿ عمى المغفميف منيـ ممف ال يتعمد الكذب، أك مف خالؿ التمقيف، ليذا تجد فػي كتػب 
المكضػػكعات كالكتػػب التػػي جمعػػػت األحاديػػث المنكػػرة جممػػة مػػػف ىػػذه المركيػػات التػػي كشػػػفيا 

التػػي اىتمػػت بأحاديػػث القصػػاص تتضػػمف كثيػػران ممػػا  النقػػاد كبينػػكا عكارىػػا، كليػػذا نجػػد الكتػػب
أصػػػمو مػػػف اإلسػػػرائيميات، ركاه القصػػػاص عمػػػى أنػػػو مػػػف الحػػػديث النبػػػكم، فبػػػيف ذلػػػؾ العممػػػاء 

فقػد سيػئؿ  -رحمػو اهلل -فمف ذلؾ ما جاء فػي أحاديػث القصػاص البػف تيميػة  -.  كحذركا منو
 .مؤمف(عف ركاية: )ما كسعني سمائي كال أرضي بؿ كسعني قمب عبدم ال

كمعنػاه   فأجاب: ىذا مذككر في اإلسػرائيميات، كلػيس لػو إسػناد معػركؼ عػف النبػي
ال فمػف قػاؿ: إف ذات اهلل تحػؿ فػي قمػكب النػاس، فيػك  كسع قمبػو اإليمػاف بمحبتػي كمعرفتػي، كا 

 .(ُ)أكفر مف النصارل الذيف خصكا ذلؾ بالمسيح كحده 
صػػػة ىػػػاركت كمػػػاركت، كمػػػا يتعمػػػؽ كمػػػف ذلػػػؾ مػػػا  جػػػاء فػػػي كتػػػب التفسػػػير ممػػػا يتعمػػػؽ، بق -

عميػػػو  -بالمسػػػكخ مػػػف المخمكقػػػات، كمػػػا يتعمػػػؽ بتػػػابكت بنػػػي إسػػػرائيؿ، كمػػػا كرد فػػػي قصػػػة آدـ
كعظػػـ خمػػؽ الجبػػاريف، كخرافػػة عػػكج بػػف عنػػؽ، كاإلسػػرائيميات فػػي المائػػدة التػػي طمبيػػا  -السػػالـ

نحػػك ذلػػؾ .. ك -عميػػو السػػالـ -فػػي سػػفينة نػػكح ، كفػػي قصػػة يكسػػؼ تالحكاريػػكف، كاإلسػػرائيميا
مما تناقمو القيصاص عف كتب بني إسرائيؿ، كمما اختمقكه ىـ أك زادكا فيػو ليثيػركا انتبػاه النػاس 
عجػػابيـ مسػػتغميف غفمػػة العػػكاـ، كقمػػة مػػف يحقػػؽ فػػي كالميػػـ، كسػػاعدىـ فػػي ذلػػؾ نقػػؿ بعػػض  كا 

 كتب التفسير ليا:
                                                           

 .ٖٔ، ص:ُ( أحاديث القصاص ، ابف  تيمية، تحقيؽ محمد الصباغ، المكتب اإلسالمي، ط (ُ
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بغػػكم: فػػي قػػاؿ ال  -ُّْاألعػػراؼ/-ففػػي تفسػػير قكلػػو تعػػالى: ) كخػػٌر مكسػػى صػػعقان(    
بعػػض الكتػػب: إف مالئكػػة السػػمكات أتػػكا مكسػػى كىػػك مغشػػي عميػػو ، فجعمػػكا يركمكنػػو بػػأرجميـ 

ي ض، أطمعت في رؤية رب العزة ؟ !   كيقكلكف : يا ابف النساء الحي
كذكػر مثػؿ ىػذا الزمخشػرم فػي تفسػيره عنػد تفسػيره لكيػة المػذككرة، كقػد تنبػو إلػى ىػذا       

ىػػذه حكايػػة إنمػػا يكردىػػا مػػف يتعسػػؼ المتنػػاع الرؤيػػة فيتخػػذىا عكنػػان اإلمػػاـ ابػػف المنيػػر فقػػاؿ: "ك 
كظيػران عمػػى المعتقػػد الفاسػد، كالكجػػو التػػكرؾ بػالغمط عمػػى ناقميػػا كتنزيػو المالئكػػة عمػػييـ السػػالـ 

 . (ُ)مف إىانة مكسى الكميـ بالككز بالرجؿ كالغمص في الخطاب 
القصاصػػيف أف المالئكػػة كانػػت  ككػػذا انتقػػده اآللكسػػي: فقػػاؿ فػػي تفسػػيره: "كنقػػؿ بعػػض    

  (ِ)تمر عميو فيمكزكنو بأرجميـ... كىك كال ساقط ال يعكؿ عميو بكجو..." 
معمقػان عمػى الزمخشػرم: " كقػد نقميػا ألنيػا تسػاعده  -رحمػو اهلل -قاؿ الشيا أبك شػيبة    

أمثالػػو عمػػى إثبػػات مذىبػػو الفاسػػد كجماعتػػو، كىػػك اسػػتحالة رؤيػػة اهلل فػػي الػػدنيا كاآلخػػرة، كىػػذا ك 
مما ال نشؾ أنو مف اإلسرائيميات المكذكبة، كمكقؼ بني إسرائيؿ مف مكسى كمف جميػع أنبيػاء 

  (ّ)اهلل معركؼ، فيـ يحاكلكف تنقيصيـ ما استطاعكا إلى ذلؾ سبيال 
قمػت: كبيػذا كأمثالػػو ممػا أكرده بعػض المفسػػريف فػي تفاسػيرىـ مػػف حكايػات إسػػرائيمية،     

دؿ أف ىػػؤالء المفسػػريف قػػد قػػامكا بميمػػة القصػػاص فػػي التػػركيج مػػأخكذة عػػف القصػػاص، إنمػػا يػػ
 ليا كنشرىا، كعدـ التنبو لخطكرتيا

جمع بعض القصاص بيف الكذب  سذاجة القصاص وعنت الامما  في التاامل مايم:
 -كالسذاجة، التي ال تنطمي إال عمى عكاـ الناس، فقد  أخرج ابف الجكزم بسنده عف الشعبي

: أنو دخؿ مسجدان كىك في طريقو إلى الشاـ، فإذا شيا عظيـ المحية قد -أحد عمماء التابعيف
  أطاؼ الناس بو، كىـ يكتبكف عنو، فحدثيـ: قاؿ: )حدثني فالف عف فالف، يبمغ بو النبي

أف اهلل تعالى خمؽ صكريف، لو في كؿ صكر نفختاف، نفخة الصعؽ كنفخة القيامة. قاؿ 

                                                           

 ( االنتصاؼ مف الكشاؼ بحاشية الكشاؼ لمزمخشرم، تفسير قكلو تعالى: ) كخٌر مكسى صعقان(  (ُ
 .ُّْعراؼ /األ     
 .ْٔ/ٗ، جُٕٖٗ( تفسير ركح المعاني لكلكسي، دار الفكر لمطباعة ، بيركت، (ِ
 .َُِ( اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير، الشيا الدكتكر محمد أبك شيبة، دار الجيؿ،  ص: (ّ
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ي، ثـ انصرفت فقمت: يا شيا اتؽ اهلل كال تحدثف الشعبي: فمـ أضبط نفسي أف خففت صالت
نما ىي نفختاف، نفخة الصعؽ كنفخة  بالخطأ؛ إف اهلل تعالى لـ يخمؽ إال صػكران كاحدان ؛ كا 
القيامة، فقاؿ لي: ) يا فاجر، إنما يحدثني فالف عف فالف كترٌد عمٌي ؟ ! ثـ رفع نعمو 

 ما أقمعكا عني حتى حمفت ليـ إف اهلل فضربني بيا، كتتابع القـك عمٌي ضربان معو. فكاهلل
 .(ُ)تعالى خمؽ ثالثيف صكران لو في كؿ صكر نفخة فأقمعكا عني(

كمػػف أمثمػػة عجػػائبيـ مػػا جػػاء أف أحمػػد بػػف حنبػػؿ كيحيػػى بػػف معػػيف صػػميا فػػي مسػػجد     
الرصػػافة فػػي بغػػداد، فقػػاـ بػػيف أيػػدييـ قػػاص، فقػػاؿ حػػدثنا أحمػػد بػػف حنبػػؿ، كيحيػػى بػػف معػػيف، 

مػػف : )  ا عبػػد الػػرزاؽ، عػػف معمػػر، عػػف قتػػادة عػػف أنػػس، قػػاؿ : قػػاؿ رسػػكؿ اهلل قػػاال: حػػدثن
قاؿ ال إلو إال اهلل خمؽ اهلل مف كؿ كممة طيران، منقاره مػف ذىػب، كريشػو مػف مرجػاف...( كأخػذ 
في قصة نحكان مف عشريف كرقة، فجعؿ أحمد ينظر إلى يحيػى كيحيػى ينظػر إليػو، فقػاؿ: أنػت 

 مػػػا سػػػمعت بيػػػذا إال السػػػاعة، فممػػػا انتيػػػى أشػػػار إليػػػو يحيػػػى، فجػػػاء حدثتػػػو بيػػػذا ! قػػػاؿ : كاهلل
: حمد بف حنبؿ كيحيى بػف معػيف. فقػاؿمتكىمان نكاالن، فقاؿ لو يحيى: مف حدثؾ بيذا ؟ قاؿ : أ

فػػإف كػػاف كال بػػد فعمػػى   أنػػا يحيػػى كىػػذا احمػػد ، مػػا سػػمعنا بيػػذا قػػط فػػي حػػديث رسػػكؿ اهلل 
ى بػػػف معػػػيف كأحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ أحمقػػػاف، مػػػا تحققتػػػو إال فقػػػاؿ : لػػػـ أزؿ أسػػػمع أف يحيػػػ غيرنػػػا.

السػاعة، فقػػاؿ لػو يحيػػى ككيػؼ؟ فقػػاؿ: كأنػو لػػيس فػػي الػدنيا أحمػػد بػف حنبػػؿ كيحيػى بػػف معػػيف 
 .  (ِ)غيركما، لقد كتبت عف سبعة عشر أحمد بف حنبؿ، كيحيى بف معيف!! 

لقكا  -جوعمى جيميـ كجرأتيـ في الكذب كتركي -كمف المؤسؼ أف ىؤالء القصاص     
مف العامة آذانان صاغية، كال يزاؿ العمماء يمقكف منيـ عنتان كبيران، كقد ركل السيكطي، أف أحد 

ا]ىؤالء القصاص جمس ببغداد، فركل تفسير قكلو تعالى:  ا ََمُْؿودا َك َمَؼاما [ َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربُّ

غ ذلؾ محمد بف جرير يجمس مع اهلل عمى عرشو، فبم ، كزعـ أف النبي { 97}اإلرساء:
الطبرم، فغضب مف ذلؾ كبالغ في إنكاره، ككتب عمى باب داره: "سبحاف مف ليس لو أنيس  

 ى عرشو جميس"،  فثارت عميو عكاـ بغداد، كرجمكا بيتو بالحجارة حتى استد بابو ػػػػػػػػػػػكال لو عم

                                                           

 .ُْٗ( المرجع السابؽ: ص: (ُ
 .ُِْ، تحذير الخكاص لمسيكطي:ْٕ/ُي ج، ميزاف االعتداؿ لمذىبْٔ/ُ( المكضكعات البف الجكزم:  (ِ
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 . (ُ)بالحجارة كعمت عميو 
ث القصاص عمى اإلخبارييف كأىؿ األسمار لـ تقتصر أحادي أحاديث القصاص والمصنفات:

مثؿ كتب التفسير ككتب  -بؿ تعدت ذلؾ حيف أكردىا بعض المصنفيف في العمـك الشرعية
الكعظ كالتصكؼ كالزىد، كبعض المصنفيف في التاريا، دكف أف ينبيكا عمييا، بؿ إنيـ 

، ثقة مف الناس يكردكنيا ككأنيا صحيحة ثابتة، مما ساعد عمى ركاجيا كشيكعيا بيف الناس
بيؤالء المصنفيف، كأكثر مف يتمقؼ ذلؾ ىـ القصاص، الذيف يسمعكف األحاديث المكضكعة، 

قاؿ ابف الجكزم:    أك الكالـ المنسكب إلى بعض الصالحيف كالزىاد، فينسبكف ذلؾ لمنبي
فترل القصاص يكردكف منيا كيزيدكف فييا ما يكجب تحسينان ليا، كممف صنؼ ليـ في ىذا "
حارث المحاسبي كأبك طالب المكي، كأبك حامد الطكسي، فإنيـ أدرجكا في كتبيـ أحاديث ال

باطمة كال يعممكف أنيا كذب، كصنؼ جماعة مف األعاجـ كتبان في الكعظ ممئكىا باألحاديث 
 . (ِ)المحالة كالمعاني الفاسدة.." 

ائيميات قمت: كلـ تسمـ بعض كتب التفسير مف إيراد األحاديث المكضكعة كاإلسر 
،  (ّ)التي كانت مرتعا لمقصاص ينيمكا منيا كيزيدكف فييا، مثؿ تفسير أبي إسحؽ الثعمبي 

 كغيره، مما امتأل بأحاديث القصاص كعجائبيـ 
ىػ ( بأنو حاطب ليؿ، حيث يكرد الغث كالسميف، مما  ِْٕ)ت: كقد كيصؼ الثعمبي    

تساعد عمى ركاج تمؾ المكذكبات  تناقمو اإلخباريكف كالقصاص، فقراءة مثؿ ىذا التفسير
كالغرائب العجيبات، قاؿ الشيا أبك شيبة: فقد مأل كتابو ىذا بالمكضكعات كالقصص 

إِْذ ]اإلسرائيمي الذم فسر بو بعض القرآف الكريـ، كذلؾ مثؿ ما ذكره في تفسير قكلو تعالى: 

ب كغيرىما كالمان طكيالن في فقد ذكر عف السدم ككى { 11[ }الكهف:َأَوى الِػْتَقُة إََِل الَؽْفِف 
طمب مف ربو رؤية أصحاب الكيؼ  أسماء أصحاب الكيؼ كعددىـ بؿ يركم أف النبي 

                                                           

 . ُُٔ( تحذير الخكاص مف أكاذيب القصاص، السيكطي، ص:  (ُ
 .ُّٓ( القصاص كالمذكريف، مرجع سابؽ: (ِ
( كاسـ تفسيره : الكشؼ كالبياف، ألحمد بف محمد النيسابكرم، الثعمبي، كىك مطبكع بتحقيؽ ابف عاشكر  (ّ

بيركت، كىك في عشر مجمدات، كقد ذكر ابف تيمية أنو يحكم  -أبك أحمد، دار إحياء التراث العربي
 كثيرا مف األحاديث المكضكعة كالبدع، كأف البغكم في اختصاره حذؼ ما فيو مف المكضكعات كالبدع.
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فأجابو اهلل بأنو لف يراىـ في دار الدنيا، كأمره أف يبعث ليـ أربعة مف خيار أصحابو ليبمغكىـ 
 . (ُ)رسالتو... إلى آخر القصة التي ال يكاد العقؿ يصدقيا" 

( عمى ما فيو مف عمـ كفكائد بالغية، لكنو شحنو ّٖٓير الزمخشرم )ت:ككذا تفس   
 باألحاديث الكاىية كالمكضكعة عمى طريقة القصاص، كقد تصدل لو الحافظ الزيمعي

( بتخريج أحاديثو كبياف ما ىك صحيح مما ىك كاىي أك مكضكع أك مف ِٕٕ)ت:
 . (ِ)اإلسرائيميات 

لغافميف" ألبي الميث السمرقندم، ككتاب إحياء عمكـ كىكذا كتب الكعظ مثؿ "تنيبيو ا     
كنحكىا مف كتب الكعظ كالزىد، التي امتألت بأحاديث ضعيفة أك منكرة أك  (ّ)الديف لمغزالي، 

مكضكعة، كثير منيا مف كضع القصاص أك مف تركيجيـ، لصقت بأذىاف ىؤالء المصنفيف 
                                                           

، ََِٓ( اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير، العالمة محمد أبك شيبة، دار الجيؿ بيركت،  (ُ
 .ُِٔص:

عبد اهلل بف يكسؼ  : جماؿ الديف حاديث كاآلثار الكاقعة في تفسير الكشاؼ لمزمخشرم( تخريج األ (ِ
 السعد . تحقيؽ : عبد اهلل بف عبد الرحمف  ُط  ُُْْ - الرياض -الزيمعي: دار ابف خزيمة 

 ( سئؿ ابف تيمية عف ىذا الكتاب فأجاب بقكلو :  (ّ
لو فيما يذكره مف أعماؿ القمكب مثؿ الصبر كالشكر  " أما كتاب ) قكت القمكب (، ككتاب)اإلحياء( تبػعه  

كالحب كالتككؿ كالتكحيد كنحك ذلؾ ، كأبك طالب أعمـ بالحديث كاألثر ككالـ أىؿ عمـك القمكب مف 
الصكفية كغيرىـ مف أبى حامد الغزلي ، ككالمو أىسىدُّ ، كأجكد تحقيقان كأبعد عف البدعة ، مع أف  في قكت 

كمكضكعة كأشياء كثيرة مردكدة ، كأما ما في اإلحياء مف الكالـ في الميمكات  القمكب أحاديث ضعيفة
مثؿ الكالـ عمى الكبر كالعجب كالرياء كالحسد كنحك ذلؾ فغالبو منقكؿ مف كالـ الحارث المحاسبي في 

ثيرة الرعاية ، كمنو ما ىك مقبكؿ ، كمنو ما ىك مردكد ، كمنو ما ىك متنازع فيو ، كاإلحياء فيو فكائد ك
لكف فيو مكاد مذمكمة ، فإنو فيو مكاد فاسدة مف كالـ الفالسفة تتعمؽ بالتكحيد كالنبكة المعاد ، فإذا ذكر 
معارؼ الصكفية كاف بمنزلة مف أخذ عدكان لممسمميف ألبسو ثياب المسمميف، كقد أنكر أئمة الديف عمى 

وي " الشفاء " يعنى شفا  ء ابف سينا في الفمسفة . أبى حامد ىذا في كتبو ، كقالكا مىر ضى
كفيو مع  كفيو أحاديث كآثار ضعيفة، بؿ مكضكعة كثيرة . كفيو أشياء مف أغاليط الصكفية كتُّرىاتيـ.     

ذلؾ مف كالـ المشايا الصكفية العارفيف المستقيميف في أعماؿ القمكب المكافؽ لمكتاب كالسنة، كمف غير 
اب كالسنة ، ما ىك أكثر مما يرد منو ، فميذا اختمؼ فيو ذلؾ مف العبادات كاألدب ما ىك مكافؽ لمكت

 (.ٓٓص َُاجتياد الناس كتنازعكا فيو." انتيى  مجمكع الفتاكل ج
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محدثيف كال صمة ليـ بنقد الحديث،  فرككىا مف حفظيـ ككتبكىا، كساعد عمى ذلؾ أنيـ ليسكا
ف كانكا ييعدكف مف العمماء في مضمار التفسير أك مضمار الفقو كغير ذلؾ، ليذا قاـ ثيمة  كا 
مف عمماء الحديث بالتصدم ليذه الكتب بالبياف كالتنبيو أك عمؿ حكاشي عمييا لبياف كاقع ما 

 . تضمنتو مف حديث
"المغني عف حمؿ األسفار في مثؿ أبي الفضؿ العراقي الذم صنؼ كتاب: 

األسفار" كجعمو تخريجان كبيانان لما في كتاب إحياء عمـك الديف لمغزالي مف أحاديث كاىيات، 
ف  ككثير منيا يقكؿ عنيا : "ال أصؿ لو"  أك "لـ أجده" ، كيعني بذلؾ أنو لـ يجد لو سندان، كا 

عمى  -رحمو اهلل -راقيكقد نٌبو الع. كاف مشيكران عمى ألسنة الناس أك في بعض الكتب
خطكرة النقؿ مف بعض كتب التفسير فقاؿ: "كلك نظر أحدىـ في بعض التفاسير المصنفة ال 
يحؿ لو النقؿ منيا؛ ألف كتب التفاسير فييا األقكاؿ المنكرة كالصحيحة، كمف ال ييمٌيز 

 . (ُ)صحيحيا مف منكرىا ال يحؿ لو االعتماد عمى الكتب.." 
 قصاص: سعب انتشار أحاديث ال

ياؿ بالنقؿ، كليسكا مف أىؿ  -ُ يظير أف السبب الرئيس ىك أف مف يتعاطى ذلؾ أغمبيـ جي
النقد، فال يميزكف بيف الغث كالسميف، كال بيف المحاؿ كالجائز، كال بيف ما يصح أف 

 يككف مف كالـ النبكة كما ال يصح، فيـ يقكلكف ما يجدكنو مكتكبان 

ابيف، يضعكف األحاديث كيركجكف الكاىيات تكثران ثـ قمة الكرع، حيث إف فييـ كذ -ِ
 بالركاية، كطمعان في أعطيات الناس، كطمبان لمشيرة

ثـ تعامميـ مع الجياؿ مف العكاـ، فال ينكر عمييـ أحد، حيث إنيـ يتصدركف المجالس،  -ّ
 كيتفييقكف في الكالـ، كينالكف إعجاب العكاـ بما يكردكنو مف غرائب 

  (ِ)م: " كالعالـ عند العكاـ مف صعد المنبر" قاؿ ابف الجكز      
ثـ اشتغاليـ بتفسير آيات القرآف التي ليا صمة ببني إسرائيؿ، حيث يمحظكف شغؼ كثير  -ْ

مف الناس بذكر التفاصيؿ التي لـ ترد في الكتاب كالسنة، فينيمككف في ذلؾ لينالكا 

                                                           

 ، نقالن عف العراقي .ُٕٗ( تحذير الخكاص،  السيكطي، ص: (ُ
 . ُٖٓ( القصاص كالمذكريف: (ِ
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يراد اإلسرائيميا ال تصح في شرعنا، فمف ذلؾ: التي  تالحظكة عند الناس، كلك بالكذب كا 
ما أكردكه بحؽ نبي اهلل سميماف كداكد كيكسؼ كمكسى كغيرىـ، كلـ تخؿ منو كثير مف 

قد أسند ابف الجكزم: أف أبا كعب القاص، قاؿ يكما في قصصو: كاف . ك كتب التفسير
اسـ الذئب الذم أكؿ يكسؼ كذا ككذا، فقالكا لو: فإف يكسؼ لـ يأكمو الذئب، قاؿ: فيك 

 . (ُ)سـ الذئب الذم لـ يأكؿ يكسؼا
استعماليـ أسانيد معركفة مشيكرة، كتركيب ما يريدكف تركيجو عمييا، فمف ذلؾ ما أسنده  -ٓ

فحضرت الجامع،  -مدينة بيف الرقة كحراف -ابف حباف البيستي، قاؿ: " دخمت باجركاف
دثنا الكليػد، حدثنا فمما فرغنا مف الصالة قاـ بيف أيدينا شاب، فقاؿ: حدثنا أبك خميفة، ح

مف قضى لمسمـ حاجػة فعؿ اهلل : )  شعبة، عف قتادة، عف أنس، قاؿ: قاؿ رسػكؿ اهلل
ٍكتو فقمت: رأيتى أبا خميفة ؟  قاؿ: ال.  قمت: كيؼ تركم  بو كذا ككذا...  فمما فرغ دعى

كاحد، عنو كلـ تره ؟  فقاؿ: إف المناقشة معنا مف قمة المركءة، أنا أحفظ ىذا اإلسناد ال
كىذا الصنيع مف قمة المركءة أيضا، .  (ِ)ككمما سمعت حديثان ضممتو إلى ىذا اإلسناد" 

ف كاف مركبا، كقد يمشي عمى العكاـ، ألف الذم يتحدث بو يتصدر المجالس  فالسند كا 
كيرقى المنبر، كالعامي ينظر لمف يتصدر التحديث بأنو عالـ كال يخطر ببالو أف ىناؾ 

لكف العمماء الجيابذة لمثؿ ىؤالء بالمرصاد، فيـ ال يغرىـ   اهللمف يكذب عمى رسكؿ 
السند بؿ ينظركف لمف جاء بيذا السند، كيحاسبكنو بالتاريا، كمف ىنا اكتشفكا الكذابيف 

 .كعرفكا سارقي الركايات، كقالكا: "لما استعمؿ الركاة الكذب استعممنا ليـ التاريا"
تنبو العمماء لصنيع القصاص كأغراضيـ  اص:جيود الامما  في مكافحة أحاديث القص

 كطريقتيـ ، كأخذكا عمى أنفسيـ مقاكمة كمكافحة بالئيـ كسكء صنيعيـ:
فكاف مف ذلؾ التحذير مف تحديثيـ أك مف االستماع إلييـ، أخرج ابف الجكزم عف أبي  -ُ

الكليد الطيالسي قاؿ: كنت مع شعبة، فدنا منو شاب، فسأؿ عف حديث، فقاؿ لو: 
 ـ. قاؿ: اذىب فإنا ال نحدث القاص، فقمت لو لـ يا أبا بسطاـ ؟ ػػػػػػػػػػػػص أنت؟ قاؿ: نعأقا

                                                           

 .ُِٔ( المرجع السابؽ: (ُ
 .ْٕ/ُ،  المكضكعات، ابف الجكزم، جِٕ/ُ( المجركحيف، ابف حباف، المقدمة:ج (ِ
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  . (ُ)قاؿ: "يأخذكف الحديث منا شبران فيجعمكنو ذراعان"  
كأخرج أبك نعيـ كابف الجكزم عف أيكب السختياني: قاؿ: "ما أفسد عمى الناس حديثيـ  -ِ

 . (ِ)إال القصاص" 

نيؼ الكتب التي تبيف منيجيـ كتحمؿ أسباب صنيعيـ كتحذر مف ككاف مف ذلؾ تص -ّ
 أكاذيبيـ كباطميـ، فمف ذلؾ :

كتاب القصاص كالمذكريف، ألبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف الجكزم المتكفى سنة . ُ
 ىػ  كىك مطبكع ٕٗٓ

ف أكرد ابف الجكزم أيضان فصكالن عف القصاص في بداية كتابو المكضكعات، كبٌيف أف م .ِ
مقاصده في ىذا الكتاب بياف أف كثيران مف القصاص يكردكف المكضكعات ، كأف خمقان مف 

 . (ّ)الزىاد يتعبدكف بيا 

كابف الجكزم معركؼ بجيكده الفذة في محاربة الكضع كالدس في المركيات، كيكفيو      
ث الكاىية" فخرا تأليؼ كتاب "المكضكعات" ذائع الصيت ،ككتاب "العمؿ المتناىية في األحادي

ككتاب " القصاص كالمذكريف" كىي مطبكعة، كقد اعتمد رحمو اهلل نقد السند كالمتف معان 
لمحكـ برد األحاديث، كلو معايير كاضحة بينيا العمماء، كمف معاييره في ذلؾ مشابية 

 .الحديث المركم ألحاديث القصاص
سيئؿ عف كثير مف  ، حيثأحاديث القصاص"" :ىػ( في كتابوِٖٕ ثـ ابف تيمية )ت: -ْ

 حديثان . ٕٗأحاديثيـ كبيف أف أكثرىا إما ضعيؼ أك مكضكع أك ال أصؿ لو، كبمغت 

( "الباعث مف الخالص مف أحاديث َٖٔثـ كتب أبك الفضؿ عبد الرحيـ العراقي)ت: -ٓ
التي تنيى عف المحدثات كالبدع، مثؿ  حديث  ثالقصاص" كقد استفتحو بذكر األحادي

 (ْ)) فإياكـ كمحدثات األمكر فإنيا ضاللة...(  العرباض بف سارية:

                                                           

 .ِِٔ/ِ، الجامع ألخالؽ الراكم: الخطيب البغدادم:ُِٓ( القصاص كالمذكريف: (ُ
 .ُّٓ،  القصاص كالمذكريف :ُُ/ّ( حمية األكلياء ، أبك نعيـ،   (ِ
 .ِٗ/ُ( المكضكعات / ابف الجكزم، ج(ّ 
 كصححو( .) أخرجو أبك داكد  كالترمذم   ّ( سبؽ تخريجو  ىامش (ْ
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) مف أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو  :-رضي اهلل عنيا -كمثؿ حديث عائشة
 . (ُ)فيك رد( 

ىػ( "تحذير الخكاص مف أكاذيب القصاص"، ُُٗثـ كتب جالؿ الديف السيكطي )ت: -ٔ
 . (كقد استفاد ممف قبمو، فكاف كما قيؿ: ) كؿ الصيد في جكؼ الفرا

كقد ذكر السيكطي في مقدمة كتابو سببو تصنيفو لكتاب، فبيف أف رجالن دجاالن مف 
كقد بمغ المصنؼ شيئا منيا فأنكره كبيف   القصاص كاف يفترم األكاذيب عمى رسكؿ اهلل

بطالنو، مما أغضب ذلؾ القاص كجعمو ييغرم العكاـ بالحافظ السيكطي، فصٌنؼ ىذا الكتاب 
قد خصص السيكطي الفصؿ الخامس مف كتابو لبياف عقكبة كخطكرة مف ك  .(ِ)لمتحذير منيـ 

يتجرأ عمى ركاية األحاديث الباطمة كالمنكرة، كىك فصؿ مفيد، كىك يشير بو إلى أىمية 
يذاء لممجتمع، كتعدم  صيانة المجتمع مف أباطيؿ القصاص، لما فييا مف إساءة لمديف كا 

أك القياـ بكاجب الكعظ عف عمـ كعف رصيد  عمى أىؿ التثبت مف المختصيف بركاية الحديث
 . مف الكرع كالتقكل

 :موقف النقاد من ىذا النوع من المرويات 
قػػد يسػػتنكر الناقػػد حػػديثا معينػػان فيػػرل أف فيػػو ألفاظػػان فييػػا مبالغػػة، كأف فيػػو سػػردان غيػػر       

كليػػا إنمػػا ىػػي معيػػكدة فػػي أحاديػػث القصػػاص المعركفػػة بط  معيػػكد بأحاديػػث النبػػي الكػػريـ
ككثرة المبالغات ككثرة التفصيالت كالكالـ الغريب، فػإذا جػاء حػديث مػف ىػذا الجػنس اسػتنكركه 
كقػػػالكا: "ييشػػػبو أحاديػػػث القصػػػاص"، يقكلػػػكف ذلػػػؾ كلػػػك كػػػاف سػػػنده ظػػػاىره الصػػػحة، ليػػػذا كػػػاف 
مشػػابية الحػػديث المػػركم ألحاديػػث القصػػاص أحػػد معػػايير النقػػد عنػػد عممائنػػا حيػػث ال يخفػػى 

 .األسمكب ليس بأسمكب النبي الكريـ إنما أسمكب القصاص لفظان كمعنىعمييـ أف ذلؾ 
 كالقصػػص كبيػػران، كػػاف  اهلل رسػػكؿ عمػػى الكػػذب فػػي القيٌصػػاص لعبػػو الػػذم كالمقػػدار    
غػػالبيـ ىمتػػو  حيػػث القيٌصػػاص، غالػػب اتيػػاـ إلػػى ذلػػؾ أدل حتػػى بػػذلؾ تشػػعر عػػنيـ تنقػػؿ التػػي
يجػـز مػف عنػده عمػـ  كقػد جػاء عػنيـ مركيػات .، أك الحصكؿ عمى الحظكة كالسمعةالماؿ جمع

 .  كممكة نقد أف ذلؾ مكذكب مفترل ال يصح أف يينسب لمنبي الكريـ
                                                           

 . ِّْٖ( أخرجو مسمـ في صحيحو،  كتاب األقضية، باب نقض األحكاـ الباطمة..رقـ: (ُ
 . ُ، تحقيؽ الصباغ، ط ٓ-ْ( تحذير الخكاص مف أكاذيب القصاص، ص:(ِ
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 ككقػػكعيـ ،الشػػريعة عمػػى تجػرئيـ مػػدل تعكػػس عمماؤنػػا ذكرىػا التػػي القيٌصػػاص أخبػارف    
 . كالتخرص الكذب في

 واجب الامما  تجاه أحاديث القصاص:
َوإِْذ َأَخَذ اهللُ ِمقَثاَق الَِّذيَن ]بياف الحؽ، التزامان بقكلو تعالى : إف أمانة العمـ تقتضي       

، كمف الحؽ الذم يجب بيانو  {189[ }آل عمران:ُأوُتوا الؽَِتاَب َلُتَبقِّـُـَُّه لِؾـَّاِس َوًَل َتْؽُتُؿوَكهُ 
ظ كبياف ما يقع فيو القصاص كمف يتصدل لمحديث كالكع   خطكرة الكذب عمى رسكؿ اهلل

مف أخطاء جسيمة كجنايات عظيمة في تركيج األحاديث المكضكعة كاألحاديث الكاىية، مف 
خالؿ التساىؿ في ركايتيا كعدـ التثبت مف صحة ما يرككف، كقد كاف ىذا ديدف عمماء 

 اإلسالـ عمى مر العصكر:
 أكرد الذىبي في الميزاف مف طريؽ الحاكـ عف أبي العباس السراج قاؿ: "شيدت محمد -ُ

ابف إسماعيؿ البخارم كديفع إليو كتاب مف ابف كراـ يسألو عف أحاديث منيا: الزىرم 
عف سالـ عف أبيو، مرفكعان : ) اإليماف ال يزيد كال ينقص (  فكتب محمد بف إسماعيؿ 

  (ُ)عمى ظير كتابو:  مف حٌدث بيذا استكجب الضرب الشديد كالحبس الطكيؿ 

سمعت يحيى بف معيف يقكؿ في سكيد األنبارم: ىك كقاؿ الذىبي : قاؿ أبك داكد :  -ِ
  (ِ)حالؿ الدـ،.. لك كاف لي فرس كرمح غزكت سكيدان 

قاؿ ىذا عندما عمـ أنو يحدث بحديث:) مف عشؽ كعٌؼ فكتـ فمات فيك شييد(،     
 كىك حديث منكر مكضكع

 -كال شؾ أف ىذا يدؿ عمى مدل استعظاميـ لركاية المنكرات التي ال تميؽ بالنبي
كييحمؿ ما صدر عف ابف معيف عمى الزجر كاالستعظاـ، كأف مف يفعؿ مثؿ ذلؾ    الكريـ

 . يستحؽ أقصى العقكبات لككنو يركم عف النبي المكـر ما ىك مستبشع
قاني عف محمد بف عبد الحكـ قاؿ: "سمعت الشافعي يقكؿ: إذا عمـ الرجؿ كأسند الجكر  -ّ

كال يككف ذلؾ غيبة، فإف مثؿ العمماء مف محدث الكذب لـ يسعو السككت عميو، 
 . (ّ)كالنيٌقاد، فال يسع الناقد في دينو أف ال يبيف الزييكؼ مف غيرىا" 

                                                           

 .َُُ، كنقمو السيكطي في تحذير الخكاص، ص:ُِ/ْ( ميزاف االعتداؿ (ُ
 .ِْٗ/ِ( ميزاف االعتداؿ، ج(ِ
 . ُِٖجك زقاني،  مقدمة الكتاب ،  كنقمو السيكطي في تحذير الخكاص:( األباطيؿ ، ال(ّ



 

-ّٕٓ- 

كنقؿ العيقيمي عف عبد الرحمف بف ميدم قاؿ: خصمتاف ال يستقيـ فييما حسف الظف:  -ْ
كـ كالحديث   . (ُ)الحي

ال ييسمٍّـ عمى مف ثبت عنده أنو كنقؿ الذىبي في الميزاف عف الحافظ عبد الغني أنو كاف  -ٓ
 . (ِ)يتساىؿ في الركاية كال يتثبت 

)في مقدمة الضعفاء كالمتركككف(: "فإف ظٌف ظاٌف أك تكىـ متكىـ أف  يكقاؿ الدارقطن -ٔ
التكمـ فيمف ركل حديثان مردكدان غيبة لو؛ يقاؿ لو: ليس ىذا كما ظننت؛ كذلؾ أف إجماع 

ة كنصيحة لممسمميف، كقد حدثنا القاضي أحمد ابف أىؿ العمـ عمى أف ىذا كاجب ديان
كامؿ، ثنا أبك سعيد اليركم، ثنا أبك بكر بف خالد، قاؿ: قمت ليحيى بف سعيد القطاف: 
أما تخشى أف يككف ىؤالء الذيف تركت حديثيـ خصماءؾ عند اهلل عز كجؿ ؟ قاؿ: ألف 

ـٍ تذب  خصمي يقكؿ  يككف ىؤالء خصمائي أحبُّ إلٌي مف أف يككف النبي ـى ل لي: ل
ذا كاف شاىد بالزكر في حؽ يسير تافو حقير يجب كشؼ . قالكذب عف حديثي؟"  اؿ: "كا 

 . (ّ)أحؽ كأكلى ..."   حالو؛ فالكاذب عمى رسكؿ اهلل
كعمى ىذا المنيج سار عمماء الحديث كنقاده فحفظكا السنف عمى المسمميف،     

السقيـ، كلكال ذلؾ لكثرت البدع كظير  لضبطيـ كانتقادىـ لمركاة كتمييزىـ لمصحيح مف
التحريؼ كما ظير في األمـ الماضية، كمف ىنا تأتي قيمة الكممة الجميمة التي ال تزاؿ 

، كلما عممكا قيمة  (ْ)تتجدد كيظير كزنيا في كؿ زمف: ) لكال اإلسناد لقاؿ مف شاء ما شاء( 
سناد سرقكا األسانيد، كركبكا األسانيد، لكف ىييات فق د كاف ليـ عمماء النقد بالمرصاد، اإلو

فعرفكا األسانيد المزيفة ك المركبة، كما عرفكا المتكف المنكرة التي ال تميؽ باألنبياء إنما تميؽ 
 . بالقصاص كأضرابيـ

                                                           

 .ُ، جُ( الضعفاء الكبير لمعقيمي، تحقيؽ قمعجي، ط(ُ
 .ُُْ، تحذير الخكاص لمسيكطي، ص: َْٗ/ِ( الميزاف:(ِ
، تحقيؽ عبد اهلل القاضي، دار الكتب العممية، ُّ – ُُ( مقدمة كتاب الضعفاء كالمترككيف ص / (ّ

 .ُُٗ، كنقمو السيكطي في تحذير الخكاص:  ُط بيركت،
( قاليا عبد اهلل بف المبارؾ، أحد كبار عمماء السمؼ، ) مقدمة صحيح مسمـ ، باب بياف أف اإلسناد مف (ْ

 (.  ِّ،حديث رقـُِ/ُالديف، ج
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 وىذه نماذج عمى أحاديث القصاص:
ألصػحابو قبػؿ كفاتػو،   فػي خطبػة كداع النبػػي   حديث الفضؿ بػف عبػاس عػف النبػي -ُ

مكتػػػو، الػػػذم ركاه القاسػػػػـ بػػػف يزيػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف قيسػػػيط، عػػػف أبيػػػو، عػػػف فػػػي مػػػرض 
فخرجػت    بف عباس عف أخيو الفضؿ بف عباس قاؿ جاءني رسػكؿ اهلل اعف  عطاء،

قػػد عصػػب رأسػػو فأخػػذ بيػػدم كأخػػذت بيػػده فأقبػػؿ حتػػى جمػػس عمػػى  ان إليػػو فكجدتػػو مكعككػػ
 ،أمػا بعػد أييػا النػاس :إليو فقاؿ المنبر ثـ قاؿ ناد في الناس فصحت في الناس فاجتمعكا

نػو دنػا منػي خمػكؼ بػيف أظيػركـ ،فإني أحمد إلػيكـ اهلل الػذم ال إلػو إال ىػك فمػف كنػت  ،كا 
كمػػف كنػػت شػػتمت لػػو عرضػػا فيػػذا عرضػػى  ،جمػػدت لػػو ظيػػرا فيػػذا ظيػػرم فميسػػتقد منػػو

 كال يقكلف رجؿ إنػي أخشػى ،كمف كنت أخذت لو ماال فيذا مالي فميأخذ منو ،فميستقد منو
فضػحؾ رسػكؿ اهلل  ... ف الشحناء ليس مف طبيعتػيا  أال ك ،    الشحناء مف رسكؿ اهلل 

 كالحؽ بعدم مع عمر حيث كاف ،عمر معي كأنا مع عمر :كقاؿ )(ُ) . 
قاؿ عمي بػف المػديني: إنػو ييشػبو أحاديػث القصػاص، كلػيس ييشػبو أحاديػث عطػاء بػف 

ف حػػديث عطػػاء ابػػف أبػػي ربػػاح، كال لػػيس لػػو أصػػؿ مػػكنقػػؿ الػػذىبي عنػػو قػػاؿ: . (ِ)أبػػي ربػػاح
 يرسؿ عف ابف عباس. ألنوعطاء بف يسار، كأخاؼ أف يككف عطاء الخراساني، 

   (ّ): أخاؼ أف يككف كذبا مختمقاقاؿ الذىبي
كمنو قكؿ أبي أحمد الحاكـ: في حديث عمي الطكيؿ في الػدعاء لحفػظ القػرآف،: إنػو ييشػبو  -ِ

 أحاديث القصاص: 
  ، قػػػاؿ: حػػػدثنا أحمػػػد بػػػف الحسػػػف، أخبرنػػػا سػػػميماف بػػػف (ّّْٕحيػػػث ركل الترمػػػذم )    

الدمشػقي، أخبرنػا الكليػد بػف مسػمـ، أخبرنػا ابػف جػريج، عػف عطػاء بػف أبػي ربػاح،  فعبد الػرحم
        كعكرمػػػة مػػػكلى ابػػػف عبػػػاس، عػػػف ابػػػف عبػػػاس، أنػػػو قػػػاؿ : ) بينمػػػا نحػػػف عنػػػد رسػػػكؿ اهلل

تفم ت ىػذا القػرآف مػف صػدرم، فمػا أجػدني  إذ جاءه عمي بف أبي طالب فقاؿ: بأبي أنت كأمي،
                                                           

 .ُُْٓ، ترجمة  ّْٖ/ّ( الضعفاء الكبير لمعقيمي، ج(ُ
 .َٕٕ/ِ( ابف رجب، شرح العمؿ، ج(ِ
 .ٖٓٓٔترجمة رقـ: ِّٖ/ّاالعتداؿ،ج ( ميزاف(ّ
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 كينفػع ، بيػف اهلل ينفعػؾ كممػات أعممؾ أفال!  الحسف أبا يا)  : أقدر عميو. فقاؿ رسكؿ اهلل 
 إذا: قػاؿ. فعممنػي!  اهلل رسكؿ يا أجؿ:  قاؿ ؟ صدرؾ في تعممت ما كيثبت ، عممتو مف بيف
 كالػدعاء مشػيكدة، سػاعة فإنيػا اآلخػر، الميػؿ ثمث في تقـك أف استطعت ففإ الجمعة، ليمة كاف
 ليمػة تػأتي حتى: يقكؿ(.  ربي لكـ أستغفر سكؼ: ) لبنيو يعقكب أخي قاؿ كقد مستجاب، فييا

 أربػػػع فصػػػؿ ، أكليػػػا فػػػي فقػػػـ تسػػػتطع لػػػـ فػػػإف كسػػػطيا، فػػػي فقػػػـ تسػػػتطع، لػػػـ فػػػإف - الجمعػػػة
 بفاتحػػػة الثانيػػة الركعػػة كفػػي ،( يػػس) كسػػكرة الكتػػػاب بفاتحػػة األكلػػى الركعػػة فػػي تقػػرأ: ركعػػات
 كفػػػي السػػػجدة، (تنزيػػػؿ. ـألػػػ)ك الكتػػػاب بفاتحػػػة الثالثػػػة الركعػػػة كفػػػي ، الػػػدخاف( حػػػـ)ك الكتػػػاب
 كأحسػػف اهلل، فاحمػػد التشػيد مػػف فرغػػت فػإذا المفصػػؿ،( تبػػارؾ)ك الكتػاب بفاتحػػة الرابعػػة الركعػة
 نػػػاتكالمؤم لممػػػؤمنيف كاسػػػتغفر النبيػػػيف، سػػػائر كعمػػػى كأحسػػػف،  يٌ عمػػػ كصػػػؿ اهلل عمػػػى الثنػػػاء

 مػا أبػدان  المعاصػي بتػرؾ ارحمنػي الميػـ: ذلػؾ آخػر فػي قػؿ ثـ باإليماف، سبقكؾ الذيف كإلخكانؾ
 .عني يرضيؾ فيما النظر حسف كارزقني يعنيني، ال ما أتكمؼ أف كارحمني أبقيتني،

 اهلل يػا ألؾػأسػ!  تػراـ ال التػي كالعػزة راـػكاإلكػ الجػالؿ ذا كاألرض اكاتػالسمػ بديع الميـ    
   عمى أتمكه أف كارزقني ، عممتني كما كتابؾ حفظ قمبي تمـز أف كجيؾ كنكر بجاللؾ مفرح اي

 . عني يرضيؾ الذم النحك
 اهلل يػا ألؾػأسػ!  تػراـ ال التػي كالعػزة راـػكاإلكػ الجػالؿ ذا كاألرض اكاتػالسمػ بديع الميـ    
 بػػو تفػػرج فكأ لسػػاني، بػػو تطمػػؽ كأف بصػػرم، بكتابػػؾ تنػػكر أف كجيػػؾ كنػػكر بجاللػػؾ رحمػػف يػػا
 ، غيػرؾ الحػؽ عمػى يعيننػي ال فإنػو ؛ بػدني بػو تعمػؿ كأف ، صػدرم بػو تشرح كأف ، قمبي عف
 . العظيـ العمي باهلل إال قكة كال حكؿ كال ، أنت إال يؤتيو كال
.  اهلل بػػإذف ابتيجػػ ؛ ان سػػبع أك ، اخمسػػ أك ، جمػػع ثػػالث ذلػػؾ فافعػػؿ!  الحسػػف أبػػا يػػا    

 . قط مؤمنان  أخطأ ما!  بالحؽ بعثني كالذم
     جػػػػاء حتػػػػى سػػػػبعان  أك خمسػػػػان  إال عمػػػػي لبػػػػث مػػػػا!  فػػػػكاهلل: عبػػػػاس بػػػػف اهلل عبػػػػد قػػػػاؿ      
 إال آخػػذ ال خػػال فيمػػا كنػػت إنػػي!  اهلل رسػػكؿ يػا:  فقػػاؿ المجمػػس، ذلػػؾ مثػػؿ فػػي   اهلل رسػكؿ
ذا. كنحكىف آيات، أربع ذا ، كنحكىػا آيػة أربعػيف اليػـك أتعمػـ كأنا تفمتف، نفسي عمى قرأتيف كا   كا 
 كأنػا تفمػت، رددتػو فػإذا الحػديث أسمع كنت كلقد عيني، بيف اهلل كتاب فكأنما نفسي عمى قرأتيا
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 عميػو اهلل صػمي اهلل رسػكؿ لػو فقػاؿ. حرفػان  منيػا أخػـر لـ بيا تحدثت فإذا األحاديث أسمع اليـك
 ( . الحسف أبا يا  - الكعبة بٍّ كر  - مؤمف : ذلؾ عند كسمـ

 بعػػػػد أف عػػػػزاه  - : ِّٖ/ ٕ"  كالمكضػػػػكعة الضػػػػعيفة سػػػػمةالسم"  فػػػػي األلبػػػػاني اؿقػػػػ
 تػػػػدليس يػػػػدلس مسػػػػمـ بػػػػف الكليػػػػد فػػػػإف...  :(ُّٕ-ُّٔ/ ُ) كالحػػػػاكـ ،(ِٕٓ/ ِ) مترمػػػػذمل

ف الحديث، عمة فيك سيأتي، كما التسكية  ىػذا" :قػاؿ فإنػو ؛ كغيره كالحاكـ كثير عمى خفيت كا 
 أخػػاؼ شػػاذ،منكػػر  حػػديث ىػػذا":  بقكلػػو الػػذىبي كتعقبػػو. "الشػػيخيف شػػرط عمػػى صػػحيح حػػديث

 " !سنده جكدة كاهلل حيرني كقد ، مكضكعان  يككف أف
 "الميزاف": في قكلو يتذكر لـ تعالى اهلل رحمة الذىبي الحافظ ككأف: -األلباني -قمت    
 عػف يػدلس ألنػو بمعتمػد؛ فمػيس ؛ األكزاعػي عػف: أك ، جػريج ابػف عػف: الكليد قاؿ إذا: قمت"  

 السػػفر ابػػف مػػف يأخػػذ الكليػػد كػػاف:  مسػػير أبػػك كقػػاؿ ، حجػػة فيػػك ؛ حػػدثنا: قػػاؿ فػػإذا ، كػػذابيف
 .األكزاعي قاؿ:  فييا يقكؿ كىك كذابان، السفر ابف ككاف ، األكزاعي حديث
: القرشي إبراىيـ بف محمد طريؽ مف ألنيا!  بو يفرح ال فمما الطبراني ركاية كأما    

 . هنحك  ، بو عباس ابف عف عكرمة عف صالح أبك حدثنا
 ،" الكبير المعجـ" في كالطبراني ،( ِٕٓ" )كالميمة اليـك عمؿ" في السني ابف أخرجو

 يرجع ليس" :قاؿ ثـ األكلى الطريؽ مف كعمقو:  القرشي ترجمة في" الضعفاء" في كالعقيمي
 " .عميو يتابع كال ، أصؿ لو ليس الحديثيف ككال ، صحة إلى الحديث ىذا مف

 أخرجو طريقو كمف . دجاؿ كضاع كىك ، الممطي يحنج بف إسحاؽ ىك صالح كأبك
 ىذا صالح كأبك ، منكر حديث كىذا" : كقاؿ( ِ-ُ/ ِّٓؽ" )الكنى" في الحاكـ أحمد أبك
 .-رحمو اهلل –انتيى كالـ الشيا األلباني . "القصاص حديث يشعو ىذا وحديثو مجيكؿ رجؿ
أف في سنده أحمد بف (  كذكر ُّٖ/ِقمت: كقد ذكره ابف الجكزم في المكضكعات)   

 . الحسف النقاش، كنقؿ عف أىؿ العمـ أنو كاف يكذب، كفي سند الطبراني مجركح
 كال عنى األرضي  تنشؽُّ  مف أكؿى  كنتي  القيامةً  يكـي  كاف إذا : )  عف أنس: عف النبي -ّ

 ينادل كىك أذنيو يف يدىه كاضعه  كىك المؤذنيف سائري  كيتبعو المؤذفي  بالؿه  يكيتبعن فخرى 
 عمى ليظيرىه الحؽٍّ  كديفً  باليدل أرسمو اهلل رسكؿي  ان محمد كأف اهللي  إال إلوى  ال أف   أشيدي 
 . (الجنة أبكاب ييأت حتى معو ينادكف المؤذنيف كسائري  المشرككف كره كلك كمٍّو الديفً 



 

-ُْٓ- 

 ليس القصاص أحاديث تشعو أحاديثيا: يالعقيم قاؿ دينار بف عثماف بنت حكامة كفيو   
 . أصكؿ ليا
 حكامة عنو تركل:  كقاؿ( دينار بف عثماف ُُٗٗ ترجمة ، ََِ/ّ) يالعقيم أخرجو   

 ، ٓٔٓ/ّ) المكضكعات يف مالجكز  ابف كأكرده.  أصؿ ليا ليس بكاطيؿ أحاديث ابنتو
  . (ُْٕٗ رقـ

أيكب، عف الجراح بف مميح، كسألت أبي عف حديث ركاه مكسى بف قاؿ ابف أبي حاتـ:  -ْ
منذر، عف عبادة بف نسي، عف ابف غنـ، عف معاذ بف جبؿ، عف النبي ة بف الاعف أرط

 ،  ،قاؿ مف بمغ كتاب غاز في سبيؿ اهلل إلى أىمو، كاف لو بكؿ حرؼ منو عتؽ رقبة
كأعطاه كتابو بيمينو، ككتب لو براءة مف النار، كمف أطعـ ثالثة مف الغزاة في سبيؿ اهلل، 

 كذكر الحديث... أك سقاىـ، أطعمو اهلل 
ه عنػو ، يشػبو أف قاؿ أبي ىذا شبو المكضكع ، يشبو حديث محمد بف سػعيد األزدم ، أخػذ

 . (ُ) ة لـ يسمع مف عبادة بف نسي شيئااكقع إليو ، كأرط
قمػػػت: قػػػكؿ أبػػػي حػػػاتـ: شػػػبو المكضػػػكع... ىػػػك اسػػػتنكار منػػػو لممػػػتف ألنػػػو رأل فيػػػو شػػػبيا     

، كمثػػؿ ىػػذه األحاديػػث تقػػع ائػػببأحاديػػث القصػػاص المكضػػكعة لمػػا فيػػو مػػف المبالغػػة كالغر 
لبعض الركاة المغفميف أمثاؿ مكسى بػف أيػكب، مػف خػالؿ التمقػيف أك اإلدخػاؿ عمػى كتابػو، 

 .كنحك ذلؾ
كرد فيػو أحاديػث فييػا كعيػد قاؿ الشيا ابف جبريف في سياؽ كالمو عف عقكبة آكؿ الربػا:  -ٓ

قاربػة، مثػؿ الحػديث شديد، كلكف يظير أنيا مف أحاديػث القصػاص، كلػك كانػت أسػانيدىا م
ىػػذا الحػػديث إسػػناده ، الػػذم فيػػو: " درىػػـ ربػػا أشػػد إثمػػا مػػف سػػبع أك سػػت كثالثػػيف زنيػػة " 

 مضطرب، كلكف يظير أنو مف أحاديث القصاص الذيف يقصكف كيتساىمكف في الركاية.
ككذلؾ حديث آخػر بمفػظ " الربػا سػبعكف حكبػا أك سػت كسػبعكف حكبػا أىكنيػا مثػؿ أف     

مػػف أحاديػػث القصػػاص يعنػػي: يظيػػر أنيػػا ليسػػت صػػحيحة؛  -أيضػػا-و " ىػػذا يػػنكح الرجػػؿ أمػػ
 اؾ قصاصا كانكا يأخذكف ما كجدكا فربما يسمعكف الحديث مف أحد العامة ػػػػػػػػػػؾ ألف ىنػػػػػػػػػػكذل
 

                                                           

 .ٕٓٗ، مسألة رقـ: ِّٕ/ُ( عمؿ الحديث، ابف أبي حاتـ ج (ُ



 

-ِْٓ- 

 . (ُ) فيركنو كيجعمكنو حديثا فيسمعو مف يركيو، كيصدر بو
اإليمػػاف عػػف ابػػف عبػػاس مرفكعػػا، كىػػك قمػػت : الحػػديث األكؿ ركاه البييقػػي فػػي شػػعب       

 . (ِ)( ُٕٓٔضعيؼ السند، كقد ضعفو الشيا ناصر في ضعيؼ الجامع) رقـ:
انػػو قيػػؿ لرسػػػكؿ اهلل : )كممػػا يػػدؿ عمػػى نكارتػػو، الحديػػػث الصػػحيح الػػذم ركاه البخػػارم    
 : ؾ أم الػػذنب اشػػد؟ قػػاؿ: أف تجعػػؿ هلل نػػدان كىػػك خمقػػؾ.  قيػػؿ: ثػػـ أم ؟ قػػاؿ: أف تقتػػؿ كلػػد

فػػي ىػػذا   فجعػػؿ رسػػكؿ اهلل  (ّ)مخافػػة الفقػػر. قيػػؿ: ثػػـ أم قػػاؿ: أف تزانػػي حميمػػة جػػارؾ ( 
 .كقرنو بالشرؾ كالقتؿ الحديث الزنا في المرتبة الثالثة

كمػػف ذلػػؾ حػػديث يركيػػو عمػػر بػػف يزيػػد الرٌفػػاء، عػػف شػػعبة، عػػف عمػػرك بػػف مػػرة، عػػف أبػػي  -ٔ
يشػػػػػرفكف المتػػػػػرفيف، كيسػػػػػتخفكف  "مػػػػػا بػػػػػاؿ أقػػػػػكاـ  :  كائػػػػػؿ، عػػػػػف عبػػػػػد اهلل، عػػػػػف النبػػػػػي

بالعابػػػديف، كيعممػػػكف بػػػالقرآف مػػػا كافػػػؽ أىػػػكاءىـ، كمػػػا خػػػالؼ أىػػػكاءىـ تركػػػكه، فعنػػػد ذلػػػؾ 
يؤمنػػػػكف بػػػػبعض الكتػػػػاب كيكفػػػػركف بػػػػبعض، يسػػػػعكف فيمػػػػا ييػػػػدرؾ بغيػػػػر سػػػػعي مػػػػف القػػػػدر 
، أال يسػػػعكف فيمػػػا ال يػػػدرؾ إال بسػػػعي مػػػف  كالمقػػػدكر، كاألجػػػؿ المكتػػػكب، كالػػػرزؽ المقسػػػـك

 ."عي المشككر كالتجار التي ال تبكرالمكفكر، كالسالجزاء 
 قاؿ ابف عدم: ىذا ييعرؼ بعمر بف يزيد عف شعبة، كىك بيذا اإلسناد باطؿ.   
كاهلل  -كقاؿ العقيمي: كليس ليذا الحديث أصػؿ مػف حػديث شػعبة، كىػذا الكػالـ عنػدم    
ع الحػػديث، كقػػػد ركل ييشػػبو كػػػالـ عبػػد اهلل بػػػف المسػػكر الياشػػمي المػػػدائني، ككػػاف يضػػػ -أعمػػـ

                                                           

 ) عف المكسكعة الشاممة(. ٖٔ/ّ( شرح أخصر المختصرات/ ابف جبريف، ج (ُ
، في المجمد الثالث، كصححو مف حديث  َُّّ( لكنو ذكره أيضا في السمسمة الصحيحة، حديث رقـ:  (ِ

ظمة، بعد أف ذكر االختالؼ في رفعو ككقفو، كأف بعض أىؿ العمـ كالبغكم كالدار قطني عبد اهلل بف حن
كقد غفؿ عما فيو مف مبالغة غير معيكدة في  رجح كقفو عمى كعب األحبار، لكنو اختار التصحيح،

الشريعة بحؽ ذنب مف الذنكب. ثـ إف حكـ السابقيف أقرب لمصكاب إف شاء اهلل تعالى ، ثـ كجدتو ذكره 
مكقكؼ، كركل أحمد بإسناد جيد عف كعب األحبار قاؿ  صحيح كقاؿ: ُْٖٓفي صحيح الترغيب برقـ

فيذا  أني أكمتو حيف أكمتو ربا يعمـ اهلل درىـ ربا ثالثنا كثالثيف زنية أحب إلي مف أف آكؿ ألف أزني
 تناقض

 .ُْْْان... حديث رقـ:( صحيح البخارم ، كتاب التفسير، سكرة البقرة، باب: فال تجعمكا هلل أنداد (ّ



 

-ّْٓ- 

عمػػرك بػػف مػػرة عنػػو، فمعػػؿ ىػػذا الشػػيا حممػػو عػػف رجػػؿ عػػف عمػػرك بػػف مػػرة، عػػف عبػػد اهلل بػػف 
  (ُ)المسكر مرسال، كأحالو عمى شعبة. قاؿ ابف رجب: كاألمر عمى ما ذكره العقيمي رحمو اهلل

فيالحظ كيؼ أدرؾ العقيمي أف الحديث ليس مػف حػديث شػعبة إذ لػيس لػو أصػؿ عػف     
معنى أف أصحاب شعبة لـ يرك أحػد مػنيـ ىػذا الحػديث، فيػك غريػب مسػتنكر حيػث لػـ شعبة ب

يػػركه ثقػػة عػػف شػػعبة، كلككنػػو أيضػػا يشػػبو أحاديػػث القصػػاص الػػذيف يتػػألفكف قمػػكب النػػاس بمثػػؿ 
   .  ىذه األحاديث التي يظير فييا أثر الصنعة كالكذب عمى الرسكؿ الكريـ

لرفاء أخذه عف رجؿ ضعيؼ عف عمػرك بػف مػرة كقد أدرؾ العقيمي أف عمر بف يزيد ا      
المعركؼ بالركاية عف الكذاب عبد اهلل بػف المسػكر المػدائني، فأسػقط الرجػؿ الضػعيؼ كألصػقو 
بشعبة، كىذا األمػر ال يخفػى عمػى النقػاد الػذيف يعرفػكف أحاديػث شػعبة التػي نخمكىػا كغربمكىػا، 

شػػػػعبة غيػػػػر الركايػػػػة التػػػػي تميػػػػؽ كيعرفػػػػكف أحاديػػػػث المػػػػدائني الكػػػػذاب، فالركايػػػػة التػػػػي تميػػػػؽ ب
 . بالمدائني. فرحـ اهلل نقاد الحديث

 إيػاس، أبػي بػف آدـ حػدثنا قاؿ الخالؿ، صبح بف الكليد بف العباس حدثنا - قاؿ الدكالبي: -ٕ
 عػف سػناف بػف سػعيد سػناف أبك حدثنا قاؿ األنصارم، مسعر بف اليذيؿ اهلل عبد أبك حدثنا قاؿ

 عسػػقالف فػػي بػػالمقبرة يبعػػث » :  اهلل رسػػكؿ قػػاؿ:  قػػاؿ ، عبػػاس ابػػف عػػف جبيػػر، بػػف سػػعيد
 حػديث ىػذا »: بشػر أبػك قاؿ ، « كمضر ربيعة بعدد منيـ رجؿ كؿ كيشفع شييد ألؼ سبعكف
 . « أعمـ كاهلل ، الكذابيف حديث يشبو كىك ، جدا منكر
كقكلو : كىػك يشػبو أحاديػث الكػذابيف، يقصػد بيػـ القصػاص، ألنيػـ ىػـ الػذيف يكػذبكف     

 . (ِ) كيركجكف مثؿ ىذه األحاديث الغريبة التي تتضمف مبالغات كتيكيؿ
 أىػػؿ مػػف -الػػرحمف عبػػد بػػف سػػعيد أنبػػأ: قػػاؿ شػػعيب بػػف أحمػػد كأخبرنػػي كقػػاؿ الػػدكالبي: -ٖ

 يزيػد عػف ميػراف، بػف الممػؾ عبػد حػدثنا: قػاؿ النصػيبي أيػكب بػف مكسػى حدثنا: قاؿ -أنطاكية
 نقػص أف   اهلل رسػكؿ نيػى): قػاؿ ىريػرة أبػي عػف محمػد، عػف عػكف، ابػف عف معاكية، أبي
      ميراف بف الممؾ كعبد. الكذابيف حديث يشبو قاؿ النسائي:.  (الشمس تطمع ىػػػػػػػػػػػحت اػػػػػػػػػػالرؤي

                                                           

 .ِٕٕ/ِ( ابف رجب ، المصدر السابؽ، (ُ
 . َُٖٕ( الكنى كاألسماء لمدكالبي : مف كنيتو أبك معاكية، رقـ:  (ِ



 

-ْْٓ- 

 . (ُ) مجيكالف معاكية أبك كيزيد معاكية، أبك
 خاتمـةال

 يتبيف مف خالؿ ىذه الدراسة:      
 . كف عمى سبيؿ الكعظ كالتذكير كالدعكة إلى اهلل تعالىأف تاريا القصص بدأ مبكران ل -
مع ظيكر الفتنة كظيكر أىؿ البػدع كػالخكارج كغيػرىـ بػدأ القػص يتخػذ منحػى فيػو انحػراؼ  -

 . عف المنيج القكيـ، مف خالؿ استعمالو مطية لتأييد الفرؽ أك التكسب
 .مكذب لما لـ يجد القصاص في صحيح السنة ما يركم غميميـ لجأ كثير منيـ ل -
أكثػػػر القصػػػاص لػػػيس مػػػف أىػػػؿ النقػػػد أك التثبػػػت كالمعرفػػػة فراجػػػت عمػػػييـ مركيػػػات منكػػػرة  -

 . كأحاديث باطمة فرككىا عمى أنيا ثابتة
تمتاز مركيات القصاص بككنيا ركيكة في لفظيا، فاسدة في معناىا، بعيدة عف األسػمكب   -

ركايػػػة تتخػػػذ طػػػابع النبػػػكم فػػػي الحػػػديث، ليػػػذا عػػػرؼ النقػػػاد طابعيػػػا كميزكىػػػا، كنقػػػدكا كػػػؿ 
 . أحاديث القصاص

سػاعد فػي نشػر مفػاىيـ مغمكطػة، كسػاعد  ركاية القصػاص ألحاديػث دكف أف يفقيػكا معناىػا -
 . في نشر القراءة المتشددة لمنصكص، أك القراءة ذات الطابع المتساىؿ

بذؿ العمماء جيكدان مشككرة في مكافحة أحاديػث القصػاص مػف خػالؿ التحػذير منيػا كبيػاف  -
 . كتأليؼ الكتب التي تبيف حقيقتيـ كأغراضيـ طابعيا،

أحاديث القصػاص تجػدىا فػي كتػب الػكعظ كالزىػد كفػي كتػب التفسػير كفػي كتػب الترغيػب،  -
كتتسـ بككنيا منػاكير يتفػرد بيػا الضػعفاء كالكضػاعكف، ليػذا يصػفيا النقػاد بككنيػا ال أصػؿ 

صػػنفييا، كمػػا دركا أف ليػا، ككجكدىػػا فػػي الكتػب المػػذككرة سػػاعد عمػى نشػػرىا لثقػػة النػاس بم
 .جاللة المصنؼ في الفقو أك التفسير ال تعني أنو متثبت في الحديث 

أحاديػػث القصػػاص مػػا زالػػت تنتشػػر فػػي المجتمػػع المسػػمـ، مػػف خػػالؿ كتػػب الزىػػد كالػػكعظ،  -
كمف خالؿ كثير مف الخطباء أك الكعاظ، فالقاص الذم ال يعي خطكرة ما يركم تجػده فػي 

 . ثياب الخطيب أك الكاعظ

                                                           

 .َٕ/ْ،  لساف الميزاف  ُِّْ( المرجع السابؽ: رقـ   (ُ



 

-ْٓٓ- 

تبػػػيف ىػػػذه الدراسػػػة أىميػػػة نشػػػر الػػػكعي بطػػػابع أحاديػػػث القصػػػاص، كمػػػف ينشػػػرىا، كعاقبػػػة  -
التركيج ليا، كفداحة ركاية ما ىك مكجكد فػي الكتػب التػي لػـ تمتػـز الصػحة دكف التأكػد مػف 

 . صحة الركاية
تغمغمت أحاديث القصػاص فػي أبػكاب االعتقػاد كفػي أبػكاب العبػادات، كفػي أبػكاب الترغيػب  -

فضائؿ األعماؿ، كقد احتج بيا بعض مف صػنؼ فػي ىػذه األبػكاب، ممػا سػاعد كالترىيب ك 
 . عمى ركاجيا

 كالحمد هلل عمى فضمو كتكفيقو
 قائمة المصادر

 ، اليند الجامعة السمفية .ُاألباطيؿ ، الجك زقاني، تحقيؽ عبدا لرحمف الفريكائي، ط -
 ، ُاإلسالمي، طأحاديث القصاص ، ابف  تيمية، تحقيؽ محمد الصباغ، المكتب  -
اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير، العالمة محمد أبك شيبة، دار الجيؿ بيركت،  -

ََِٓ. 
االنتصاؼ مف الكشاؼ بحاشية الكشاؼ لمزمخشرم، تفسير قكلو تعالى: ) كخٌر مكسى صعقان(  -

 .ُّْاألعراؼ /
 ُتحذير الخكاص مف أكاذيب القصاص، تحقيؽ الصباغ، ط -
عبد اهلل بف يكسؼ  : جماؿ الديف األحاديث كاآلثار الكاقعة في تفسير الكشاؼ لمزمخشرم تخريج -

 . السعد تحقيؽ : عبد اهلل بف عبد الرحمف  ُط  ُُْْ - الرياض -الزيمعي: دار ابف خزيمة 
يـ العزباكم، كمحمد عمي النجار، مطابع سجؿ العرب، ر تيذيب المغة، األزىرم، تحقيؽ عبد الك -

 .ُط
تحذير الخكاص مف أحاديث القيصاص، السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، تحقيؽ محمد  -

سالمي، ط  . ِالصباغ، المكتب اإلو
 . (ُالتذكير كالمذكر، ابف أبي عاصـ،) تحقيؽ خالد الردادم، دار المنار، الرياض، ط -
 . ُجامع الترمذم، تحقيؽ أحمد شاكر كآخركف، دار الكتب العممية، ط -
حقيؽ د. محمكد الطحاف، مكتبة المعارؼ، الرياض، تخالؽ الراكم: الخطيب البغدادم، مع ألالجا -

 . ُط
 . ِكالنشر، بيركت، ط ركح المعاني، لكلكسي، دار الفكر لمطباعة -
 .ُٓٗٗالسمسمة  الصحيحة، مكتبة المعارؼ، الرياض، ط جديدة،  -
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 .ُحديث، بيركت، طسنف أبي داكد السجستاني، تحقيؽ عزت الدعاس، دار ال -
 . ُسنف ابف ماجو، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، ط -
 شرح النككم عمى صحيح مسمـ/ دار الكتب العممية، بيركت، مصكرة . -
 . ُتحقيؽ نكر الديف، عتر، طشرح العمؿ، ابف رجب،  -
 صحيح مسمـ. تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، البابي الحمبي، مصكرة . -
 .ُ/  تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، ططبقات ابف سعد -
الضعفاء ألبي نعيـ األصبياني، تحقيؽ د. فاركؽ حمادة، دار الثقافة، ا لدار البيضاء، المغرب،  -

 . ُط
 .ُالضعفاء الكبير لمعقيمي، تحقيؽ قمعجي، ط -
 . ُعممية، بيركت، طالضعفاء كالمترككيف ، تحقيؽ عبد اهلل القاضي، دار الكتب ال -
 . ُٖٓٗعمؿ الحديث، ابف أبي حاتـ ، دار المعرفة، بيركت،  -
القصاص كالمذكريف، ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي، تحقيؽ: د. قاسـ السامرائي، دار أمية  -

 . َُّْ، ُلمنشر، الرياض، ط
 . ُّٖٗ،ِالكنى كاألسماء لمدكالبي، دار الكتب العممية، بيركت، ط -
ؼ كالبياف، ألحمد بف محمد النيسابكرم، الثعمبي، بتحقيؽ ابف عاشكر أبك أحمد، دار إحياء الكش -

 بيركت . -التراث العربي
 ميزاف االعتداؿ ، الذىبي، دار الفكر العربي، تحقيؽ البجاكم، ط بدكف . -
 . ُتحقيؽ حمدم، السمفي، دار الصميعي، الرياض، طالمجركحيف، ابف حباف،  -
 تاكل ، ابف تيمية، جمع كترتيب، عبدالرحمف بف محمد قاسـ، مؤسسة قرطبة، القاىرةمجمكع الف  -
 مسند أحمد، دار صادر، بيركت .  -
 . ِالمكضكعات ، ابف الجكزم، تحقيؽ عبد الرحمف محمد، دار الفكر العربي، بيركت، ط -
 المكضكعات،  محمد بف الحسف الصغاني،  ) عف المكسكعة الشاممة( . -
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 الحاديث الضايفة والموضوعة
 في فضائل شير رمضان

 دراسة نقدية
 (ُ)ععدا مصطفى مرتجى
 ممخص العحث

يقـك ىذا البحث عمى األحاديث الضعيفة كالمكضكعة الكاردة في فضائؿ شير 
رمضاف حيث جمعتيا مف كتب السنة كالمسانيد كالعمؿ كالضعيؼ كالمكضكع كالرجاؿ. 

بان يحاكي كتب السنف كمف ثـ ذىبت إلى دراسة أسانيدىا دراسة كعمدتي إلى ترتيبيا ترتي
تختص فقط بمكاطف الضعؼ عمى اختالؼ تمؾ المكاطف، أما ما كاف مف مكاطف القكة 
فمـ أتعرض لو. كقد كاف مجمكع تمؾ األحاديث ست كأربعيف حديثان منيا كاحده كعشركف 

 حديثان ضعيفان كخمسة كعشركف حديثان مكضكعان.
 مقدمةال

إف الحمد هلل نستعينو، كنستغفره، كنتكب إليو، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات 
أعمالنا، مف ييده اهلل فال ميضؿ لو، كمف ييضمؿ فال ىادم لو، كنشيد أف ال إلو إال اهلل 
كحده ال شريؾ لو، كأف محمدان عبده كرسكلو صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو كمف 

 الديف كسمـ تسميمان كثيرا، أما بعد:تبعيـ بإحساف إلى يـك 
فإنو ال يخفى عمى أحد ممف لو دراية بالعمـك الشرعية أف الحديث النبكم يتبكأ مف 

 ديف اهلل المنزلة الثانية بعد كتاب اهلل العزيز كىي أصؿ مف أصكؿ األحكاـ الشرعية.
نيكا أىًطيعيكا الم وى كىأىطً قاؿ تعالى:  ـٍ فىًإٍف يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمى يعيكا الر سيكؿى كىأيكًلي اأٍلىٍمًر ًمٍنكي

ٍيره تىنىازىٍعتيـٍ ًفي شىٍيءو فىريدُّكهي ًإلىى الم ًو كىالر سيكًؿ ًإٍف كيٍنتيـٍ تيٍؤًمنيكفى ًبالم ًو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر ذىًلؾى   خى
 .(ٗٓ)النساء: كىأىٍحسىفي تىٍأًكيالن 

ـي الر  كقاؿ تعالى:  مىا آتىاكي ـٍ عىٍنوي فىاٍنتىييكاكى مىا نىيىاكي ذيكهي كى  .(ٕ)الحشر:  سيكؿي فىخي
                                                           

 أستاذ الحديث المشارؾ بكمية التربية بجامعة األزىر بغزة. (ُ)
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مف األكامر، كما نيانا عنو مف النكاىي ال يككف إال باألخذ  كما أتانا الرسكؿ 
 بالصحيح مف حديثو مما ثبت في الصحاح كالسنف كالجكامع.

، قاؿ ثو ىذا كقد نفى اهلل اإليماف عمف نأل بنفسػو االحتكاـ إلى ما صح مف حدي
ـٍ تعالى:  رى بىٍينىييـٍ ثيـ  ال يىًجديكا ًفي أىٍنفيًسًي ا شىجى كٍّميكؾى ًفيمى ت ى ييحى بٍّؾى ال ييٍؤًمنيكفى حى رى فىال كى

مٍّميكا تىٍسًميمان  ييسى ٍيتى كى رىجان ًمم ا قىضى  ( ٓٔ)النساء: حى
سيكؿى فىقىٍد أىطىاعى مىٍف ييًطًع الر  كما أكد ذلؾ بجعؿ طاعة رسكؿ اهلل طاعة لو، فقاؿ: 

ال يمكف تحققيا إال باتباع سنتو المتمثمة بأقكالو  كطاعة رسكؿ اهلل  (.َٖ)النساء: الم وى 
كأفعالو كتقريراتو، كالتي بذؿ العمماء قديمان كحديثان جيكدان عظيمة، كأفنكا فييا أعمارىـ 

 ير كالكضع.كيجنبكىا التحريؼ كالتزك  ليحافظكا عمييا صحيحة نقية كما قاليا 
كرغـ تمؾ الجيكد العظيمة إال أنو أيدخؿ في الحديث النبكم مف قبؿ طكائؼ حاقدة، 

، كما أك جماعات ضالة، أك أناس جياؿ، أحاديث نسبكىا زكران كبيتانان إلى رسكؿ اهلل 
شغاليـ بما لـ  كاف منيا ضعيفان أك مكضكعان بيدؼ التمبيس كالتضميؿ عمى المسمميف كا 

  مدكا إلى تركيج ذلؾ كنشره.كقد ع يقمو 
كقد زاد في زماننا ىذا انتشار تمؾ األحاديث الكاىية ضعيفو كمكضكعو بيف أفراد 
المجتمع المسمـ عمى اختالؼ ثقافتيـ كمراتبيـ االجتماعية حتى أف الكثير منيـ يتداكليا 

 ، كمما يزيد مف خطكرة ىذا األمر أف بعضان عمى أنيا صحيحة ثابتة عف رسكؿ اهلل 
دكف التأكد منيا أك  –مف الخطباء كالكعاظ يكردكنيا في خطبيـ كمكاعظيـ كندكاتيـ 

كزاد األمر خطكرة حينما أخذت تنتشر عبر كسائؿ اإلعالـ المرئية  –اإلشارة إلى ضعفيا 
 كالمسمكعة كالمقركءة، ككذلؾ اإللكتركنية.

نو مف يكذب عمٌي مف ىذا الفعؿ فقاؿ: "ال تكذبكا عمٌي، فإ كقد حذر رسكؿ اهلل 
 قاؿ: إنو يمنعني أف أحدثكـ حديثان كثيران أف رسكؿ اهلل  كعف أنس  .(ُ)يمج النار"

 .(ِ)قاؿ: "مف تعمد عمي كذبان فميتبكأ مقعده مف النار"
                                                           

(. َُٔبرقـ ) ( باب إثـ مف كذب عمى النبي ّٖ( كتاب العمـ، )ِ(، )ُْٖ/ُصحيح البخارم )  (ُ)
 (.َُُ، َُٗ، َُٕكانظر رقـ )

 (.َُٖنفس السابؽ فقط رقـ )  (ِ)
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كسعة  –نقؿ األحاديث الضعيفة كالمكضكعة عمى رسكؿ اهلل  –كلخطكرة ىذا األمر
قؿ في العمؿ عمى جمع رأيت أف أساىـ بجيد المانتشارىا كجيؿ الكثير مف المسمميف بيا 

أك مكضكعة تتعمؽ بفضائؿ شير رمضاف عؿ ذلؾ يككف تنبييان كتذكيران  ةأحاديث ضعيف
لممسمميف. كحيث إف األحاديث الضعيفة كالمكضكعة في ىذا الباب قد أشار إلييا الكثير 

نفت  مف عمماء الحديث في كتبيـ المختمفة إال أف الجديد في ىذا البحث أنيا جيمعت كصي
كريتبت بطريقة تسيؿ عمى طالب العمـ االطالع عمييا كمعرفتيا كمعرفة ما فييا مف عمؿ 

 كانت سببان في ضعفيا أك كضعيا.
كقد جاء منيج البحث متمثالن في جمع تمؾ األحاديث مما تيسر لدم مف كتب 

ث ترتيبان ىك أقرب الحديث عمى اختالفيا ككذا كتب العمؿ كالرجاؿ. كرتبت تمؾ األحادي
إلى ترتيب كتب السنف، ثـ عمدت إلى الترجمة لما ىك سبب الضعؼ في ىذا الحديث 
مبينان ما ىي العمة أك العمؿ المكجكدة في سند الحديث تاركان الترجمة لمف ىك ثقة مف 
رجاؿ السند أك صدكقان. كما عمدت إلى تخريج الحديث كذلؾ مما تيسر لدم مف كتب 

طي صكرة كاممة عف الحديث يجعمنا نعرؼ مكاف كجكده. ثـ انتقمت إلى الحديث مما يع
إظيار درجة الحديث معتمدان في ذلؾ عمى أقكاؿ العمماء مف أىؿ الصحاح كالسنف ككذلؾ 
أىؿ كتب العمؿ ككتب الضعيؼ كالمكضكع، فإف لـ أجد ما يشفي الصدر اجتيدت في 

 بان.ذلؾ المقاـ راجيان مف اهلل أف يككف اجتيادم صكا
كقد عنكنت لتمؾ األحاديث بعناكيف تناسب متكنيا أك ما جاء فييا عمى النحك 

 التالي:
 مبشران بقدـك شير رمضاف. ما جاء في خطبة النبي  (ُ)
 ما جاء في فضؿ شير رمضاف. (ِ)
 ما جاء في أف رمضاف سيد الشيكر. (ّ)
 ما جاء في ىؿ يقاؿ رمضاف أك شير رمضاف. (ْ)
 مضاف؟ما جاء في لماذا سمي شير رمضاف: ر  (ٓ)
 ما جاء في طمب بمكغ شير رمضاف. (ٔ)
 ما جاء في فضؿ شير رمضاف عمى سائر الشيكر. (ٕ)
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 ما جاء في فضؿ اهلل عمى عباده في أكؿ ليمة مف شير رمضاف. (ٖ)
 ما جاء في أف اهلل يغفر لممسمميف في أكؿ ليمة مف ليالي شير رمضاف. (ٗ)
 ما جاء في عيتقاء اهلل في شير رمضاف. (َُ)
 ي شير رمضاف.ف ما جاء في صنع الرسكؿ  (ُُ)
 في ليؿ شير رمضاف. ما جاء في عدد ما صمى رسكؿ اهلل  (ُِ)
 ما جاء في فضؿ صياـ شير رمضاف بالمدينة النبكية. (ُّ)
 ما جاء في فضؿ صياـ شير رمضاف بمكة المكرمة. (ُْ)
 ما جاء في فضؿ الذكر في شير رمضاف. (ُٓ)
 ما جاء في فضؿ التسبيح في شير رمضاف. (ُٔ)
 ما جاء في االعتكاؼ في شير رمضاف. (ُٕ)
 ما جاء في مف كانت لو )حمكلة( كأدركو شير رمضاف. (ُٖ)
 ما جاء في أف الصياـ )معمؽ بيف السماء كاألرض( ال ييرفع إال بزكاة الفطر. (ُٗ)
 ما جاء في كفارة مف أفطر يكمان في شير رمضاف. (َِ)
 ما جاء في قضاء الفائت مف شير رمضاف. (ُِ)
 ما جاء في صياـ شير رمضاف في السفر. (ِِ)
 رمضاف. ما جاء في المكت في شير (ِّ)
 ما جاء في مخافة إضاعة شير رمضاف. (ِْ)
 

 الحديث الضايف والموضوع وحكم الامل عيمافي  تمييد
عرؼ ابف الصالح الحديث الضعيؼ بقكلو: كؿ حديث لـ  الحديث الضايف: –أواًل 

، كقد اختمؼ أىؿ العمـ (ُ)يجتمع فيو صفات الحديث الصحيح كال صفات الحديث الحسف
 يؼ إلى فريقيف.في العمؿ بالحديث الضع

                                                           

(، كانظر: اختصار عمـك الحديث البف كثير، كتدريب الراكم لمسيكطي. َِعمـك الحديث البف الصالح )  (ُ)
كعدالة الركاة كضبطيـ قد يككف تامان أك خفيفان، كعدـ  كشركط الحديث الصحيح كالحسف: اتصاؿ السند،

 الشذكذ كعدـ العمة، ككجكد العاضد.
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ذىب الفريؽ األكؿ إلى عدـ جكاز العمؿ بالحديث الضعيؼ مطمقان ال في األحكاـ ف
كال في العقائد كال في فضائؿ األعماؿ. كمف ىؤالء البخارم، كمسمـ، كأبك زكريا 

 النيسابكرم، كأبك زرعة الرازم، كأبك حاتـ الرازم، كابف الجكزم، كابف تيمية كغيرىـ. 
ن ما ألزمكا أنفسيـ الكشؼ عف معايب ركاة الحديث كناقمي األخبار كأفتكا قاؿ مسمـ: كا 

بذلؾ حيف سئمكا لما فيو مف عظيـ الخطر إذا األخبار في أمر الديف إنما تأتي بتحميؿ أك 
تحريـ أك أمر أك نيي، أك ترغيب أك ترىيب، فإذا كاف الراكم ليا ليس بمعدف لمصدؽ 

مف قد عرفو كلـ يبيف ما فيو لغيره ممف جيؿ معرفتو  كاألمانة ثـ أقدـ عمى الركاية عنو
.كقاؿ ابف الجكزم: إف قكمان منيـ كانكا (ُ)كاف آثمان بفعمو ذلؾ غاشان لعكاـ المسمميف

يضعكف أحاديث الترغيب كالترىيب، كلبس عمييـ إبميس بأننا نقصد حث الناس عمى 
عندىـ عمى ىذا الفعؿ  الخير ككفيـ عف الشر كىذا افتيات منيـ عمى الشريعة ألنيا

 .(ِ)مف كذب عمي متعمدان فميتبكأ مقعده مف النار ناقصة تحتاج إلى تتمة ثـ نسكا قكلو 
كقاؿ ابف العربي: ال يجكز العمؿ بالحديث الضعيؼ مطمقان ال في فضائؿ األعماؿ كال 

 .(ّ)في غيرىا
لى ذلؾ ذىب ابف تيمية األحاديث فقاؿ: كال يجكز أف يعتمد في الشريعة عمى  ،كا 

، كقاؿ أيضان: كلـ يقؿ أحد مف األئمة أنو يجكز (ْ)الضعيفة التي ليست صحيحة كال حسنة
 .(ٓ)أف يجعؿ الشيء كاجبان أك مستحبان بحديث ضعيؼ، كمف قاؿ ىذا فقد خالؼ اإلجماع

أما جماؿ الديف القاسمي فقاؿ: إنو ال يعمؿ بو مطمقان "الحديث الضعيؼ" ال في 
عيف كنسبو فضائؿ حكاه ابف سيد الناس في عيكف األثر عف يحيى بف ماألحكاـ كال في ال

 .(ٔ)ر بف العربي كالظاىر أنو مذىب البخارم كمسمـفي فتح المغيث ألبي بك

                                                           

 (.ِٖ/ُمقدمة صحيح مسمـ )  (ُ)
 (، كالحديث سبؽ تخريجو في مقدمة البحث.ُُُتمبيس إبميس )  (ِ)
 (.ِِٓ/ُتدريب الراكم )  (ّ)
 (.ٖٔ/ِتكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار )  (ْ)
 (.ُِٓ/ُكع الفتاكل )مجم  (ٓ)
 (.ُُّقكاعد التحديث )ص   (ٔ)
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كذىب الفريؽ الثاني الذيف في رأييـ أنو يجكز العمؿ بالحديث الضعيؼ ال في 
 ب كاضعيف لذلؾ شركطان األحكاـ كالعقائد بؿ فقط في فضائؿ األعماؿ كالترغيب كالترىي

، كالنككم، كزيف الديف العراقي، كابف حجر الييثمي، قد اتفقكا عمييا فمنيـ ابف حجر
، كقاؿ (ُ): أال يككف فيو حكـ كأف تشيد لو األصكؿابف حجر كالصنعاني حيث قاؿ

الصنعاني: إف األحاديث الكاىية جكزكا أم أئمة الحديث التساىؿ فيو، كركايتو مف غير 
ضعفو إذا كاف كاردان في غير األحكاـ كذلؾ كالفضائؿ كالقصص كالكعظ كسائر بياف ل

 .(ِ)فنكف الترغيب كالترىيب
أما الحديث المكضكع فقد عرفو ابف الصالح  الحديث الموضوع وحكم الامل عو: -ثانيًا 

بقكلو: كأعمـ أف الحديث المكضكع شر األحاديث الضعيفة كال تحؿ ركايتو ألحد عمـ حالو 
أم معنى كاف إال مقركنان ببياف كصفو بخالؼ غيره مف األحاديث الضعيفة التي في 

 .(ّ)يحتمؿ صدقيا في الباطف حيث جاز ركايتيا في الترغيب كالترىيب
 .(ْ)كقاؿ ابف كثير: كىك ما لـ يجتمع فيو صفات الصحيح كال صفات الحسف

ما أخذ الكاضع كقاؿ النككم: كأما الحديث المكضكع فيك المختمؽ المصنكع، كرب
كالمان لغيره فكضعو كجعمو حديثان، كربما كضع كالمان مف عند نفسو ككثير مف 
المكضكعات أك أكثرىا يشيد بكضعيا ركاكة لفظيا كاعمـ إف تعمد كضع الحديث حراـ 

 .(ٓ)بإجماع المسمميف الذم يعتد بيـ في اإلجماع
ؼ ككنو مكضكعان أك غمب قاؿ النككم: يحـر ركاية المكضكع عمى مف عر  حكم روايتو:

عمى ظنو كضعو فمف ركل حديثان عمـ أك ظف كضعو كلـ يبيف حاؿ ركايتو كضعو فيك 
داخؿ في ىذا الكعيد مندرج في جممة الكذابيف عمى رسكؿ اهلل 

 (ٔ). 

                                                           

 (.َٗٔ/ٓاإلصابة في تمييز الصحابة )  (ُ)
 (.ٖٔ/ِتكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار )  (ِ)
 (، كقد جعمو العمماء أدنى درجات الحديث الضعيؼ.ٖٓعمـك الحديث البف الصالح )ص   (ّ)
 (.ٓاختصار عمـك الحديث البف كثير )ص   (ْ)
 (.ٔٓ/ُشرح النككم عمى مسمـ )  (ٓ)
 (.ُٕ/ُشرح النككم عمى مسمـ )  (ٔ)



 

-ّٓٓ- 

: "مف كقاؿ ابف حجر: اتفقكا عمى تحريـ ركاية المكضكع إال مقركنان ببيانو لقكلو 
. كقاؿ في نكتو عمى ابف الصالح: (ُ)كذب فيك أحد الكاذبيف" حدث عني بحديث ييرل أنو

كفى بيذه الجممة كعيدان شديدان في حؽ مف ركل الحديث كىك يظف أنو كذب فضالن عمى 
 .(ِ)أف يتحقؽ ذلؾ كال يبينو ألنو جعؿ المحدث بذلؾ مشاركان لكاذبو في كضعو

ع العمـ بكضعو سكاء كاف كقاؿ جماؿ الديف القاسمي: اتفقكا عمى أنو تحـر ركايتو م
في األحكاـ أك القصص أك الترغيب كنحكىا إال مبينان كضعو لحديث مسمـ عف سمرة 

 .(ّ)مف كذب عمي ... الحديث قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
فعمى المسمـ سكاء كاف عالمان أك متعممان أف يككف حذران عندما ينقؿ الحديث عف 

ضعيفو حتى ال يككف مف أىؿ النار بسبب  رسكؿ اهلل عالمان عارفان لصحيح الحديث مف
  ركاية  عف رسكؿ اهلل مما لـ يقمو أك يفعمو.

قاؿ اإلماـ مسمـ: اعمـ كفقؾ اهلل تعالى أف الكاجب عمى كؿ أحدان عرؼ التمييز بيف 
صحيح الركايات كسقيميا كثقات الناقميف ليا مف المتيميف أف ال يركم منيا إال ما عرؼ 

رة في ناقمتو كأف يتقي منيا ما كاف عف أىؿ التيـ كالمعانديف مف مف صحة مخرجو كالستا
 .(ْ)أىؿ البدع

 مبشران بقدـك شير رمضاف  ( ما جاء في خطبة النبيُ)
حدثنا عمي بف حيجر السعدم، ثنا يكسؼ بف  قال اعن خزيمة في صحيحو: - ٔ

دعاف، عف سعيد بف المسي ب، عف زياد، ثنا ىماـ بف يحيى، عف عمي بف زيد بف جي
في آخر يـك مف شعباف فقاؿ: "أييا الناس قد  سمماف الفارسي قاؿ: خطبنا رسكؿ اهلل 

أظمكـ شير عظيـ شير مبارؾ شير فيو ليمة خير مف ألؼ شير، جعؿ اهلل صيامو 
فرضية كقياـ ليمة تطكعان مف تقرب فيو بخصمو مف الخير كاف كمف أدل فريضة فيما 

                                                           

(، المقدمة  باب ٖ/ُ(، كالحديث أخرجو مسمـ )ّْٓشرح تحفة الفكر في مصطمحات أىؿ األثر، )ص  (ُ)
 كجكب الركاية عف الثقات.

 (.ّٖٗ/ِالنكت عمى مقدمة ابف الصالح )عمـك الحديث البف الصالح( )  (ِ)
 (.ُّٕالتحديث ) قكاعد  (ّ)
 (.َٔ/ّشرح النككم عمى مسمـ )  (ْ)



 

-ْٓٓ- 

كمف أدل سبعيف فريضة فيما سكاه، كىك شير الصبر سكاه، كمف أدل فيو فريضة، كاف 
كالصبر ثكابو الجنة، كشير المكاساة، كشير يزداد فيو رزؽ المؤمف، مف فطر فيو صائمان 
كاف مغفرة لذنكبو، كعتؽ رقبتو مف النار، ككاف لو مثؿ أجره مف غير أف ينتقص مف 

اهلل ىذا الثكاب مف فطر أجره شيء، قالكا: ليس كمنا نجد ما يفطر الصائـ، قاؿ: يعطي 
صائمان عمى تمرة، أك شربة ماء، أك مذقة لبف، كىك شير أكلو رحمة، كأكسطو مغفرة، 

 .(ُ)كآخره عتؽ مف النار، ... الحديث"
يكسؼ بف زياد اليندم ضعؼ يكسؼ بف زياد، كىك  الولى: الحديث في إسناده عمتان:و 

: منكر الحديث، (ْ)، كزكريا الساجي(ّ)، كأبك حاتـ(ِ)قاؿ البخارمفعبداهلل(.  البصرم )أبك
 .(ٔ)، كقاؿ الدارقطني: مشيكر باألباطيؿ(ٓ)كقاؿ النسائي: ليس بثقة

ٍدعاف، كىك القرشي نزؿ البصرة. قاؿ بف  أما الثانية: فالكالـ في عمي بف زيد بف جي
س ىك ، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: لي(ٖ)، كقاؿ مرة: ليس بحجة(ٕ)معيف: ليس بذاؾ القكم

، أما البخارم فقاؿ: منكر (َُ)رة: ضعيؼػػػػػػ، كقاؿ م(ٗ)و الناسػػػػػبالقكم، ركل عن

                                                           

( باب فضائؿ شير رمضاف إف صح الخبر برقـ ٖ( كتاب الصياـ، )ٓ(، )ُُٗ/ّصحيح ابف خزيمة )  (ُ)
(، بسنده مف طريؽ محمد بف إسحاؽ بف َّٓ/ّ(، كالحديث أخرجو البييقي في شعب اإليماف )ُٕٖٖ)

( بسنده مف ِٖٔ(، كاألمالي لممحاممي )َّٖٔ، ّّّٔقـ )خزيمة عف عمي بف حجر بو .... نحكه بر 
(، كفضائؿ رمضاف البف ِّٗطريؽ سعيد بف أبي عركبة عف عمي بف زيد بف جيدعاف ... بو، نحكه )

(، بسنده مف طريؽ إسماعيؿ بف محمد بف أبي كثير الفارسي، عف عمي حجر ... بو، ُٔشاىيف )ص 
(، كالبداية كالنياية البف ُِٖالككثر لبقي بف مخمد )ص (، كانظر: فيما ركم في الحكض ك ُٔنحكه )
 (.ِْْ/ُٗكثير )

 (.ّٕٔ/ْ(، كالتاريا األكسط )ُّٖ/ٖالتاريا الكبير )  (ِ)
 (.ِِِ/ٗالجرح كالتعديؿ )  (ّ)
 (.ِٓٗ/ُْتاريا بغداد )  (ْ)
 (.ِٓٗ/ُْتاريا بغداد )  (ٓ)
 (.َِّ/ّلساف الميزاف )(، كانظر: َِّ/ّالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ٔ)
 ( ركاية الدكرم.ُُْ/ُتاريا ابف معيف )  (ٕ)
 (.ُٖٔ/ٔالجرح كالتعديؿ )  (ٖ)
 (.ُٖٔ/ٔالجرح كالتعديؿ )  (ٗ)

 (.ّْٕ/َِتيذيب الكماؿ ) (َُ)



 

-ٓٓٓ- 

، كقاؿ أبك زرعة (ِ)، كقاؿ ابف سعد: كاف كثير الحديث فيو ضعؼ كال يحتج بو(ُ)الحديث
، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: ليس بالقكم يكتب (ّ)الرازم: ليس بالقكم، كقاؿ مرة: ييـ كيخطئ

، (ْ)حتج بو، كىك أحب إلي مف يزيد بف أبي زياد، ككاف ضريران، ككاف يتشيعحديثو كال ي
. (ٔ)، كقاؿ ابف خزيمة: ال أحتج بو لسكء حفظو(ٓ)كقاؿ يعقكب الفسكم: اختمط في كبره

، (ٖ)، كقاؿ الذىبي: أحد الحفاظ ليس بالثبت(ٕ)كقاؿ الدارقطني: ال يزاؿ عندم فيو ليف
 .(ٗ)كقاؿ مرة أخرل: صكيمح

، كقاؿ ابف حجر: مداره عمى (َُ)قاؿ ابف خزيمة: إف صح الخبر الحديث: درجة
، كقاؿ (ُُ)بف زيد بف جدعاف، كىك ضعيؼ، أما يكسؼ بف زياد، فضعيؼ جدان اعمي 

 .(ُِ)الشككاني: ىك حديث منكر بمرة
 ( ما جاء في فضؿ شير رمضافِ)

ًمينىةى، حدثنا محمد بف يحيى بف أبي سى  قال أعو يامى الموصمي في مسنده: - ٕ
حدثنا عبداهلل بف رجاء، حدثنا جرير بف أيكب، عف الشعبي، عف نافع بف بردة، عف ابف 

يقكؿ: لك عمـ العباد ما في رمضاف،  –رمضاف  كقد أىىؿ   – مسعكد: أنو سمع النبي 
لتمنت أمتي أف يككف رمضاف السنة كميا، فقاؿ رجؿ مف خزاعة: حدثنا بو، قاؿ: إف 

                                                           

 (.ٕٔالضعفاء الصغير، ص (  (ُ)
 (.ِِٓ/ٕالطبقات الكبرل )  (ِ)
 (.ْْٕ/ِالمغني في الضعفاء )  (ّ)
 (.ُٖٔ/ٔيؿ )الجرح كالتعد  (ْ)
 (.ّٕ/ّالمعرفة كالتاريا )  (ٓ)
 (.ّْٗ/َِتيذيب الكماؿ )  (ٔ)
 (.ِٓسؤاالت البرقاني )ص   (ٕ)
 (.َُْمف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص   (ٖ)
 (.َْ/ِالكاشؼ )  (ٗ)

 (.ُٕٖٖ( برقـ )ُُٗ/ّصحيح ابف خزيمة ) (َُ)
 (.َٔٓ/ٓإتحاؼ الميرة بالفكائد المبتكرة ) (ُُ)
 (.ّْٗعة في األحاديث المكضكعة ، )صالفكائد المجمك  (ُِ)



 

-ٓٓٔ- 

ي في  إلى الحكؿ، حتى إذا كاف أكؿ يـك مف  لرمضاف مف رأس السنة الحكؿالجنة تىز 
رمضاف ىبت ريح تحت العرش فصفقت مف كرؽ الجنة فتنظر الحكر العيف إلى ذلؾ 

أعيننا بيـ كتقر أعينيـ  فيقمف: يا رب اجعؿ لنا مف عبادؾ في ىذا الشير أزكاجان، تقر
كج زكجة م في خيمة مف درة  ف الحكر العيفبنا، قاؿ: فما مف عبد يصـك رمضاف إال زي

كرىاته ًفي اٍلًخيىاـً مجكفة مما نعت اهلل،  كره مىٍقصي عمى كؿ امرأة منيف ( ِٕ)الرحمف:  حي
عمى لكف األخرل، كتعطى سبعيف لكنان مف الطيب ليس ليا  (ُ)سبعكف حمة، ليس فييا حمة

حمراء مكشحة بالدر  فييا لكف عمى ريح اآلخر، لكؿ امرأة منيف سبعكف سريران مف ياقكتة
، كفكؽ السبعيف فراشان سبعيف (ِ)عمى كؿ سرير سبعكف فراشان مف بكائنيا مف استبرؽ

لحاجاتيا، كسبعكف ألؼ كصيؼ، مع  (ْ)، لكؿ امرأة منيف سبعكف ألؼ كصيفة(ّ)أريكة
مف ذىب فييا لكف طعاـ يجد آلخر لقمة منيا لذة ال يجد ألكلو،  كؿ كصيؼ صفحة

لؾ عمى سرير مف ياقكت أحمر، عميو سكاراف مف ذىب مكشح كيعطى زكجيا مثؿ ذ
 .(ٓ)بياقكت أحمر، ىذا بكؿ يـك صاـ مف رمضاف سكل ما عمؿ مف الحسنات

ضعؼ جرير بف أيكب، كىك البجمي. قاؿ عنو  الولى: الحديث في إسناده ثالث عمل:و 
      ، (ٗ)ـ، كأبك حات(ٖ)، كقاؿ البخارم(ٕ)، كقاؿ مرة: ليس بشيء(ٔ)بف معيف: ضعيؼا

                                                           

مة إال أف تككف مف ثكبيف مف جنس كاحد. النياية في   (ُ) مؿ، كىي بركد اليمف كال تسمى حي مة: كاحدة الحي الحي
 (.َِّٓ/ُغريب الحديث كاألثر )

 (.َُْ/ُإستبرؽ: ىك ما غمظ مف الحرير. النياية في غريب الحديث كاألثر )  (ِ)
كؿ ما أيتكئ عميو مف سرير أك ًفراش أك منصة. النياية في غريب الحديث كاألثر أريكة: قيؿ ىك   (ّ)

(ُ/ُْٖ.) 
 (.ِْْ/ٓالكصيفة: األىمة. النياية في غريب الحديث كاألثر )  (ْ)
(، ُٖٖٔ( برقـ )َُٗ/ّ(، كصحيح ابف خزيمة )ِّٕٓ( برقـ )َُٖ/ٗمسند أبي يعمى المكصمي )  (ٓ)

ريؽ سيؿ بف حماد مف طريؽ سعيد بف أبي يزيد كمحمد بف يكسؼ كالبييقي في شعب اإليماف مف ط
 (.ّْٕٗ( برقـ )ُْْ/ٖكمييما ابف خزيمة البييقي عف جرير بف أيكب ... بو، نحكه )

 (.ٕٓمف كالـ أبي زكريا )ص   (ٔ)
 (، ركاية الدكرم.َْٓ/ّتاريا ابف معيف )  (ٕ)
 .(َُٕ/ِ(، كالتاريا الصغير )ُِٓ/ِالتاريا الكبير )  (ٖ)
 (.َّٓ/ِالجرح كالتعديؿ )  (ٗ)



 

-ٕٓٓ- 

كما قاؿ  .كزاد أبك حاتـ: كىك ضعيؼ الحديث : منكر الحديث،(ِ)، كالترمذم(ُ)كأبك زرعة
، كقاؿ أبك نعيـ: يضع (ٓ): ضعيؼ، كقاؿ الذىبي مرة ثانية: كاه(ْ)، كالذىبي(ّ)النسائي
 .(ٔ)الحديث

كقيؿ:  فيي ابف مسعكد قاؿ ابف األثير: كىك عبداهلل بف مسعكد الًغفارم. أما الثانية:
كمى عنو حديث طكيؿ في فضائؿ رمضاف، سماه بعضيـ في الركاية  أبك مسعكد الغفارم ري

 .(ٕ)عبداهلل، كأكثر ما يركم عنو ال يسمي
 فيي نافع بف بردة حيث لـ أعثر عمى ترجمة لو. أما الثالثة:

فإف في القمب مف  -إف صح الخبر-بف خزيمة في صحيحو قاؿ ادرجة الحديث: 
. (ٗ)، كقاؿ ابف حجر تفرد بو أيكب بف جرير كىك ضعيؼ(ٖ)ب البجميبف أيك اجرير 

 كأكرده ابف الجكزم في المكضكعات، كقاؿ: ىذا حديث مكضكع عمى رسكؿ اهلل 
 .(َُ)كالمتيـ فيو جرير بف أيكب

 ( ما جاء في أف رمضاف سيد الشيكرّ) 
الد بف يزيد حدثنا أحمد بف الكليد البغدادم، حدثنا خ قال العزار في مسنده: - ٖ

المكي، حدثنا يزيد بف عبدالممؾ، كىك النكفمي، عف صفكاف بف سميـ، عف عطاء بف 
 : سيد الشيكر شير رمضاف كأعظميا عيد، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل ػػػػػػػػػي سػػػػػار، عف أبػػػػػيس

                                                           

 (.َّٓ/ِالجرح كالتعديؿ )  (ُ)
 (.ّٖٗ/ُعمؿ الترمذم )  (ِ)
 (.َُِ( برقـ )ِٖالضعفاء كالمترككيف لمنسائي )  (ّ)
 (.ُِٗالمغني في الضعفاء )ص   (ْ)
 (.َِْ/ُالمقتنى في سرد الكنى )  (ٓ)
 (.َِِالمجركحيف البف حباف )ص   (ٔ)
 (.ََْ/ّأسد الغابة )  (ٕ)
 (.ُٖٖٔ( برقـ )َُٗ/ّصحيح ابف خزيمة )  (ٖ)
 (.ِْ/ٔالمطالب العالية )  (ٗ)

 (.ُٖٖ/ِالمكضكعات البف الجكزم ) (َُ)



 

-ٖٓٓ- 

 .(ُ)حيرمةن ذك الحجة
 قاؿ البزار: يزيد فيو ليف، كقد ركل عنو الجماعة

بف المغيرة اكىي ضعؼ يزيد بف عبدالممؾ، كىك ده عمة واحدة: الحديث في إسناو 
، كقاؿ مرة: ليس حديثو (ِ)بف معيف: ما كاف بو بأسا. قاؿ النكفمي بف نكفؿ بف الحارثا

كضعفو  ،ارم: أحاديثو سيئة ال شيءػ، كقاؿ البخ(ْ)، كقاؿ أحمد: عنده مناكير(ّ)بذاؾ
فقاؿ:  ،، أما أبك زرعة(ٔ)الحديث جدان  اؿ أبك حاتـ: ضعيؼ الحديث، منكرػ، كق(ٓ)جدان 

، كقاؿ النسائي: متركؾ (ٕ)كغمظ فيو القكؿ جدان  ،ضعيؼ الحديث كاىي الحديث
، كقاؿ ابف عدم: لو غير ما ذكرت مف (ٗ)، كقاؿ في مكضع آخر: ليس بثقة(ٖ)الحديث

                                                           

( )كلـ أعثر عميو في مسند البزار(، كالحديث في َٔٗ( برقـ )ْٕٓ/ُأكرده الييثمي في كشؼ األستار )  (ُ)
ريؽ عبدالممؾ بف أبي عثماف الكاعظ، (، فضائؿ شير رمضاف، مف طُّْ/ّشعب اإليماف لمبييقي )

عف أبي إسحؽ إبراىيـ بف محمد بف يحيى، عف محمد بف إسحؽ بف إبراىيـ، عف أحمد بف الكليد العدؿ 
( فضائؿ شير رمضاف، مف طريؽ القاضي أبك عمر ِٓٓ/ّ(، كشعب اإليماف لمبييقي )ّّٕٔبرقـ )

خرزاد الكازركني، عف مكسى بف إسحؽ محمد بف الحسيف بف محمد بف الييثـ، عف أحمد بف محمكد 
( فضائؿ شير رمضاف، مف طريؽ عبدالممؾ ُْٕ/ٖ(، كشعب اإليماف لمبييقي )ّٕٓٓاألنصارم برقـ )

بف أبي عثماف الكاعظ، عف أبي إسحؽ إبراىيـ بف محمد بف يحيى، عف محمد بف إسحؽ بف إبراىيـ، ا
( مف طريؽ األكفاني ّّٗ/ِٔا دمشؽ )(. كتاريّٕٗٓ( ك )ِّْٖعف أحمد بف الكليد العدؿ برقـ )

عف عبدالعزيز الكتاني عف تماـ بف محمد عف العباس بف محمد الدمشقي عف أحمد بف سعيد عف 
( )جميعيـ: البييقي في طرقو، كالخطيب كمييما عف يزيد بف ُُّٓعبدالرحمف بف يحيى الحراني برقـ )

 عبدالممؾ ...بو، نحكه(.
 (.ُٕٗ/ِّتيذيب الكماؿ )  (ِ)
 (.ُٖٗ/ِّالمرجع السابؽ )  (ّ)
 (.َِٔ/ِالتاريا الصغير )  (ْ)
 (.ُٗٗ/ِّتيذيب الكماؿ )  (ٓ)
 (.ُٗٗ/ِّالمرجع السابؽ )  (ٔ)
 (.ُٗٗ/ِّ(، كتيذيب الكماؿ )ّٗٗ/ِسؤاالت البرذعي )  (ٕ)
 (.َُُالضعفاء كالمترككيف )ص   (ٖ)
 (.ُٖٗ/ِّتيذيب الكماؿ )  (ٗ)



 

-ٓٓٗ- 

: (ّ)، كابف حجر(ِ)، كقاؿ الدارقطني(ُ)الحديث كليس بالكثير كعامة ما يركيو غير محفكظ
 .(ْ)ضعيؼ، كأكد ذلؾ الذىبي فقاؿ: مجمع عمى ضعفو

. أما (ٔ)، كقاؿ البييقي: في إسناده ضعؼ(ٓ)قاؿ البزار: يزيد فيو ليف  درجة الحديث:
عبدالرؤكؼ المناكم فقاؿ: رمز السيكطي لحسنو كليس كما قاؿ، ففيو كما قاؿ الييثمي 

 .(ٕ)بف عبدالممؾ النكفمي ضعفكهايزيد 
 سناده ضعيؼ.الحديث إ قمت:

 ( ما جاء في: ىؿ يقاؿ: رمضاف أك شير رمضاف؟ْ) 
حدثنا عمي بف سعيد، ثنا محمد بف أبي  قال اعن عدي في كتاعو الكامل: - ٗ

: "ال قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  معشر، حدثني أبي، عف سعيد المقبرم، عف أبي ىريرة 
 .(ٖ)لكا شير رمضاف"تقكلكا رمضاف، فإف رمضاف اسـ مف أسماء اهلل تعالى، كلكف قك 

نجيح بف عبدالرحمف.  كىككىي ضعؼ أبك معشر، الحديث في إسناده عمة واحدة: 
  .(َُ)، كضعفو النسائي(ٗ)قاؿ فيو البخارم: منكر الحديث

 
                                                           

 (.َِٔ/ٕ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  (ُ)
 (.َُِ/ّالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ِ)
 (.َّٔالتقريب )ص   (ّ)
 (.ُٕٓ/ِالمغني في الضعفاء )  (ْ)
 (.ْٕٓ/ُكشؼ األستار )  (ٓ)
 (.ُِْ/ّشعب اإليماف لمبييقي )  (ٔ)
 (.ُِِ/ْفيض القدير شرح الجامع الصغير )  (ٕ)
(، كما ُٖٗٓ(، )ُٖٖٓ( برقـ )َُِ/ْلكبرل لمبييقي )(، كالسنف آّ/ٕالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )  (ٖ)

(، كالفردكس بمأثكر ُّْ/ٔأف حديث أبي بكرة ضعيؼ حيث إف الحسف عنعنو. كانظر: فتح البارم )
(، قاؿ أبك حاتـ: ىذا خطأ إنما ىك قكؿ أبي َِٓ/ُ(، كعمؿ الحديث البف أبي حاتـ )ِٓ/ٓالخطاب )

(، كتنزيو الشريعة المرفكعة عف َُِ/ِمكضكعات البف الجكزم )(، كالٓٗ/ُىريرة، كالفكائد المجمكعة )
(، مف طريؽ عمي بف زيد، عف محمد بف ِّْ/ّ(، بياف الكىـ كاإليياـ )ُّٓ/ِاألحاديث المكضكعة )

 (.ْٔٗأبي معشر. كالىما عف أبي معشر ... بو، نحكه )
 (.ّْٗالضعفاء الصغير )ص   (ٗ)

 (.ِِٕالضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص  (َُ)



 

-َٓٔ- 

 .(ُ)قاؿ ابف الجكزم: ىذا حديث مكضكع ال أصؿ لودرجة الحديث: 
 تعالى مع كثرة مف قاؿ النككم: كىذا الحديث: كلـ يذكر أحد رمضاف في أسماء اهللك 

، كالصكاب ما ذىب إليو البخارم في صحيحو حيث قاؿ: باب ىؿ يقاؿ (ِ)صنؼ فييا
: مف صاـ رمضاف، رمضاف؟ أك شير رمضاف؟ كمف رأل كمو كاسعان؟ كقاؿ النبي 

قاؿ ابف حجر: كقد احتج البخارم بجكاز ذلؾ بعدة ك . (ّ)كقاؿ: ال تقدمكا رمضاف
ئي لذلؾ أيضان فقاؿ: باب الرخصة في أف يقاؿ لشير رمضاف . كقد ترجـ النسا(ْ)أحاديث
 .(ٓ)رمضاف

 ( باب ما جاء في لماذا سمي شير رمضاف: رمضاف؟ٓ)
أنبا اإلماـ محمد بف منصكر  قال الرافاي في التدوين في أخعار قزوين: – ٘

مد بف السمعاني في أماليو، أنبأنا أبك الحسف عبدالغفار بف عبدالسالـ، أنبأ أبك مسعكد أح
محمد بف عبداهلل بف شاذاف، أنبا أبك الحسف عمي بف الحسف بف أحمد بف إدريس 
القزكيني بيا، ثنا أبك الحسف عمي بف إبراىيـ بف سممة، ثنا أبك يعقكب إسحؽ بف أحمد 
بف حمداف، ثنا الحارث بف مسمـ، ثنا زياد بف ميمكف عف أنس بف مالؾ، قاؿ: قاؿ رسكؿ 

نما سمي رمضاف ألنو يرمض الذنكب، كأف في رمضاف ثالث في حديث ذكره: إ اهلل 
لياؿ مف فاتتو فاتو خير كثير، قاؿ عمر: يا رسكؿ اهلل: أم الميالي ىف؟ قاؿ: ليمة تسع 
عشرة، كليمة إحدل كعشريف كآخرىا سكل ليمة القدر مف لـ يغفر لو في شير رمضاف 

 .(ٔ)ففي أم شير يغفر لو

                                                           

 (.ُٕٖ/ِالمكضكعات البف الجكزم )  (ُ)
 (.ُُٔٓ( برقـ )َّٖاألذكار )ص   (ِ)
، )َّ(، )ّْٔ/ٔصحيح البخارم )  (ّ) ( باب ىؿ يقاؿ: رمضاف أك شير رمضاف؟ كمف ٓ( كتاب الصـك

 رأل كمو كاسعان.
 (.ُُّ/ْفتح البارم شرح صحيح البخارم )  (ْ)
( باب الرخصة في أف يقاؿ لشير رمضاف: ٔكتاب الصياـ، )( ِِ(، )َُّ/ْسنف النسائي الصغرل )  (ٓ)

 رمضاف.
 (.ِْٕ/ُالتدكيف في أخبار قزكيف )  (ٔ)



 

-ُٓٔ- 

تتمثؿ في أنني لـ أعثر عمى ترجمة ف لرعاة الولىأما ا الحديث في سنده ست عمل:و 
أربعة مف ركاة الحديث كىـ: عبدالغفار بف عبدالسالـ )أبك الحسف(، كعمي بف الحسف بف 
سحؽ بف أحمد بف حمداف )أبك يعقكب(، كالحارث بف مسمـ.  أحمد بف إدريس القزكيني، كا 

ؿ عبدالرحمف بف محمد فيي أحمد بف محمد بف عبداهلل بف شاذاف، قا أما الخامسة:
ىي الكالـ في زياد بف ميمكف مف حيث  والسادسة: .(ُ)اإلدريسي: ليس في الركاية بذاؾ

ضعفو ككضعو لمحديث، كىك زياد بف ميمكف أبك عمار البصرم. قاؿ أحمد سمعت أبا 
، كقاؿ (ِ)داكد قاؿ: أتينا زياد بف ميمكف فسمعتو يقكؿ: استغفر اهلل كضعؼ ىذه األحاديث

، كقاؿ مرة ثانية: (ْ)، كقاؿ يحيى بف معيف: ليس بشيء(ّ)نعيـ األصبياني: متركؾأبك 
، (ٕ)، كقاؿ النسائي(ٔ)، أما البخارم فقاؿ: ترككه(ٓ)ليس بشيء ال يساكم قميالن كال كثيران 

: متركؾ، كقاؿ أبك زرعة: كاىي (ٗ)، كأبك الحسف األزدم(ٖ)كأبك نعيـ األصبياني
، كقاؿ يزيد بف (ُُ)الرازم فقاؿ: كاف يقاؿ إنو كذاب ترؾ حديثو، أما أبك حاتـ (َُ)الحديث

، كذكره (ُّ)، كقاؿ الحجاج بف فركخ: حدثنا بأحاديث مناكير(ُِ)ىاركف: كاف كذابان 

                                                           

 (.ْْٔ/ٓتاريا بغداد )  (ُ)
 (.ِٗٗ/ّالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد )  (ِ)
 (.ّٖالضعفاء أبك نعيـ األصبياني )  (ّ)
 (.ُٖٓ/ّالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )  (ْ)
 (.ُِْ/ُ(، لساف الميزاف )َُّ/ُكيف البف الجكزم )الضعفاء كالمترك   (ٓ)
 (.ُْٖ/ِ(، كالضعفاء الصغير )َّٕ/ّالضعفاء الكبير )  (ٔ)
 (.ْْالضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص   (ٕ)
 (.ّٖالضعفاء لألصبياني )ص   (ٖ)
 (.َُٓ/ُالضعفاء البف الجكزم )  (ٗ)

 (.ْْٓ/ّالجرح كالتعديؿ ) (َُ)
 (.ْْٓ/ّالجرح كالتعديؿ ) (ُُ)
 (.ُِْ/ُلساف الميزاف ) (ُِ)
 (.ُٖٓ/ّالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم ) (ُّ)



 

-ِٓٔ- 

الرحمف بف ميدم: أنو  ، ىذا كقد أقر ألبي داكد الطيالسي كعبد(ُ)الدارقطني في الضعفاء
فقاؿ: عدكاف رجالن أذنب فيتكب ال يتكب اهلل  لـ يمؽ أنسان ثـ بمغيما أنو يركم عنو فأتياه،

عميو، قاال: عـ، قاؿ: فإني أتكب ما سمعت مف أنس قميالن كال كثيران، فكاف بعد ذلؾ يبمغنا 
أنو يركم عنو فتركنا، كقاؿ يزيد بف ىاركف: تركت أحاديثو ككاف كذابان قد استباف لي 

، كأحاديث مقدار ما يركيو ال ، أما ابف عدم فقاؿ: كال أعرؼ لو عف غير أنس(ِ)كذبو
 .(ّ)يتابعو أحد عميو

 زياد بف ميمكف كذاب كضاع باعترافو، فحديثو مكضكع. قمت:
زياد بف ميمكف كضاع، فيك حديث  ىميافي سنده ستة عمؿ، أ درجة الحديث:

 مكضكع.
حدثنا عبداهلل بف جعفر  قال أعو نايم الصعياني في تاريخ أصعيان: - ٙ

بداهلل الحجبي الحسيف بف معاذ بف حرب، ثنا محمد بف إبراىيـ بف الخشاب، ثنا أبك ع
العالء الشامي، ثنا الكليد بف مسمـ الدمشقي، عف عمرك بف محمد األصبياني، عف زيد 

ف أإال  بف أسمـ، عف عطاء بف ياسر، عف أبي سعيد الخدرم قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
عبد مسمـ لـ يكذب كلـ يغتب شير رمضاف شيران أمتى ترمض فيو ذنكبيـ فإذا صاـ 

 .(ْ)كفطره طيب خرج مف ذنكبو كما تخرج الحية مف سمخيا ... الحديث بطكلو
الكالـ في محمد بف إبراىيـ، كىك محمد بف إبراىيـ بف  الولى: الحديث في إسناده عمتان:و 

: منكر : كذاب، كقاؿ ابف عدم(ٔ)، كالدارقطني(ٓ)العالء الشامي )أبك عبداهلل(. قاؿ ابف حباف

                                                           

 (.ُُالضعفاء كالمترككيف لمدارقطني )ص  (ُ)
 (.ُْٖ/ِ(، كالصغير )َّٕ/ّ( بتصرؼ، كانظر تاريا البخارم الكبير)ْْٓ/ّالجرح كالتعديؿ )  (ِ)
 (.ُٖٓ/ّالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )  (ّ)
 (.ِّٓٗ( عف أبي سعيد، برقـ )ّٔٓ/ِ(، الفردكس بمأثكر الخطاب )ُٔٗ/ُاف )تاريا أصبي  (ْ)
 (.ْْٓ/ِالمغني في الضعفاء )  (ٓ)
 (.ٖٓسؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص   (ٔ)



 

-ّٓٔ- 

، أما (ِ)، كقاؿ محمد بف عكؼ: كاف يسرؽ الحديث(ُ)الحديث، كعامة أحاديثو غير محفكظة
 .(ّ)ابف حجر فقاؿ: منكر الحديث

أيضان الكالـ في عمرك بف محمد األصبياني، كىك عمرك بف محمد  والثانية:
ىك األصبياني. قاؿ أبك نعيـ األصبياني يركم عف زيد أسمـ كأراه صحؼ بعض الركاة ك 

، كقاؿ (ٔ)، كقاؿ مرة: ليس بثقة(ٓ)قاؿ ابف معيف: ال يسكل فمسان  ،(ْ)عندم عمر بف محمد
، (ٖ). كقاؿ النسائي(ٕ)بف المديني: كاف ضعيفان ال يكتب حديثو، كليس بشيءا

: متركؾ الحديث، كزاد أبك حاتـ: ضعيؼ (ُُ)، كابف حجر(َُ)كالذىبي ،(ٗ)كالدارقطني
، أما البخارم فقاؿ: منكر (ُّ)ة: ضعيؼ الحديث، كقاؿ أبك زرع(ُِ)منكر الحديث

، أما ابف عدم فقاؿ: كعامة أحاديثو ما (ُٓ)، كقاؿ ابف سعد كاف قميؿ الحديث(ُْ)الحديث
الحديث في إسناده درجة الحديث:  .(ُٔ)ال يتابعو الثقات عميو كالغمبة عمى حديثو المناكير

                                                           

 (.ِّٓ/ِْتيذيب ا لكماؿ )  (ُ)
 (.ْْٕ/ّميزاف االعتداؿ )  (ِ)
 (.ْٔٔالتقريب )ص   (ّ)
 (.ُٔٗ/ُتاريا أصبياف )  (ْ)
 (، ركاية الدارمي.ّْٓ/ّابف معيف ) تاريا  (ٓ)
 (.ُْٓسؤاالت ابف الجنيد  )ص   (ٔ)
 (.ُِْسؤاالت ابف أبي شيبة )ص   (ٕ)
 (.ِٖالضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص   (ٖ)
 (.ِٔ/ِالكاشؼ )  (ٗ)

 (.ْٗٔ/ِالمغني في الضعفاء ) (َُ)
 (.ُْْالتقريب )ص  (ُُ)
 (.ُُٔ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (ُِ)
 (.ُُٔ/ٔديؿ )الجرح كالتع (ُّ)
 (.ُِٓ/ِ(، كالتاريا الصغير )ُٓٔ/ٔالتاريا الكبير ) (ُْ)
 (، الجزء المتمـ.ِْٖطبقات ابف سعد ) (ُٓ)
 (.ُّ/ٓالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (ُٔ)



 

-ْٓٔ- 

حديث، كما قاؿ ابف حجر محمد بف إبراىيـ منكر الحديث، كعمر األصبياني متركؾ ال
 في كال الراكييف فالحديث مكضكع

 ( ما جاء في طمب بمكغ شير رمضافٔ) 
حدثنا عبداهلل، حدثنا عبيداهلل بف عمر، عف  قال أحمد عن حنعل في مسنده: - ٚ
إذا دخؿ  بف أبي الرقاد، عف زياد النيميرم، عف أنس بف مالؾ، قاؿ: كاف النبي ازائدة 

ارؾ لنا في رجب كشعباف، كبمغنا رمضاف، ككاف يقكؿ ليمة الجمعة رجب قاؿ: "الميـ ب
 .(ُ)غراء كيكميا أزىر"

قىاًد. قاؿ البخارم الولى: الحديث في إسناده عمتان: ، (ِ)ضعؼ زائدة، كىك زائدة بف أبي الرُّ
: منكر الحديث، كقاؿ أبك حاتـ: يحدث عف زياد النيميرم، عف أنس أحاديث (ّ)كالنسائي

، (ْ)كرة، كال ندرم منو، أك مف زياد كال أعمـ ركل عف غير زياد فكنا نعتبر بحديثومرفكعة من
 .(ٓ)كقاؿ البييقي: تفرد بو زياد

كذلؾ ضعؼ زياد النيميرم، كىك زياد بف عبداهلل النيميرم البصرم. قاؿ:  والثانية:
، كقاؿ (ٔ)بف معيف: ضعيؼ الحديث، كقاؿ في مكضع آخر: ليس بو بأسايحيى 

                                                           

(، مف َِٗ/ِ(، كالحديث أخرجو في البحر الزخار مسند البزار )ِِِٖ( برقـ )َِٔ/ٓمسند أحمد )  (ُ)
(، مف طريؽ محمد بف ّٕٓ/ّ(، كشعب اإليماف لمبييقي )ْْٗٔبرقـ )طريؽ أحمد بف مالؾ القشيرم 

(، مف طريؽ ّٗٔ/ٔ(، كحمية األكلياء )ُّٖٓ، ِّّٓالمؤمؿ، عف الفضؿ بف محمد القراني برقـ )
(، مف ُِِٔ/ِحبيب بف الحسف كعمي بف ىاركف، كالىما عف يكسؼ القاضي، كالطبراني في الكبير )

( برقـ ُٖٗ/ْأبي بكر المقدمي، كالطبراني في األكسط ) طريؽ يكسؼ القاضي، عف محمد بف
(، مف طريؽ عمي بف سعيد الرازم، عف عبدالسالـ بف عمر، جميعيـ عف زائدة بف أبي الرقاد، ّّٗٗ)

 عف زياد النميرم ... بو، نحكه.
 (.ّْالضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص   (ِ)
 (.ُِٕ/ٗتيذيب الكماؿ )  (ّ)
 (.ُِٕ/ٗتيذيب الكماؿ )  (ْ)
 (.ّٕٓ/ّشعب اإليماف لمبييقي )  (ٓ)
 (.ُِٕ/ٗتيذيب الكماؿ )  (ٔ)



 

-ٓٔٓ- 

، كقاؿ ابف حباف: (ِ)، كقاؿ أبك حاتـ: حديثو ال يحتج بو(ُ)طني: ليس بالقكمالدارق
 .(ٓ)، كالذىبي(ْ)، كابف حجر(ّ)يخطئ، كما ضعفو أبك داكد

قاؿ الطبراني: ال ييركل ىذا الحديث عف رسكؿ اهلل إال بيذا اإلسناد،  درجة الحديث:
زياد النميرم كعنو زائدة بف أبي . كقاؿ البييقي: تفرد بو (ٔ)تفرد بو زائدة بف أبي الرقاد

 . (ٖ). كقاؿ البزاز: زائدة إنما ينكر مف حديثو ما يتفرد بو. كقاؿ الييثمي: كضعفو(ٕ)الرقاد
 كعمى قكؿ البزار يككف الحديث منكر قمت:

 ( ما جاء في فضؿ شير رمضاف عمى سائر الشيكرٕ) 
مة األصبياني، ثنا شيباف حدثنا إبراىيـ بف نائ قال الطعراني في الماجم الكعير: - ٛ

    بف فركخ، ثنا نافع أبك ىرمز عف عطاء بف أبي رباح، عف ابف عباس قاؿ: قاؿ ا
، كأفضؿ النبييف: آدـ، كأفضؿ : "أال أخبركـ بأفضؿ المالئكة؟ جبريؿ رسكؿ اهلل 

األياـ: يـك الجمعة، كأفضؿ الشيكر: رمضاف، كأفضؿ الميالي: ليمة القدر، كأفضؿ 
 .(ٗ)مريـ بنت عمراف"النساء: 
كىي ضعؼ نافع أبك ىرمز، كىك السيممي  الحديث في إسناده عمة واحدة:و 

، كقاؿ (ُُ)بف معيف فقاؿ مرة: ليس بشيءا، أما (َُ)البصرم. قاؿ أحمد: ضعيؼ الحديث

                                                           

 (.ْٖ( برقـ )َُٗ/ِسنف الدارقطني )  (ُ)
 (.ِْٗ/ٗتيذيب الكماؿ )  (ِ)
 (.ِٓٓ/ْالثقات )  (ّ)
 (.ِْٗ/ٗتيذيب الكماؿ ) (ْ)
 (.َِِالتقريب )ص (ٓ)
 (.ّّٗٗ( برقـ )ُٖٗ/ْالمعجـ األكسط لمطبراني )  (ٔ)
 (.ُّٖٓ، ِّّٓ( برقـ )ّٕٓ/ّب اإليماف لمبييقي )شع  (ٕ)
 (.ُٔٔ( برقـ )ِْٗ/ُكشؼ األستار )  (ٖ)
 (.ُُُّٔ( برقـ  )َُٔ/ُُالطبراني في الكبر )  (ٗ)

 (.ِْٖ/ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ) (َُ)
 (.ْٗٔ/ِالمغني في الضعفاء ) (ُُ)



 

-ٓٔٔ- 

، (ّ): ال ييكتب حديثوثالثة، كقاؿ (ِ)، كذاب ليس يسكم حديثو فمسان (ُ)مرة ثانية: ليس بثقة
: ذاىب الحديث، كزاد أبك (ٔ)، كأبك زرعة(ٓ)، كقاؿ أبك حاتـ(ْ)فقاؿ: ليس بثقةأما النسائي 

حاتـ: متركؾ الحديث، أما ابف حباف فقاؿ: كاف ممف يركم عف أنس ما ليس مف حديثو، 
كأنو أنس آخر ال أعمـ لو سماعان، ال يجكز االحتجاج بو كال كتابة حديثو إال عمى سبيؿ 

، كقاؿ ابف عدم: (ٕ)عباس كعائشة نسخة مكضكعة االعتبار، ركل عف عطاء كابف
 . (ٖ)كعامة ما يركيو غير محفكظ كالضعؼ عمى ركايتو بٌيف

. كأفضؿ النبييف إنما ىك نبينا محمد بدليؿ (ٗ)قاؿ األلباني: مكضكعدرجة الحديث: 
يكمان بمحـ  قاؿ: أيتي رسكؿ اهلل  الحديث الصحيح الذم أخرجو مسمـ عف أبي ىريرة 

: "أنا سيد الناس يـك ت تعجبو فنيس منيا نيسة، فقاؿ ػػػػػػػو الذراع ككانػػػػػػػػع إليػػػػػػػفرف
 (َُ) "القيامة ..
 القكؿ كما قاؿ األلباني، ألجؿ نافع أبك ىرمز. قمت:

 ( ما جاء في فضؿ اهلل عمى عباده في أكؿ ليمة مف شير رمضافٖ) 
 مالي في فضل رمضان:قال محمد عن الحسن عن فنجويو في مجمس من ال -ٜ

حدثنا كالدم، حدثنا محمد بف بدر األمير، حدثنا حماد بف مدرؾ الفسنجاني، حدثنا 
قاؿ:  عثماف بف عبداهلل، حدثنا مالؾ، عف أبي الزناد، عف األعرج، عف أبي ىريرة 

ذا قاؿ رسكؿ اهلل  : "إذا كاف أكؿ ليمة مف شير رمضاف نظر اهلل عز كجؿ إلى خمقو، كا 
                                                           

 ( ركاية الدكرم.َُٖ/ْتاريا ابف معيف )  (ُ)
 (.ِّْ/ُُتيذيب الكماؿ )  (ِ)
 (.ُٔٓ/ّالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ّ)
 (.ِّْ/ُُتيذيب الكماؿ ) (ْ)
 (.ْٓٓ/ٕٖالجرح كالتعديؿ ) (ٓ)
 (.ْٓٓ/ٖالجرح كالتعديؿ ) (ٔ)
 (.ٖٓ/ّالمجركحيف البف حباف )  (ٕ)
 (.ْٖ/ٕالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )  (ٖ)
 (.ِّ/ِالسمسمة الضعيفة )  (ٗ)

 (.ُْٗ( باب أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا برقـ )ْٖ( كتاب اإليماف، )ُ) (،ُْٖ/ُصحيح مسمـ ) (َُ)



 

-ٕٓٔ- 

 عز كجؿ إلى عبده لـ يعذبو أبدان كهلل عز كجؿ في ليمة ألؼ ألؼ عتيؽ مف نظر اهلل
 .(ُ)النار"

ىي ضعؼ عثماف بف عبداهلل، بسبب كضعو الحديث في إسناده عمة واحدة: 
عثماف بف عبداهلل بف عمرك بف عثماف بف  األحاديث كركايتو األحاديث المنكرة، كىك:
بف لييعة، كغيرىـ بالمناكير، يكنى أبك عمر، عفاف، حدث عف مالؾ، كحماد بف سممة كا

، قاؿ (ِ)ككاف يسكف نصيبيف، كدار البالد، كحدث في كؿ مكضكع بالمناكير مف الثقات
، كقاؿ األزدم: ال (ّ)ابف عدم في مكضع آخر: حدث بالمناكير كلو أحاديث مكضكعات

حديثو إال مى الثقات ال يحؿ كتب ، كقاؿ ابف حباف: يضع الحديث ع(ْ)يحتج بحديثو
، كقاؿ أبك نعيـ األصبياني: يركل عف مالؾ، كالميث، كابف لييعة، كرشديف، (ٓ)عتباران ا

 .(ٔ)كحماد بف سممة، بالمناكير

                                                           

(، كىك آخر حديث مف كتاب ابف فنجكيو ٕمجمس مف األمالي في فضؿ رمضاف البف فنجكيو، ص )  (ُ)
(، مف طريؽ محمد بف أحمد ابف أبي َْٗ/ِ(، كأحاديث الشيكخ الثقات لقاضي مارستاف )ٔبرقـ )

(، مف طريؽ عبدالباقي ٖٓ/ِ(، كالكلئ المصنكعة )ّْبدر الكبير برقـ )الفكارس، عف محمد بف 
البزار، عف أحمد بف محمد البزار، عف الحسيف بف مظفر اليمداني، عف سعد بف عبداهلل بف منصكر 

(، مف طريؽ عاصـ بف الحسف ببغداد عف ابف أبي ّٔٓ/ِاألصفياني، كالترغيب كالترىيب لممنذرم )
(، كفي ُُٕٔف المنذر، جميعيـ عف حماد بف مدرؾ ... بو، كنحكه برقـ )الفكارس، عف محمد ب

(، مف ّّٓ/ّالترغيب كالترىيب كالكلئ المصنكعة زيادة طكيمة، انظرىا ... كشعب اإليماف لمبييقي )
  طريؽ عبدالصمد بف عمي بف مكـر البزار، عف يعقكب بف يكسؼ القزكيني، عف القاسـ بف الحكـ 

بف الكليد، عف حماد بف سممياف السدكسي عف الضحاؾ بف مزاحـ، عف عبداهلل بف العرني، عف ىشاـ 
( عف محمد بف ٕٓ/ِ(، كالتبصرة )ُِّْعباس ... بو، بنحكه، كفيو زيادة طكيمة، انظرىا ... برقـ )

 عف أبي ىريرة ... بو، بنحكه. –كلـ يذكر السند  –منصكر بسنده 
 (.ُٕٕ، ُٕٔ/ٓالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )  (ِ)
 (.َُٕ/ِالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ّ)
 (.َُٕ/ِالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ْ)
 (.َُٕ/ِالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ٓ)
 (.ُُٔالضعفاء ألبي نعيـ األصبياني )  (ٔ)



 

-ٖٓٔ- 

ىذا كقاؿ الخطيب: عثماف بف عبداهلل بف عمرك بف عثماف بف عبدالرحمف بف الحكـ 
 بف البيع بف أبي العاص أبك عمرك القرشي األمكم. ىكذا نسبو الحاكـ أبك عبداهللا

النيسابكرم كنسبو غيره إلى عثماف بف عفاف كقاؿ: ىك عثماف بف عبداهلل بف عمرك بف 
سة بف عمرك ببف عبدالممؾ بف سميماف بف عبدالممؾ بف عبداهلل بف عناعثماف بف محمد 

بف عثماف كاف جكاالن حدث بمصر، كالشاـ، كالحجاز، كبغداد، كالككفة، كالبصرة، ا
 .(ُ)، ككاف ضعيفان كالغالب عمى حديثو المناكيركخراساف، عف مالؾ
قاؿ ابف الجكزم: ىذا حديث مكضكع عمى رسكؿ اهلل كفيو مجاىيؿ درجة الحديث: 

 . كقاؿ السيكطي: مكضكع فيو مجاىيؿ بو عثماف (ِ)اف بف عبداهللػػػػػػػػػػػػػػػػـ بو عثمػػػػػػػػػػػػػكالمتي
 .(ّ)يضع

 مميف في أكؿ ليمة مف ليالي شير رمضاف( ما جاء في أف اهلل يغفر لممسٗ)
حدثنا محمد بف رافع، ثنا زيد بف حباب،  قال اعن خزيمة في صحيحو: - ٓٔ

، ثنا -إماـ مسجد ابف أبي عركبة –حدثني عمرك بف حمزة القيسي، ثنا خمؼ أبك الربيع 
: "يستقبمكـ كتستقبمكف" ثالث مرات، فقاؿ عمر بف أنس بف مالؾ قاؿ: رسكؿ اهلل 

خطاب: يا رسكؿ اهلل: كحي نزؿ، قاؿ: ال، عدك حضر؟ قاؿ: ال، قاؿ: فماذا؟ قاؿ: إف ال
اهلل عز كجؿ يغفر في أكؿ ليمة مف شير رمضاف لكؿ أىؿ ىذه القبمة، كأشار بيده إلييا 

: يا فالف، ضاؽ بو صدرؾ؟ فجعؿ رجؿ ييز رأسو كيقكؿ: با با، فقاؿ لو رسكؿ اهلل 
، فقاؿ: إف المنافقيف ىـ الكافركف، كليس لكافر مف ذلؾ قاؿ: ال، كلكف ذكرت المنافؽ

 .(ْ)شيء
                                                           

 (.ِِٖ/ُُتاريا بغداد )  (ُ)
 (.َُٗ/ِالمكضكعات البف الجكزم )  (ِ)
 (.ٖٓ/ِلمصنكعة )الكلئ ا  (ّ)
(، باب ذكر تفضؿ اهلل عز كجؿ عمى عباده المؤمنيف في أكؿ ليمة مف ُٖٗ/ّصحيح ابف خزيمة )  (ْ)

( برقـ َّٗ/ّ(. كالحديث أخرجو في شعب اإليماف لمبييقي )ُٖٖٓشير رمضاف بمغفرتو برقـ )
د ابف أيكب، (، مف طريؽ أحمد بف إسحؽ، عف محمُٓٔ(، كالبييقي في فضائؿ األكقات )ص ُِّٔ)

(، كاألحاديث المختارة لمضياء المقدسي ْٗعف مسمـ بف إبراىيـ عف عمرك بف حمزة ... بو، نحكه برقـ )
(، مف طريؽ عمر بف محمد المؤدب، عف محمد بف عبدالباقي األنصارم، عف عمي بف إبراىيـ ُُٕ/ٔ)
= (، كالضعفاء لمعقيمي ُُُِبف عيسى، عف أحمد بف جعفر بف حمداف، عف إبراىيـ بف عبداهلل برقـ )ا

 



 

-ٓٔٗ- 

ضعؼ عمرك بف حمزة، كىك: عمرك بف حمزة القيسي  الولى: الحديث في إسناده عمتان:
، كابف أبي (ِ)، كلـ يذكر فيو ىك كأحمد بف حنبؿ(ُ)البصرم. ذكره ابف حباف في الثقات

، كقاؿ ابف عدم: ما يركيو (ْ): ال يتابع في حديثوجرحان أك تعديالن، أما البخارم فقاؿ (ّ)حاتـ
 .(ٔ)، كقاؿ الدارقطني:  ضعيؼ(ٓ)غير محفكظ

، (ٖ)، كابف أبي حاتـ(ٕ)خمؼ أبك الربيع. ذكره البخارم في التاريا الكبير والثانية:
 ، كلـ يذكر فيو أحدان منيـ جرحان كال تعديالن.(ٗ)كابف حجر

الخبر، فإني ال أعرؼ خمفان أبا الربيع ىذا قاؿ ابف خزيمة: إف صح درجة الحديث: 
، كقاؿ الطبراني في (َُ)بعدالة كال جرح. كال عمرك بف حمزة القيسي المدني ىك دكنو

                                                                                                                                                    

براىيـ بف محمد، كمشيخة أبك الطاىر بف ُِِٕ( برقـ )ّٓٔ/ّ)=  (، مف طريؽ محمد بف خزيمة كا 
(، مف ّٕ/ٔ( مف طريؽ عمر بف الحسف بف ميمكف، كالمطالب العالية )َِ( برقـ )ٕٖأبي صقر )ص 

راىيـ عف عمرك بف حمزة (، جميعيـ عف مسمـ بف إبََُٖطريؽ إبراىيـ بف محمد بف عرعرة برقـ )
القيسي ... بو، بنحكه. كقد جاء في تاريا عمي بف ىبيرة بيف مسمـ بف إبراىيـ كخمؼ بف الربيع فأخرجو 
مف طريؽ أبك عمي بف المغيرة عف عاصـ بف سعيد الصفار عف إسحؽ الكزدكلي عف مسمـ بف إبراىيـ 

(، مف ُٖٓ/ٓلطبراني في األكسط )عف عمي بف ىبيرة عف خمؼ بف الربيع ... بو، نحكه. كأخرج ا
طريؽ الفضؿ بف صالح الياشمي عف الصمت بف مسعكد الجحدرم عف عمرك بف حمزة بف القيسي ... 

 (.ّْٓٗ: فإذا استقبمكـ كماذا تستقبمكف ثالثان، قاؿ ... بو برقـ )بو، بمفظ، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
 (.ْٕٗ/ٖالثقات البف حباف )  (ُ)
 (.ُّْ/ُأحمد )اإلكماؿ لرجاؿ   (ِ)
 (.ِِٖ/ٔالجرح كالتعديؿ )  (ّ)
 (.ِّٓ/ٔالتاريا الكبير )  (ْ)
 (.ُّْ/ٓالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )  (ٓ)
 (.ّْٖ/ِ(، كالمغني في الضعفاء )ِِٓ/ِالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ٔ)
 (.ُّٗ/ّالتاريا الكبير )  (ٕ)
 (.ِِٖ/ٔالجرح كالتعديؿ )  (ٖ)
 (.ُّٓ/ّالتيذيب )  (ٗ)

(، باب ذكر تفضؿ اهلل عز كجؿ عمى عباده المؤمنيف في أكؿ ليمة مف ُٖٗ/ّصحيح ابف خزيمة ) (َُ)
 (.ُٖٖٓشير رمضاف ... بمغفرتو إياىـ برقـ )



 

-َٕٓ- 

، كقاؿ (ُ)األكسط ال ييركل ىذا الحديث عف أنس إال بيذا اإلسناد تفرد بو عمرك بف حمزة
لـ يذكر فييما جرحان. الضياء المقدسي في األحاديث المختارة: ذكرىما ابف أبي حاتـ ك 

كقاؿ خمؼ بف ميراف أبك الربيع إماـ مسجد ابف أبي عركبة كخمؼ أبك الربيع الذم ركل 
عف القيس آخر غيره. كلعميما كاحد كاهلل أعمـ. كقاؿ في عمرك بف حمزة القيسي: ركل 

. كقاؿ (ِ)عنو مسمـ بف إبراىيـ كمحمد بف سعيد بف الكليد الخزاعي آخر إسناده ضعيؼ
 .(ّ)لباني: منكراأل

لجيالة خمؼ بف الربيع كلعدـ بياف حاؿ  (ْ)قاؿ الباحث: القكؿ فيو ما قالو األلباني
 عمرك بف حمزة.

 ( ما جاء في عتقاء اهلل في شير رمضافَُ) 
حدثنا إبراىيـ بف مضارب بف إبراىيـ، ثنا  قال العييقي في شاب اإليمان: - ٔٔ
ف منصكر، ثنا مبشر بف عبداهلل بف رزيف، ثنا بف محمد بف الحسف، ثنا الحسيف باجعفر 

: إف أبك األشيب جعفر بف الحارث، عف أبي سيؿ، عف الحسف، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
اهلل تعالى في كؿ ليمة مف رمضاف ستمائة ألؼ عتيؽ مف النار فإذا كاف آخر ليمة أعتؽ 

 .(ٓ)اهلل بعدد مف مضى
ي لـ أعثر عمى ترجمة إبراىيـ بف مضارب أن يةالولى والثان الحديث في إسناده ثالث عمل:

 ابف شياب بدالن مف أبي سيؿ. (ٔ)بف إبراىيـ، كذا أبك سيؿ. كقد جاء في الكلئ المصنكعةا
شيب الككفي النخعي. قاؿ ابف أبك األ فيي ضعؼ جعفر بف الحارث، أما الثالثة:

د: ليس حديثو ، كقاؿ يحيى بف سعي(ٖ)، كقاؿ مرة: ليس بشيء(ٕ)ليس ىك بثقة معيف
                                                           

 (.ُٖٓ/ٓالطبراني في األكسط )  (ُ)
 (.ُُُِ( برقـ )ُُٕ/ٔاألحاديث المختارة ) (ِ)
 (.َُٓ/ُضعيؼ الترغيب كالترىيب ) (ّ)
 (.َُٓ/ُترغيب كالترىيب )ضعيؼ ال (ْ)
 (.َّْٔ(، فضائؿ شير رمضاف برقـ )َّّ/ّشعب اإليماف لمبييقي )  (ٓ)
 (.ٖٔ/ّالكلئ المصنكعة )  (ٔ)
 ( ركاية الدكرم.َْٔ/ّتاريا ابف معيف )  (ٕ)
 (.َُٕ/ُالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ٖ)



 

-ُٕٓ- 

 ،، أما أبك حاتـ(ّ)كقاؿ النسائي: ضعيؼ ،(ِ)، أما البخارم فقاؿ: منكر الحديث(ُ)بشيء
، كقاؿ ابف عدم: (ٓ)، كقاؿ أبك زرعة: ال بأس بو عندم(ْ)فقاؿ: شيا ليس بحديثو بأس

كأحاديثو حساف كأرجك أنو ال بأس بو، كىك ممف يكتب حديثو، كلـ أجد في أحاديثو 
ابف حباف: يخطئ في الشيء بعد الشيء كلـ يكثر خطؤه حتى  كقاؿ، (ٔ)حديث منكران 

 د كىك مف الثقات يقرب يصير مف المجركحيف في الحقيقة كلكنو ممف ال يحتج بو إذا انفر 
 (ٕ)أستخير اهلل فيو ممفكىك 

 .(ٖ)قاؿ البييقي: ىكذا جاء مرسالن  درجة الحديث:
عيؼ ألجؿ إبراىيـ بف مضارب مرسؿ مف مراسيؿ الحسف البصرم، إسناده ض قمت:

 ترجمة ابف سيؿ، كجعفر بف الحارث منكر الحديث. جد، ككذلؾ لـ أترجمة  جد لولـ أ
 في شير رمضاف ( ما جاء في صنع الرسكؿ ُُ)

حدثنا الربيع بف سميماف، حدثنا ابف كىب،  قال اعن خزيمة في صحيحو: -ٕٔ
بي عمرك، عف المطمب بف حدثني سميماف كىك ابف بالؿ، حدثني عمرك كىك ابف أ

إذا دخؿ رمضاف شد  أنيا قالت: كاف رسكؿ اهلل  عبداهلل، عف عائشة زكج النبي 
 .(ٗ)مئزره ثـ لـ يأت فراشو حتى ينسما

                                                           

 (.َُٕ/ُالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ُ)
 (.ِْعفاء الصغير )ص الض  (ِ)
 (.ِٖالضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص   (ّ)
 (.ْٕٔ/ِالجرح كالتعديؿ )  (ْ)
 (.ْٕٔ/ِالجرح كالتعديؿ )  (ٓ)
 (.ُّٕ/ِالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (ٔ)
 (.ُِِالمجركحيف )ص   (ٕ)
 (.َّْٔ( برقـ )َّّ/ّشعب اإليماف لمبييقي )  (ٖ)
(، كالحديث أخرجو ُِِٔاستحباب االجتياد في العمؿ برقـ ) (، بابِّْ/ّصحيح ابف خزيمة )  (ٗ)

(، مف طريؽ القاسـ بف ميدم عف أبك مصعب عف عبدالعزيز ابف ُُٕ/ٓالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )
( مف الطريؽ َُّ/ّ(، كشعب اإلثماف لمبييقي )ِّْٔمحمد عف عمرك بف أبي عمرك ... بو، بنحكه )

س محمد بف يعقكب عف الربيع بف سميماف ... بو، نحكه برقـ نفسو كمحمد بف مكسى، عف أبي العبا
(ِّْٔ.) 



 

-ِٕٓ- 

ضعؼ عمرك بف أبي عمرك، كىك: عمرك بف أبي عمرك  الولى: الحديث في سنده عمتان:و 
كقاؿ مرة ثانية: ليس بالقكم، ، (ُ)مكلى المطمب. قاؿ يحيى بف معيف: في حديثو ضعيؼ

، ذكره ابف حباف في (ّ)، كقاؿ في الثالثة: لـ يرك عنو مالؾ، كاف يستضعفو(ِ)ليس بحجة
 .(ْ)الثقات كقاؿ: ربما أخطأ يعتبر حديثو مف ركاية الثقات

االنقطاع بيف المطمب بف عبداهلل كعائشة حيث لـ يسمع منيا، كالمطمب  والثانية:
 بف المطمب بف حنطب المخزكمي. نيسب إلى جده األعمى، قاؿ ىك: المطمب بف عبداهلل

، كقاؿ مرة ثانية: كاف كثير الحديث ال يحتج لو (ٓ)ابف سعد: كاف صاحب مراسيؿ
، كقاؿ البخارم: ال أعرؼ لممطمب بف حنطب مف أحد مف الصحابة سماعان إال (ٔ)بحديثو

قكلو حدثني مف شيد خطبة النبي 
ؿ: لـ يدرؾ عائشة، كلـ يسمع ، أما أبك حاتـ فقا(ٕ)

، كعامة أحاديثو مراسيؿ لـ يدرؾ أحدان مف الصحابة إال سيؿ ابف سعد، كأنس بف (ٖ)منيا
، كقاؿ أبك زرعة: أرجك أف يككف سمع مف (ٗ)مالؾ كسممة بف األككع كمف كاف قريبان منيـ

 .(َُ)عائشة
بيف الحديث إسناده ضعيؼ بسبب ضعؼ المطمب، كاالنقطاع درجة الحديث: 

 بف عبداهلل كعائشة رضي اهلل عنيا كباقي رجالو ثقات.االمطمب 

                                                           

 ( ركاية الدكرم.َّّ/ّتاريا ابف معيف )  (ُ)
 (.َِِ/ِ(، الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )ِِٓ/ٔالجرح كالتعديؿ )  (ِ)
 (.ِِٓ/ٔالجرح كالتعديؿ )  (ّ)
 (.ُٖٓ/ٓالثقات البف حباف )  (ْ)
 (.ُّْء المتمـ )صطبقات ابف سعد الجز   (ٓ)
 (.ّٕٗخالصة تذىيب تيذيب الكماؿ )ص  (ٔ)
 (.ُِٖجامع التحصيؿ )ص   (ٕ)
 (.َِٕ/ِالكاشؼ )  (ٖ)
 (.َّٕتحفة التحصيؿ )ص   (ٗ)

 (.َّٕتحفة التحصيؿ )ص  (َُ)



 

-ّٕٓ- 

أما الشطر األكؿ مف الحديث كالذم قالت فيو عائشة رضي اهلل عنيا: إذا دخؿ 
 .(ُ)رمضاف شد مئزره فقد أخرجو البخارم في صحيحو

 في ليؿ شير رمضاف ما صمى رسكؿ اهلل  ( ما جاء في عددُِ) 
حدثني أبك نعيـ قاؿ: حدثني أبك شيبة، عف  ي مسنده:قال ععد عن حميد ف - ٖٔ

يصمي في رمضاف عشريف  الحكـ، عف مقسـ، عف ابف عباس قاؿ: كاف رسكؿ اهلل 
 .(ِ)ركعة كيكتر بثالث

كىي ضعؼ إبراىيـ بف عثماف، أبك شيبة العبسي الحديث في إسناده عمة واحدة: 
بف حنبؿ: ا، كقاؿ (ْ): ليس بثقةبف معيفا، كقاؿ (ّ)الككفي. قاؿ البخارم: سكتكا عنو

ككذا قاؿ  ،(ٓ)منكر الحديث قريب مف الحسف بف عمارة كالحسف متركؾ الحديث
، كقاؿ أبك حاتـ: ترككا (ٖ)كقاؿ أبك زرعة: ضعيؼ : متركؾ،(ٕ)كالييثمي (ٔ)النسائي

                                                           

إذا دخؿ العشر شد مئزره كأحيى ليمو كأيقظ أىمو. صحيح البخارم  قالت عائشة: كاف النبي   (ُ)
 (.ُْٖٖ( باب العمؿ في العشر األكاخر )ٓ( كتاب فضؿ ليمة القدر، )ِّ(، )ُّٓ/ٕ)

( ك َُٖ( برقـ )َّ/ِ(، كالطبراني في األكسط )ّٓٔ( برقـ )ُِٖمسند عبد بف حميد )ص   (ِ)
(، مف طريؽ أحمد بف يحيى الحمكاني كمحمد بف جعفر الرازم، كالطبراني في ٖٗٓٓ( برقـ )ُٕٔ/ُِ)

(، مف طريؽ محمد بف جعفر بالرازم جميعيـ مف طريؽ عمي بف َُُِِ( برقـ )ّّٗ/ُُالكبير )
(، مف ْٕٕٕ( برقـ )ّْٗ/ِ(، كابف أبي شيبة في مصنفو )َِْ/ُالجعد، كالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )

   (ْٔٗ/ِ(، كالبييقي في السنف الكبرل )ْٓ/ُِطريؽ يزيد بف ىاركف، كالخطيب في تاريا بغداد )
(، ثالثتيـ، عف منصكر بف أبي ُّْٗياـ في شير رمضاف برقـ )( باب في عدد ركعات القِٔٔ)

مزاحـ كجميعيـ ]الطبراني في األكسط كالكبير، كابف عدم في الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، كالخطيب في 
 تاريا بغداد، كالبييقي في السنف[، عف أبي شيبة ... بو، نحكه.

 (.ٖٓ/ِالتاريا البكير )  (ّ)
 (.ِِْالدارمي )ص  تاريا عثماف بف سعيد  (ْ)
 (.ُْ/ُالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ٓ)
 (.ُِالضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص   (ٔ)
 (.َُِ/ِمجمع الزكائد )  (ٕ)
 (.ُْ/ُالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ٖ)



 

-ْٕٓ- 

كما ذكره الدارقطني  ،(ّ)، كقاؿ أبك داكد: ضعيؼ الحديث(ِ)ال تكتب عنو شيئان  ،(ُ)حديثو
 .(ْ)في الضعفاء

، كقاؿ (ٓ)قاؿ الطبراني: لـ يرك ىذا الحديث عف الحكـ إال أبك شيبةدرجة الحديث: 
، كقاؿ (ٔ)البييقي في الكبرل: تفرد بو أبك شيبة إبراىيـ بف عثماف العبسي كىك ضعيؼ

المزم: قاؿ صالح بف محمد البغدادم ضعيؼ أبك شيبة إبراىيـ بف عثماف ال يكتب 
 يث مناكير منيا عف الحكـ، عف مقسـ، عف ابف عباس، أف النبي  حديثو، ركل أحاد
كقاؿ: إسناده ضعيؼ، كقد عارضو  ،. كقد ذكره ابف حجر في الفتح(ٕ)كاف ... الحديث

ليالن مف  مع ككنيا أعمـ بحاؿ النبي  (ٖ)حديث عائشة ىذا الذم في الصحيحيف
 .(َُ)نكره مف جية متنو. أما الزيمعي فقد ضعفو مف ًقبؿ إسناده، ثـ أ(ٗ)غيرىا

                                                           

 (.ُْ/ُالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ُ)
 (ُالضعفاء كالمترككيف لمدارقطني )ص   (ِ)
 (.ِٖٓ/ِسؤاالت اآلجرم )  (ّ)
 (.ُالضعفاء كالمترككيف لمدارقطني )ص  (ْ)
 (.َُُِِ( برقـ )ّّٗ/ُُالطبراني في الكبير ) (ٓ)
 (.ْٔٗ/ِالسنف الكبرل لمبييقي ) (ٔ)
 (.ُْٗ/ِتيذيب الكماؿ ) (ٕ)
، )َّ(، )ِْٓ/ْفتح البخارم شرح صحيح البخارم )  (ٖ) ضاف ( باب فضؿ مف قاـ رمُ( كتاب الصـك

 (، كالحديث عف أبي سممة بف عبدالرحمف أنو سأؿ عائشة: كيؼ كانت صالة رسكؿ اهلل ُْٕٖبرقـ )
في رمضاف؟ قالت: "ما كاف يزيد في رمضاف، كال في غيره، عمى إحدل عشرة ركعة، يصمي أربعان، فال 

، قالت تسأؿ عف حسنيف كطكليف ثـ يصمي أربعان، فال تسأؿ عف حسنيف كطكليف ثـ يصمي ثالثان 
عائشة، فقالت: يا رسكؿ اهلل أتناـ قبؿ أف تكتر؟ قاؿ: يا عائشة إف عيني تناماف كال يناـ قمبي". صحيح 

 (.َِِ/ُ(، كانظر الدراية في تخريج أحاديث اليداية )ُْٕٖ( برقـ )ِٓٗ/ٔالبخارم مع الفتح )
 (.ِْٓ/ْفتح البارم )  (ٗ)

تحاؼ الخيرةِِٖ/ّانظر: نصب الراية ) (َُ) (، برقـ ُُٕ/ِالميرة بزكائد المسانيد العشرة ) (، كا 
(ُِٕٓ/ّ.) 



 

-ٕٓٓ- 

 ( ما جاء في فضؿ صياـ شير رمضاف بالمدينة النبكيةُّ)
حدثنا الحسف بف عمي بف نصر الطكسي،  قال الطعراني في الماجم الكعير: - ٗٔ

ثنا عبداهلل بف أيكب المخرمي، ثنا عبداهلل بف كثير بف جعفر، عف أبيو، عف جده، عف 
: رمضاف بالمدينة خير مف ألؼ رمضاف فيما بالؿ بف الحارث قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 

 .(ُ)سكاىا مف البمداف كجمعةه بالمدينة خير مف ألؼ جمعةه فيما سكاىا مف البمداف
بف جعفر اىي سكء حفظ عبداهلل بف كثير، كىك: الحديث في إسناده عمة واحدة: 

 .(ّ)ؿ، قاؿ ابف حجر: مقبك (ِ)المدني. قاؿ ابف حباف: كاف كثير التخميط ال يحتج بو
أم عبداهلل  –ذا قاؿ الذىبي بعد أف أخرج ىذا الحديث: ال يدرل مف درجة الحديث: 

كىذا باطؿ كاإلسناد مظمـ تفرد بو عنو أيكب المخرمي، لـ يحسف  -بف كثير بف جعفرا
. كقيؿ: ىك عبداهلل بف كثير بف جعفر بف أبي (ْ)ضياء المقدسي بإخراجو في المختارة

عبداهلل بف عمرك بف عكؼ المزني فمعمو سقط اسـ شيخو كثير  كثير الراكم عف كثير بف
كبقي عف أبيو. كقاؿ محمد بف الطاىر المقدسي: تفرد بو عبداهلل بف كثير بف جعفر عف 

 .(ٓ)أبيو عف جده
حدثنا عبداهلل بف يكسؼ، أخبرنا عبدالرحمف  قال العييقي في شاب اإليمان: - ٘ٔ

عبداهلل بف سعدكيو المركزم، أخبرنا ىاركف بف  بف يحيى القاضي الزىرم بمكة، أخبرنا
مكسى الفركم، أخبرنا عمر بف أبي بكر عف القاسـ بف عبداهلل، عف عمر، عف كثير بف 

: صالة في عبداهلل المزني، عف نافع، عف عبداهلل بف عمر قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
                                                           

( برقـ ّٖ/ِٕ(، كالحديث أخرجو تاريا دمشؽ )ُُْْ( برقـ )ِّٕ/ُالمعجـ الكبير لمطبراني )  (ُ)
(، مف طريؽ أبك الحسف عمي بف مسمـ، نا عبداهلل العزيز بف أحمد، عف عمي بف الحسف ُّّٔ)

أحمد بف طالب البغدادم، عف أبي جعفر محمد بف عبداهلل بف  الحافظ، عف أبي القاسـ عبداهلل بف
 عبدالكريـ، عف عبداهلل بف أيكب ... بو، نحكه.

 (.ُّٓ/ِالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ِ)
 (.ّٖٔالتقريب )ص   (ّ)
لمختارة (. قاؿ الباحث: لـ أقؼ عميو في اِّٖ/ِ(، كانظر إلى: لساف الميزاف )ُّٔ/ْميزاف االعتداؿ )  (ْ)

 لضياء الديف المقدسي، كربما يككف في نسا أخرل.
 (.ِّٖ/ِأطراؼ الغرائب كاألفراد )  (ٓ)



 

-ٕٓٔ- 

مدينة كصياـ مسجدم ىذا كألؼ فيما سكاه إال المسجد الحراـ، كصياـ شير رمضاف بال
 .(ُ)ألؼ شير فيما سكاه، كصالة جمعة بالمدينة كألؼ فيما سكاه، ىذا إسناد ضعيفة بمره

ي لـ أعثر عمى ترجمتو لكؿن منو عبداهلل أن الولى والثانية: والحديث في إسناده خمسة عمل:
 بف يحيى القاضي، كعبداهلل بف سعدكيو المركزم.ا

ىك: العدكم المكصمي، قاضي األردف. ىي ضعؼ عمر بف أبي بكر، ك  الثالثة:و 
 .(ّ)، يضعفو أبك زرعة(ِ)قاؿ أبك حاتـ الرازم: ذاىب الحديث، متركؾ الحديث

بف معيف: ضعيؼ االعمرم المدني. قاؿ  فيي ضعؼ القاسـ بف عبداهلل الراعاة: أماو 
بف حنبؿ فقاؿ: ا، أما (ٓ)بف المديني: ذاؾ ضعيؼ عندنا ليس بشيءا، كقاؿ (ْ)ليس بشيء

: (ٖ)، كقاؿ أبك حاتـ(ٕ)كقاؿ البخارم: سكتكا عنو (ٔ)ذاب يضع الحديث ترؾ الناس حديثوك
                                                           

       (، كالدرة الثمينة في أخبار المدينة البف النجار ُْْٖ( برقـ )ْٕٖ/ّشعب اإليماف لمبييقي )  (ُ)
صمي عف (، مف طريؽ يحيى بف صاعد عف ىاركف بف مكسى عف عمرك بف أبي بكر المك ْٖ)ص 

القاسـ بف عبداهلل، عف كثير بف عبداهلل بف عمرك بف عكؼ ... بو، بمفظ: صالة الجمعة بالمدينة كألؼ 
: "صياـ شير رمضاف في صالة فيما سكاه. كباإلسناد عف ابف عمر رضي اهلل عنيما: قاؿ رسكؿ اهلل 

 المدينة كصياـ ألؼ شير فيما سكاىا".
طريؽ أحمد بف الحسف عف الحسف بف عمي عف عبدالعزيز ابف (، مف ْٕٓ/ّْكتاريا مدينة دمشؽ ) 

الحسف بف عمي عف العباس بف أحمد بف محمد البرقي عف ىاركف بف مكسى الفركم عف عمر بف أبي 
 (.ْٕٗ( برقـ )ٕٔٓ/ّبكر المكصمي ... بو، نحكه. العمؿ المتناىية )

 عبداهلل، ككثير بف عبداهلل المزني.  قمت: لـ أقؼ عمى "عمر" الكارد في سند البييقي بيف القاسـ بف 
لعمو خطأ مف الطباعة في حرؼ عف عمر فاألصؿ أف يككف ابف عمر كبذلؾ يككف القاسـ بف عبداهلل  
 بف عمر كلعؿ ذلؾ ىك الصكاب، كاهلل أعمـ.ا
 (.ََُ/ٔالجرح كالتعديؿ )  (ِ)
 (.ُْٖ/ّميزاف االعتداؿ )  (ّ)
 (.ِٕٕ/ِّتيذيب الكماؿ )  (ْ)
 (.ُُّاالت ابف أبي شيبة )صسؤ   (ٓ)
 (.ِٕٕ/ِّتيذيب الكماؿ )  (ٔ)
 (.ٓٗالضعفاء الصغير )ص   (ٕ)
 (.ُُُ/ٕالجرح كالتعديؿ )  (ٖ)



 

-ٕٕٓ- 

، كقاؿ أبك زرعة: ضعيؼ ال يسكل (ُ)كالنسائي: متركؾ الحديث سعيد بف أبي مريـ،ك 
 .(ّ)، كقاؿ يعقكب الفسكم: متركؾ ميجكر(ِ)شيئان، متركؾ الحديث، منكر الحديث

بف عمرك بف عكف المزني المدني. قاؿ أحمد  داهللما قيؿ في كثير بف عب الخامسة:و 
، كقاؿ أبك خيثمة: في المسند وبف حنبؿ: منكر الحديث ليس بشيء، كضرب عمى حديثا

، كقاؿ مرة: (ٓ)بف معيف: ليس بشيءا، كقاؿ (ْ)بف حنبؿ: ال تحدث عنو شيئان اقاؿ لي 
حد الكذابيف، أك أحد ، كقاؿ أبك داكد: أحد الكذابيف، كقاؿ الشافعي: أ(ٔ)ضعيؼ الحديث

 أركاف الكذب، كقاؿ أبك زرعة: كاىي الحديث ليس بالقكم.
، كقاؿ ابف الجكزم: ال (ٕ)ىذا إسناد ضعيؼ بمرة قاؿ البييقي درجة الحديث:

: القكؿ فيو مت. ق(ٗ)قاؿ األلباني: كىذا سند مظمـ مسمسؿ بمف ىك متركؾ ككذاب (ٖ)يصح
 لباني.قكؿ ابف الجكزم. ككذا ما ذىب إليو األ

 ( ما جاء في فضؿ صياـ شير رمضاف بمكة المكرمةُْ)
حدثنا محمد بف أبي عمر العدني، حدثنا عبدالرحيـ  قال اعن ماجة في سننو: - ٙٔ

: بف زيد العىمىى، عف أبيو، عف سعيد بف جبير، عف ابف عباس قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل ا
لو مائة ألؼ شير رمضاف  مف أدرؾ رمضاف بمكة فصاـ كقاـ منو ما تيسر لو كتب اهلل

مالىفى فرس   فيما سكاىا، ككتب اهلل لو بكؿ يـك عتؽ قبة، ككؿ ليمة عتؽ رقبة، ككؿ يـك حي
 

                                                           

 (.ِٕٕ/ِّتيذيب الكماؿ )  (ُ)
 (.ُُُ/ٕالجرح كالتعديؿ )  (ِ)
 (.َُِ/ِالمعرفة كالتاريا ) (ّ)
 (.ُّٔ/ِْتيذيب الكماؿ ) (ْ)
 (.ُٓٗعف يحيى بف معيف  )ص  تاريا عثماف بف سعيد الدارمي (ٓ)
 (.ُّٖ/ِْتيذيب الكماؿ ) (ٔ)
 (.ّّٖٓ( برقـ )ْٕٖ/ّشعب اإليماف لمبييقي )  (ٕ)
 (.ٕٔٓ/ّالعمؿ المتناىية )  (ٖ)
 (.ٔٔ/ّالسمسمة الضعيفة )  (ٗ)



 

-ٕٖٓ- 

 .(ُ)في سبيؿ اهلل، كفي كؿ يـك حسنة، كفي كؿ ليمة حسنة
 فيو قاؿحيـ بف زيد العمى متركؾ، متمثمة في عبد الر  الولى: الحديث في إسناده عمتان:و 
: متركؾ الحديث، كزاد النسائي في مكضع آخر: (ْ)، كابف حجر(ّ)كالنسائي ،(ِ)بف المدينيا

 ، أما أبك حاتـ فقاؿ: ترؾ (ٔ)، كقاؿ البخارم: ترككه(ٓ)ب حديثوػػػػػكف كال يكتػػػػػة كال مأمػػػػليس بثق
 . (ٕ)حديثو منكر الحديث كاد يفسد أباه، يحدث عنو بالطامات

، كقاؿ ابف عدم: كلو (ٗ)لجكزجاني: غير ثقة، كقاؿ إبراىيـ ا(ٖ)أبك داكد ضعفوك 
 .(َُ)أحاديث غير ما ذكرت كميا ما ال يتابعو الثقات عمييا

أبك الحكارم العىمىى )كالد عبدالرحيـ(. كثقو  :ضعؼ زيد بف الحكارم، كىك والثانية:
، ككصفو بأنو صالح، كقاؿ أبك داكد حينما سيئؿ عنو: (ُِ)، كالدارقطني(ُُ)بف حنبؿاأحمد 

                                                           

( باب صياـ شير رمضاف بمكة برقـ َُٔ( كتاب المناسؾ، )ُٗ(، )َُُْ/ِسنف ابف ماجو )  (ُ)
(، مف طريؽ عبداهلل بف يكسؼ بف ِّْ/ٖأخرجو في شعب اإليماف لمبييقي ) (، كالحديثُُّٕ)

(، مف طريؽ الفضؿ بف محمد ُّٖ/ُِ(، ك )ّْٕٓاألعرابي، عف محمد بف إسماعيؿ الصائغ برقـ )
الحاسب، كمييما عف يحيى الحماني، جميعيـ عف عبدالرحيـ بف زيد العمي، كأخبار مكة لألزرقي 

(،... ُْٕٓ( برقـ )ُِْ/ِطريؽ ابف أبي عمر، كأخبار مكة لمفاكيي ) (، مفُّٗٗ( برقـ )ِّ/ِ)
 بو، بنحكه.

 (.َُْعمؿ الحديث البف المديني )ص   (ِ)
 (.ٖٔالضعفاء كالمترككيف  )ص   (ّ)
 (.ّْٓالتقريب )ص  (ْ)
 (.ّْ/ُٖتيذيب الكماؿ )  (ٓ)
 (.ِْٓ/ِ(، كالتاريا الصغير )َُْ/ٔالتاريا الكبير )  (ٔ)
 (.ّْ/ُٖالكماؿ ) تيذيب  (ٕ)
 (.ّْ/ُٖتيذيب الكماؿ )  (ٖ)
 (.ّْ/ُٖالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )  (ٗ)

 (.ُِٖ/ٓالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (َُ)
 (.ٓٓ/ّالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ) (ُُ)
 (.ٔٓ/َُتيذيب الكماؿ ) (ُِ)



 

-ٕٓٗ- 

، أما الذيف ضعفكه فيحيى بف (ِ)، كقاؿ إبراىيـ الجيكزجاني: متماسؾ(ُ)معت إال خيرما س
، كابف أبي شيبة، (ٕ)، كمحمد بف العباس(ٔ)، كالنسائي(ٓ)، كأبك زرعة(ْ)، كالعجمي(ّ)معيف

: ليس بشيء، أما أبك (َُ)، كزاد العجمي(ٗ)، كزاد يحيى بف معيف: ليس بثقة(ٖ)كابف حجر
دي  حاتـ الرازم فقاؿ: ضعيؼ الحديث يكتب حديثو كال يحتج بو ككاف شعبة ال يىحمى

، أما ابف عدم فقاؿ: كلو غير ما ذكرت مف أحاديث كثيرة فبعضيا يركيو عنو (ُُ)حفظو
قـك ضعفاء مثؿ سالـ الطكيؿ كمحمد بف الفضؿ بف عطية، كابنو عبدالرحيـ كغيرىـ 

 .(ُِ)تب حديثو عمى ضعفوفيككف البالء منيـ ال منو، كىك مف جممة الضعفاء، كيك
، (ُّ)قاؿ البييقي: تفرد بو عبدالرحيـ بف زيد العمي كليس بالقكمدرجة الحديث: 

 .(ُْ)كقاؿ مرة ثانية: كعبدالرحيـ بف زيد العمي ضعيؼ يأتي بما ال يتابعو الثقات عميو
كقاؿ البكصيرم: في سنده زيد العمى، كىك ضعيؼ كلو شاىد مف حديث ابف عمر، 

 .(ُٔ). قاؿ األلباني: مكضكع(ُٓ)في مسندهركاه البزار 

                                                           

 (.ِْٕسؤاالت اآلجرم أبا داكد السجستاني، ص )  (ُ)
 (.ٔٓ/ّفي ضعفاء الرجاؿ ) (، الكامؿُٕٗأحكاؿ الرجاؿ )ص   (ِ)
 (.َٔٓ/ّالجرح كالتعديؿ )  (ّ)
 (.ّٕٕمعرفة الثقات  )ص  (ْ)
 (.َٔٓ/ّالجرح كالتعديؿ ) (ٓ)
 (.َُِ/ّالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (ٔ)
 (.ٕٓ/َُتيذيب الكماؿ ) (ٕ)
 (.ِِّالتقريب ) (ٖ)
 (، ركاية الدقاؽ.َْمف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف )ص  (ٗ)

 (.ِٕٕالثقات )ص  معرفة (َُ)
 (.َٔٓ/ّالجرح كالتعديؿ ) (ُُ)
 (.َُِ/ّالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (ُِ)
 (.ِّْ/ٖشعب اإليماف لمبييقي ) (ُّ)
 (.ُّٖ/ُِشعب اإليماف لمبييقي ) (ُْ)
 (.َِِِ( برقـ )َِ/ّإتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة ) (ُٓ)
 (.ّْْ/ُضعيؼ ابف ماجو ) (ُٔ)



 

-َٖٓ- 

كالبكصيرم كليس كما قاؿ القكؿ فيو قكؿ البييقي  الحديث إسناده ضعيؼ قمت:
 ياأللبان

 ( ما جاء فضؿ الذكر في شير رمضافُٓ)
حدثنا محمد بف حنيفة الكاسطي قاؿ: نا  قال الطعراني في الماجم الوسط: - ٚٔ
دالرحمف بف قيس الضبي، قاؿ: ثنا ىالؿ بف بف منصكر المركزم، قاؿ: نا عباأحمد 

قاؿ:  عبدالرحمف، عف عمي بف زيد، عف سعيد بف المسيب، عف عمر بف الخطاب 
 .(ُ): "ذاكر اهلل في رمضاف مغفكر لو كسائؿ اهلل فيو ال يخيب"قاؿ رسكؿ اهلل 

ضعؼ عبدالرحمف بف قيس، كىك: الضبي، بصرم  الولى: الحديث في إسناده عمتان:
ؼ بأبي معاكية الزعفراني. قاؿ أحمد بف حنبؿ: ليس بشيء، كليس حديثو بشيء، كقاؿ يعر 

، كقاؿ (ّ)، أما البخارم فقاؿ: ذىب حديثو(ِ)مرة أخرل: حديثو ضعيؼ كىك متركؾ الحديث
، أما النسائي فقاؿ: متركؾ الحديث، كقاؿ أبك زرعة: كذاب، كقاؿ (ْ)مسمـ: ذاىب الحديث

، أما ابف (ٔ)كقاؿ صالح بف محمد البغدادم: كاف يضع الحديث ،(ٓ)زكريا الساجي: ضعيؼ
 .(ٖ)، كقاؿ ابف حجر: متركؾ(ٕ)عدم فقاؿ: كعامة ما يركيو ال يتابعو الثقات عميو

                                                           

( مف طريؽ محمد ِِٔ/ٕ(، كما أخرجو الطبراني في األكسط )َُٕٔ( برقـ )ُٓٗ/ٔكسط )المعجـ األ  (ُ)
(، مف طريؽ ّّٓٓ(، فضائؿ رمضاف برقـ )ُُّ/ّ(، كشعب اإليماف لمبييقي )ُّْٕبف أباف برقـ )ا

عبدالممؾ بف أبي عثماف الزاىد عف أبي إسحاؽ بف محمد بف عثماف الدينكرم عف عبداهلل بف حمداف بف 
(، مف طريؽ محمد بف عبدالكىاب، ُِٗ/ْالدينكرم كابف عدم في الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )كىب 

 جميعيـ عف أحمد بف منصكر ... بو، نحكه.
 (.ُِٗ/ْ(، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ّّٖ/ٓالتاريا الكبير )  (ِ)
 (.ّْٔ/ُٕتيذيب الكماؿ )  (ّ)
 (.ٖٔالضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص   (ْ)
 (.ّٔٔ/ُٕب الكماؿ )تيذي  (ٓ)
 (.ّٔٔ/ُٕتيذيب الكماؿ )  (ٔ)
 (.ُِٗ/ْالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )  (ٕ)
 (.ّْٗالتقريب )ص   (ٖ)



 

-ُٖٓ- 

بأنو منكر الحديث، كؿ  الحنفي الرحمف في ىالؿ بف عبد قالو العقيميما  والثانية:
 . (ِ)اؿ الييثمي: ضعيؼ، كق(ُ)ما يركيو مناكير ال أصؿ ليا كال يتابع عمييا

قاؿ الطبراني في المعجـ األكسط: لـ يرك ىذا الحديث عف سعيد بف درجة الحديث: 
الرحمف، تفرد بو عبدالرحمف بف  المسيب إال عمي بف زيد، كال عف عمي إال ىالؿ بف عبد

 .(ٓ)، كقاؿ مرة: مكضكع(ْ). قاؿ األلباني: ضعيؼ(ّ)قيس
الرحمف بف قيس فيك متركؾ، كىالؿ بف  ألجؿ عبد القكؿ فيو ما قالو األلباني قمت:

 عبدالرحمف الحنفي يركم المناكير.
 ( ما جاء في فضؿ التسبيح في شير رمضافُٔ)

حدثنا الحسيف بف األسكد العجمي البغدادم، حدثنا  قال الترمذي في سننو: - ٛٔ
ضاف بف آدـ عف الحسف بف صالح عف أبي بشر عف الزىرم قاؿ: تسبيحة في رمايحيى 

 .(ٔ)أفضؿ مف ألؼ تسبيحة في غيره
بشر، غير منسكب، ركل عف الزىرم،  يفي جيالة أب الولى: الحديث في إسناده عمتان:

 .(ٖ)، كقاؿ ابف حجر: قيؿ أبك بشر الحمبي(ٕ)ركل عنو الحسف بف صالح، ركل لو الترمذم
 أف إسناد الحديث مقطكع عند الزىرم. والثانية:

 يؼ مقطكع.إسناده ضعدرجة الحديث: 

                                                           

 (.َّٓ/ْالضعفاء لمعقيمي )  (ُ)
 (.ُّْ/ّمجمع الزكائد )  (ِ)
 (.ُٓٗ/ُالمعجـ األكسط ) (ّ)
 (.َُٓ/ُضعيؼ الترغيب كالترىيب ) (ْ)
 (.ُِٕ/ُالسمسمة الضعيفة ) (ٓ)
(، كابف أبي شيبة في مصنفو ُْٓ/ٓ( باب برقـ )ّٔ(، أبكاب الدعكات، )ُْٓ/ٓسنف الترمذم )  (ٔ)

 (.َّْٗٓ( برقـ )ّٕٗ/ُٓ)
 (.ُٖٕ/ّّتيذيب الكماؿ )  (ٕ)
 (.َِ/ُِتيذيب التيذيب )  (ٖ)



 

-ِٖٓ- 

 ( ما جاء في االعتكاؼ في شير رمضافُٕ) 
الفقيو، أنا أبك طاىر أخبرنا أبك طاىر  قال العييقي في شاب اإليمان: - ٜٔ
سة بف بم، نا أحمد بف يكسؼ السممي، نا سعيد بف سميماف، نا ىياج، نا عندالمحمد أبا

حسيف، عف  د بف زاذاف، عف عمي بفػػػػبف سعيد بف العاص، عف محماعبدالرحمف 
: "مف اعتكؼ عشران في رمضاف كاف كحجتيف و، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل ػػػػػػػػأبي

 .(ُ)كعمرتيف"
، كأبك نعيـ (ِ)البخارم فيو في محمد بف زاذاف قاؿ تتمثل الولى: الحديث في إسناده عمتان:

 ثو.: منكر الحديث، كزاد البخارم، كأبك نعيـ: ال يكتب حدي(ْ)، كالترمذم(ّ)األصبياني
، (ٔ)، كقاؿ أبك حاتـ(ٓ)ة بف عبدالرحمف. قاؿ البخارم: ترككهسبضعؼ عن والثانية

اؿ الترمذم: ضعيؼ : متركؾ الحديث، كزاد أبك حاتـ: يضع الحديث، كق(ٕ)كالنسائي
  بذاى

قاؿ  .(ٗ)، كقاؿ األلباني: مكضكع(ٖ)قاؿ البييقي: إسناده ضعيؼدرجة الحديث: 
 لباني ألجؿ عنسبة بف عبدالرحمف.الباحث: القكؿ فيو كما قاؿ األ

 ( ما جاء في مف كانت لو حمكلة كأدركو شير رمضافُٖ) 
حدثنا أبك النضر قاؿ: حدثنا عبدالصمد بف  قال أحمد عن حنعل في مسنده: - ٕٓ

عبدالكارث، حدثنا عبدالصمد بف حبيب األزدم، حدثني أبي، قاؿ: غزكنا مع سناف بف 

                                                           

 (.ّٕٔٗك  ّٔٔٗ( برقـ )ِْٓ/ّشعب اإليماف لمبييقي )  (ُ)
 (.ََُالضعفاء الصغير )ص   (ِ)
 (.َُْعيـ األصبياني ) ص أبك ن  (ّ)
 (.ٕٗٓ/ِالمغني في الضعفاء )  (ْ)
 (.ِٖ/ٕالتاريا الكبير )  (ٓ)
 (.َِْ/ٔالجرح كالتعديؿ )  (ٔ)
 (.ُٗٔالضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص   (ٕ)
 (.ِْٓ/ّشعب اإليماف لمبييقي )  (ٖ)
 (.َُ/ِالسمسمة الضعيفة لأللباني )  (ٗ)



 

-ّٖٓ- 

 ة: حدثني أبي سممة بف المػيحبؽ أنو سمع رسكؿ اهلل سممة ميكراف فقاؿ سناف بف سمم
ميكلة يأكم إلى شبع فميصـ رمضاف حيث أدركو"  .(ُ)يقكؿ: "مف أدركو رمضاف لو حي

بف افي ضعؼ عبدالصمد بف حبيب، كىك:  تتمثل الولى: الحديث في إسناده عمتان:
، أما أحمد بف (ِ)و بأسعبداهلل األزدم العكذم، كيقاؿ اليحمدم. قاؿ يحيى بف معيف: ليس ب

. كقاؿ ابف عدم: كلـ (ْ)، كقاؿ البخارم: ليف الحديث ضعفو أحمد(ّ)حنبؿ فقد كضع مف أمره
، كعمؽ عمى ذلؾ ابف حجر فقاؿ: كقد أشار ابف عدم إلى أنو (ٓ)يحضرني لو شيء فأذكره

. كقاؿ (ٕ)بو، قاؿ العقيمي: ال يتابع عبدالصمد عمى ىذا الحديث كال يعرؼ إال (ٔ)قميؿ الحديث
 .(ٖ)أبك حاتـ: ليف الحديث يكتب حديثو ليس بمتركؾ ركل لو أبك داكد حديثان كاحدان 

فيي جيالة كالد عبدالصمد بف حبيب كىك: كالد عبدالصمد بف حبيب  أما الثانية:
: تابعي (َُ)، كابف حجر(ٗ)دم، قاؿ الذىبيػػػػب بف عبداهلل األزدم اليحمػػػػػػػك حبيػػػػػى

 مجيكؿ.

                                                           

، )ٖ(، )ُّٖ/ِ(. سنف أبي داكد )ََِِٕ)(، برقـ َِٔ/ّّمسند أحمد )  (ُ) ( باب ْْ( كتاب الصـك
(. كالحديث َُِْفيمف اختار الفطر مف طريؽ أبي قتيبة المعنى عف عبدالصمد بف حبيب برقـ )

(، مف طريؽ ابف يعقكب عف أبي قالبة، كابف ِْٖٖ(، برقـ )ِْٓ/ْأخرجو البييقي في السنف الكبرل)
(، مف طريؽ عبدالكىاب بف المبارؾ، عف محمد بف ْٖٖ( برقـ )ّٗٓ/ِالجكزم في العمؿ المتناىية )

المظفر، عف العتيقي، عف يكسؼ بف محمد، عف العقيمي، عف محمد بف زنجكيو، عف مسمـ بف إبراىيـ، 
 جميعيـ عف عبدالصمد بف حبيب ... بو، نحكه.

 (.ّٔ/ُُتاريا بغداد )  (ِ)
 (.ّٔ/ُُتاريا بغداد )  (ّ)
 (.َُٔ/ٔير )التاريا الكب  (ْ)
 (.ِّٓ/ٓالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )  (ٓ)
 (.َِٗ/ٔتيذيب التيذيب )  (ٔ)
 (.ّٗٓ/ِالعمؿ المتناىية )  (ٕ)
 (.ْٗ/ُٖتيذيب الكماؿ )  (ٖ)
 (.ُْٕ/ُالمغني في الضعفاء )  (ٗ)

 (.ُٖٗ/ّلساف الميزاف ) (َُ)
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إسناده ضعيؼ لجيالة حبيب بف عبداهلل، قاؿ العقيمي: ال يتابع  ة الحديث:درج
 .(ُ)عبدالصمد عمى ىذا الحديث كال يعرؼ إال بو

 )معمؽ بيف السماء كاألرض( ال ييرفع إال بزكاة الفطر ( ما جاء في أف الصياـُٗ) 
أبك أخبرنا محمد بف طمحة النعالي قاؿ: نا  قال الخطيب في تاريخ عغداد: - ٕٔ

صالح سيؿ بف إسماعيؿ الجكىرم، قاؿ: نا أبك العباس محمد بف الحسف بف قتيبة 
العسقالني، قاؿ: نا محمد بف أبي السرل العسقالني، قاؿ: نا بقية، قاؿ: حدثني 

: ال يزاؿ صياـ العبد عبدالرحمف بف عثماف عف أنس بف مالؾ، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
 .(ِ)م زكاة فطرهمعمقان بيف السماء كاألرض حتى يؤد

يتتبع الغرائب، قاؿ  النعالي ككف محمد بف طمحة الولى: الحديث في إسناده أرعع عمل:و 
 .(ّ)الخطيب كتبت عنو ككاف رافضيان يتبع الغرائب كالمناكير إلى أف مات، يكتب حديثو

أبك  أما، (ْ)كثقو ابف معيففقد ، العسقالني كثرة غمط محمد بف أبي السرل والثانية:
، كقاؿ مسممة بف قاسـ: كثير (ٔ)، كقاؿ ابف عدم: كثير الغمط(ٓ): ليف الحديث، فقاؿـحات

، كقاؿ ابف (ٖ)، كقاؿ ابف كضاح: كاف كثير الحفظ كثير الغمط(ٕ)الكىـ، ككاف ال بأس بو
 .(ٗ)حجر: صدكؽ عارؼ لو أكىاـ

                                                           

 (.ُٖٗ/ّنفسو )  (ُ)
( مف طريؽ محمد جعفر ّٗ/ُّأخرجو تاريا دمشؽ ) (، كالحديثْٖٖٔ( رقـ )ُٕٓ/َُتاريا بغداد )  (ِ)

بف عمي الياشمي، عف عبداهلل بف عبدالرحمف العسقالني، عف محمد بف عبداهلل بف أحمد بف مطرؼ عف 
 ابف قتيبة عف بقية ... بو، نحكه.

 (.ُْٗ/ٔ(، ميزاف االعتداؿ )ٓٗٓ/ّ(، المغني في ضعفاء الرجاؿ )ُِّ/ٓلساف الميزاف )  (ّ)
 (.َُٓ/ٖجركحيف )الم  (ْ)
 (.ِٕٔ/ٗتيذيب التيذيب )  (ٓ)
 (.ِٕٔ/ٗتيذيب التيذيب )  (ٔ)
 (.ِٕٔ/ٗتيذيب التيذيب )  (ٕ)
 (.ِٕٔ/ٗتيذيب التيذيب )  (ٖ)
 (.َْٓالتقريب )ص   (ٗ)
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 .(ُ)صدكؽ كثير التدليس مف الضعفاء ، فيكفي بقية بف الكليد الثالثة:و 
، (ِ)البكراكم. قاؿ ابف معيفبف أمية  الرحمف بف عثماف ضعؼ عبد اعاة:والر 
، كقاؿ (ٓ): ضعيؼ، ككاف عمي بف المديني ال يحدث عنو(ْ)، كابف حجر(ّ)كالنسائي

، أما ابف حباف: (ٕ)، كقاؿ أيضان: ما أسكأ رأم البصرييف فيو(ٔ)أحمد: طرح الناس حديثو
لثقات ما ال يشبو أحاديثيـ ال يجكز االحتجاج يركم المقمكبات عف األثبات، كيأتي عف ا

 .(ٖ)بو
 .(ٗ)قاؿ ابف الجكزم: ىذا الحديث ال يصحدرجة الحديث: 

 ( ما جاء في كفارة مف أفطر يكمان في شير رمضافَِ) 
د بف خالد عثماف بف أحمد الدقاؽ، حدثنا أحمحدثنا  قال الدارقطني في سننو: -ٕٕ

، حدثنا مقاتؿ بف بف عمرك الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا ا الحارث بف عبيدة الكىالىعيي
سميماف، عف عطاء بف أبي رباح، عف جابر بف عبداهلل، عف النبي قاؿ:"مف أفطر يكمان 
مف شير رمضاف في الحضر فمييد بدنو، فإف لـ يجد فميطعـ ثالثيف صاعان مف تمر 

كمقاتؿ ضعيفاف . انفرد الدارقطني في تخريجو كقاؿ: الحارث بف عبيدة (َُ)لممساكيف"
 كىما عمتا الحديث.

                                                           

(، تاريا بغداد ِٕ/ِ(. كانظر ترجمتو المكسعة في: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ُِٔالتقريب )ص   (ُ)
 (، كغيرىا مف كتب الرجاؿ.ُْٔ/ُ(، تيذيب التيذيب )ُِٗ/ْلكماؿ )(، تيذيب اُِّ/ٕ)

 ( ركاية الدكرم.َِٗ/ْتاريا ابف معيف )  (ِ)
 (.ٔٔالضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص   (ّ)
 (.ّْٔالتقريب )ص  (ْ)
 (.َِٓ/ٔتيذيب التيذيب ) (ٓ)
 (.ِٔٗ/ْالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (ٔ)
 (.َِٓ/ٔتيذيب التيذيب ) (ٕ)
 (.ُٔ/ِالمجركحيف ) (ٖ)
 (.ِْٖ( برقـ )ْٖٗ/ِالعمؿ المتناىية ) (ٗ)

 (.ْٓ( باب القيبمة لمصائـ )ْ( كتاب الصياـ، )ُُ(، )ُُٗ/ِسنف الدارقطني ) (َُ)



 

-ٖٓٔ- 

الكالعي. قاؿ أبك حاتـ: ىك  ضعؼ الحارث بف عبيدة الولى: الحديث  في إسناده عمتان:
: ضعيؼ، أما البخارم فذكره في التاريا (ّ)، كالذىبي(ِ)، كقاؿ الدارقطني(ُ)شيا ليس بالقكم

، ثـ ذكره في (ٓ)اف في الثقاتيذكر فيو جرحان كال تعديالن في حيف ذكره ابف حب ، كلـ(ْ)الكبير
عجني قائالن: ركل عف أىؿ بمده كأتى عف الثقات ما ليس مف أحاديثيـ ال ي (ٔ)المجركحيف

 ، أما ابف عدم تناقض بأنوصنيع ابف حباف  (ٕ)كصؼ ابف حجرفاالحتجاج بخبره إذا انفرد. 
 .(ٖ)فقاؿ: كفي بعض ركاياتو ما ال يتابعو أحد عميو

بف سميماف البمخي صاحب التفسير. قاؿ ابف سعد:  ؿضعؼ مقات والثانية:
، كقاؿ الخطيب: لـ يكف في الحديث (ٗ)فأصحاب الحديث يتقكف حديثو كينكركنو

 (ُِ)، كقاؿ مرة ال شيء البتة(ُُ)، أما البخارم فقاؿ: منكر الحديث، سكتكا عنو(َُ)بذاؾ
د الساجي: : متركؾ، كزا(ُٔ)، كالذىبي(ُٓ)كالعجمي (ُْ)، كالساجي(ُّ)كقاؿ أبك حاتـ

                                                           

 (.ُٖ/ّالجرح كالتعديؿ )  (ُ)
 (.ُْٗ/ُْ(، كالعمؿ لمدارقطني )ُٖٔ/ّسنف الدارقطني )  (ِ)
 (.ُِْ/ُالمغني في الضعفاء )  (ّ)
 (.ِْٕ/ِاريا الكبير )الت  (ْ)
 (.ُٕٔ/ٔالثقات البف حباف )  (ٓ)
 (.ِِْ/ُالمجركحيف البف حباف )  (ٔ)
 (.ٖٕتعجيؿ المنفعة )  (ٕ)
 (.ُِٗ/ِالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )  (ٖ)
 (.ّّٕ/ٕطبقات ابف سعد ) (ٗ)

 (.َِٕ/ُٓتاريا بغداد ) (َُ)
 (.ُّٔ/ّالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم ) (ُُ)
 (.ُْ/ٖالكبير ) التاريا (ُِ)
 (.ّْٓ/ٖالجرح كالتعديؿ ) (ُّ)
 (.ُّٕ-ُّٔ/ّالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم ) (ُْ)
 (.ِٓٗ/ِالثقات لمعجمي ) (ُٓ)
 (.َِٗ/ِالكاشؼ ) (ُٔ)
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لى ذلؾ ذىب أبك داكد فقاؿ: ترككا حديثو(ُ)كذاب ، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ما (ِ)، كا 
، كقاؿ الدارقطني: (ْ)، قاؿ السعدم: كاف دجاالن جسكران (ّ)يعجنبي أف أركم عنو شيئان 

، أما سمماف الباجي فقاؿ: كذاب كاف يسأؿ أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل (ٓ)ضعيؼ
 . (ٔ)ف كىك مشيكر بالكذب كاالختالؼكيفسر بذلؾ القرآ

قاؿ عبدالرحمف بف الجكزم: ىذا حديث ال يصح، كالظاىر أف ىذا درجة الحديث: 
  .]أم مف عمؿ مقاتؿ بف سميماف[، (ٕ)الحديث مف عممو

حدثنا محمد بف مخمد، حدثنا الحسف بف عمي بف  قال الدارقطني في سننو: – ٖٕ
أبي ًحذاش، حدثنا أبك عبداهلل محمد بف صبيح  شيب، حدثنا عبداهلل بف عبدالصمد بف

اد بف عقبة، عف مقاتؿ بف حباف، عف عمرك بف  عف عمر بف أييكب المكصمي، عف مىصى
: مف مرة، عف عبدالكارث األنصارم، قاؿ: سمعت أنس بف مالؾ يقكؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
ثيف يكمان، أفطر يكمان مف شير رمضاف مف غير رخصة كال عذر كاف عميو أف يصـك ثال

 .(ٖ)كمف أفطر يكميف كاف عميو ستيف، كمف أفطر ثالثة كاف عميو تسعيف يكمان 
 الحديث قاؿ فيو الدارقطني: ال يثبت ىذا اإلسناد عف عمرك بف مير ة.

بف سماؾ العجمي اضعؼ محمد بف صبيح كىك  الولى: الحديث في إسناده عمتان:
، (ٗ)قيـ الحديث، ككاف يعظ في مجالسوالكاعظ، ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: مست

                                                           

 (.ُّٔ/ّالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ُ)
 (.ُّٔ/ّالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )  (ِ)
 (.ّْٓ/ٖالجرح كالتعديؿ ) (ّ)
 (.ُّٔ/ّالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم ) (ْ)
 (.ِّالعمؿ لمدارقطني )ص  (ٓ)
(، كالكشؼ الحثيث ّْْ/ِٖ(، كانظر ترجمة مقاتؿ في: تيذيب الكماؿ )ّْٓ/ٖالتعديؿ كالتجريح ) (ٔ)

 (.َِِِ( برقـ )َّٔ/ُ)
 (.ُٔٗ/ِالمكضكعات البف الجكزم ) (ٕ)
 (.ِّّْ( باب القبمة لمصائـ برقـ )ْالصياـ، )( كتاب ُِ(، )ُُٗ/ِسنف الدارقطني )  (ٖ)
 (.ِّ/ٗالثقات البف حباف )  (ٗ)
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، قاؿ الدارقطني: ضعيؼ (ُ)كقاؿ ابف نمير: صدكؽ، كقاؿ ثانية: ليس حديثو بشيء
 .(ِ)الحديث

الكارث األنصارم المصرم قاؿ ابف حجر: ضعفو الدارقطني،  جيالة عبد والثانية:
ديث، كقاؿ الكارث منكر الح ما ركل، كقاؿ الترمذم عف البخارم عبد كىك أيضان قؿ  

، كأيضان قاؿ الترمذم: سألت محمد )أم البخارم( عف (ّ)يحيى بف معيف: مجيكؿ
 .(ٓ)، أما أبك زرعة فقاؿ: منكر الحديث(ْ)عبدالكارث فقاؿ: ىك رجؿ مجيكؿ

مرة، كقاؿ ابف بف قاؿ الدارقطني: ال يثبت ىذا اإلسناد عف عمر  درجة الحديث:
 .(ٔ) الجكزم: ىذا حديث مكضكع عمى رسكؿ اهلل

 ( ما جاء في قضاء الفائت مف شير رمضافُِ)
حدثنا حسف، حدثنا ابف لىًييعىةى، حدثنا أبك  قال أحمد عن حنعل في مسنده: -ٕٗ

قاؿ: مف أدرؾ رمضاف  األسكد، عف عبداهلل بف رافع، عف أبي ىريرة، عف رسكؿ اهلل 
ميو مف رمضاف كعميو مف رمضاف شيء لـ يقضو، لـ ييتقبؿ منو، كمف صاـ تطكعان كع

 .(ٕ)شيء لـ يقضو، فإنو ال ييتقبؿ منو حتى يصكمو
كىي الكالـ في ابف لييعة، كىك: عبداهلل بف لييعة الحديث في إسناده عمة واحدة: 

، كقاؿ مرة: (ٖ)بف عقبة بف فرعاف بف ربيعة الحضرمي. قاؿ يحيى بف معيف: ضعيؼا

                                                           

 (.َّْ/ٓ(، لساف الميزاف )ّٗٓ/ِ(، المغني في الضعفاء )ِِّ/ُالجرح كالتعديؿ )  (ُ)
 (.ّٗٓ/ِالمغني في الضعفاء )  (ِ)
 (.ٖٓ/ْلساف الميزاف )  (ّ)
 (.ُّٓ/ُعمؿ الترمذم )  (ْ)
 (.ُِٖ/ِالبرذعي )الضعفاء كسؤاالت   (ٓ)
 (.ُٔٗ/ِالمكضكعات البف الجكزم )  (ٔ)
( برقـ ِِٖ/ٕ(، كالحديث أخرجو الطبراني في األكسط )ُِٖٔ( برقـ )ّّٓ/ِمسند أحمد بف حنبؿ )  (ٕ)

(، مف طريؽ بكر بف سيؿ عف عبداهلل بف يكسؼ عف ابف لييعة ... بو، نحكه، تفرد بو ابف ُِّْ)
 (.ُُٗٗ/ُالمسند ) لييعة، كغاية المقصد في زكائد

 (.ُّٓتاريا عثماف بف سعيد الدارمي )  (ٖ)
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ترقت كتبو؟ قاؿ: ليس ليذا ليس بشيء، كقيؿ ليحيى: فيذا الذم يحكي الناس أنو اح
، كقاؿ (ِ)، كقاؿ مرة ثالثة: ليس بشيء تغير أك لـ يتغير(ُ)أصؿ، سألت عنيا بمصر

، أما عبدالرحمف بف ميدم فقاؿ: ال (ّ)البخارم نقالن عف يحيى بف سعيد: كاف ال يراه شيئان 
، (ٔ)ك زرعة، كأب(ٓ)، كما ضعفو أبك حاتـ الرازم(ْ)تحمؿ عف ابف لييعة قميالن كال كثيران 

، أما ابف حجر فقاؿ: صدكؽ خمط بعد احتراؽ كتبو كركاية ابف المبارؾ كابف (ٕ)كالنسائي
 .(ٗ)، كما ضعفو الذىبي(ٖ)كىب عنو أعدؿ مف غيرىما كلو في مسمـ بعض شيء مقركف

، كقاؿ (َُ)قاؿ الييثمي: ركاه أحمد كالطبراني في األكسط كىك حسفدرجة الحديث: 
. كسئؿ أبك زرعة عف حديث ركاه ابف لييعة، فاختمؼ عمى ابف (ُُ)المناكم: إسناده حسف

لييعة: ركاه عبداهلل بف كىب، عف ابف لييعة، عف محمد بف عبدالرحمف بف نكفؿ األسدم 
 أبي األسكد، فقاؿ: عف عبداهلل بف أبي رافع مكلى أـ سممة، عف أبي ىريرة عف النبي 

يء لـ يقضو لـ ييتقبؿ منو، كمف قاؿ: مف أدركو شير رمضاف، كعميو مف رمضاف ش
 صاـ متطكعان، كعميو مف رمضاف شيء لـ يقضو لـ يتقبؿ منو.

                                                           

 (.ٕٗمف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف )ص   (ُ)
 (.َُٖالمرجع السابؽ )ص   (ِ)
 (.ُِٖ/ٓالتاريا الكبير )  (ّ)
 (.ُْٓ/ٓالجرح كالتعديؿ )  (ْ)
 (.ُْٔ/ٓالجرح كالتعديؿ )  (ٓ)
 (.ُْٓ/ٓالجرح كالتعديؿ )  (ٔ)
 (.ْٔاء كالمترككيف لمنسائي )ص الضعف  (ٕ)
(، َِٓ-ْٕٖ/ُٓ(. كانظر الترجمة المكسعة البف لييعة في: تيذيب الكماؿ )ُّٗالتقريب )ص  (ٖ)

(، ُِٔ/ِ(، كالضعفاء كالمترككيف البف الجكزم )َُٔ/ُ(، كالكشؼ الحثيث )ُْٓ/ٓكالجرح كالتعديؿ )
 (.ِّٕ/ٓ(، كتيذيب التيذيب )ُْْ/ْكالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )

 (.َٗٓ/ُالكاشؼ ) (ٗ)
 (.َٔٔٓ( برقـ )ٕٗٓ/ِمجمع الزكائد ) (َُ)
 (.ٕٗٓ/ِالتيسير بشرح الجامع الصغير ) (ُُ)



 

-َٓٗ- 

الحكـ، كسعيد بف الحكـ بف أبي مريـ، كعمرك بف خالد  كركاه عبداهلل بف عبد
الحراني، كأبك صالح كاتب الميث، كالنضػر بف عبدالجبار، عف ابف لييعة، عف أبي 

إال عمرك بف خالد، فإنو  عف أبي ىريرة، عف النبي األسكد، عف عبداهلل بف رافع، 
، كركاه ابف المبارؾ، فقاؿ: أخبرنا عبداهلل بف أكقفو، كرفع الباقكف الحديث إلى النبي 

عقبة، نسب ابف لييعة إلى جده، ألف ابف لييعة ىك عبداهلل بف لييعة بف عيقبة، عف أبي 
كلـ ينسب عبداهلل فقاؿ أبك زرعة:  ،األسكد، عف عبداهلل، عف أبي ىريرة، عف النبي 

الصحيح عبداهلل بف رافع، عف أبي ىريرة، عف النبي 
(ُ). 

قاؿ األلباني: كيتمخص مف ذلؾ أف ابف لييعة كاف مضطرب فيو عمى كجكه، فتارة 
يسمى تابعي الحديث عبداهلل بف أبي رافع، كتارة يسميو عبداهلل بف رافع، كتارة عبداهلل، ال 

يرفع الحديث، كتارة يكقفو، كاالضطراب عالمة عمى أف الراكم لـ يضبط ينسبو، كتارة 
حفظ الحديث كلذلؾ كاف المضطرب مف أقساـ الحديث الضعيؼ في عمـ مصطمح 
الحديث، كال يقاؿ لعؿ ىذا االضطراب مف الركاة عف ابف لييعة، ال منو، ألننا نقكؿ: ىذا 

كعبداهلل بف المبارؾ، كىما ممف سمعنا  مردكد ألنيـ جميعان ثقات، كفييـ عبداهلل بف كىب
مف ابف لييعة قبؿ احتراؽ كتبو، فذلؾ يدؿ عمى أف االضطراب منو، كأنو قديـ لـ يعرض 

 القكؿ فيو قكؿ األلباني. قمت: .(ِ)لو بعد احتراؽ الكتب، كاهلل أعمـ
 ( ما جاء في صياـ شير رمضاف في السفرِِ) 

ىيـ بف المنذر الحزامي، حدثنا عبداهلل بف حدثنا إبرا قال اعن ماجو في سننو: -ٕ٘
مكسى التيمي، عف أسامة بف زيد، عف ابف شياب، عف أبي سممة بف عبدالرحمف، عف 

: "صائـ رمضاف في السفر كالمفطر الرحمف بف عكؼ، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  أبيو عبد
 .(ّ)في الحضر"

                                                           

 (.ٖٕٔ( برقـ )ِٗٓٓ/ُعمؿ الحديث البف أبي حاتـ )  (ُ)
 (.ّٖٖ( برقـ )ّّٕ/ِانظر إلى: السمسمة الضعيفة لأللباني )  (ِ)
(، مف طريؽ ُِٗ( برقـ )ُُُ/ِكاألحاديث المختارة ) (،ُٔٔٔ( كتاب باب )ّّٓ/ُسنف ابف ماجة )  (ّ)

 يعقكب بف حميد عف عبداهلل بف مكسى ... بو، نحكه.



 

-ُٓٗ- 

يد، كىك: أسامة بف زيد بف في ضعؼ أسامة بف ز  تتمثل الولى: الحديث في إسناده عمتان:
 .(ِ)، كقاؿ مرة: ليس بشيء(ُ)أسمـ كليس الميثي، قاؿ ابف معيف: ضعيؼ

أف أبا سممة بف عبدالرحمف لـ يسمع مف كالده عبدالرحمف بف عكؼ رضي  والثانية:
 .(ّ)اهلل عنيما، قاؿ ابف معيف: لـ يسمع مف أبيو شيئان 

. قاؿ األلباني: (ْ)كمنقطعقاؿ البكصيرم: ىذا إسناد ضعيؼ درجة الحديث: 
: القكؿ فيو قكؿ البكصيرم. حيث أخرج النسائي حديثان آخر مكقكفان في ىذا متق .(ٓ)منكر
 الباب.

كالحديث الذم أخرجو النسائي في سننو )مكقكفان عمى عبدالرحمف بف عكؼ( مف 
طريؽ محمد بف أباف البمخي، عف معف، عف ابف أبي ذئب، عف الزىرم، عف أبي سممة 

. قاؿ أبك زرعة: (ٔ)قاؿ: الصائـ في السفر كالمفطر في الحضر ف أبيو، عف النبي ع
 . (ٕ)الصحيح عف الزىرم، عف أبي سممة، عف أبيو مكقكفان 

 ( ما جاء في المكت في شير رمضافِّ)
حدثنا عبداهلل بف محمد، ثنا ابف سعيد  قال أعو نايم الصفياني في الحمية: -ٕٙ

حرب الكاسطي، ثنا نصر بف حماد، ثنا ىماـ بف يحيى، ثنا السيكطي، ثنا محمد بف 
محمد بف جيحادة، عف طمحة بف مصرؼ، قاؿ: سمعت خيثمة بف عبدالرحمف يحدث عف 

: مف كافؽ مكتو عند انقضاء رمضاف دخؿ الجنة، ابف مسعكد قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 

                                                           

 (، ركاية الدكرم.ُٕٓ/ّ( تاريا ابف معيف )ٖٔتاريا عثماف بف سعيد الدامي، ص )  (ُ)
 (، ركاية الدكرم.َٖ/ّتاريا ابف معيف )  (ِ)
 (، ركاية الدكرم.َٖ/ّتاريا ابف معيف )  (ّ)
 (.َُٔ( برقـ )ْٔ/ِمصباح الزجاجة )  (ْ)
 (.ْٖٗ( برقـ )ٕٓ/ِالسمسمة الضعيفة لأللباني )  (ٓ)
( باب ذكر قكلو  الصائـ في السفر كالمفطر في ّٓ( كتاب الصياـ، )ِِ(،  )ْْٗ/ْسنف النسائي )  (ٔ)

ر: (، كانظْٗٔ( برقـ )ُِٔ/ِ(. كانظر: العمؿ البف أبي حاتـ )ِِٖٓ، ِِْٖ، ِِّٖالحضر )
 (.ُْٕ(، كانظر: ناسا الحديث كمنسكخو لألثـر )صْٔٓ( برقـ )ُِٖ/ْالعمؿ لمدارقطني )

 (.ُِٔ/ِالعمؿ البف أبي حاتـ )  (ٕ)



 

-ِٓٗ- 

قضاء صدقتو دخؿ كمف كافؽ مكتو عند انقضاء عرفو دخؿ الجنة، كمف كافؽ مكتو عند ان
 .(ُ)الجنة

كىي ضعؼ نصر بف حماد، كىك: نصر بف حماد الحديث في إسناده عمة واحدة: 
، كقاؿ مسمـ: ذاىب (ِ)بف عجالف البجمي )أبك حارث الكراؽ(. قاؿ البخارم: يتكممكف فيوا

، (ٓ)، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: متركؾ الحديث(ْ)، أما النسائي فقاؿ: ليس بثقة(ّ)الحديث
، كقاؿ (ٕ)، كقاؿ يعقكب بف شيبة: ليس بشيء(ٔ)ؿ أبك زرعة: ال يكتب حديثوكقا

، كأما ابف حباف فقاؿ: كاف يخطئ كثيران كييـ في األسانيد حتى (ٖ)الدارقطني: ليس بالقكم
 .(ٗ)يأتي باألشياء كأنيا مقمكبة فمما كثر ذلؾ منو بطؿ االحتجاج بو إذا انفرد

مف حديث طمحة لـ نكتبو إال مف حديث نصر  قاؿ أبك نعيـ: غريبدرجة الحديث: 
 : الحديث إسناده ضعيؼ.مت. ق(َُ)عف ىماـ

 ( ما جاء في مخافة إضاعة شير رمضافِْ) 
حدثنا محمد بف إبراىيـ بف ناصح الدامغاني،  قال اعن عدي في الكامل: - ٕٚ

ش، حدثنا محمد بف عيسى كعمار بف رجاء قاال: حدثنا بف أبي طيبة عف أبيو عف األعم
                                                           

(، عف أخيو مف َٕ(،كالقاسـ بف عساكر في تعزية المسمـ )ص ِّ/ٓحمية األكلياء كطبقات األصفياء )  (ُ)
لقاسـ عبدالصمد بف حمد بف عمي البخارم عف طريؽ أحمد بف عبدالرحمف بف أحمد العمكم، عف أبك ا

منصكر بف إسماعيؿ بف أبي فركة الحنفي، عف إبراىيـ بف إسماعيؿ الزاىد، عف محمد بف يعقكب، عف 
 (.ْٗإبراىيـ بف أحمد، عف محمد بف حرب ... بو، نحكه. )

 (.ِْٗ/ِ(، كالتاريا األكسط لمبخارم )ِْٗ/ِالتاريا الصغير لمبخارم )  (ِ)
 (.ُِٖ/ُّاريا بغداد )ت  (ّ)
 (.ُِٖ/ُّتاريا بغداد )  (ْ)
 (.َْٕ/ٖالجرح كالتعديؿ )  (ٓ)
 (.َْٕ/ٖالجرح كالتعديؿ )  (ٔ)
 (.ُِٖ/ُّتاريا بغداد )  (ٕ)
 (.ُِٖ/ُّتاريا بغداد )  (ٖ)
 (.ْٓ/ّالمجركحيف )  (ٗ)

 (.ِّ/ٓحمية األكلياء كطبقات األصفياء ) (َُ)



 

-ّٓٗ- 

: إف أمتي لف تخزل عف أبي صالح مكلى أـ ىانئ عف أـ ىانئ قالت: قاؿ رسكؿ اهلل 
ما أقامكا شير رمضاف، فقاؿ رجؿ: فيو مف عمؿ سيئة زنا أك شرب خمران لـ يتقبؿ اهلل 
منو، كلعنو اهلل كالمالئكة كالسمكات إلى مثمو مف الحكؿ، فإف مات قبؿ أف يدرؾ شير 

حسنة يتقى بيا أال فاتقكا شير رمضاف فإف الحسنات تضاعؼ  رمضاف فميس لو عند اهلل
 فيو ما ال تضعؼ فيما سكاه ككذلؾ السيئات.

قاؿ ابف عدم: كىذا عف األعمش، عف أبي صالح، عف أـ ىانئ ال يركيو عف 
األعمش غير أبي طيبة، كقد قيؿ في ىذا الحديث األعمش عف أبي صالح عف أبي 

 .(ُ)ىريرة مف طريؽ مظمـ
الكالـ في ابف أبي طيبة، كىك: ابف أبي طيبة: اسمو  الولى: ث في إسناده عمتان:الحدي

. قاؿ ابف حجر: (ِ)أحمد بف أبي طيبة عيسى بف سميماف بف دينار الدارمي، كثقو ابف معيف
، كقاؿ ابف الجكزم: (ْ)، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: ىذا مدلس عف الكمبي(ّ)صدكؽ لو أفراد

جر: كفي كتاب ابف عدم حدث بأحاديث أكثرىا غرائب، كقاؿ أبك ، كقاؿ ابف ح(ٓ)مجيكؿ
 .(ٔ)حاتـ: يكتب حديثو

                                                           

(، مف طريؽ عبدالممؾ بف محمد َّٖ/ِ(، كالطبراني في الصغير )ُُِ/ٓالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )  (ُ)
(، كالطبراني ٖٗٔالجرجاني، عف عمار بف رجاء الجرجاني عف أحمد بف أبي طيبة ... بو، نحكه برقـ )

(، مف طريؽ األعمش، عف أبي صالح ...بو، نحكه، كقاؿ: لـ يرك ىذه األحاديث ّْ/ُُفي األكسط )
( فضائؿ رمضاف البف شاىيف مف طريؽ عمي بف ِْٕٖبة تفرد بيا إليو برقـ )عف األعمش إال أبك طي

محمد بف أحمد بف يزيد الرياحي، عف أبي عف خمؼ بف خميفة، عف عبيد اهلل بف عبداهلل بف أبي مميكو، 
 (.َِعف أبي صالح ...بو، نحكه )

 (.ِٔٓ/ٓالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )  (ِ)
 (.َٖالتقريب )ص   (ّ)
 (.ُّٓالتحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ )ص  تحفة  (ْ)
 (.ّٖٓ/ِالعمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية )  (ٓ)
 (.ّٗ/ُتيذب التيذيب )  (ٔ)



 

-ْٓٗ- 

فيي الكالـ في أبي طيبة أيضان، كىك: أبك طيبة عيسى بف سميماف بف  أما الثانية:
، (ِ)، كقاؿ ابف معيف: ضعيؼ(ُ)دينار الدارمي. ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: يخطئ

ا كاف رجالن صالحان كال أظف أنو كاف يتعمد الكذب كلكف كقاؿ ابف عدم: كأبك طيبة ىذ
 كلـ يذكر فيو شيئان. (ْ)، كما ذكره البخارم في التاريا الكبير(ّ)لعمو كاف يشبو عميو فيغمط

قاؿ ابف عدم: كقد قيؿ في ىذا الحديث عف األعمش، عف أبي درجة الحديث: 
ذا حديث مكضكع عندم، . قاؿ أبك حاتـ: ى(ٓ)صالح، عف أبي ىريرة مف طريؽ مظمـ

، كقاؿ عبدالرحمف بف الجكزم: ىذا حديث ال يصح (ٔ)يشبو أف يككف مف حديث الكمبي
كقاؿ الييثمي: فيو عيسى بف سميماف أبك طيبة  .(ٕ)كأحمد بف أبي طيبة كأبكه مجيكالف

 .(ٖ)ضعفو ابف معيف كلـ يكف فيمف يتعمد الكذب كلكنو نسب إلى الكىـ

                                                           

 (.ِّْ/ٕالثقات البف حباف )  (ُ)
 (.ٕٓٓمختصر الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ص   (ِ)
 (.ِٔٓ/ٓالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )  (ّ)
 (.َِْ/ٔالتاريا الكبير )  (ْ)
 (.ُُِ/ٓالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )  (ٓ)
 (.ّٖٕ( برقـ )ِٔٔ/ُعمؿ الحديث البف أبي حاتـ الرازم )  (ٔ)
 (.ّٖٖ( برقـ )ّٖٓ/ِالعمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية )  (ٕ)
 (.ْٕٕٗ( برقـ )ّْٕ/ّمجمع الزكائد ) (ٖ)



 

-ٓٗٓ- 

 الخاتمــــة
 الذم بفضمو كنعمتو انتييت مف ىذا البحث الذم جمعت فيو األحاديث الحمد هلل

الضعيفة كالمكضكعة في فضائؿ شره رمضاف. فمعمو مف المفيد تسجيؿ أىـ النتائج التي 
 تكصمت إلييا كىي:

بمغ عدد األحاديث الضعيفة كالمكضكعة في فضائؿ شير رمضاف ست كأربعيف   - ُ
 حديثان.

 يفة في فضائؿ شير رمضاف أربع كعشريف حديثان.بمغ عدد األحاديث الضع - ِ
 بمغ عدد األحاديث المكضكعة في فضائؿ شير رمضاف كاحد كعشركف حديثان. - ّ
تناكلت األحاديث الضعيفة كالمكضكعة شير رمضاف بأكممو مف بدايتو إلى قياـ  - ْ

ليمة العيد مركران بفضمو كفضؿ التسبيح كالذكر كالقياـ بو إلى فضؿ صيامو في 
مدينة النبكية كمكة المكرمة إلى ما جاء في المكت في شير رمضاف ككاف مجمكع ال

 تمؾ العناكيف ثالثيف عنكانان.
أف تمؾ األحاديث الضعيفة كالمكضكعة مكزعة في كتب السنف كالمسانيد كالمعاجـ  - ٓ

 ككتب الرجاؿ.
يفيد أشار بعض أصحاب تمؾ الكتب الذيف أخرجكا تمؾ األحاديث في كتبيـ إلى ما  - ٔ

ضعفيا أك كضعيا أما البعض اآلخر فمـ يشيركا إلى حاؿ تمؾ األحاديث كاإلماـ 
أحمد في مسنده كغيره مما دفعني إلى البحث في أقكاؿ العمماء لمعرفة درجة تمؾ 

 األحاديث كأجتيد في ذلؾ ما استطعت.
أف بعض األحاديث الضعيفة أك المكضكعة قد تتشابو في ألفاظيا باألحاديث  - ٕ

يحة مما ييمبس عمى الكثير مف طمبة العمـ كالخطباء كالكعاظ أنيا صحيحة أك الصح
 حسنة، لذا يرجى أخذ الحذر حيف االستشياد بيا.

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
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 فيرست المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. *
حجر العسقالني أحمد بف عمي بف  إتحاف الميرة عالفوائد المعتكرة من أطراف الاشرة: (ُ)

 .ىػُُْٓالطبعة األكلى، ، ىػ(، تحقيؽ: د.زىير الناصر، مجمع الممؾ فيد المدينةِٖٓ)ت
ىػ(، شرح كتعميؽ: أحمد محمد ْٕٕإسماعيؿ بف كثير القرشي )ت اختصار عموم الحديث: (ِ)

 شاكر، دار الكتب العممية، بيركت.
ق(، تحقيؽ: َّٔثير( )تعمي بف محمد الجزرم )ابف األ أسد الغاعة في مارفة الصحاعة: (ّ)

 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٕعادؿ أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، 
محمد بف طاىر المقدسي  لإلمام الدارقطني: أطراف الغرائب والفراد من حديث رسول ا  (ْ)

 ـ.ُٖٗٗىػ / ُُْٗىػ(، تحقيؽ: محمكد محمد نصار، دار الكتب العممية، بيركت، َٕٓ)ت
برىاف الديف أبك الكفا إبراىيـ بف محمد بف خميؿ بف  اط ممن رمي من الرواة عاالختالط:االغتع (ٓ)

 ىػ(، تحقيؽ: عمي رضا.ُْٖالعجمي )ت
ىػ(، َّّالحسيف بف إسماعيؿ الصبي المحاممي )تأمالي المحامي )رواية اعن يحيى العيع(:  (ٔ)

 ـ.ُِٗٗىػ / ُُِْألردف، تحقيؽ: د. إبراىيـ القيسي، المكتبة اإلسالمية، دار ابف القيـ، ا
ىػ(، تحقيؽ: عبداهلل التركي، ْٕٕإسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي )ت العداية والنياية: (ٕ)

 ـ.ُٕٗٗىػ / ُُْٕىجر لمطباعة كالنشر، الجيزة، الطبعة األكلى، 
ىػ(، تحقيؽ: ِّّيحيى بف معيف بف زكريا )ت  (:ٖٖٕتاريخ اعن ماين )رواية الدارمي( )ت  (ٖ)

 ـ.َُٖٗىػ / ََُْنكر سيؼ، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ، د. أحمد محمد 
ىػ(، تحقيؽ: د. أحمد ِّّيحيى بف معيف بف زكريا )ت  تاريخ اعن ماين )رواية الدوري(: (ٗ)

 ـ.ُٕٗٗىػ / ُّٗٗمحمد نكر سيؼ، مركز البحث العممي، مكة المكرمة، الطبعة األكلى، 
ىػ(، تحقيؽ: محمد إبراىيـ ِٔٓم )ت محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخار  التاريخ الصغير: (َُ)

 ـ.ُٕٕٗىػ / ُّٕٗزايد، دار الكعي، حمب، الطبعة األكلى، 
ىػ(، تحقيؽ: السيد ىاشـ ِٔٓمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم )ت التاريخ الكعير: (ُُ)

 الندكم، دار الفكر، بيركت.
 ربي، بيركت.ىػ(، دار الكتاب العّْٔأحمد بف عمي الخطيب البغدادم )ت تاريخ عغداد: (ُِ)
ىػ(، تحقيؽ: د. مصطفى عبدالكاحد، دار الكتاب ٕٗٓعبدالرحمف بف الجكزم )ت التعصرة: (ُّ)

 ـ.َُٕٗالمصرم، لبناف، 
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ىػ(، تحقيؽ: ُُٗعبدالرحمف بف أبي بكر السيكطي )ت تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: (ُْ)
 ـ.ُٕٗٗىػ / ُّٗٗعبدالكىاب عبدالمطيؼ، دار إحياء السنة النبكية، بيركت، لبناف، 

عبدالكريـ بف محمد الرافعي القزكيني، تحقيؽ: عزيز اهلل العطاردم،  التدوين في أخعار قزوين: (ُٓ)
 ىػ.َُْٖدار الكتب العممية، بيركت، 

ىػ(، تحقيؽ: أيمف بف ّٓٓإسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ األصبياني )ت الترغيب والترىيب: (ُٔ)
 ـ.ُّٗٗىػ / ُُْْكلى، صالح بف شعباف، دار الحديث، القاىرة، الطبعة األ

ىػ(، تحقيؽ: محمد عكامة، دار ِٖٓأحمد بف عمي بف حجر العسقالني )ت تقريب التيذيب: (ُٕ)
 ـ.ُٖٔٗىػ / َُْٔالرشيد، حمب، سكريا، الطبعة األكلى، 

ىػ(، تحقيؽ: السيد الجميمي، ٕٗٓعبدالرحمف بف عمي بف محمد بف الجكزم )ت تمعيس إعميس: (ُٖ)
 ـ.ُٖٓٗ/ ىػ َُْٓدار الكتاب العربي، 

عمي بف محمد بف عٌراؽ الكتاني تنزيو الشرياة المرفوعة عن الحاديث الشنياة الموضوعة:  (ُٗ)
 ىػ(، تحقيؽ كتعميؽ: عبدالكىاب عبدالمطيؼ، كعبداهلل بف محمد الغمارم.ّٔٗ)ت

ىػ(، تعميؽ: مصطفى عطا، دار ِٖٓأحمد بف عمي بف حجر العسقالني )ت تيذيب التيذيب: (َِ)
 ـ.ُٓٗٗىػ / ُُْٓكت، الطبعة األكلى، الكتب العممية، بير 

ىػ(، د.بشار عكاد ِْٕيكسؼ بف عبدالرحمف المزم )ت تيذيب الكمال في أسما  الرجال: (ُِ)
 ـ.ُّٖٗىػ / َُّْمعركؼ، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى، 

محمد بف إسماعيؿ األمير الكمالني  توضيح الفكار عشرح تنقيح النظار في عموم اآلثار: (ِِ)
 ىػ(، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبدالحميد.ُُِٖعاني )تالصن

ىػ(، تحقيؽ: السيد شرؼ الديف ّْٓمحمد بف حباف أبك حاتـ التميمي البيستي )ت الثقات: (ِّ)
 ـ.ُٕٓٗىػ / ُّٓٗأحمد، دار الفكر، الطبعة األكلى، 

 ىػ(، دار إحياء التراث، بيركت،ِّٕعبدالرحمف بف أبي حاتـ الرازم )ت الجرح والتاديل: (ِْ)
 ـ.ُِٓٗىػ / ُُِٕالطبعة األكلى، 

ىػ(، تحقيؽ: حسيف محمد عمي شكرم، ّْٔابف النجار )ت الدرة الثمينة في أخعار المدينة: (ِٓ)
 دار األرقـ بف أبي األرقـ.

ق(، تحقيؽ: د. عبدالرحمف الفريكائي، دار َٕٓمحمد بف طاىر المقدسي )ت ذخيرة الحفاظ: (ِٔ)
 ـ.ُٔٗٗىػ / ُُْٔالسمؼ، الرياض، 

محمد ناصر الديف األلباني  حاديث الضايفة والموضوعة وأثرىا السي  في المة:سمسمة ال (ِٕ)
 ـ.َََِىػ/ َُِْىػ(، دار المعارؼ، الرياض، السعكدية، الطبعة الثانية، َُِْ)ت
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ىػ(، مجمس ْٖٓأحمد بف الحسيف بف عمي البييقي )ت السنن الكعرى وفي ذيمو الجوىر النقي: (ِٖ)
 ىػ.ُّْْة األكلى، دار المعارؼ، حيدر أباد، الطبع

ىػ(، ترقيـ: عبدالفتاح أبك غدة، مكتب َّّأحمد بف شعيب النسائي )ت سنن النسائي: (ِٗ)
 ـ.ُٖٔٗىػ / َُْٔالمطبكعات اإلسالمية، حمب، الطبعة الثانية، 

ىػ(، تحقيؽ: ٕٓٗعبدالرحمف بف أحمد البغدادم المعركؼ )بابف رجب( )ت شرح عمل الترمذي: (َّ)
 تحقيؽ: د.ىماـ عبدالرحيـ سعيد. د.نكرالديف عتر، مع مقدمة،

ىػ(، َُُْعمي بف سمطاف القارم اليركم )ت شرح نخعة الفكر في مصطمحات أىل الثر: (ُّ)
 تحقيؽ: عبدالفتاح أبك غدة، كتعميؽ: محمد نزار تميـ كىيثـ نزار تميـ، دار األرقـ، بيركت.

قيـ: محمد فؤاد ىػ(، مع فتح البارم، تر ِٔٓمحمد بف إسماعيؿ البخارم )ت صحيح العخاري: (ِّ)
 عبدالباقي، دار المعرفة، بيركت.

ىػ(، تحقيؽ: عبدالعزيز عزالديف ِٔٓ: محمد بف إسماعيؿ البخارم )تالضافا  الصغير (ّّ)
 ـ.ُٖٓٗىػ / َُْٓالسيركاف، دار القمـ، بيركت، الطبعة األكلى، 

ار ىػ(، تحقيؽ: عبدالمعطي آميف قمجي، دِِّمحمد بف عمرك العقيمي )ت الضافا  الكعير: (ّْ)
 ـ.ُٖٓٗىػ / َُْْالكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

ىػ(، دراسة كتحقيؽ: َّّأحمد بف شعيب النسائي )ت الضافا  والمتروكون لمنسائي: (ّٓ)
 ـ.ُٖٓٗىػ / َُْٓعبدالعزيز عزالديف السيركاف، دار القمـ، بيركت، الطبعة األكلى، 

ىػ(، تحقيؽ: عبداهلل ُٕٓ)تعبدالرحمف بف عمي "ابف الجكزم"  الضافا  والمتروكون: (ّٔ)
 ـ.ُٖٔٗىػ / َُْٔالقاضي، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

ىػ(، دراسة كتحقيؽ: عبدالعزيز ّٖٓعمي بف عمر الدارقطني )تالضافا  والمتروكون:  (ّٕ)
 ـ.ُٖٓٗىػ / َُْٓعزالديف السيركاف، دار القمـ، بيركت، الطبعة األكلى، 

 ىػ(، مكتبة المعارؼ، الرياضَُِْحمد ناصر الديف األلباني )تم ضايف الترغيب والترىيب: (ّٖ)
ىػ(، تحقيؽ: محمد عبدالقادر عطا، دار َِّمحمد بف سعد بف منيع )ت الطعقات الكعرى: (ّٗ)

 ـ.َُٗٗىػ / َُُْالكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، 
ىػ(، ِّٕي حاتـ( )تعبدالرحمف بف محمد بف إدريس بف ميراف الرازم )إبف أب عمل الحديث: (َْ)

 ىػ.َُْٓتحقيؽ: محب الديف الخطيب، دار المعرفة، بيركت، 
ىػ(، ّٖٓعمي بف عمر بف أحمد بف ميدم الدارقطني )تالامل الواردة في الحاديث النعوية:  (ُْ)

 ـ.ُٖٓٗىػ / َُْٓتحقيؽ: د.محفكظ الرحمف زيف اهلل السمفي، دار طيبة، الرياض، 
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ىػ(، تحقيؽ: كصي اهلل بف محمد ُِْنبؿ الشيباني )تأحمد بف ح الامل ومارفة الرجال: (ِْ)
 ـ.ُٖٖٗىػ / َُْٖعباس، المكتب اإلسالمي، بيركت، الطبعة األكلى، 

ىػ(، تحقيؽ: ِْٔعثماف بف عبدالرحمف الشيرزكرم المعركؼ بابف الصالح )ت عموم الحديث: (ّْ)
 ـ.ُٕٕٗىػ / ُّٕٗنكر الديف عتر، دار الفكر المعاصر، بيركت، 

ىػ(، دار إحياء ٖٓٓبدر الديف محمكد بف أحمد العيني )ت شرح صحيح العخاري:عمدة القاري  (ْْ)
 التراث العربي، بيركت.

ىػ(، ترقيـ: ِٖٓأحمد بف عمي "ابف حجر العسقالني" )ت فتح العاري شرح صحيح العخاري: (ْٓ)
 محمد فؤاد عبدالباقي، دار المعرفة، بيركت.

ىػ(، تحقيؽ: ٕٓٗلمعركؼ بابف رجب( )تعبدالرحمف بف شياب الديف الدمشقي )ا فتح العاري: (ْٔ)
 ـ.ُِٗٗىػ/ُِِْطارؽ بف عكض اهلل بف منحمد، دار ابف الجكزم، الدماـ، السعكدية، 

ىػ(، َٗٓشيركيو بف شيردار بف شيركيو الديممي )الممقب إلكيا( )ت الفردوس عمأثور الخطاب: (ْٕ)
 ـ.ُٖٔٗىػ / َُْٔتحقيؽ: سعيد بف بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية، بيركت، 

ىػ(، تحقيؽ: بدر البدر، ّٖٓأبي حفص عمر بف أحمد بف شاىيف )ت فضائل شير رمضان: (ْٖ)
 ـ.ُْٗٗىػ / ُُْٓدار ابف األثير، الككيت، الطبعة األكلى، 

ىػ(، تحقيؽ: َُّٓمحمد بف عمي الشككاني )ت الفوائد المجموعة في الحاديث الموضوعة: (ْٗ)
 ـ.َُٔٗىػ / َُّٖثار، الطبعة األكلى، عبدالرحمف بف يحيى المعممي اليماني، دار اآل

ىػ(، تحقيؽ: حمدم عبدالمجيد السمفي، ُْْلتماـ بف محمد الرازم أبك القاسـ )ت الفوائد: (َٓ)
 ـ.ُِٗٗىػ / ُُِْمكتبة الرشد، الرياض، 

ىػ(، تحقيؽ: ربيع بف ِٖٕأحمد بف عبدالحميـ بف تيمية )ت قاعدة جميمة في التوسل والوسيمة: (ُٓ)
 ـ.ََُِىػ / ُِِْمكتبة الفرقاف، عجماف،  ىادم عمير المدخمي،

ىػ(، دار ُِّّمحمد جماؿ الديف القاسمي )ت قواعد التحديث في متون مصطمح الحديث: (ِٓ)
 ـ.ُٕٗٗىػ / ُّٗٗالكتب العممية، دار إحياء السنة النبكية، 

ىػ(، تحقيؽ: يحيى مختار ّٓٔعبداهلل بف عدم بف الجرجاني )ت الكامل في ضافا  الرجال: (ّٓ)
 ـ.ُٖٖٗىػ/َُْٗدار الفكر، بيركت، غزاكم، 

ىػ(، تحقيؽ: حبيب الرحمف ّٕٓعمي بف أبي بكر الييثمي )ت كشف الستار عن زوائد العزار: (ْٓ)
 األعظمي، مؤسسة الرسالة.

: صبحي وىػ(، حققُْٖبرىاف الديف الحمبي )تالكشف الحثيث عمن رمي عوضع الحديث:  (ٓٓ)
 .ىػَُْٕبيركت، لبناف، الطبعة األكلى، السامرائي، عالـ الكتب، مكتبة النيضة العربية، 
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ىػ(، دار َّٔعمي بف أبي المكاـر محمد بف محمد الشيباني )ت المعاب في تيذيب النساب: (ٔٓ)
 ـ.َُٖٗىػ / ََُْصادر، بيركت، 

ىػ(، مؤسسة األعظمي، ِٖٓأحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقالني )تلسان الميزان:  (ٕٓ)
 ـ.ُٖٔٗىػ / َُْٔبيركت، الطبعة الثالثة، 

ىػ(، تحقيؽ: عبدالقادر محمد ِٕٔبقي مف مخمد القرطبي )ت ما روي في الحوض والكوثر: (ٖٓ)
 ـ.ُّٗٗىػ/ُُّْعطا صكفي، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة، 

ىػ(، تحقيؽ: محمكد ّْٓمحمد بف حباف التميمي البيستي )ت المجروحون من المحدثين: (ٗٓ)
 ـ.ُٕٔٗىػ / ُّٔٗاألكلى، إبراىيـ زايد، دار الكعي، حمب، الطبعة 

 مجمس من أمالي الشيخ الزاىد محمد عن الحسن عن فنجويو الثقفي )في فضل رمضان(، (َٔ)
 حرره كضبطو كعمؽ عمى بعضو: أبك محمد األلفي.

ىػ(، دار الرياف لمتراث كدار َٕٖعمي بف أبي بكر الييثمي )ت مجمع الزوائد ومنعع الفوائد: (ُٔ)
 ـ.ُٕٖٗىػ / َُْٕالفكر العربي، بيركت / القاىرة، 

ىػ(، تحقيؽ: عبدالرحمف بف ِٖٕأحمد بف عبدالحميـ بف تيمية )تمجموع فتاوى اعن تيمية:  (ِٔ)
 ـ.ُٓٗٗىػ / ُُْٔمحمد بف قاسـ، مجمع الممؾ فيد، 

ىػ(، تحقيؽ: أيمف بف عارؼ ْٖٓأحمد بف المقريزم )ت مختصر الكامل في الضافا : (ّٔ)
 ـ.ُْٗٗىػ/ُُْْالدمشقي، مكتبة السنة، القاىرة، 

ىػ(، تحقيؽ: حسيف َّٕأحمد بف عمي "أبك يعمى المكصمي" )ت مسند أعي يامى الموصمي: (ْٔ)
 ـ.ُْٖٗىػ / َُْْأسد، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ، الطبعة األكلى، 

ىػ(، تحقيؽ: شعيب ُِْأحمد بف حنبؿ الشيباني )تىـ(: ٕٔٗمسند أحمد عن حنعل ) (ٓٔ)
 ـ.ُٗٗٗىػ / َُِْلطبعة الثانية، األرنؤكط كعادؿ مرشد، مؤسسة الرسالة، بيركت، ا

ىػ(، تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف ِِٗأحمد بف عمرك بف عبدالخالؽ البزار )ت مسند العزار: (ٔٔ)
 ـ.ُٖٗٗىػ / َُْٗاهلل، مؤسسة عمـك القرآف، بيركت، الطبعة األكلى، 

ىػ(، تحقيؽ: صبحي البدرم السامرائي، ِْٗعبد بف حميد بف نصر )ت مسند ععد عن حميد: (ٕٔ)
 ـ.ُٖٖٗىػ/َُْٖد محمد خميؿ الصعيدم، مكتبة السنة، القاىرة، كمحمك 

 ىػ(، المكتب اإلسالمي، بيركت.ُِْأحمد بف حنبؿ )تمسند:  (ٖٔ)
محمد بف عبداهلل الخطيب البغدادم، تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني،  مشكاة المصاعيح: (ٗٔ)

 ـ.ُٖٓٗق/َُْٓالمكتب اإلسالمي، بيركت، 



 

-َُٔ- 

ىػ(، َْٖأحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ الكناني )ت ماجو:مصعاح الزجاجة في زوائد اعن  (َٕ)
 ـ.ُّٖٗىػ / َُّْتحقيؽ: محمد المنتقى الكشناكم، دار العربية، بيركت، 

ىػ(، تحقيؽ: كماؿ ِّٓعبداهلل بف محمد بف أبي شيبة )ت المصنف في الحاديث واآلثار: (ُٕ)
 ـ.ُٖٗٗىػ / َُْٗيكسؼ الحكت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األكلى، 

ىػ(، تحقيؽ: ربيع الساعدم، دار إحياء ُُِعبدالرازؽ بف ىماـ الصنعاني )ت المصنف: (ِٕ)
 ـ. ََِِىػ / ُِّْالتراث العربي، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، 

أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقالني  المطالب الاالية عزوائد المسانيد الثمانية: (ّٕ)
بدالعزيز الشترم، دار العاصمة، السعكدية، ىػ(،  تنسيؽ: د.سعيد بف ناصر بف عِٖٓ)ت

 ىػ.ُُْٗالطبعة األكلى، 
ىػ(، دار الكتب العممية، بيركت، َّٔسميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني )ت الماجم الصغير: (ْٕ)

 لبناف.
ىػ(، تحقيؽ: حمدم بف َّٔسميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني )ت  الماجم الكعير: (ٕٓ)

 ـ.ُّٖٗىػ / َُْْكالحكـ، الطبعة الثانية،  عبدالمجيد السمفي، مكتبة العمـك
ىػ(، تحقيؽ: عبدالعميـ عبدالعظيـ البستكم، ُِٔأحمد بف عبداهلل العجمي )ت مارفة الثقات: (ٕٔ)

 ـ.ُٖٓٗىػ / َُْٓمكتبة الدار، المدينة المنكرة، الطبعة األكلى، 
 ديف عتر.ىػ(، تحقيؽ كتعميؽ: د. نكرالْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي )ت المغني في الضافا : (ٕٕ)
ىػ(: ركاية: يزيد بف الييثـ بف طيماف ِّّ)ت من كالم أعي زكريا يحيى عن ماين في الرجال (ٖٕ)

 البادم )أبي خالد الدقاؽ(، تحقيؽ: د. أحمد نكر سيؼ، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ.
ىػ(، تحقيؽ: عمي محمد معكض، كعادؿ أحمد ْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي )ت ميزان االعتدال: (ٕٗ)

 ـ.ُٓٗٗ، بيركت، الطبعة األكلى، عبدالمكجكد
ىػ(، تحقيؽ: محمد يكسؼ ِٕٔعبداهلل بف يكسؼ الزيمعي )ت نصب الراية لحاديث اليداية: (َٖ)

 النبكرم، دار الحديث، مصر.
مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم ابف  النياية في غريب الحديث والثر: (ُٖ)

 كت.ىػ(، دار الكتب العممية، بير َٔٔاألثير )ت
 



 

-َِٔ- 



 

-َّٔ- 

 وأثرىا عمى المة الحاديث الموضوعة عند الصوفية
 (ٔ)يوسف عمي فرحات 

 مقدمة
يعد الكضع في الحديث مف المظاىر التي ساىمت في تشكيو صكرة اإلسالـ ، كلكال 
أف اهلل تعالى قيض ليذا الديف جممة مف الجيابذة تصدكا لكشؼ ىذه األحاديث ككاضعييا 

 .  لكاف األمر في غاية الخطكرة
ىذا كقد تنكعت أسباب الكضع في الحديث ، ككاف مف أخطرىا ، األحاديث التي 
كضعيا الزىاد كالصكفية كبعض الصالحيف ، حيث تكمف خطكرة ذلؾ في أف ىؤالء محؿ ثقة 

 عند كثير مف المسمميف 
تمييزىـ فيو  كمف المعركؼ أف الغالب عمى المتصكفة الجيؿ بعمـ الحديث كعدـ

سقيـ ، كال غرك في ذلؾ كال عجب ، فمف تنكب اليدم النبكم كتجاىؿ بيف الصحيح كال
الطريؽ الحؽ السكم ال محالة سيضؿ، كسيككف لضاللو أثار كثيرة . كسيقـك الباحث في 
ىذا البحث بتسميط الضكء عمى سبب رئيس مف أسباب ضالؿ الصكفية كىك جيميـ بعمـ 

يث ال تصح كىي مف أكىى دأحاالحديث، كالذم حمميـ ذلؾ أف يبنكا  أصكالن عمى 
 -السيما مف المتأخريف -األحاديث، فيذا حاليـ عند كؿ مف عرفيـ ، فقمما تجد صكفينا 

رحميـ اهلل  -ف المنيؼ كالعمـ الشريؼ . ك لقد أشار كثير مف عممائنا ػػػػػعالمنا بيذا الف
ف حجر العسقالني: إلى ىذه الحقيقة كالمتمثمة بجيؿ الصكفية بعمـ الحديث . قاؿ اب -تعالى

 " ما زاؿ عكاـ الصكفية يرككف الكاىيات "
 ىذا كقد قسـ الباحث البحث إلى أربعة مباحث عمى النحك التالي : 

 .الصكفية )النشأة كالتعريؼ( المعحث الول : 
 أقكاؿ العمماء في إثبات جيؿ الصكفية بعمـ الحديث.المعحث الثاني : 
 الصكفية .كضع الحديث عند المعحث الثالث  : 
 شكاىد كأمثمة  عمى جيؿ الصكفية بعمـ الحديث.المعحث الراعع  : 

                                                           

 ( مدير األكقاؼ في المنطقة الكسطى .ُ)



 

-َْٔ- 

 المعحث الول
 الصوفية )النشأة والتاريف(

: أف التصكؼ ظاىرة عالمية ، كاتجاه يرل الشيا القرضاكم حفظو اهلل :أواًل : نشأة التصوف
 (ُ)في الجانب الركحي" اتجاه إلى التعمؽ عامة ، كما أنو في سمتو العامة "تجده في األدياف 

عمى اختالؼ في التعمؽ قكة كضعفان ، كما في الديانة اليندية كالمسيحية كالمانكية ، كلكف 
اإلسالـ يتميز بأنو تكازف بيف الحياة الركحية كالحياة العقمية ، لذا فإف التصكؼ ظير في 

ة المسمميف بسبب الحياة اإلسالمية لما أصبح الجانباف : العقمي كالمادم غالبيف عمى حيا
ازدىار الحياة االقتصادية ، كتطكر الحياة العقمية بظيكر الكالـ كالجدؿ كالفمسفة ، كميؿ 

عمى أعماؿ القمكب ، كركح الفقياء أنفسيـ إلى الجانب الظاىرم مف الفقو ، كغم بكه 
الدفاع عف المتكممكف ب . فاتجو الصكفية إلى مرتبة  " اإلحساف " كمقامو ، كما اىتـ(ِ)العبادة

كأىؿ الفقو بالتعمؽ في األحكاـ الفرعية كتفاصيميا الظاىرية. كذىب القرضاكم إلى  "اإليماف"
، كمف ركح العبادة كمعانييا التقشؼ كالزىد لمنجاة في اآلخرة أف التصكؼ تطكر مف مجرد

، إلى طكر آخر تغمب فييا جانب الخكؼ ما قكامو اإلرادة كالسمكؾ العمميالباطنة م
ىػ ( كفي القرف الثاني اليجرم َُُكيؼ مف اهلل كما نجد ذلؾ عند الحسف البصرم ) تكالتخ

ظير عنصر جديد تجاكز الرجاء في الجنة كالخكؼ مف النار لذاتو ، فبدأ الحب اإلليي في 
( ىػُِٓرات أب سميماف الداراني ) ىػ ( ككذلؾ في عبآُٖشعر العابدة رابعة العدكية ) ت

 . (ّ)ىػ (ُِٔىػ ( كأبي يزيد البسطامي ) تِْٓتكذم النكف المصرم ) 
ؿ ثـ تطكر التصكؼ  . إلى فمسفة في المعرفة كفي الكجكدإلى مرحمة أخرل كتحك 

اصر أجنبية غريبة عف اإلسالـ مثؿ: كيتصكر الشيا القرضاكم أف ىذه المرحمة شيدت عن
     ىػ (َّٓت  ند الحالج )، كما يتمثؿ ذلؾ عالقكؿ بكحدة الكجكد، كاالتحاد كالحمكؿ

 كعفيؼ الديف  ىػ(ّٕٔثؿ صدر الديف القكنكم )ت( كغيره مّٖٔتالديف بف عربي )ي يكمح

                                                           

 . ّْٕ/ ُقرضاكم ( فتاكل معاصرة ، الشيا ال(ُ
 . ّٕٗ،  ّْٕ( المصدر نفسو ص (ِ
 .ُْٕ( المصدر نفسو ص (ّ



 

-َٔٓ- 

 .(ُ)ىػ ( ممف لـ يفرؽ بيف الخالؽ كالمخمكؽ َٗٔتالتممساني )
أما مصدر التصكؼ فيرل الشيا أف لو جذكران إسالمية مف القرآف الكريـ كالسنة 

، كلكف تطكر االىتماـ بتربية السمكؾ إلى نظرية في  كأصحابو النبكية ، كفي سيرة الرسكؿ 
المعرفة كما يتصؿ بالكشؼ بتطيير النفس كتزكيتيا ، فكقع االنحراؼ ، لذا فمف المكابرة 
إنكار ىذه المؤثرات األجنبية مما جعؿ التصكؼ يخرج أحيانان كثيرة عف " كسطية اإلسالـ " 

 كيبدك االنحراؼ في عدة عناصر منيا : 
 لذكؽ معياران رئيسان في المعرفة .اتخاذ ا -ُ
 التفرقة بيف الشريعة كالحقيقة . -ِ
 الغمك في تحقير الدنيا كاالنسحاب منيا . -ّ
 الجبرية كالسمبية في أكثر الطرؽ الصكفية . -ْ
 .  (ِ)إلغاء شخصية المريد كعقمو في تربيتو كقكليـ : " اعتقد كال تنتقد كسمـ تسمـ " -ٓ
ة أخذىا مف أخذىا عف كفار اليند، كمعناىا عندىـ أف القكؿ بالحمكؿ: كىي بدعة كفري  -ٔ

اهلل حاؿٌّ في مخمكقاتو فال انفصاؿ بيف الخالؽ كالمخمكؽ، كليس في الكجكد إال اهلل، 
 كىذا ما يسمى بكحدة الكجكد ، كقد اشتير بيذا القكؿ محي الديف ابف عربي .

الغالكف مف الصكفية أف ، حيث يعتقد  الغمك في الصالحيف كفي مقدمتيـ سيد الخمؽ  -ٕ
مؽ إال ألجمو كمف نكره، كيقؿ منسكب الغمك  النبي  ىك قبة الككف، كأف الخمؽ ما خي

، إال أنيـ يستغيثكف بو طالبيف المدد كالعكف  عند بعضيـ فيرل أف النبي  بشران رسكالن
 كال يستغاث إال باهلل جؿ جاللو كاشؼ الضر كرافعو.

ة فقط، فال يعبدكف اهلل خكفنا مف ناره كال طمعنا في جنتو، كقد بناؤىـ العبادة عمى المحب  -ٖ
قاؿ بعض السمؼ:" مف عبد اهلل بالحب كحده فيك زنديؽ ، كمف عبد اهلل بالخكؼ كحده 

   كمف عبد اهلل بالرجاء كحده فيك مرجئ ، كمف  -أم مف الخكارج  -فيك حركرم 
 عبد اهلل بالحب كالخكؼ كالرجاء فيك مؤمف مكحد " .

                                                           

 . َْٕ( المصدر نفسو ص(ُ
 .  ّْٕ( المصدر نفسو ص(ِ



 

-َٔٔ- 

بالرغـ مف الصكفية يقكلكف بأف أصؿ التصكؼ  :ثانيًا : التاريف عالتصوف والصوفية 
أما كممة ، إال أنيـ يعترفكف بأف مصطمح ) الصكفية ( حادث . ك  مكجكد منذ عيد النبي 

: أنيا مف الكممات االصطالحية التي أجمع الكاتبكف في ىذا المقاـ عمى؛ فقد التصكؼ
كالكصؼ المشترؾ بيف جميع مف نيسبكا إلى  .(ُ)اني لميجرةطرأت في أكاخر القرف الث

، ف أئمة القركف الثالثة األكلى ىك: الزىد، كالمجاىدة. الزىد في متاع الحياة الدنياالتصكؼ م
كنتيجة ىذا : تمثؿ التصكؼ في الزىد كالمجاىدة ؛  .دة النفس لتيذيبيا ، كنفي عيكبياكمجاى

و حاؿ في الزىد كالمجاىدة فيك : صكفي . ىكذا قاؿ فكؿ زاىدو مجاىدو متصكؼه ، كمف ل
بعضيـ . لكنيـ لـ يتفقكا عمى رأم كاحد في أصؿ كممة ) صكفية ( كاشتقاقيا ؛ فما قرره 

 بعضيـ نقضو آخركف ، كقد رجعكا بالكممة إلى أصكؿ ستة أك سبعة ، ىي :
ّفة: -ٔ ىؿ "التصكؼ مأخكذ مف أ: الرحمف السمميبيذا قاؿ أبك عبد ك  الصُّ

ف ة : إنما سمكا: صكفية: كقاؿ الكالباذم .(ِ)"الصُّ . لقرب أكصافيـ مف أكصاؼ أىؿ "كقاؿ قـك
؛ نسبةن "كقيؿ: سيمكا صكفية: كقاؿ السيركردم. (ّ)"الصفة الذيف كانكا عمى عيد رسكؿ اهلل 

ف كاف ال  يستقيـ مف حيث االشتقاؽ المغكم، كلكنو صحيح مف حيث إلى الصف ة .. كىذا كا 
، كفي ، لككنيـ مجتمعيف متآلفيف، متصاحبيف هلل؛ ألف الصكفية يشاكميـ حاؿ أكلئؾمعنىال

 . (ْ)« اهلل ، كأصحاب الصف ة 
قاؿ الكالباذم : " قالت طائفة : إنما سميت الصكفية صكفية لصفاء  الصفا : - ٕ

  . (ٓ)كقاؿ بشر بف الحارث : الصكفي مف صفا قمبو هلل "  أسرارىا ، كنقاء آثارىا .
                                                           

 ( .ُِْ( مجمة البياف مف مقاؿ : )ىذه ىي الصكفية ( لمدكتكر لطؼ اهلل خكجو ، العدد )(ُ
 ( المصدر السابؽ .(ِ
د الكالباذم أبك بكر ، الناشر دار الكتب العممية سنة أحم ُِ( التعرؼ لمذىب أىؿ التصكؼ ، ص (ّ

 ، مكاف النشر بيركت . ََُْالنشر 
، شياب الديف أبك حفص عمر بف محمد بف عبد اهلل ابف عمكية القرشي   ْٖ/ ٓ( عكارؼ المعارؼ ، (ْ

ناشر : السيركردم ، تحقيؽ الدكتكر عبد الحميـ محمكد ، كد . محمكد بف الشريؼ ، ال التيمي البكرم
 القاىرة . –شارع ككرنيش النيؿ  –دار المعارؼ 

البف عجيبة  ٕ. كانظر : إيقاظ اليمـ في شرح الحكـ ص ِٔ( التعرؼ لمذىب أىؿ التصكؼ، ص (ٓ
 الحسني ، المكتبة الثقافية ، بيركت ، بدكف تاريا طبعة .



 

-َٕٔ- 

: إنما سمكا صكفية ؛ ألنيـ في الصؼ "كقاؿ قـك: قاؿ الكالباذم الول: الصف -ٖ
قباليـ عميو، ككقكفيـ بسرائرىـ بيف يديوبار  األكؿ بيف يدم اهلل   .(ُ)"تفاع ىمميـ إليو ، كا 

: "ذىب قـك إلى أنيـ سمكا صكفية نسبة ليـ إلى يقكؿ السيركردم الصوف: -ٗ
عمييـ  -اركا لبس الصكؼ لككنو أرفؽ ، كلككنو كاف لباس األنبياء ظاىر المبسة ؛ ألنيـ اخت

. فكاف اختيارىـ لمبس الصكؼ لتركيـ زينة الدنيا ، كقناعتيـ بسد الجكعة ، كستر  -السالـ 
العكرة ، كاستغراقيـ في أمر اآلخرة ، فمـ يتفرغكا لمالذ النفكس كراحتيا ، لشدة شغميـ بخدمة 

؛ ار يالئـ كيناسب مف حيث االشتقاؽلى أمر اآلخرة ، كىذا االختيمكالىـ ، كانصراؼ ىميـ إ
 .  (ِ)ألنو يقاؿ : تصك ؼ ؛ إذا لبس الصكؼ ، كما يقاؿ : تقم ص ؛ إذا لبس القميص " 

إلى اإليماف  كانت النسبة في زمف رسكؿ اهلل »كزم: قاؿ ابف الج صوفة: -٘
، نشأ أقكاـ تعمقكا بالزىد كالتعبدابد ، ثـ . ثـ حدث اسـ زاىد كعكاإلسالـ، فيقاؿ: مؤمف مسمـ

، كأخالقان تخمقكا بيا كاتخذكا في ذلؾ طريقة تفردكا بيا، ، كانقطعكا إلى العبادةفتخمكا عف الدنيا
عند بيتو الحراـ، رجؿ يقاؿ لو صكفة. كاسمو الغكث  كرأكا أف أكؿ مف انفرد بو بخدمة اهلل 

 .(ّ)«، فسيمكا بالصكفية ه في االنقطاع إلى اهلل ، فانتسبكا إليو ، لمشابيتيـ إيابف مر
قاؿ ابف الجكزم : " كقد ذىب قـك إلى أنو مف الصكفانة ، كىي بقمة صوفانة:  -ٙ

رعناء قصيرة فنيسبكا إلييا الجتزائيـ بنبات الصحراء ، كىذا أيضان غمط ؛ ألنو لك نيسبكا إلييا 
ة القفا . كىي الشعيرات النابتة في كقاؿ : آخركف : ىك منسكب إلى صكف لقيؿ صكفاني. 

 . (ْ)مؤخره ، كأف الصكفي عطؼ بو إلى الحؽ ، كصرفو عف الخمؽ " 
: ، كمعناىاسكفيا(يكنانية )كذىب فريؽ أف صكفي مأخكذه مف الكممة ال: سوفيا -ٚ

 كأكؿ مف عر ؼ .محب الحكمة(( كمعناىا: )كمة كمنيا اشتقت كممة )فيالسكفيا( )فيمسكؼالح

                                                           

 . ِٕ، ِٔ( التعرؼ ، ص (ُ
 .  ّٖ/ٓ( عكارؼ المعارؼ (ِ
 عبد الرحمف بف الجكزم، دار الكتب العممية، بيركت .  ُُٔص ( تمبيس إبميس ، (ّ
  ُّٔ( تمبيس إبميس ، ص (ْ



 

-َٖٔ- 

 .  (ُ): ) تحقيؽ ما لميند مف مقكلة مقبكلة في العقؿ أك مرذكلة(لرأم: البيركني في كتابوبيذا ا 
 * مناقشة أقوال الامما  في أصل نسعة كممة الصوفية أو التصوف.

إف القكؿ بأف الصكفية نسبة لمصفاء ضعيؼ كبعيد مف جية المغة العربية 
فاكم كليس صكفي كمقتضياتيا ألنو لك كانت النسبة إلى الصفاء فإنو ي فائي أك صى قاؿ: صى

 كقكلنا في نسبة كممة سماء سمائي كسماكم حيث إف كممة سماء عمى كزف كممة صفاء. 
ف القكؿ بأف الصكفية نسبة لمصؼ األكؿ في الصالة بيف يدم اهلل ػ تعالى ػ  كا 

في ضعيؼ كبعيد مف جية المغة العربية كمقتضياتيا ألنو لك كانت النسبة إلى الصؼ األكؿ 
فٍّي كليس صكفي.  الصالة فإنو يقاؿ: صى

ف القكؿ بأف الصكفية نسبة ألىؿ الصفة ضعيؼ كبعيد مف جية المغة العربية  كا 
فٍّي كليس صكفي.  كمقتضياتيا ألنو لك كانت النسبة إلى أىؿ الصفة فإنو يقاؿ: صي

ف القكؿ بأف الصكفية نسبة لمصفكة مف خمؽ اهلل ػ تعالى ػ ضعيؼ كبعيد مف جية  كا 
المغة العربية كمقتضياتيا ألنو لك كانت النسبة إلى الصفكة مف خمؽ اهلل ػ تعالى ػ فإنو يقاؿ: 

فىًكم كليس صكفي.  صى
ف القكؿ بأف الصكفية نسبة لقبيمة تدعى صكفة تنسب لرجؿ يقاؿ لو صكفة  كا 

ف كاف مكافقنا لمغة العربية كمقتضياتيا كذلؾ مف كجييف:  ضعيؼ كا 
 اىمية؛ كال أحد مف الصكفية يقبؿ االنتساب لقبيمة جاىمية. ألنيا ج الوجو الول:
ألنيا مجيكلة؛ حيث إنيا لـ تكف معركفة كمعمكمة ال عند عمماء األنساب كال  الوجو الثاني:

عند عمماء اإلسالـ مف السمؼ كالخمؼ كلـ يكف ليا ذكر عمى لساف أحد حتى الصكفية 
 أنفسيـ فكيؼ تصح النسبة ليا؟!.

كًفيٍّ " الى يىٍعًرؼي ىىًذًه قاؿ ابف تيم ـى ًباٍسـً " الصُّ ٍف تىكىم  ية ػ رحمو اهلل تعالى ػ :" غىاًلب مى
ـً  ٍسالى كدى لىيىا ًفي اإٍلً اًىًمي ًة الى كيجي افنا إلىى قىًبيمىةو ًفي اٍلجى ى أىٍف يىكيكفى ميضى اٍلقىًبيمىةى كىالى يىٍرضى
(ِ) . 

                                                           

(  مف مقاؿ: )ىذه ىي الصكفية( لمدكتكر لطؼ اهلل خكجو . كانظر: ُِْ( انظر: مجمة البياف، عدد )(ُ
 تأليؼ الدكتكر سفر الحكالي، دار طيبة لمنشر ، ٖٓأصكؿ الفرؽ كاألدياف كالمذاىب الفكرية ص

 ىػ َُّْ
( مجمكع فتاكل شيا اإلسالـ أحمد بف تيمية قدس اهلل ركحو، جمع كترتيب الفقير إلى اهلل عبد الرحمف بف (ِ

 .ٔ، صُُقاسـ العاصمي النجدم الحنبمي رحمو اهلل، ط دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ج
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ال( فالالقكؿ بأف الصكفية تنسب لػ)سكفياكأما   لكاف الصكاب أف يقاؿ  يستقيـ كا 
. كىي نسبة ، كال يقبمو النظر العممي، ال يدؿ عميو منطؽ)سكفي(، كىك تعنت في النسبة

 .(ُ)ساىـ المستشرقكف في تركيجيا ، كعادتيـ في تشكيو كتجريح الثقافة اإلسالمية 
ويعقى القول الذي ينسب الصوفية ، لمعس الصوف ،وىذا القول أكثرىا صحة 

لمكافقتو لمغة العربية ، ثـ لعمو يكافؽ ذكؽ الصكفية كخاصة في بداية النشأة رجحانًا وذلك و 
 حيث كانكا يتمسككف بمباس الصكؼ . 

: " نيًسبيكا إلىى المٍُّبسىًة -رحمو اهلل تعالى  -ابف تيمية ىذا القكؿ ، حيث قاؿ  كقد رجح
كًؼ . فىًقيؿى ًفي  لىٍيسى طىًريقيييـٍ ميقىي دنا ًبًمبىاًس الظ اًىرىًة كىًىيى ًلبىاسي الصُّ كًفيٌّ " كى ـٍ : " صي ًدًى أىحى

اؿ م قيكا اأٍلىٍمرى ًبًو لىًكٍف أيًضيفيكا إلىٍيًو ًلكىٍكًنًو ظىاًىرى اٍلحى بيكا ذىًلؾى كىالى عى ـٍ أىٍكجى كًؼ كىالى ىي  .(ِ)الصُّ
صكفة يميمكف كفي الكقت الذم رجح فيو شيا اإلسالـ ىذا القكؿ ، إال أف أكثر المت

ف جميع النسب السابقة ال تصح لذا يالحظ أ .(ّ)إلى أف الصكفية ىي نسبة إلى الصفاء 
يقكؿ القشيرم : "ىذه التسمية غمبت عمى ىذه الطائفة ،  ، باعتراؼ أئمة التصكؼ . لغة

فيقاؿ : رجؿ صكفي . كلمجماعة : صكفية . كمف يتكصؿ إلى ذلؾ ، يقاؿ لو : متصكؼ . 
كليس يشيد ليذا االسـ مف حيث العربية : قياس كال اشتقاؽ .  المتصكفة . كلمجماعة : 

كاألظير فيو : أنو كالمقب . فأما قكؿ مف قاؿ : إنو مف الصكؼ ؛ كليذا يقاؿ : تصك ؼ ؛ 
إذا لبس الصكؼ . كما يقاؿ : تقم ص ؛ إذا لبس القميص . فذلؾ كجو ، لكف القـك لـ 

ف ة مسجد رسكؿ اهلل يختصكا بمبس الصكؼ .  كمف قاؿ  ،  : إنيـ منسكبكف إلى صي
ف ة ال تجيء عمى نحك الصكفي  . كمف قاؿ إنو مشتؽ مف الصفاء ،  فالنسبة إلى الصُّ
 فاشتقاؽ الصكفي مف الصفاء بعيد في مقتضى المغة .

                                                           

 مكتبة نيضة مصر، بدكف تاريا ِٕ/ِ( انظر: مف أعالـ التصكؼ اإلسالمي، طو عبد الباقي سركر (ُ
 .ُٔ، صُُ( مجمكع الفتاكل ، البف تيمية، ج(ِ
 ( . ُِْ( مجمة البياف ، العدد )(ّ
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كقكؿ مف قاؿ : إنو مشتؽ مف الصؼ ؛ فكأنيـ في الصؼ األكؿ بقمكبيـ ؛ فالمعنى    
 ثـ إف ىذه الطائفة أشير مف أف  المغة ال تقتضي ىذه النسبة إلى الصؼ .صحيح ، كلكف 

 . (ُ)اشتقاؽ "  يحتاج في تعيينيـ إلى قياس لفظ ، كاستحقاؽ
ىي حركة دينية انتشرت في العالـ اإلسالمي في القرف الثالث  :* خالصة تاريف الصوفية 

ان عف فعؿ مضاد لالنغماس في اليجرم كنزعات فردية تدعك إلى الزىد كشدة العبادة تعبير 
الترؼ الحضارم ، ثـ تطكرت تمؾ النزعات بعد ذلؾ حتى صارت طرقان مميزة معركفة باسـ 

. يقكؿ ابف خمدكف : " ىذا العمـ مف العمـك الشرعية الحادثة في الممة . كأصمو (ِ)الصكفية 
، لـ تزؿ عند سمؼ األمة ككبارىا مف الصحابة كالت ابعيف، كمف بعدىـ، أف طريقة ىؤالء القـك

طريقة الحؽ كاليداية ك أصميا العككؼ عمى العبادة كاالنقطاع إلى اهلل تعالى، كاإلعراض 
عف زخرؼ الدنيا كزينتيا، كالزىد فيما يقبؿ عميو الجميكر مف لذة كماؿ كجاه، كاالنفراد عف 

قباؿ عمى الدنيا الخمؽ في الخمكة لمعبادة، ككاف ذلؾ عامان في الصحابة كالسمؼ. فمما فشا اإل
في القرف الثاني كما بعده، كجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبمكف عمى العبادة 

 . (ّ)باسـ الصكفية كالمتصكفة " 
الىتماـ : فإف التصكؼ إذا كاف يقصد بو الدعكة لمزىد كاكبناءن عمى ما تقدـ

صكفي خالطو الكثير مف ، فإف الفكرم البتصحيح السمكؾ فيك محمكد، كلكف لألسؼ الشديد
المفاىيـ الفمسفية المستكردة مف الفمسفة اليكنانية، كغيرىا ، مثؿ القكؿ بكحدة الكجكد التي 

. ىذا كمو أدخؿ الصكفي نفؽ مظمـ ، ساىـ ي الديف بف عربي كالحالج كغيرىماقاؿ بيا مح
 بعد ذلؾ في تركيج البدع كاألفكار المنحرفة .

 
                                                           

أبك القاسـ عبد الكريـ بف ىكازف القشيرم النيسابكرم ، تحقيؽ : معركؼ  ِٕٗ( الرسالة القشيرية ص (ُ
 ـ .ُٖٖٗ-ىػ َُْٖزريؽ ، كعمي عبد الحميد بمطة جي  ، دار الخير ، الطبعة األكلى 

إشراؼ كتخطيط كمراجعة د. مانع   ِْٗ/ُ( المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة (ِ
 ـ . ََِّ-ىػ ُِْْابف حماد الجيني ، دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر ، الطبعة الخامسة 

لبناف ، الطبعة السادسة   –، بيركت  ، دار القمـْٕٔ(  مقدمة ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف خمدكف ص(ّ
 ـ .ُٖٔٗ-ىػ َُْٔ
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 لمعحث الثانيا
 ا  في إثعات جيل الصوفية عامم الحديثأقوال الامم

تمييزىـ فيو بيف الصحيح  إف الغالب عمى المتصكفة الجيؿ بعمـ الحديث كعدـ
كالسقيـ ، كال غرك في ذلؾ كال عجب ، فمف تنكب اليدم النبكم كتجاىؿ الطريؽ الحؽ 
السكم ال محالة سيضؿ، كسيككف لضاللو أثار كثيرة . كسيقـك الباحث في ىذا البحث 
بتسميط الضكء عمى سبب رئيس مف أسباب ضالؿ الصكفية كىك جيميـ بعمـ الحديث ، لذا 

عالمنا بيذا الفف المنيؼ كالعمـ الشريؼ . كلقد  -السيما مف المتأخريف -قمما تجد صكفينا 
إلى ىذه الحقيقة كالمتمثمة بجيؿ الصكفية  -رحميـ اهلل تعالى  -أشار كثير مف عممائنا 

 الحديث. بعمـ
 .(ُ)ؿ ابف حجر العسقالني: " ما زاؿ عكاـ الصكفية يرككف الكاىيات " قا

في ترجمة أحمد بف محمد ، أبك سعد الصكفي،  -رحمو اهلل تعالى  -كقاؿ الذىبي 
الممقب بطاككس الفقراء : " قد ألؼ أربعيف حديثنا، كؿ حديث مف طريؽ صكفي معتبر، 

، فإف غالبي  .(ِ)ـ ال اعتناء ليـ بالركاية "كجاء في ذلؾ مناكير ال تنكر لمقـك
ندم الحنفي، صاحب كفي ترجمة أبي الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ السمرق

 .(ّ)تركج عميو األحاديث المكضكعة :الذىبي ككاف مف المتصكفة، قاؿ ،كتاب تنبيو الغافميف
كقاؿ اإلماـ جماؿ الديف القاسمي الدمشقي ػ رحمو اهلل تعالى ػ: قد أنكر العمماء 
عمى أىؿ التصكؼ كثيران مما ذكركه في كتبيـ مف األحاديث التي يعممكف أنيا مف 

  .(ْ)المكضكعات كمف تفاسير آيات يعممكف أنيا مخالفة مع أنيـ قـك أحبكا األعماؿ

                                                           

( اإلصابة في تمييز الصحابة/ المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني الشافعي،      (ُ
 .ِٖٓ، صِىػ، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، جُُِْالناشر: دار الجيؿ ػ بيركت، الطبعة األكلى 

ىجرم     ْٖٕاإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي، المتكفى (  سير أعالـ النبالء/ تصنيؼ (ِ
 ميالدم.  ُْٗٗىجرم ػ  ُُْْ، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة َّّ، صُٕميالدم، ج ُّْٕ

 . ِّّ، صُٔ(  سير أعالـ النبالء/ لتماـ الذىبي، ج(ّ
جماؿ الديف القاسمي الدمشقي، تحقيؽ  (  قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث/ المؤلؼ: العالمة(ْ

 .ُٕٓمحمد بيجة البيطار، تقديـ محمد رشيد رضا، ط دار النفائس، بدكف رقـ طبعة، ص 
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أبك حامد الغزالي عمى جاللة قدره عند المتصكفة كعمك مكانو عندىـ، عاش  كىذا
كرد في كتاب إحياء عمـك الديف كؿ متيافت مكضكع لو بالحديث، كقد أ طكاؿ حياتو ال عمـ

مصنكع، مما جعؿ اإلماـ أبك بكر الطرطكشي المالكي يقكؿ: شحف أبك حامد "  ككؿ باطؿ
فال أعمـ كتابنا عمى بسيط األرض أكثر كذبنا منو، ثـ  اإلحياء " بالكذب عمى رسكؿ اهلل 

قـك يركف النبكة مكتسبة، كزعمكا  شبكو بمذاىب الفالسفة، كمعاني رسائؿ إخكاف الصفا، كىـ
 .(ُ)أف المعجزات حيؿ كمخاريؽ

كقاؿ شيا اإلسالـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل تعالى ػ :" إف في كتاب " قيكًت اٍلقيميكًب " 
ا ًفي  كعىةن كىأىٍشيىاءى كىًثيرىةن مىٍرديكدىةن، كىأىم ا مى مىٍكضي ًعيفىةن كى اًديثى ضى ٍحيىاًء( ًمٍف اٍلكىالى أىحى ـً ًفي )اإٍلً

ـً "اٍلميٍيًمكىاتً  ٍنقيكؿه ًمٍف كىالى نىٍحًك ذىًلؾى فىغىاًلبيوي مى سىًد كى يىاًء كىاٍلحى مىى اٍلًكٍبًر كىاٍلعيٍجًب كىالرٍّ ـً عى " ًمٍثؿي اٍلكىالى
ًمنٍ  ًمٍنوي مىا ىيكى مىٍرديكده، كى ، كى ٍقبيكؿه ًمٍنوي مىا ىيكى مى ايىًة، كى اسىًبيٍّ ًفي الرٍّعى اًرًث اٍلميحى وي مىا ىيكى ميتىنىازىعه اٍلحى

ٍحيىاءي " ًفيًو فىكىاًئدي كىًثيرىةه؛ لىًكٍف ًفيًو مىكىادُّ مىٍذميكمىةه؛ فىًإن وي ًفيًو مىكىادُّ فىاًسدىةه ًمفٍ  ـً ًفيًو، ك" اإٍلً  كىالى
ًسفىًة تىتىعىم ؽي ًبالت ٍكًحيًد كىالنُّبيك ًة كىاٍلمىعىاًد؛ فىًإذىا ذىكىرى مىعىاًرؼى ا ذى عىديكًّا اٍلفىالى ٍنًزلىًة مىٍف أىخى كًفي ًة كىافى ًبمى لصُّ

قىٍد أىنٍ  ، كى اًمدو ًلٍمميٍسًمًميفى أىٍلبىسىوي ًثيىابى اٍلميٍسًمًميفى مىى "أىًبي حى قىاليكا: كىرى أىًئم ةي الدٍّيًف عى " ىىذىا ًفي كيتيًبًو، كى
وي " الشٍّفىاءي " يىٍعًني ًشفىاءى اٍبًف ًسينىا ًفي اٍلفىمٍ  ًفيوً مىر ضى ًعيفىةه  سىفىًة، كى اًديثي كىآثىاره ضى ةه أىحى كعى ؛ بىٍؿ مىٍكضي

ـً اٍلمىشىاًيًا ال ًفيًو مىعى ذىًلؾى ًمٍف كىالى ، كى ـٍ تير ىىاًتًي كًفي ًة كى اًليًط الصُّ ًفيًو أىٍشيىاءي ًمٍف أىغى كًفي ًة كىًثيرىةه، كى صُّ
اًؿ اٍلقيميك  ٍيًر ذىًلؾى ًمٍف اٍلًعبىادىاًت اٍلعىاًرًفيفى اٍلميٍستىًقيًميفى ًفي أىٍعمى ًمٍف غى ًب اٍلميكىاًفًؽ ًلٍمًكتىاًب كىالسُّن ًة، كى

يىادي الن اًس كىاأٍلىدىًب مىا ىيكى ميكىاًفؽه ًلٍمًكتىاًب كىالسُّن ًة مىا ىيكى أىٍكثىري ًمم ا يىًردي ًمٍنوي فىًميىذىا اٍختىمىؼى ًفيًو اٍجتً 
تىنىازىعيكا ًفيوً  كى
(ِ).  

"أما )اإلحياء( ففيو مف األحاديث الباطمة  ماـ الذىبي ػ رحمو اهلل تعالى ػ:كقاؿ اإل
جممة، كفيو خير كثير لكال ما فيو مف آداب كرسـك كزىد مف طرائؽ الحكماء كمنحرفي 

عف أبي حامد الغزالي: "  -رحمو اهلل تعالى  -كقاؿ أبك الفرج ابف الجكزم  .(ّ)الصكفية "
                                                           

 . ّّْ، صُٗ(  سير أعالـ النبالء/ لتماـ الذىبي، ج(ُ
جدم (  مجمكع فتاكل شيا اإلسالـ أحمد بف تيمية، جمع كترتيب الفقير إلى اهلل عبد الرحمف بف قاسـ الن(ِ

 .ِٓٓص - ُٓٓ، صَُالحنبمي، ط دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ج
 .َّْػ ص ّّٗ، صُٗ(  سير أعالـ النبالء/ لتماـ الذىبي، ج(ّ



 

-ُّٔ- 

حاديث المكضكعة كما ال يصح غير قميؿ، كسبب ذلؾ قمة ذكر في كتاب اإلحياء مف األ
نما نقؿ نقؿ حاطب ليؿ كقد  .(ُ)معرفتو بالنقؿ، فميتو عرض تمؾ األحاديث عمى مف يعرؼ، كا 

األحاديث الكاقعة في كتاب اإلحياء التي لـ يجد ليا  (ِ)جمع اإلماـ السبكي في طبقاتو
ماميـ ال عمـ لو بالحديث كاف  فإف حديثنا تقريبنا. ّْٗإسنادنا، كعدتيا  ىذا شيا المتصكفة كا 
 كالمريديف؟! الباقية مف المشايا فكيؼ بالبقية

العمـ الحديث  كقد أشار بعض أىؿ العمـ إلى أف مصاحبة الصكفية تنسي طالب
قاؿ يحيى: داكد بف المحبر ليس بكذاب، كلكنو كاف رجالن قد سمع الحديث  الذم حفظو.

ف فصار مع الصكفية، فعمؿ الخكص كاألسىؿ، فنسي الحديث بالبصرة، ثـ صار إلى عبدا
كجفاه، ثـ قدـ بغداد، فجاء أصحاب الحديث فجعؿ يخطئ في الحديث؛ ألنو لـ يجالس 

 .(ّ)أصحاب الحديث، كلكنو كاف في نفسو ليس يكذب
كقاؿ جعفر الخمدم: لك تركني الصكفية لجئتكـ بإسناد الدنيا، مضيت إلى عباس 

فكتبت عنو مجمسنا كاحدنا، كخرجت مف عنده فمقيني بعض مف كنت  الدكرم كأنا حدث
أصحبو مف الصكفية فقاؿ: أيش ىذا معؾ؟ فأريتو إياه، فقاؿ: كيحؾ تدع عمـ الخرؽ كتأخذ 

 .(ْ)عمـ الكرؽ، قاؿ: ثـ خرؽ األكراؽ، فدخؿ كالمو في قمبي فمـ أعد إلى عباس
القصة: ماذا إال صكفي جاىؿ يمزؽ قاؿ الذىبي ػ رحمو اهلل تعالى ػ معمقنا عمى ىذه 

 .(ٓ)األحاديث النبكية، كيحض عمى أمر مجيكؿ، فما أحكجو إلى العمـ
                                                           

 (  المنتظـ في تاريا الممكؾ كاألمـ/ المؤلؼ: عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف الجكزم أبك الفرج،(ُ
 .َُٕػ ص ُٗٔ، صٗىػ، جُّٖٓبعة األكلى، الناشر: دار صادر ػ بيركت، الط     
(  طبقات الشافعية الكبرل/ عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي، ط دار إحياء الكتب العربية، (ِ

 . ّٖٖػ ص ِٕٖ، صٔتحقيؽ عبد الفتاح محمد الحمك ك محمكد محمد الطناحي، ج
 بف مكسى بف حماد العقيمي المكي، حققو(  الضعفاء الكبير/ تصنيؼ الحافظ أبي جعفر محمد بف عمرك (ّ

 ككثقو: الدكتكر عبد المعطي أميف قمعجي، ط دار الكتب العممية بيركت، الطبعة األكلى بدكف سنة،       
 . ّٓ، صِج       

 (   تاريا بغداد/ المؤلؼ: أحمد بف عمي أبك بكر الخطيب البغدادم، الناشر: دار الكتب العممية ػ بيركت،(ْ
 .ِِٕ، صٕج      

 . ٗٓٓ، صُٓ(  سير أعالـ النبالء/ لتماـ الذىبي، ج(ٓ



 

-ُْٔ- 

فالصكفيكف بضاعتيـ في عمـ الحديث ضعيفة كمزجاة، كلذلؾ فشت فييـ األحاديث 
 المكضكعة كالمكذكبة ككؿ باطؿ ال أصؿ لو.

مع مف ذم قبؿ كال كمف أقكليـ إذا سأؿ الصكفي عف حديث مف أيف جاء بو كلـ يس
ف لـ يصح سندنا. : صح كشفنا كا   يعرؼ لو أصؿ في السنة فيرد قائالن

كأحياننا يجيب قائميـ: حدثني قمبي عف ربي . بؿ ذىب بيـ األمر إلى السخرية 
بأىؿ الحديث مف أمثاؿ اإلماـ عبد الرزاؽ الصنعاني صاحب المصنؼ المشيكر بمصنؼ 

أنتـ تحدثكف عف عبد الرزاؽ، أما نحف فنحدث عف الرزاؽ عبد الرزاؽ فينكركف عمينا بقكليـ: 
ا: أنتـ تأخذكف عممكـ عمف يمكت أما نحف فنأخذ عممنا عف الحي  مباشرة . كيقكلكف أيضن

 الذم ال يمكت.
 كيقكلكف: خضنا بحرنا كقؼ األنبياء بساحمو.

 كقد قاؿ أحدىـ : إذا طالبكني بعمـ الكرؽ  برزت عمييـ بعمـ الخرؽ .
 أتي ذكر األمثمة عمى ذلؾ في المبحث الربع .ىذا كسي
 وضع الحديث عند الصوفية:  المعحث الثالث

 .المطمب الول : تاريف الموضوع وأسعاعو 
عوي كضعنامف الكضع اٍسـ مفعكؿ  اْلَمْوُضوع ُلَغة: ،أك (ُ)مأخكذ مف كضع الش ٍيء يىضى

ستحقاقو لمرفعة كأنو ال رتبة مأخكذ مف الضعة، كىى االنحطاط فى الرتبة، إشارة إلى عدـ ا
ا غير معبكء فيو ال يأخذ بو كال يمتفت إليو،  لو كال قيمة، كأف منزلتو الحقيقية أف يبقى مطركحن

فإنو يسمى " مرفكع " تعظيمنا لقدره كمراعاة لجية نسبتو إليو بخالؼ ما ثبت عف النبي 
(ِ). 

                                                           

ىػ(، المحقؽ: عبد الكىاب ّٔٗ( تنزيو الشريعة المرفكعة / عمي بف محمد ابف عراؽ الكناني )المتكفى: (ُ
، ُىػ، جُّٗٗعبد المطيؼ، عبد اهلل الصديؽ الغمارم، دار الكتب العممية بيركت، الطبعة األكلى،

  ٓص
أنكاع عمـ الحديث/ البف الصالح، أبي عمرك عثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم، المتكفى سنة ( معرفة (ِ

ىػ، حقؽ نصكصو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: الدكتكر عبد المطيؼ اليميـ، كالشيا   ماىر ياسيف ّْٔ
 .ََِـ،     صََِِىػ ػ ُِّْالفحؿ، ط دار الكتب العممية بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى 



 

-ُٔٓ- 

ع اٍلقىٍكـ عم ٍضعا: اختمقو، كتىكىاضى ع الش ٍيء كى عىةي: ككضى عةي كالضٍّ مىٍيًو، كالض  ى الش ٍيء: ات فقكا عى
مىى شىٍيءو ، (ُ)خالؼ الٌرٍفعىة ًفي اٍلقدر ٍعتيو ًفي األىمر ًإذا كافىٍقتىو ًفيًو عى  . (ِ)كأىٍكضى

 كيأتي لفظ الكضع لمعافو ًعػٌدة، منيا:
اإلسقاط كػ " كضع الجنابة عنو " أم أسقطيا، كمثمو كضع الشيء عف كاىمو إذا 

 كيأتى بمعنى الترؾ، كمنو: إبؿ مكضكعة، أل مترككة فى المرعى.  قطو.أس
ككذلؾ االختالؽ كاالفتراء ، كىػ " كضع فالف القصة " أم اختمقيا كافتراىا، ككضع 
اع  الرجؿ الحديث: افتراه ككذبو، كمنو قيؿ: حديث مكضكع أم مختمؽ مكذكب، كرجؿ كض 

 .(ّ)أم كذاب مفتر
قىوي ًبًو ييقى كيطمؽ عمى اإللصاؽ  فو كىذىا، أىٍم: أىٍلصى مىى فيالى فه عى عى فيالى : كىضى اؿي

(ْ). 
 كتسميتو بالحديث المكضكع تسمية مجازية . 

  ىك الكذب المختمؽ المصنكع المنسكب إلى رسكؿ اهلل وأما الموضوع اْصِطاَلًحا:
ريكٍّب لو إسناد أك جاء بغير إسناد ،

(ٓ)  . 
 كعدمو ، يعكد إلى سببيف : كالكذب في الحديث مف جية التعمد 

راؽ، قاؿ ابف عدم: مثؿ محمد بف أحمد بف عيسى الك : الول: التامد والقصد
 زؽ أحاديث قـك لـ يرىـ ، يتفرد بيا ، عمى قـك يحدث عنيـ ليس ػػػػػػػػػػػػث ، كييمً ػػػػػػػػػيضع الحدي"

 
                                                           

ىػ[  المحقؽ: عبد ْٖٓالمحكـ كالمحيط األعظـ/ أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ]ت:  ((ُ
 .ِٓٗ، صِـ، جَََِىػ ػ  ُُِْبيركت، الطبعة: األكلى،  –الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية 

ىػ(/ ُُٕ ( لساف العرب/ محمد بف مكـر بف عمى، ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى )المتكفى:(ِ
 .ّٕٗ،  صٖىػ، ج ُُْْ -بيركت، الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر 

( لمحات مف تاريا السنة كعمـك الحديث/ بقمـ عبد الفتاح أبك غدة، ط دار البشائر اإلسالمية بيركت (ّ
 .  ٕٗىػ، صُُْٕلبناف،  الناشر مكتب المطبكعات اإلسالمية بحمب، الطبعة الرابعة 

ىػ(، المحقؽ: عمي حسيف عمي الناشر:   َِٗث / محمد بف عبد الرحمف السخاكم )المتكفى: ( فتح المغي(ْ
 .َُّ، صُـ، جََِّىػ / ُِْْمصر، الطبعة: األكلى،  –مكتبة السنة 

 ىػ.ُِْٖمؤسسة الرياف، الطبعة الثالثة  َُّٗ/ِ( تحرير عمـك الحديث ، عبد اهلل بف يكسؼ الجديع (ٓ



 

-ُٔٔ- 

 . (ُ)و الكتاب " عندىـ" ، قاؿ : عندم عنو آالؼ الحديث ، كلك ذكرتي مناكيره لطاؿ ب
  كىذا الصنؼ مف الركاة ىـ المعنيكف بالكعيد الشديد الكارد في الكذب عمى النبي 

مىي  ميتىعىمٍّدنا  ٍف كىذىبى عى دو مى مىى أىحى مىي  لىٍيسى كىكىًذبو عى كالحديث الصحيح المتكاتر : )ًإف  كىًذبنا عى
فىٍميىتىبىك ٍأ مىٍقعىدىهي ًمٍف الن اًر( 
(ِ) . 

يككف أتي مف  كمف ال يفيـ الحديث ، فيحدث فييشبو لو ، أك: الغفمة والخطأ انيالث
، أك مف قبكلو التمقيف ، أك أف ييدس في كتبو كىك ال يعمـ . كفي الركاة تغير حفظو كاختالطو

 يفؼ كىثيرى في بعض الزىاد الصالحكىذا الصن ي الكذابيف كعمتيـ مف جية الغفمةعدد ذكركا ف
لب : سمعت أحمد بف حنبؿ يقكؿ : كثير الثقفي ، فقد قاؿ أبك طا مثؿ عب اد بف

عب اد بف كثير أسكأىـ حاالن " ، قمت : كاف لو ىكل ؟ قاؿ : " ال كلكف ركل أحاديث كذب لـ "
يسمعيا ، ككاف مف أىؿ مكة ، ككاف رجالن صالحان " ، قمت كيؼ كاف يركم ما لـ يسمع ؟ 

 .    (ّ)قاؿ : " البالء كالغفمة "
، الحامؿ لمكذابيف عمى كضع الحديث عمى النبي : أسعاب تامد َوضع الحديث

 : ، تعكد جممتيا إلى ما يمي يرجع ألسباب عدة
كضعت قاؿ حماد بف زيد: " .الطان عمى اإلسالم والتشكيك فيو :السعب الول
 . (ْ)"اثني عشر ألؼ حديث الزنادقة عمى رسكؿ اهلل 

 ، الذم ركل عف النبي ف سعيد المصمكبكمف ىؤالء المفضكحيف: محمد ب
 .(ٓ)( نبي بعدم إال أف يشاء اهلل، ال الحديث المكذكب: )أنا خاتـ النبييف

                                                           

أبي أحمد بف عدم الجرجاني ، تحقيؽ : عادؿ عبد   ِٔٓ،  ٗٓٓ/ٕجاؿ ( الكامؿ في ضعفاء الر (ُ
 ـ .     ُٕٗٗالمكجكد ، كعمي محمد عكض ، نشر : دار الكتب العممية ، بيركت 

( المحقؽ زىير بف ناصر ُُِٗ)  َٖ/ِ( أخرجو البخارم ، باب ما يكره مف النياحة عمى الميت  رقـ (ِ
 ىػ    ُِِْ، الطبعة الناصر ، الناشر : دار طكؽ النجاة 

 .   ّٖٓ/ٓ(  أخرجو ابف عدم في ) الكامؿ ( (ّ
، أبك جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي المكي ،  ُْ/ُ(  أخرجو العقيمي في الضعفاء (ْ

 ـ  ُْٖٗ -قَُْْحققو عبد المعطي أميف قمعجي ، دار الكتب العممية ، الطبعة األكلى 
  ( الحسيف بف إبراىيـ الجكزقاني ، تحقيؽ : ُُٔ) األباطيؿ كالمناكير( ، رقـ )(  أخرجو الجكزقاني في (ٓ

 ـ .ُّٖٗعبد الرحمف الفريكائي، نشر: إدارة البحكث اإلسالمية بالجامعة السمفية في اليند 



 

-ُٕٔ- 

 كمف سمؾ ىذا أصناؼ بحسب األىكاء :  السعب الثاني: ُنصرة الىوا  .
فمنيـ مف يضع لمسالطيف تزلفان ليـ ، في فضائميـ أك مثالب خصكميـ ، كالذم كيضع  -ُ

 كبني العباس . في بني أمية
كمنيـ مف يضع نيصرة لممذىب العقدم ، كاألحاديث التي كضعت لنصرة عقائد أىؿ   -ِ

 اإلثبات ، أك كالتي كضعت في فضائؿ أىؿ البيت .
 كمنيـ مف يضع لممذىب الفقيي ، كمف ٌكضع في فضؿ أبي حنيفة كذـ الشافعي .  -ّ
 . (ُ)كمثالب آخركمنيـ مف يضع انتصاران لألكطاف ، كمف كضع في فضائؿ بمد   -ْ

كىذا يكجد في طائفة تبيح الكذب  .السعب الثالث: الترغيب في العمال الصالحة
في الحديث لمصمحة الديف ، كربما احتسب األجر في ذلؾ ، يرغب في طاعة أك ينفر مف 

كال نكذب عميو . كيكثر  معصية . كىؤالء زيف ليـ الشيطاف فقالكا نحف نكذب لرسكؿ اهلل 
 د الكعاظ كالزىاد كالصكفية ، كسيأتي ذكر األمثمة عمى ذلؾ .مثؿ ىذا عن

 السعب الراعع : الرغعة في استمالة الساماين ، وصرف وجوه الناس إليو .
كشأف القصاص . قاؿ ابف الجكزم في تعميؿ صنيع ىؤالء : " يريدكف أحاديث تىنفيؽي 

قٍّؽ ، كالصحاح يىقؿ فييا ىذا ، ثـ إف الحفظ يشؽ عمييـ ، كيتفؽ عدـ الديف ، كمف  كتيرى
 . (ِ)يحضرىـ مف جياؿ "

فظيكر الفرؽ كالخالؼ بينيا  كالخالؼ بيف األمكييف كالعباسييف،  السعب الخامس:
كبيف الخكارج كاألمكييف كؿ ذلؾ كاف مف أسباب الكضع في الحديث، حيث حمؿ التعصب 

 لمجماعة كبعض األشخاص البعض لكضع الحديث انتصاران لممذىب .
فكضعت أحاديث في تفضيؿ بعض : عب السادس: التاصب لمجنس والمكانالس

القبائؿ عمى بعض كبعض األجناس عمى بعض، كقد كاف لمشعكبية أثرىا في ىذا الباب 
إذا غضب أنزؿ  إف اهللغة الفارسية مثؿ ما ركم زكرنا: )فكضعكا أحاديث في مدح فارس كالم

ذا رضي أنزؿ الكحي بالفا رسية(  كما كضعت األحاديث في فضؿ العرب الكحي بالعربية، كا 
                                                           

 . َُْٔ-َُْْ/ِ(  انظر : تحرير عمـك الحديث (ُ
ر الديف بف شكرم ، أضكاء السمؼ ، عبد الرحمف بف الجكزم، تحقيؽ : د. نك  ِٗ/ُ( المكضكعات (ِ

 ـ .ُٕٗٗالرياض 
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ذلؾ ما كضع في فضائؿ بعض المدف كذـ بعضيا، كقد أسرؼ  كالعربية كذـ الفارسية كمف
الكضاعكف في ىذا الباب . فال يغتر أحد  بما يكجد في بعض كتب التاريا مف ذكر فضائؿ 

 الشعكب كالبمداف كمثاليا فإف معظـ ذلؾ مما ال يثبت.
فقد انقسـ عمماء األمة إلى أىؿ سنة،  الخالفات الكالمية والفقيية: :السعب الساعع

كمعتزلة كجبرية، كمرجئة، كاختمفكا في كثير مف مسائؿ الكالـ كفي اإليماف، كىؿ ىك يزيد 
كينقص؟ كىؿ ىك قكؿ كعمؿ؟ كفي القرآف أىك مخمكؽ أـ ال ؟ . كقد استباح بعض ىؤالء 

ختمقكنيا تنص عمى الخالفات الدقيقة كاآلراء المستحدثة ألنفسيـ أف يؤيدكا آراءىـ بأحاديث ي
التي ليس مف شأف الرسكؿ الكريـ التعرض ليا، كال كانت البيئة يكمئذ تدعك إلييا مما يقطع 

إف اإليماف : )أنو قاؿ  معو المتأمؿ أنيا كذب ال شؾ فيو، كذلؾ مثؿ ما ركم عف النبي
كما ال ينفع مع الشرؾ شيء كذلؾ ال يضر ): قكؿ كعمؿ يزيد كينقص( كمثؿ ما ركم زكرنا

ككذلؾ كانت الخالفات الفقيية مف أسباب الكضع فكضعت أحاديث  مع اإليماف شيء(.
نما ىي أقرب إلى قكاعد الفقياء  تشيد لبعض الفركع ليس عمييا مف نكر النبكة شيء، كا 

م كذبا: ككالـ العمماء كما كضعت أحاديث في فضؿ بعض األئمة كذـ بعضيـ مثؿ ما رك 
)سيككف مف أمتي رجؿ يقاؿ لو أبك حنيفة ىك سراج أمتي كسيككف مف أمتي رجؿ يقاؿ لو 
ابف إدريس ىك أضر عمى أمتي مف إبميس( . كال يشؾ مبتدئ في عمـ الحديث أف ىذا 
مكضكع مختمؽ فقبح اهلل كاضعو، كاإلماـ الشافعي مف أعالـ اإلسالـ ديننا كعممنا، كعمالن 

كفقينا كخمقنا
(ُ) . 

المذاىب المعركفة عف بعض المتصكفة  مف . المطمب الثاني : وضع الحديث عند الصوفية
نص العمماء  ككضع األحاديث عميو كنسبتيا إليو، كقد أنيـ يركف جكاز الكذب عمى النبي 

ياؽ كالميـ عمى س كاألئمة عمى ذلؾ كحككه مذىبنا لبعض المتصكفة كنصكا عمى ذلؾ في
 . كتب مصطمح الحديث النبكمأصناؼ الكضاعيف في 

                                                           

ىػ( ، َُّْ( الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث ، محمد بف محمد بف سكيمـ أبك شييبة )المتكفى: (ُ
 . ِِٖ/ُالناشر: دار الفكر العربي 
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، كبعض المتصكفة نيًقؿى (ُ)ابف حجر ػ رحمو اهلل تعالى: بعض الكر امية قاؿ الحافظ
، ألف  عنيـ إباحةي الكضع في الترغيب كالترىيب، كىك خطأه ًمف فاعمو، نشأى عف جيؿو

ٍممة األحكاـ الشرعية  .(ِ)الترغيب كالترىيب ًمف جي
الرابع:  النبيؿ محمد األثيكبي الكلكم:" الصنؼ الفيامةكقاؿ الشيا العالمة الجميؿ ك 

األحاديث في الترغيب  قـك ينسبكف إلى الزىد، حمميـ التديف الناشئ عف الجيؿ عمى كضع
كجكز ذلؾ الكرامية، ككذا  الشر، كالترىيب ليحثكا الناس بزعميـ عمى الخير كيزجركىـ عف

 .(ّ)"بعض المتصكفة كما قاؿ الحافظ ابف حجر رحمو اهلل
 كقاؿ اإلماـ العراقي في ألفيتو لمحديث:

ػػػػػػػًدٍيًث أٍضػػػػػػػػريبي  لىػػػػػػػكٍ   كىالكىاًضػػػػػػػػعيٍكفى ًلمحى
بىنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ألىٍعجى

 

ـٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـه ًلزيٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػدو نيًسػػػػػػػػػػػػػػػػػبيكا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّىي  أىضى
ػػػػػػػػػػػػػػعيٍكىىا ًحٍسػػػػػػػػػػػػػبىةن فىقيًبمىػػػػػػػػػػػػػػتٍ    قىػػػػػػػػػػػػػٍد كىضى

 
ـي كنيًقمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   كيٍكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنييـٍ ري

 فىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ضى اهللي لىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نيق ادىىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىىىافى   ـٍ فىسى  بىي نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ًبنىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدًى
 نىٍحػػػػػػػكى أبػػػػػػػػي ًعٍصػػػػػػػػمىةى إٍذ رىأىل الػػػػػػػػكىرىل 

 
ػػػػػػػػػًف القيػػػػػػػػػرىاًف  فػػػػػػػػػاٍفتىرىل  ػػػػػػػػػان نىػػػػػػػػػأٍكا عى  زىٍعمى

ٍر   ػػػػػػػػكى ػػػػػػػػاًئًؿ السُّ ػػػػػػػػًدٍيثىان فػػػػػػػػي فىضى ـٍ حى  لىييػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػٍر   ا اٍبتىكى ػػػػػػػػػمى ب ػػػػػػػػػاسو فبئسى ػػػػػػػػػًف اٍبػػػػػػػػػًف عى  عى
ػػػػػػػػٍف أيبىػػػػػػػػي  اٍعتىػػػػػػػػرىؼٍ   ػػػػػػػػًدٍيثي عى ػػػػػػػػذىا الحى  كى

 
ا اقتىػػػػػػػػرىؼٍ رىاًكٍيػػػػػػػػًو   ػػػػػػػػمى ًبئسى ٍضػػػػػػػػًع كى ًبالكى

(ْ) 
 

                                                           

األحاديث   (  الكر امية ىـ أتباع محمد بف كر اـ، كاف مف عباد المرجئة، التقط مف المذاىب أرداىا كمف(ُ
أكىاىا، كاف يضع األحاديث عمى كفؽ مذىبو، فجاء أتباعو عمى دينو كنحمتو، انظر المجركحيف/ البف  

 .   َّٔ، صِحباف ج
ىػ ، المحقؽ:  ِٖٓ(  نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر/ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني، المتكفى: (ِ

 .ُُُىػ ، صُِِْ، مطبعة سفير بالرياض عاـ عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي، الطبعة األكلى
، ط دار آؿ برـك   ِِٔفي بياف الكضع كأصناؼ الكضاعيف، ص  (  الجميس األميف شرح تذكرة الطالبيف(ّ

 لمنشر مكة المكرمة.
ىػ، تحقيؽ ِٔٗ(  فتح الباقي بشرح ألفية العراقي/ تأليؼ محمد األنصارم السنيكي األزىرم، المتكفى   (ْ

، الطبعة األكلى كتعميؽ حا  .ُِٓـ، صُٗٗٗىػ ػ َُِْفظ ثناء اهلل الزاىدم، ط دار ابف حـز
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كقاؿ اإلماـ القرطبي ػ رحمو اهلل تعالى ػ في سياؽ كالمو عف أصناؼ الكضاعيف 
كىك يقصد الصكفية :" حذار مما كضعو أعداء الديف كزنادقة المسمميف في باب الترغيب 

حديث حسبة كالترىيب كغير ذلؾ، كأعظميـ ضررنا أقكاـ مف المنسكبيف إلى الزىد كضعكا ال
 .(ُ)فيما زعمكا، فتقبؿ الناس مكضكعاتيـ ثقة منيـ بيـ، كرككنا إلييـ، فضمكا كأضمكا

كقاؿ الشيا أحمد شاكر ػ رحمو اهلل تعالى ػ :" شر أصناؼ الكضاعيف كأعظميـ 
ضررنا قـك ينسبكف أنفسيـ إلى الزىد كالتصكؼ، لـ يتحرجكا عف كضع األحاديث في الترغيب 

ا لألجر عند اهلل، كرغبة في حض الناس عمى عمؿ الخير كاجتناب كالترىيب، احتسابن 
المعاصي فيما زعمكا، كىـ بيذا يفسدكف كال يصمحكف، كقد اغتر بيـ كثير مف العامة 
كأشباىيـ، فصدقكىـ ككثقكا بيـ لما نسبكا إليو مف الزىد كالصالح، كليسكا مكضعنا لمصدؽ، 

اذيب جيالن بالسنة، لحسف ظنيـ كسالمة صدرىـ، كال أىالن لمثقة، كبعضيـ دخمت عميو األك
فيحممكف ما سمعكه عمى الصدؽ، كال ييتدكف لتمييز الخطأ مف الصكاب، كىؤالء أخؼ حاالن 

كأقؿ إثمنا مف أكلئؾ
(ِ). 

 ككاف أحد شيكخ الصكفية يدعى أحمد بف عطاء اليجيمي يكذب عمى رسكؿ اهلل 
 ػ تعالى ػ كيرغبيـ في العمؿ الصالح، كيرل كىك يحدث تالميذه بحجة أنو يقربيـ إلى اهلل

ت ليست مخالفة لمسنة الثابتة مع أنو مف أجيؿ الناس بالسنة كال عجب ػػػػؾ ما دامػجكاز ذل
قاؿ عنو اإلماـ الذىبي ػ رحمو اهلل تعالى ػ : شيا الصكفية، العابد القانت، أحمد بف  في ذلؾ.

 .(ّ)قبح بالزىاد رككب البدععطاء اليجيمي، البصرم القدرم المبتدع، فما أ
ا يحدث بو؛ فمما تفرقكا  قاؿ ابف المديني: أتيتو يكمنا فجمست إليو فرأيت معو درجن
عنو، قمت لو: ىذا سمعتو، قاؿ: ال، كلكف اشتريتو، كفيو أحاديث حساف أحدث بيا ىؤالء، 

                                                           

(  الجامع ألحكاـ القرآف/ المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي  (ُ
  ىػ، المحقؽ: ىشاـ سمير البخارم، الناشر: دار عالـ الكتب،  ُٕٔشمس الديف القرطبي، المتكفى 

 .َٖ، صُـ، ج ََِّىػ ػ  ُِّْالرياض، المممكة العربية السعكدية، الطبعة : 
 .َٗػ ص ٖٗ( نفس المصدر السابؽ، ص(ِ
 . َْٖ، صٗ( سير أعالـ النبالء/ لتماـ الذىبي، ج(ّ
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أما تخاؼ اهلل  ليعممكا بيا، كأرغبيـ أقربيـ إلى اهلل، ليس فيو حكـ كال تبديؿ سنة، قمت لو:
 .(ُ) تقرب العباد إلى اهلل بالكذب عمى رسكؿ اهلل 

قاؿ الذىبي ػ رحمو اهلل تعالى ػ معمقنا عمى ىذه القصة: ما كاف الرجؿ يدرم ما 
الحديث، كلكنو عبد صالح، كقع في القدر، نعكذ باهلل مف ترىات الصكفية، فال خير إال في 

 .(ِ)السنف االتباع، كال يمكف االتباع إال بمعرفة
 كفي ترجمة أحمد بف محمد بف محمد أبك الفتكح الغزالي الطكسي أخك أبى حامد .

قاؿ عنو ابف الجكزم ػ رحمو اهلل تعالى ػ: كاف متصكفا متزىدنا في أكؿ أمره ثـ كعظ 
 .(ّ)فكاف متفكىنا كقبمو العكاـ

ا: الغالب عمى كالمو التخميط كركاية األحاديث المكضكعة كال حكايات كقاؿ أيضن
 .(ْ)الفارغة كالمعاني الفاسدة كقد عمؽ عنو كثير مف ذلؾ

، في مبحث الحديث المكضكع كما كضع منو كقاؿ السيكطي في ) تدريب الراكم(
 –ك البغدادمسميماف بف عمر  –: "ككاف أبك داكد النخعي سبة مف المنتسبيف لمزىد كالعبادةح

 . (ٓ)ككاف يضع " أطكؿ الناس قيامان بميؿ كأكثرىـ صيامان بنيار ،
أحمد بف محمد بف  –كمف ىؤالء الكضاعيف احتسابان كترقيقان لمقمكب : غالـ خميؿ 

كقد كاف زاىدان متخميان عف الدنيا كشيكاتيا ، منقطعان إلى العبادة كالتقكل ،  –غالب الباىمي 
فقد زي ف لو  محبكبان مف العامة حتى أف بغداد أيغمقت أسكاقيا يـك كفاتو حزنان عميو ! كمع ذلؾ

 الشيطاف كضع أحاديث في فضائؿ األذكار كاألكراد ، حتى قيؿ لو : ما ىذه األحاديث التي 
 

                                                           

( لساف الميزاف/ المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر العسقالني، الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات ػ (ُ
 .ُِِ، صُـ، تحقيؽ: دائرة المعارؼ النظامية ػ اليند،   جُٖٔٗىػ ػ َُْٔعة الثالثة بيركت، الطب

 . َْٗ، صٗ(  سير أعالـ النبالء/ لتماـ الذىبي، ج(ِ
 (  المنتظـ في تاريا الممكؾ كاألمـ/ المؤلؼ: عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف الجكزم أبك الفرج،(ّ

 .َِٔ، صٗىػ، جُّٖٓعة األكلى، الناشر: دار صادر ػ بيركت، الطب      
 .ُِٔػ ص َِٔ، صٗ( نفس المصدر السابؽ، ج(ْ
 ـ .ُّٖٔىػ ، كطبعة ُّٕٗ، طبعة المكتبة العممية  ُٖٓ( تدريب الراكم ، السيكطي ص(ٓ
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 . (ُ)تحدث بيا مف الرقائؽ ؟ فقاؿ كضعناىا لنرقؽ بيا قمكب العامة
: جمتو : " قاؿ أبك داكد السجستاني( في تر قاؿ الخطيب البغدادم في )تاريا بغداد

دجاؿ بغداد . ثـ قاؿ : قد عيرض عمي  مف حديثو ، فنظرت في  أخشى أف يككف غالـ خميؿ
 . (ِ)أربع مائة حديث أسانيدىا كمتكنيا كذب كميا 
كاعظ شيا بغداد ، الباىمي : الشيا العالـ الزاىد الكقاؿ الحافظ الذىبي: "غالـ خميؿ

ع كثيركف ، ككاف لو جاللة عجيبة كصكلة مىييبة، كأمر بالمعركؼ، كأتبا. سكف بغدادالبصرم
 .(ّ)"، كيرل كضع الحديث، نسأؿ اهلل العافية، إال أنو يركم الكذب الفاحشكصحة معتقد

نيـ الكضع لمحديث جيالن كبىمىيان، قاؿ الباحث كىناؾ صنؼ مف الصالحيف كقع م
يجرم عمى ألسنتيـ كىـ ال  ، فكاف الكذبكسالمة صدر كقمة نباىة، كعدـ عناية بمعرفتو

قاؿ يحيى القطاف : لـ نر في الصالحيف في : "()مقدمة صحيحو ـ في. كقد ركل مسميعممكف
  (ْ)كال يتعمدكف الكذب" : يجرم الكذب عمى لسانيـ! قاؿ مسمـشئ أكذب منيـ في الحديث

قاؿ الذىبي في ) ميزاف االعتداؿ  في . كمف ىؤالء : عمي بف عبد اهلل بف جيضـ 
ىد أبك الحسف شيا الصكفية بحـر مكة : " عمي بف عبد اهلل بف جيضـ الزا( نقد الرجاؿ

كمصنؼ كتاب بيجة األسرار متيـ بكضع الحديث كركل عف أبي الحسف عمي بف إبراىيـ 
كأحمد بف عثماف اآلدمي كالخمدم كطبقتيـ قاؿ ابف خيركف : تيكًمـ فيو قاؿ تكمـ فيو. قاؿ: 

 . (ٓ)كقيؿ إنو يكذب . كقاؿ غيره: اتيمكه بكضع صالة الرغائب " 
 

                                                           

 . ٕٗ/ٓ( انظر : تاريا بغداد ، لمخطيب البغدادم (ُ
 .  َٖ-ٕٗ/ ٓ( انظر : تاريا بغداد ، لمخطيب البغدادم (ِ
 .  ِِٖ/ُّأعالـ النبالء ( سير (ّ
 .  .ُّْٕالطبعة المصرية  ْٗ/ُ( صحيح مسمـ مع شرح النككم (ْ
 . ُِْ/ّ( ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، اإلماـ الذىبي (ٓ

إبراىيـ بف محمد الحمبي الطرابمسي عالـ  ُٖٖ/ُكانظر: الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديث 
، تحقيؽ : صبحي ُٕٖٗ – َُْٕ، الطبعة األكلى ،  بيركت –الكتب، مكتبة النيضة العربية 

 السامرائي .  



 

-ِّٔ- 

 .طمب الثالث : اآلثار المترتعة عمى وضع الصوفية لمحديثالم
إشاعة ثقافة التكاكؿ كالقعكد عف العمؿ . كقد ذكركا في ذلؾ جممة مف األحاديث  -ُ

المكضكع مثؿ: )مف زىد في الدنيا ؛ عممو اهلل تعالى بال تعمـ ، كىداه اهلل بال ىداية ، 
 كجعمو بصيران ككشؼ عنو العمى( 

عميو الصالة كالسالـ خمؽ مف  ائد الفاسدة مثؿ قكليـ : إف محمدان التركيج لبعض العق -ِ
 . كأف محمدان ىك أكؿ المخمكقات .يو السالـ ما زاؿ عمى قيد الحياة. كأف الخضر عمنكر

أدعية، كغيرىـ ممف ال يدرم: أنيـ كضعكا  الصكفية مف أكبر األخطاء التي ارتكبيا -ّ
في أكراؽ، كنشركىا بيف الناس، كيقاؿ: مف قرأىا فإف لو  كأكرادان كأذكاران في كتيبات، أك

كاألدعية  لو في الديف، حتى اشتغؿ الناس بيا عف القرآف كذا ككذا، مما ال أصؿ
 .المأثكرة

)رجعنا  إشاعة ثقافة االستخذاء كالقعكد عف الجياد مف خالؿ ما ينسبكنو إلى النبي   -ْ
 كالمقصكد بالجياد األكبر : جياد النفس .  (ُ) الجياد األصغر إلى الجياد األكبر(مف 

نشر بعض البدع ، كالشركيات  مثؿ الرقص في الذكر كاالستغاثة بالمقبكريف ، ممف   -ٓ
 يكصفكف بأنيـ مف أكلياء اهلل .

 المعحث الراعع
 شواىد وأمثمة عمى جيل الصوفية عامم الحديث

الدنيا حرام عمى أىل اآلخرة، واآلخرة حرام عمى أىل الدنيا، " حديث الشاىد الول:
 .(ِ): مكضكع  -رحمو اهلل تعالى  -قاؿ الشيا األلباني  ".لدنيا واآلخرة حرام عمى أىل اوا

:" كالذم أراه أف كاضع ىذا الحديث ىك رجؿ صكفى   -رحمو اهلل تعالى  -كقاؿ 
المتصكفة الباطمة التي منيا تحريـ ما أحؿ اهلل جاىؿ أراد أف يبث في المسمميف بعض عقائد 

                                                           

نما الصحيح أنو منسكب إلبراىيـ بف عبمة .   ( ال يصح ىذا عف النبي (ُ  ، كا 
( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة/ المؤلؼ: محمد ناصر الديف بف الحاج (ِ

دار النشر: دار المعارؼ، البمد: الرياض ػ المممكة العربية السعكدية، نكح األلباني، شيرتو: األلباني،  
 .َُٓػ ص َُّ، ص ُـ، ج ُِٗٗىػ /  ُُِْالطبعة: األكلى، سنة الطبع: 

http://www.rc4js.com/vb/t9620/
http://www.rc4js.com/vb/t9620/


 

-ِْٔ- 

بدعكل تيذيب النفس، كأف ما جاء بو الشارع الحكيـ غير كاؼ في ذلؾ حتى جاء ىؤالء 
 .(ُ) ! يستدرككف عمى خالقيـ 
 ".كالنجوم، عأييم اقتديتم اىتديتم أصحاعي" حديث الشاىد الثاني:

،  كابف حـز في  (ِ)جامع العمـ في ابف عبد البرمكضكع. ركاه قاؿ الشيا األلباني: "
مف طريؽ سالـ بف سميـ قاؿ: حدثنا الحارث بف غصيف عف األعمش عف أبي  (ّ)اإلحكاـ

سفياف عف جابر مرفكعا بو، كقاؿ ابف عبد البر: ىذا إسناد ال تقـك بو حجة ألف الحارث بف 
:  غصيف مجيكؿ. رث بف ىذه ركاية ساقطة، أبك سفياف ضعيؼ، كالحا"كقاؿ ابف حـز

غصيف ىذا ىك أبك كىب الثقفي، كسالـ بف سميماف يركم األحاديث المكضكعة كىذا منيا 
باتباع كؿ  أيضان  :" مف المحاؿ أف يأمر رسكلو  -رحمو اهلل تعالى -كقاؿ  بال شؾ" .

كفييـ مف يحمؿ الشيء، كغيره يحرمو، كلككاف ذلؾ لكاف بيع الخمر  قائؿ مف الصحابة 
مرة بف جندب، كلكاف أكؿ البرد لمصائـ حالال اقتداء بأبي طمحة، كحرامنا حالال اقتداء بس

 اقتداء بغيره منيـ، كلكاف ترؾ الغسؿ مف اإلكساؿ كاجبنا بعمي كعثماف كطمحة كأبي أيكب 
كأبي بف كعب كحرامنا اقتداء بعائشة كابف عمر ككؿ ىذا مركل عندنا باألسانيد الصحيحة
(ْ). 

   :" كأما قكؿ الشعراني في " الميزاف "  -رحمو اهلل تعالى  -كقاؿ الشيا األلباني 
ف كاف فيو مقاؿ عند المحدثيف، فيك صحيح عند أىؿ الكشؼ، ِٖ/ُ) ( : كىذا الحديث كا 

فباطؿ كىراء ال يمتفت إليو! ذلؾ ألف تصحيح األحاديث مف طريؽ الكشؼ بدعة صكفية 
مة ال أصؿ ليا، كيذا الحديث ألف مقيتة، كاالعتماد عمييا يؤدم إلى تصحيح أحاديث باط

كيصيب، كىذا إف لـ  ئأف يككف كالرأم، كىك يخط -ف صح إ -الكشؼ أحسف أحكالو 
 .(ٓ)يداخمو اليكل، نسأؿ اهلل السالمة منو، كمف كؿ ما ال يرضيو

                                                           

 .َُٔػ ص َُّ،  ص ُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة ج(ُ
، دراسة كتحقيؽ: أبك عبد الرحمف فكاز  ُٖٕ، ُٔٔ/ِ( جامع بياف العمـ كفضمو ، أبك عمر بف عبد البر (ِ

 ىػ. ََِّ-ُِْْدار ابف حـز ، الطبعة األكلى  -أحمد زمرلي الناشر: مؤسسة الرياف 
 (.ِٖ/  ٔ( اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، أبك محمد ابف حـز الظاىرم )(ّ
 .ِٖ/ٔ( المصدر السابؽ (ْ
صر الديف األلباني ، دار المعارؼ، البمد: الرياض ػ ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة/ محمد نا(ٓ

 .ُْٓ،  صُـ، ج ُِٗٗىػ /  ُُِْالمممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى، سنة الطبع: 



 

-ِٔٓ- 

ْن َذاَت َيْوٍم مِ  َعْن َعْعِد المَِّو ْعِن َعْمٍرو َقاَل: َخَرَج َرُسوُل المَِّو  الشاىد الثالث:
َعْاِض ُحَجرِِه َفَدَخَل اْلَمْسِجَد َفِإَذا ُىَو ِعَحْمَقَتْيِن؛ ِإْحَداُىَما َيْقَرُ وَن اْلُقْرآَن َوَيْدُعوَن المََّو، 

وَن :" ُكلٌّ َعَمى َخْيٍر، َىُؤاَلِ  َيْقَرُ وَن اْلُقْرآَن َوَيْدعُ  َواْلُْخَرى َيَتَامَُّموَن َوُيَامُِّموَن، َفَقاَل النَِّعيُّ 
نََّما ُعِاثْ  ْن َشاَ  َمَنَاُيْم، َوَىُؤاَلِ  َيَتَامَُّموَن، َواِ   ".ُت ُمَامًِّما َفَجَمَس َمَاُيمْ المََّو َفِإْن َشاَ  َأْعَطاُىْم َواِ 

ضعفو األلباني. كقاؿ رحمو اهلل : " كقد اشتير االحتجاج بيذا الحديث عمى 
لطرؽ مف التحمؽ كالصياح في الذكر مشركعية الذكر عمى الصكرة التي يفعميا بعض أىؿ ا

كالتمايؿ يمنة كيسرة كأماما كخمفا مما ىك غير مشركع باتفاؽ المتقدميف ، كمع أف الحديث ال 
يصح كما عممت ، فميس فيو ىذا الذم زعمكه ، بؿ غاية ما فيو جكاز االجتماع عمى ذكر 

الحديث ، كىي ال تفيد  اهلل تعالى ، كىذا فيو أحاديث صحيحة في مسمـ كغيره تغني عف ىذا
أيضا إال مطمؽ االجتماع ، أما ما يضاؼ إليو مف التحمؽ كما قرف معو مف الرقص فكمو 

 .(ُ)بدع كضالالت يتنزه الشرع عنيا "
، وال تناموا عميو فتقسوا أذيعوا طاامكم عذكر ا والصالة" حديث الشاىد الراعع:

( كالعقيمي َِ -ُٗر في "قياـ الميؿ" )صأخرجو ابف نص: " مكضكع. األلباني قاؿ. قموعكم"
  ( كأبك نعيـ في "أخبار أصبياف" ِ/َْ" )( كابف عدم في "الكامؿٕٓ" )صفي "الضعفاء

( كالبييقي في " الشعب " ِْٖرقـ  ُٔٓ" )ص( كابف السني في "عمؿ اليـك كالميمةٔٗ/ ُ)
يو عف عائشة ( مف طريؽ بزيع أبي الخميؿ: حدثنا ىشاـ بف عركة عف أبُ/  ُُِ/  ِ)

 مرفكعا.
كاعمـ أف أسعد الناس بيذا الحديث المكذكب ىـ أكلئؾ األكمة " (ِ) رحمو اهللقاؿ ك 

الرقصة الذيف يممؤكف بطكنيـ بمختمؼ الطعاـ كالشراب، ثـ يقكمكف آخذا بعضيـ بيد بعض 
ميمة يميمكف يمنة كيسرة كأمامنا كخمفنا، كينشدكف األشعار الج -زعمكا  -يذكركف اهلل تعالى 

 باألصكات المطربة حتى يذكب ما في بطكنيـ؟ كمع ذلؾ فيـ يحسبكف أنيـ يحسنكف" 

                                                           

 .ٕٔ، ٔٔ، ص ُ( نفسو، ج(ُ
 .ِّّ/ُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة  (ِ



 

-ِٔٔ- 

ا أشد الناس عذاعا يوم القيامة من ُيري الناس أنَّ فيو خيرً  حديث الشاىد الخامس:
قاؿ األلباني : " ) مكضكع ( ركاه أبك عبد الرحمف السممي في ) األربعيف في .  وال خير فيو

: أخبرنا أبك عمرك محمد بف محمد بف (ُُٔ/ُ/ُ( كعنو الديممي )ِ/ْ)(  أخالؽ الصكفية
أحمد الرازم حدثنا عمي بف سعيد العسكرم حدثنا عباد بف الكليد حدثنا أبك شيباف كثير بف 

 .فذكره مرفكعا ...شيباف حدثنا الربيع بف بدر عف راشد بف محمد قاؿ قاؿ ابف عمر 
ف السممي نفسو متيـ بكضع األحاديث : كىذا إسناد ضعيؼ جدا بؿ مكضكع ألقمت

 . (ُ)لمصكفية كالربيع بف بدر متركؾ كالراكم عنو لـ أعرفو " 
، وىداه ا من زىد في الدنيا؛ عممو ا تاالى عال تاممحديث  :الشاىد السادس

)مكضكع( أخرجو أبك نعيـ في  " :قاؿ األلباني. الامىعال ىداية، وجامو عصيرًا وكشف عنو 
: حدثنا نصير بف حمزة عف أبيو عف جعفر بف ( عف عمي بف حفص العبسيِٕ/ ُ)الحمية 

 عمي عف عمي بف أبي طالب مرفكعان محمد عف محمد بف عمي بف الحسيف عف الحسيف بف 
 . أحدان منيـ: كىذا إسناد مظمـ ؛ مف دكف أىؿ البيت رضي اهلل عنيـ لـ أعرؼ قمت

و ضعيؼ! قمت : كلـ أعرؼ الضعيؼ الذم ، كفيكركاه أيضان الديممي :كقاؿ المناكم
 أشار إليو ! فمعؿ في سند " الحمية" تحريفان .

بادية، كظني أنو مف كضع بعض  عميو ؛ لكائح الكضعكالحديث عندم مكضكع
؛ الذيف يظنكف أف لطمب العمـ طريقان غير طريؽ التمقي كالطمب لو مف أىمو الذيف الصكفية

خمكة كالتقكل فقط بزعميـ ! كربما استدؿ بعض جياليـ ، كىك طريؽ التمقكه خمفان عف سمؼ
كلـ يدر المسكيف أف اآلية ال تعني ترؾ األخذ  بمثؿ قكلو تعالى : )كاتقكا اهلل كيعممكـ اهلل( !

 ( :َْٔ/ ّبأسباب التعمـ ؛ قاؿ اإلماـ القرطبي في تفسيره )
ان يفيـ بو ما يمقى " كعد مف اهلل تعالى بأف مف اتقاه عممو ، أم : يجعؿ في قمبو نكر 

إليو ، كقد يجعؿ اهلل في قمبو ابتداءن فرقانان ، أم : فيصالن يفصؿ بو بيف الحؽ كالباطؿ ، 
 .(ِ)كمنو قكلو تعالى : ) يا أييا الذيف آمنكا إف تتقكا اهلل يجعؿ لكـ فرقانان( " 

                                                           

 ِٕٗ/ٔ( نفسو (ُ
 . ُُْ/َُالضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة  ( سمسمة األحاديث (ِ



 

-ِٕٔ- 

(  يؼ")ضع: قاؿ األلباني ؛ خير من صالة عمى جيل.نوم عمى عممحديث  :الساعع الشاىد
( عف عبدالرحمف بف الحسف ّٗ/ ْ( ، كعنو الديممي )ّٖٓ/ْأخرجو أبك نعيـ في "الحمية" )

بف ا: حمد بف يحيى الضرير )كفي الديممي: أخبرنا مأخبرنا أحمد بف يحيى الصكفي قاؿ :قاؿ
، عف إسماعيؿ عف األعمش عف أبي الضريس(، قاؿ: حدثنا جعفر بف محمد عف أبيو

 قمت : كىذا إسناد مظمـ ؛ مف دكف األعمش لـ أعرفيـ . فكعان .البخترم عف سمماف مر 
؛ الظاىر أنو أبك عبداهلل المعركؼ بابف الجالء، ترجمو كأحمد بف يحيى الصكفي

( بما يدؿ عمى أنو مف كبار مشايا الصكفية ، كأصحاب ُِّ/ٓالخطيب في "التاريا" )
 الشطحات منيـ  ... 

سماعيؿ ؛ يحتمؿ أنو ابف أباف ال غنكم الخياط الككفي ؛ فإنو يركم عف األعمش ، كا 
فإف يكف ىك ؛ فيك متركؾ كذاب . كىناؾ راك آخر يدعى إسماعيؿ الكندم ، ركل عف 
األعمش ؛ قاؿ في " المساف " : "منكر الحديث . قالو األزدم " . فيحتمؿ أف يككف ىك ىذا ، 

بقكلو : "كفيو أبك البخترم ، كأما المناكم ؛ فأعمو  كما يحتمؿ أف يككف ىك الخياط نفسو .
 !  قاؿ الذىبي في " الضعفاء" : قاؿ دحيـ : كذاب " 

 -كاسمو كىب بف كىب  -قمت : كىذا كىـ فاحش ؛ فإف أبا البخترم الكذاب 
متأخر عف ىذا ، يركم عف ىشاـ بف عركة كطبقتو . كأما ىذا ؛ فتابعي ركل عف سمماف 

،  -عقب األكؿ  -ده الذىبي في كنى " الميزاف" كغيره ، كاسمو سعيد بف فيركز ، كقد أكر 
   كقاؿ : "صدكؽ . قاؿ شعبة : لـ يدرؾ عميان . قمت : اسمو سعيد بف فيركز ، كقد أشار 
أبك أحمد الحاكـ في "الكنى" إلى تمييف ركاياتو ، كما ذاؾ إال لككنو يرسؿ عف عمي كالكبار 

 . (ُ)عف" فيك ضعيؼ " .. فما كاف مف حديثو سماعان فيك حسف ، كما كاف "
َمْن َتَياَوَن ِعَصالِتِو َعاَقَعُو المَُّو ِعَخْمَس َعْشَرَة َخْصَمًة ِستٌَّة ِمْنَيا ِفي حديث الشاىد الثامن : 

َمِة ِإَذا الدُّْنَيا َوَثالَثٌة ِمْنَيا ِعْنَد اْلَمْوِت َوَثالَثٌة ِمْنَيا ِفي َقْعرِِه َوَثالَثٌة ِمْنَيا ُتِصيُعُو َيْوَم اْلِقَيا
ُلَيا َيْرَفُع المَُّو اْلَعَرَكَة ِمْن ِرْزِقِو  ا الَِّتي ُتِصيُعُو ِفي َداِر الدُّْنَيا َفَأوَّ َوالثَّاِنَيُة َخَرَج ِمْن َقْعرِِه َفَأمَّ

اِلِحيَن ِمْن َوجْ  ِيِو، َوالرَّاِعَاُة اَل َحظَّ َلُو َيْنِزُع المَُّو اْلَعَرَكَة ِمْن ُعْمرِِه َوالثَّاِلَثُة َيْرَفُع المَُّو ِسيَما الصَّ

                                                           

 . ُِّ/َُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة  (ُ



 

-ِٖٔ- 

اِلِحيَن، َواْلَخاِمَسُة ُكلُّ َعَمٍل َيْاَمُمُو ِمْن َأْعَماِل اْلِعرِّ اَل ُيْؤَجُر َعَمْيِو، َوالسَّاِدسَ  ُة ِفي ُدَعاِ  الصَّ
ا الَِّتي ُتِصيُعُو ِمْنَيا ِفي َقْعرِ  ُلَيا ُيَوكُِّل المَُّو ِعِو َمَمًكا اَل َيْرَفُع المَُّو ُدَعاَ ُه ِإَلى السََّماِ  َوَأمَّ ِه َفَأوَّ

ثَّاِلَثُة ُيْزِعُجُو ِفي َقْعرِِه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمة َوالثَّاِنَيُة َتُكوُن ُظْمَمٌة ِفي َقْعرِِه َفال ُيِضيُ  َلُو َأَعًدا، َوال
ا ا ُلَيا ُيَوكُِّل ُيَضيُِّق المَُّو َعَمْيِو َقْعَرُه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَأمَّ لَِّتي ُتِصيُعُو ِمْنَيا ِإَذا َخَرَج ِمْن َقْعرِِه َفَأوَّ

المَُّو ِعِو َمَمًكا َيْسَحُعُو َعَمى َحرِّ َوْجِيِو ِفي َعَرَصاِت اْلِقَياَمِة، َوالثَّاِنَيُة ُيَحاَسُب ِحَساًعا َطِويال؛ 
َفَخَؾَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْؾٌف يِو َوَلُو َعَذاٌب أَِليم ثمَّ َتال النَِّعي ﴿ َوالثَّاِلَثُة اَل َيْنُظُر المَُّو ِإَلْيِو َوال ُيَزكِّ 

َفَواِت َفَسْوَف َيْؾَؼْوَن غقا إًِلَّ من َتاَب ... َبُعوا الشَّ الَة، َواتَّ  ﴾ . َأَضاُعوا الصَّ
كعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة: تنزيو الشريعة المرفابف عراؽ الكناني في قاؿ 

مٌي بف اٍلعىب اس عمى مف حى "  م د بف عى ك بو ميحى ًديث بىاًطؿ رى ٍيرىة قىاؿى ًفي اٍلًميزىاف حى ًديث أبي ىيرى
اًديث الطرقية"  ف مف أىحى قىاؿى ًفي المٍّسىاف ىيكى ظىاىر اٍلبطالى أبي بكر بف ًزيىاد الن ٍيسىابيكًرم كى
(ُ) . 

  (ِ)"اب الطرؽ الصكفيةديث الصكفية أصحمف أحا قاؿ أبك إسحاؽ الحكيني: "يعني:
إذا ألف القمب اإلعراض عن ا تاالى اعتاله ا عالوقياة في حديث : التاسع الشاىد

تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة : قاؿ ابف عراؽ الكناني . الصالحين
كتبناه مف  " مف حديث عمي مف طريؽ األشج أبي الدنيا قاؿ المؤتمف الساجي ىذا باطؿ كقد

 . (ّ)طريؽ عف بعض مشايا الصكفية كأما عف رسكؿ اهلل فال أصؿ لو " 
 النتائج والتوصيات

في ختاـ ىذا البحث تكصؿ الباحث إلى جممة مف النتائج كالتكصيات عمى ، كذلؾ 
 عمى النحك التالي : 

 :أواًل : النتائج 
ف : العقمي كالمادم غالبيف التصكؼ في الحياة اإلسالمية لما أصبح الجانبا بدأ ظيكر -ُ

عمى حياة المسمميف بسبب ازدىار الحياة االقتصادية ، كتطكر الحياة العقمية بظيكر 

                                                           

 .  ُُْ/ ِ( تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة  (ُ
 . ُّٕ/ُ(  الفتاكل الحديثية ، أبك إسحاؽ الحكيني (ِ
 ُُْ/ ِرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة  ( تنزيو الشريعة الم(ّ



 

-ِٔٗ- 

الكالـ كالجدؿ كالفمسفة ، كميؿ الفقياء أنفسيـ إلى الجانب الظاىرم مف الفقو ، كغم بكه 
" . ىذا  عمى أعماؿ القمكب ، كركح العبادة  . فاتجو الصكفية إلى مرتبة  " اإلحساف

كقد تطكر التصكؼ مف مجرد التقشؼ كالزىد لمنجاة في اآلخرة  ، إلى مرحمة أخرل 
ؿ إلى فمسفة في المعرفة كفي الكجكد . كقد شيدت ىذه المرحمة عناصر أجنبية  كتحك 

 غريبة عف اإلسالـ مثؿ : القكؿ بكحدة الكجكد ، كاالتحاد كالحمكؿ... 
نيـ ، إال أصؿ التصكؼ مكجكد منذ عيد النبي بالرغـ مف الصكفية يقكلكف بأف أ -ِ

( حادث . كأما كممة التصكؼ ؛ فقد أجمع الكاتبكف في يعترفكف بأف مصطمح )الصكفية
ىذا المقاـ عمى : أنيا مف الكممات االصطالحية التي طرأت في أكاخر القرف الثاني 

الثة األكلى لقركف الثكالكصؼ المشترؾ بيف جميع مف نيسبكا إلى التصكؼ مف أئمة ا
 .، كمجاىدة النفس لتيذيبيا دة. الزىد في متاع الحياة الدنيا، كالمجاىىك: الزىد

 تمييزىـ فيو بيف الصحيح كالسقيـ ،  إف الغالب عمى المتصكفة الجيؿ بعمـ الحديث كعدـ -ّ
فالصكفيكف بضاعتيـ في عمـ الحديث ضعيفة كمزجاة، كلذلؾ فشت فييـ األحاديث 

 كبة ككؿ باطؿ ال أصؿ لو.المكضكعة كالمكذ
ككضع  المذاىب المعركفة عف المتصكفة أنيـ يركف جكاز الكذب عمى النبي  مف -ْ

نص العمماء كاألئمة عمى ذلؾ  . كقدسبتيا إليو، بحجة أنيـ يكذبكف لواألحاديث عميو كن
ياؽ كالميـ عمى أصناؼ س كحككه مذىبنا لبعض المتصكفة كنصكا عمى ذلؾ في

 تب مصطمح الحديث النبكم.الكضاعيف في ك
تحفؿ كتب التصكؼ كالزىد الرقائؽ ، بالمئات مف األحاديث الكاىية ، كالتي قاـ جيابذة  -ٓ

 عمماء الحديث في الماضي كالحاضر بكشفيا . 
 :ثانيًا : التوصيات 

 دعكة طالب العمـ لدراسة كتب الزىد كالرقائؽ كالكشؼ عف الضعيؼ كالمكضكع فييا .  -ُ
كرية تعنى بكشؼ األحاديث الكاىية كتعريؼ الجميكر بيا كالسيما مف إصدار نشرة د -ِ

 يتصدل لمكعظ كالخطابة . 
 عقد الدكرات العممية في عمـ مصطمح الحديث .  -ّ
 التعاكف مع كزارة األكقاؼ لتدريب الخطباء عمى استخداـ البرامج الحديثية المحكسبة .  -ْ



 

-َّٔ- 

كتب التي تعنى بذلؾ كالعمؿ عمى العناية بنشر األحاديث الصحيحة مف خالؿ تشجيع ال -ٓ
 تكزيعيا عمى طالب العمـ . 

 عقد المسابقات في حفظ األحاديث الصحيحة .   -ٔ
 تدشيف مركز خاص بالسنة النبكية عمى غرار مركز القرآف الكريـ .  -ٕ
 إصدار مجمة فصمية خاصة بالسنة النبكية .  -ٖ

 مصادر ومراجع العحث
 ـ . َََِتبة كىبو ، طبعة فتاكل معاصرة  ، الشيا القرضاكم ، مك -ُ
 ( .ُِْ، العدد ) مف مقاؿ : )ىذه ىي الصكفية ( لمدكتكر لطؼ اهلل خكجومجمة البياف  -ِ
التعرؼ لمذىب أىؿ التصكؼ ، أحمد الكالباذم أبك بكر ، الناشر دار الكتب العممية ، سنة  -ّ

 ، مكاف النشر،  بيركت . ََُْالنشر 
السيركردم ، تحقيؽ الدكتكر   بف عبد اهلل التيمي البكرم عمر بف محمد  عكارؼ المعارؼ ، -ْ

 القاىرة  –شارع ككرنيش النيؿ  –عبد الحميـ محمكد ، كد . محمكد بف الشريؼ ، دار المعارؼ 
البف عجيبة الحسني ، المكتبة الثقافية ، بيركت ، بدكف  ٕإيقاظ اليمـ في شرح الحكـ ص  -ٓ

 .تاريا طبعة 
بيركت  –أبك الفرج عبد الرحمف بف الجكزم البغدادم  ، دار الكتب العممية  تمبيس إبميس ،   - -ٔ

 لبناف ، عنيت بنشره كالتعميؽ عميو إدارة الطباعة المنيرية . –
 -ىػ َُّْأصكؿ الفرؽ كاألدياف كالمذاىب الفكرية ، تأليؼ الدكتكر سفر الحكالي ، دار طيبة،  -ٕ

قدس اهلل ركحو، جمع كترتيب الفقير إلى اهلل عبد  مجمكع فتاكل شيا اإلسالـ أحمد بف تيمية
 .الرحمف بف  قاسـ العاصمي النجدم الحنبمي رحمو اهلل، ط دار عالـ الكتب 

 مف أعالـ التصكؼ اإلسالمي ، طو عبد الباقي سركر  مكتبة نيضة مصر، بدكف تاريا طبعة  -ٖ
 النيسابكرم ، تحقيؽ : معركؼ الرسالة القشيرية، أبك القاسـ عبد الكريـ بف ىكازف القشيرم -َُ

 ـ .ُٖٖٗ-ىػ َُْٖزريؽ كعمي عبد  الحميد بمطة جي، دار الخير ، الطبعة األكلى 
 المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة، إشراؼ كتخطيط كمراجعة د. -ُُ

  -ىػ ُِْْ مانع بف حماد الجيني، دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر، الطبعة الخامسة
 ـ .ُٖٔٗمقدمة ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف خمدكف ، دار القمـ ، بيركت ، الطبعة السادسة  -ُِ
اإلصابة في تمييز الصحابة/ المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني  -ُّ

 . ىػ، تحقيؽ: عمي محمد البجاكمُُِْلناشر: دار الجيؿ ػ بيركت، الطبعة األكلى ا الشافعي،



 

-ُّٔ- 

 سير أعالـ النبالء/ تصنيؼ اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي، المتكفى -ُْ
 ـ . ُْٗٗ، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة ُٕميالدم، ج ُّْٕىجرم ْٖٕ

سير أعالـ النبالء ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي ،  -ُٓ
 ـََِٔ-ىػُِْٕالقاىرة ، الطبعة:  -الحديثالناشر: دار 

قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث ، العالمة جماؿ الديف القاسمي الدمشقي، تحقيؽ  -ُٔ
 بيجة البيطار، تقديـ محمد رشيد رضا، طبعة : دار النفائس، بدكف رقـ طبعة . محمد

عمي بف محمد بف الجكزم أبك المنتظـ في تاريا الممكؾ كاألمـ/ المؤلؼ: عبد الرحمف بف  -ُٕ
 ىػ .ُّٖٓالناشر: دار صادر ػ بيركت، الطبعة األكلى،  الفرج،

طبقات الشافعية الكبرل/ لتاج الديف أبي نصر عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي  -ُٖ
السبكي، ط دار إحياء الكتب العربية، تحقيؽ عبد الفتاح محمد الحمك ك محمكد محمد 

 الطناحي .
اء الكبير، محمد بف عمرك بف مكسى العقيمي المكي، حققو: الدكتكر عبد الضعف -ُٗ

 المعطي أميف قمعجي، ط دار الكتب العممية بيركت، الطبعة األكلى بدكف سنة،
 –تاريا بغداد/ المؤلؼ: أحمد بف عمي الخطيب البغدادم، الناشر: دار الكتب العممية   -َِ

 بيركت     
ىػ(، المحقؽ: عبد ّٔٗابف عراؽ الكناني )المتكفى: تنزيو الشريعة/ عمي بف محمد  -ُِ

بيركت، الطبعة: األكلى،  –بد اهلل الغمارم، دار الكتب العممية كع الكىاب عبد المطيؼ
 ىػ .  ُّٗٗ

: تحقيؽىػ، ّْٔمعرفة أنكاع عمـ الحديث/ عثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم،  -ِِ
دار الكتب العممية بيركت، الطبعة  الدكتكر عبد المطيؼ اليميـ، كالشيا ماىر الفحؿ،

 ـ .     ََِِاألكلى 
عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ، المحقؽ: عبد الحميد  المحكـ كالمحيط األعظـ ، -ِّ

 .ـ َََِىػ ػ ُُِْبيركت، الطبعة: األكلى،  –ىنداكم، الناشر: دار الكتب العممية 
جماؿ الديف ابف منظكر  لساف العرب ، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، -ِْ

 -بيركت، الطبعة: الثالثة  –األنصارم الركيفعى اإلفريقى ، الناشر: دار صادر 
 ىػ . ُُْْ



 

-ِّٔ- 

لمحات مف تاريا السنة كعمـك الحديث ، عبد الفتاح أبك غدة، ط دار البشائر  -ِٓ
ة اإلسالمية ، بيركت لبناف،  الناشر مكتب المطبكعات اإلسالمية بحمب، الطبعة الرابع

 ىػ .  ُُْٕ
فتح المغيث، محمد بف عبد الرحمف السخاكم ، المحقؽ: عمي حسيف عمي ، الناشر:   -ِٔ

 ـ .ََِّ -ىػ ُِْْمكتبة السنة ،  مصر، الطبعة: األكلى، 
تحرير عمـك الحديث ، عبد اهلل بف يكسؼ الجديع  ، مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر ،     -ِٕ

     ـ .ََِٕىػ ُِْٖالطبعة الثالثة 
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ، أبك أحمد بف عدم الجرجاني ، تحقيؽ : عادؿ عبد  -ِٖ

 ـ .     ُٕٗٗالمكجكد ، كعمي محمد عكض ، نشر : دار الكتب العممية ، بيركت 
صحيح البخارم، المحقؽ زىير بف ناصر الناصر، الناشر: دار طكؽ النجاة، الطبعة  -ِٗ

 ىػ   ُِِْ
، الحسيف بف إبراىيـ الجكزقاني، تحقيؽ: عبد رالصحاح كالمشاىياألباطيؿ كالمناكير ك  -ِٗ

الرحمف الفريكائي ، إدارة البحكث اإلسالمية كالدعكة اإلرشاد بالجامعة السمفية في اليند 
 .ـ ُّٖٗ

المكضكعات ، أبك فرج عبد الرحمف بف الجكزم ، تحقيؽ : د. نكر الديف بف شكرم ،  -َّ
 . ـُٕٗٗنشر : أضكاء السمؼ ، الرياض 

ىػ ،  ِٖٓنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر، أحمد بف عمي بف حجر العسقالني،  -ُّ
المحقؽ: عبد اهلل الرحيمي، الطبعة:  الطبعة األكلى، الناشر: مطبعة سفير بالرياض 

 ىػ .ُِِْعاـ 
في بياف الكضع كأصناؼ الكضاعيف،  طبعة دار  الجميس األميف شرح تذكرة الطالبيف -ِّ

 المكرمة.آؿ برـك لمنشر مكة 
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ، تأليؼ اإلماـ أبي زكريا محمد األنصارم األزىرم،  -ّّ

، الطبعة األكلى  المتكفى تحقيؽ كتعميؽ حافظ ثناء اهلل الزاىدم، ط دار ابف حـز
 ـ . ُٗٗٗىػ ػ َُِْ



 

-ّّٔ- 

ىػ،  ُٕٔالجامع ألحكاـ القرآف ، محمد بف أحمد األنصارم القرطبي، المتكفى  -ّْ
ـ  ََِّىػ ػ  ُِّْالرياض، ، الطبعة :  ىشاـ البخارم، دار عالـ الكتب، المحقؽ:

. 
لممطبكعات ػ  لساف الميزاف ،  أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ، الناشر: مؤسسة األعممي  -ّٓ

 ـ، تحقيؽ: دائرة المعرؼ النظامية ػ اليند .ُٖٔٗىػ ػ َُْٔبيركت، الطبعة الثالثة 
 ـ .ُّٖٔىػ ، كطبعة ُّٕٗكطي ، طبعة المكتبة العممية تدريب الراكم ، السي  -ّٔ
 ىػ  . ُّْٕصحيح مسمـ مع شرح النككم ،  الطبعة المصرية  -ّٕ
ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ، محمد بف أحمد بف الذىبي ، تحقيؽ : عمي محمد البجاكم ،  -ّٖ

 ْىػ عدد األجزاء:  ُِّٖالناشر: دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت الطبعة: األكلى، 
الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديث ، إبراىيـ بف محمد الحمبي عالـ الكتب ، مكتبة   -ّٗ

 ، تحقيؽ : صبحي السامرائي .   ُٕٖٗ– َُْٕبيركت ، الطبعة األكلى ،  –النيضة العربية 
عارؼ، البمد: سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة: محمد ناصر الديف األلباني ،  دار الم  -َْ

 ـ . ُِٗٗىػ /  ُُِْالرياض ػ المممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى، سنة الطبع: 
جامع بياف العمـ كفضمو ، أبك عمر بف عبد البر ، دراسة كتحقيؽ: أبك عبد الرحمف فكاز   -ُْ

 . ىػ ََِّ-ُِْْدار ابف حـز ، الطبعة األكلى  -أحمد زمرلي ، الناشر: مؤسسة الرياف 
محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي  اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،   -ِْ

 . الظاىرم المحقؽ: الشيا أحمد محمد شاكر ، قدـ لو : األستاذ الدكتكر إحساف عباس
 . ُّٕ/ُالفتاكل الحديثية ، أبك إسحاؽ الحكيني  -ّْ
د بف سكيمـ أبك شييبة )المتكفى: الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث ، محمد بف محم  -ْْ

 ىػ( ، الناشر: دار الفكر العربي  .َُّْ
 

 


