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 أسباب االنحراف في فيم السنة ومظاىره قديًما وحديثًـا
  (ٔ)كريمة بنت عمي المزودي

 مـقـدمــة
ت ئاإف الحمػػػد هلل نحمػػػده كسػػػتعينو كنسػػػتبفرهم كنعػػػكذ بػػػاهلل مػػػف شػػػركر أنفسػػػنا كسػػػي

 أعمالنػام مػػف ييػػد اهلل فػػبل مضػؿ لػػو كمػػف يضػػمؿ فػػبل ىػادم لػػوم كأشػػيد أف ال إلػػو إال اهلل كحػػده 
 كأشيد أف محمدا عبده كرسكلو. أما بعػد :ال شريؾ لوم 

فإف السنة النبكية الشريفة ىي المصدر الثاني مف مصادر التشريع اإلسبلمي بعد 
مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير المنقكؿ إلينا بسند  القرآف الكريـم فكؿ ما صدر عف الرسكؿ 

را تشريعيا صحيح يفيد القطع أك الظف الراجح بصدقوم يككف حجة عمى المسمميف كمصد
تستنبط منو األحكاـ الشرعية ألفعاؿ المكمفيف. كالسنة بياف لمقرآف الكريـم تفسر مجممو 
كتخصص عامو كتقيد مطمقوم كتنسخو كتنسخ بو. فيي بذلؾ تستمد قداستيا مف القرآفم 

ٓا َوْحٌي ُيوَحى]لقكلو تعالى:  م قاؿ اإلماـ  {4-3}النَّجم: [ َوَما َيـْطُِق َظِن اهَلَوى * إِْن ُهَو إِ
الشافعي: "فيما كصفت مف فرض اهلل عمى الناس إتباع أمر رسكؿ اهلل دليؿ عمى أف سنة 
رسكؿ اهلل إنما قبمت عف اهللم فمف اتبعيا فبكتاب اهلل تبعيام كال نجد خبرا ألزمو اهلل خمقو 

 . (ِ)نصا بينا إال كتابو ثـ سنة نبيو" 
ىما شيء كاحد في أنيما مف عند كالقرآف كالسنة بعضيا مضاؼ إلى بعضم ك 

ا الاِذيَن ]. قاؿ تعالى : (ّ)اهلل تعالىم كحكميما حكـ كاحد في باب كجكب الطاعة ليما َ َيا َأُّيه

وُه إََِل ا ٍء َفُرده ُشوَل َوُأوِِل إَْمِر ِمـُْؽْم َفنِْن َتـَاَزْظُتْم ِِف ََشْ ُشوِل إِْن هللِ َوالَآَمـُوا َأضِقُعوا اهللَ َوَأضِقُعوا الرا را

كقاؿ ابف حـز :  . {59}النساء:[ ُكـُْتْم ُتْمِمـُوَن بِاهللِ َوالَقْوِم أَِخِر َذلَِك َخْرٌ َوَأْحَسُن َتْلِويًًل 
"الكحي ينقسـ مف اهلل عز كجؿ إلى رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ عمى قسميف: أحدىما كحي 

ي كحي مركم منقكؿ غير مؤلؼ كال معجز متمك مؤلؼ تأليفا معجز النظاـ كىك القرآفم كالثان
                                                           

 ( دكتكراه في الدراسات اإلسبلمية مف جامعة محمد الخامس .ُ)
 .َُٗ-َُٖ( الرسالة ص : ِ)
 .ٖٗ/ُ( انظر : اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ البف حـز ّ)
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النظاـ كال متمك لكنو مقركءم كىك الخبر الكارد عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. كىك 
َل إَِلْقِفمْ ]المبيف عف اهلل عز كجؿ مراده منام قاؿ تعالى :  َ لِؾـااِس َما ُكزن م  {44}النحل:[ لُِتَبِّين

سـ الثاني كما أكجب طاعة القسـ األكؿ الذم ىك ككجدناه تعالى قد أكجب طاعة ىذا الق
 .(ُ)القرآف كال فرؽ" 

أف حفظ ليذه األمة مصادر شريعتيا مف أف يضيع منيا شيءم  كرحمة منو 
ا َكْحُن ]أك يناؿ منيا أحد بالدس كالتحريؼم فحفظ السنة بما حفظ بو الذكرم قاؿ تعالى:   إِكا

ا َلُه َلَ  ْكَر َوإِكا ْلـَا الذن كمو كحيم كالكحي  . فأخبرنا تعالى أف كبلـ نبيو  {9}احلجر:[ افُِظونَ َكزا
كمو محفكظ بحفظ  ببل خبلؼ ذكرم كالذكر محفكظ بنص القرآفم فصح بذلؾ أف كبلمو 

م مضمكف لنا أنو ال يضيع منو شيءم فما حفظ اهلل تعالى فيك باليقيف ال سبيؿ إلى اهلل 
. لكف حكمة اهلل قضت أف تختبر ىذه األمة في (ِ)ا كمو أف يضيع منو شيءم فيك منقكؿ إلين

سنة نبييام فتحاؾ حكليا الدسائس كالمكائد مف كؿ جانبم كتمصؽ بيا األكاذيب 
كاالفتراءاتم ليختبر اهلل تعالى مف يثبت قمبو عمى الحؽ مف ىذه األمة كمف يزيغ. كقد سبؽ 

دع كاألىكاء المارقيف عف أف سنتو المطيرة ستستيدؼ مف قبؿ أصحاب الب في عممو 
سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا : " الديفم فحذر أمتو مف ذلؾ فقاؿ 

ياىم من كذب عمي فميتبوأ مقعده كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ : " (ّ)"مأنتم وال آباؤكم فإياكم وا 
كفى : "سم فقاؿ . كحذر مف الشناعة في الحديث ألف ذلؾ مدعاة لفتنة النا(ْ)" من النار

: كحضيـ عمى تبميغ حديثو كما سمعكه منو فقاؿ  (ٓ)"مبالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع
 .(ٔ)"نضر اهلل امرأ سمع منا حديثا فحفظو حتى يبمغو"

 
                                                           

 .ٔٗ/ُ( اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ُ)
 .ٗٗ-ٖٗ/ُ( انظر : اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ البف حـز ِ)
 .ُِص :  ( مقدمة صحيح مسمـمّ)
 . باب إثـ مف كذب عمى النبي  –كتاب العمـ  ََِ/ُ( أخرجو بيذا المفظ البخارم في صحيحو ْ)
 .َُُ/( مقدمة صحيح مسمـٓ)
 باب فضؿ نشر العمـ. –كتاب العمـ  ُّٗ-ُّٖ/ّ( أخرجو أبك داكد في سننو ٔ)
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كبدأت بكادر االنحراؼ في فيـ السنة النبكية تظير في النصػؼ الثػاني مػف خبلفػة 
لصػػحابة مباشػػرةم فظيػػرت الفػػتف كاالضػػطراباتم عثمػػاف رضػػي اهلل عنػػوم كازدادت بعػػد جيػػؿ ا

كتعػػددت الطكائػػؼ كالمشػػاربم ككجػػد كثيػػر مػػف ذكم األغػػراض الخبيثػػة فػػي السػػنة مجػػاال رحبػػا 
لتأييد آراءىـ كمذاىبيـ مػف جيػةم كضػرب ىػذا الػديف فػي العمػؽ مػف جيػة أخػرل. فعمػدكا إلػى 

كا إلػى الكػذب كاالخػتبلؽ. نصكصيا يحممكنيا مف التأكيؿ ما ال تحتمؿم فمما أعياىـ ذلؾ عمػد
أمػا الكتػاب فحػػاكلكا تأكيمػو بمػا يكافػػؽ أغراضػيـم إذ لػػـ يتمكنػكا أف يمسػكا منػػو أم حػرؼ بػػأدنى 

م كأثيػرت قضػايا أثػرت سػمبا  تحريؼ أك تبديؿ. فكثر الكضع كنسػبت أكاذيػب كثيػرة لمرسػكؿ 
 ضايا.في فيـ السنة النبكية كشكشت عمييا كمسألة خمؽ القرآف... كغيرىا مف الق

كقػد حاكلػػت مػػف خػبلؿ ىػػذا البحػػث الكقػكؼ عمػػى أسػػباب االنحػراؼ فػػي فيػػـ السػػنة 
النبكية في القديـ كالحػديثم مبينػة دكافعػو األساسػيةم كتناكلتيػا بالدراسػة كالتحميػؿم كبينػت أثرىػا 

 عمى الشريعة بشكؿ عاـ.
كقػػد قسػػمت ىػػذا العمػػؿ إلػػى ثبلثػػة فصػػكؿ : الفصػػؿ األكؿ استعرضػػت فيػػو أسػػباب 

حػراؼ فػػي فيػػـ السػػنة فػػي القػػديـ. كالفصػػؿ الثػاني بينػػت فيػػو مػػنيه المحػػدثيف فػػي تقػػكيـ ىػػذا االن
االنحراؼ. أما الفصؿ الثالثم فقد استعرضت فيو أسباب االنحراؼ في فيـ السنة فػي العصػر 
الحديث. لكف ما ينببي التأكيد عميو ىنا ىك أف ىذا المكضكع غايػة فػي األىميػةم كقػد حاكلػت 

اإلمكػػاف حتػػى ال يخػػرج البحػػث عػػف الحجػػـ المحػػددم مركػػزة عمػػى النقػػاط األىػػـ االختصػػار قػػدر 
 في البحثم لتحصؿ بذلؾ الفائدة بإذف اهلل.

كفي الختاـم أتقدـ بجزيؿ الشكر لخداـ السنة النبكية الشريفة أعضػاء مػؤتمر السػنة 
يـ لمبػاحثيف النبكية بكمية أصكؿ الػديف فػي غػزةم عمػى اىتمػاميـ الكبيػر بالسػنة النبكيػة كتشػجيع

 في ىذا العمـ الجميؿ. كالحمد هلل رب العالميف.
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 الفصل األول
 أسباب االنحراف في فيم السنة النبوية قديماً 

 المبحث األول : أسباب مباشرة .
 الفتـن السياسيـة :  -ٔ

بدأت بكادر االنحراؼ في فيػـ السػنة النبكيػة تظيػر فػي النصػؼ الثػاني مػف خبلفػة 
جسػػػـ األمػػة اإلسػػبلمية شػػرخ خطيػػػرم كأعقػػب ذلػػؾ ظيػػكر أحػػػزاب  م إذ حػػدث فػػي عثمػػاف 

سياسػػػيةم كبػػػدأ بعػػػض المنحػػػرفيف عػػػف المػػػنيه اإلسػػػبلمي يتربصػػػكف بالسػػػنة النبكيػػػة باعتبارىػػػا 
المصدر الثاني مف مصادر التشريع اإلسبلميم فكثر الكضػع فػي صػفكؼ المتحػزبيفم خاصػة 

التي تثبػت أف عثمػاف قتػؿ مظمكمػا  م فكاف العثمانيكف يضعكف األحاديث بعد مقتؿ عثماف 
كأنو شييد. كبرزت الشيعة عمى الساحة السياسية معمنة الكالء لعمي كـر اهلل كجيػوم فبػالكا فيػو 

فقػػد نشػػر مػػذىب الكصػػاية الػػذم أخػػذه مػػف  (ُ)حتػػى أليػػو بعضػػيـم كمػػا فعػػؿ عبػػد اهلل بػػف سػػبأم 
م كأنػو خػاتـ  كصػي محمػد  الييكدية دينو القػديـم كيػدعي مػف خبللػو أف عميػا كػـر اهلل كجيػو

األنبياء بعدهم كما أخذ مف الفرس نظرية الحؽ اإللييم بمعنػى أف عميػا ىػك الخميفػة بعػد النبػي 
 .م كأنو يستمد الحكـ مف اهللم فكضع أحاديث تؤيد نظريتو ىذهم فييأ العقكؿ لتقبميا 

السػنة  كما كضعكا أحاديث ليست بالقميمة تزرم بمكانػة الشػيخيفم كيػرد عمػييـ أىػؿ
العتقػادىـ الخػاط   انتصارام محميف الكذب عمػى الرسػكؿ  بكضع األحاديث عف الرسكؿ 

أنيـ يكذبكف لو ال عميوم كتبرز األمكية فػي عػالـ السياسػيةم كيقػع الصػداـ بينيػا كبػيف الشػيعةم 
فيكثػػػر الكضػػػع مػػػف الفػػػريقيف.. كاتسػػػعت رقعػػػة األحػػػزاب السياسػػػية عمػػػى السػػػاحة اإلسػػػبلميةم 

عيا رقعة الكضعم كعرؼ العراؽ ركاجػا فػي كضػع األحاديػثم حتػى أضػحى مسػرحا كاتسعت م

                                                           

مفتيـ عف طاعة األئمة. كأسند ( أصمو مف اليمفم ككاف ييكديا فأظير اإلسبلـم كطاؼ ببلد المسمميف ليُ)
ابف أبي شيبة عف الشعبي قاؿ: أكؿ مف كذب عبد اهلل بف سبأ. كفي مسند أبي يعمى أف أبا الجبلس قاؿ: 

بشيء كتمو  -يعني النبي صمى اهلل عميو كسمـ–"سمعت عميا يقكؿ لعبد اهلل بف سبأ : كاهلل ما أفضى إلي 
نؾ ألحدىـ. مسند أبي يعمى مف الناس. كلقد سمعتو يقكؿ: إف بيف يدم ال  ّْٗ/ُساعة ثبلثيف كذابا كا 

 م كقاؿ ابف حجر : كلو أتباع يقاؿ ليـ السبئية معتقدكف اإلليية لعمي بف أبي طالب. ْْٗرقـ الحديث 
 .ِْٔ/ِكميزاف االعتداؿ لمذىبي  َِٗ/ّانظر : لساف الميزاف 
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لحركة الكضع كلقب بدار الضربم خاصة في الككفة معقؿ الشيعة. كلـ يعد كضػع األحاديػث 
 كقفا عمى األحزاب السياسيةم بؿ مارس الكضع العامة كذلؾ.

الثقفػي الػذم  فقد كثر كضع األحاديث في صفكؼ األدعياءم أذكر منيـ : المختار
أنػػي خميفتػػو مػػف بعػػدهم كىػػذه عشػػرة  قػػاؿ لرجػػؿ مػػف األنصػػار : ضػػع لػػي حػػديثا عػػف النبػػي 

كقػاؿ لػو : أضػع عػف  آالؼ درىـ كمرككب كخادـم فرفض األنصارم أف يضػع عمػى النبػي 
 .(ُ)أحد الصحابةم كأضع لؾ مف الثمفم قاؿ المختار : عف النبي أككدم قاؿ : كالعذاب أشد 

 ــة: الزنـادق -ٕ
.  كىػػػـ المجترئػػػكف  (ِ)كىػػػـ قػػػـك يتسػػػتركف باإلسػػػبلـ كيضػػػمركف العػػػداء لممسػػػمميف 

م ىػػدفيـ الػػدس عمػػى الػػديف كالتمبػػيس عمػػى المسػػمميف  األكلػػكف عمػػى الكػػذب عمػػى رسػػكؿ اهلل 
مف خبلؿ ضػرب السػنة النبكيػةم لعمميػـ بمكانتيػا العظيمػة فػي اإلسػبلـ. فكػانكا يػدخمكف المػدف 

كيحضػػػػركف مجػػػػالس العمػػػػـ كيحػػػػدثكف عػػػػف العممػػػػاءم ثػػػػـ يضػػػػعكف عمػػػػييـ كيتشػػػػبيكف بالعممػػػػاء 
األحاديث ليكقعكا الشؾ في قمكب المسمميف. قاؿ حماد بف زيد : "كضعت الزنادقػة عمػى النبػي 

  فقد اعترؼ كبير الزنادقػة عبػد الكػريـ بػف أبػي العكجػاء عنػدما  (ّ)أربعة عشر ألؼ حديث"م
ديثم قػػاؿ ىػػذا المعػػيف : "كاهلل لقػػد كضػػعت فػػيكـ قػػدـ لضػػرب عنقػػو بأنػػو كضػػع أربعػػة آالؼ حػػ

أربعػػػػة آالؼ حػػػػديثم أحػػػػـر فييػػػػا الحػػػػبلؿم كأحػػػػؿ الحػػػػراـم كلقػػػػد أفطػػػػرتكـ فػػػػي يػػػػـك صػػػػكمكـ 
 . (ْ)كصكمتكـ يـك فطركـ" 

ككػػاف قػػد كضػػع ىػػذا الزنػػديؽ أحاديػػث بأسػػانيد يبتػػر بيػػا مػػف ال معرفػػة لػػو بػػالجرح 
م أفسد عمى الرافضة صـك رمضػاف بػاليبلؿ كالتعديؿم كضعيا لتبير أحكاـ الشريعةم كىك الذ

 (ٓ)كردىػػـ عػػف اعتبػػار األىمػػة بحسػػاب كضػػعو ليػػـ كنسػػب ذلػػؾ الحسػػاب إلػػى جعفػػر الصػػادؽم 
كذكػر الحػػافظ الػذىبي أف الرشػػيد عنػدما أخػػذ زنػػديقا مػف الزنادقػػة ليقتمػوم قػػاؿ لػو ىػػذا الزنػػديؽ : 

                                                           

 .ّٗ/ُ( انظر : المكضكعات البف الجكزم ُ)
 .ُُ/ُالشريعة البف عراؽ ( انظر : تنزيو ِ)
 .ُٗ/ُ( تنزيو الشريعة البف عراؽ ّ)
 .ُٗ/ُ( المرجع السابؽ ْ)
 .ِٔٓ-ِٓٓ( انظر : الفرؽ بيف الفرؽ لعبد القاىر الببدادم ص : ٓ)
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عػدك اهلل مػف أبػي إسػحاؽ  "أيف أنت مف ألؼ حػديث كضػعتيا ف فقػاؿ لػو الرشػيد : أيػف أنػت يػا
.  كقد كثػر عػددىـ فػي مطمػع الخبلفػة (ُ)الفزارم كابف المبارؾ ينخبلنيا كيخرجانيا حرفنا حرفنا" 

العباسػػيةم كاندسػػكا بػػيف المحػػدثيف كالفقيػػاء كاألدبػػاء كالشػػعراءم كبػػيف الثػػكار كالمتمػػرديف أيضػػام 
كسػػاىمكا فػػي انتشػػار  يكحػػدىـ ىػػدؼ كاحػػد : ضػػرب ديػػف اإلسػػبلـ عػػف طريػػؽ السػػنة النبكيػػةم

... كمػػػا عممػػػكا عمػػػى بعػػػث القكميػػػة (ِ)الممػػػؿ كالنحػػػؿ الزائبػػػة كالمانيػػػة كالديصػػػانية كالمرقيكنيػػػة 
كالشػػعكبية كالتػػركيه ليػػا لبػػث الفتنػػة بػػيف المسػػمميف كتقػػكيض كحػػدتيـ. كعػػرؼ الخميفػػة الميػػدم 

يػـم كقتػؿ مػنيـ ىػػ( بصػاحب الزنادقػةم فقػد أنشػأ ديكانػا لمبلحقػة الزنادقػة فنكػؿ بُٖٗ-ىػُٖٓ)
لكػػف مػػذاىبيـ كآراءىػػـ الفاسػػدةم كأحػػاديثيـ الكاذبػػةم التػػي انتشػػرت بػػيف النػػاسم لػػـ  (ّ)الكثيػػرم 

يسػػػتطع الميػػػدم كال غيػػػره مػػػف الخمفػػػاء القضػػػاء عمييػػػا بالسػػػيؼم بػػػؿ انبػػػرل ليػػػا عممػػػاء كأئمػػػة 
 الحديث كنقادهم فعكفكا عمييا لقركف طكيمة حتى نخمكىا كفرزكا صحيحيا عف سقيميا.

 الفرق الكالمية وأصحاب الفمسفة والمنطق : -ٖ
لـ يكف الفبلسفة المسػممكف بمعػزؿ عػف الفبلسػفة المسػيحييفم إذ كػبل الفػريقيف تػأثر 
بالفمسػػفة اليكنانيػػةم كمػػا تحممػػو فػػي طياتيػػا مػػف بػػذكر الكثنيػػة. لقػػد احتكػػت المسػػيحية بالمػػدارس 

يحية بالفمسػػػفة األفبلطكنيػػػة منيػػػا الفمسػػػفية المنحػػػدرة مػػػف اليكنػػػافم كتػػػأثر عممػػػاء الديانػػػة المسػػػ
خاصػػػةم كالتػػػي تقػػػكؿ بضػػػركرة الكسػػػيط بػػػيف اهلل كالعػػػالـ. فظيػػػرت فكػػػرة التثميػػػت فػػػي العقيػػػػدة 

. فأخضػػػػع الػػػديف لمفمسػػػػفةم ففقػػػػدت المسػػػيحية إشػػػػعاعيا العقائػػػدم. أمػػػػا الفبلسػػػػفة (ْ)المسػػػيحية 

                                                           

 .ِّٕ/ُ( تذكرة الحفاظ لمذىبي ُ)
انة المسيحية ك ( نسبة إلى ماني رجؿ مجكسي مف بابؿ ادعى النبكة ك حاكؿ إقامة صمة بيف ديانتو ك الديِ)

البكذية م ك كتب إتجيمو الذم أراده أف يككف نظيرا إلنجيؿ المسيح عميو السبلـ. ك الديصانية نسبة إلى 
أصحاب ديصافم ليا أصكؿ مجكسية م ك كذلؾ المرقركنية. انظر في ىذا الباب: الفيرست البف النديـ 

المجكس مع الرد عمى ابف المقفع نقد المسمميف لمقنكية ك  - ُّٓ/ْمركج الذىب لممسعكدم -:َّص
 . ّٓلقاسـ بف إبراىيـ الرسي ص:

 .ُّٓ/ْ( المرجع السابؽ ّ)
 .َّ/ُ( انظر : مدخؿ إلى القرآف الكريـ لمحمد عابد الجابرم ْ)
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أف ىػذا األخيػر ال يتنػاقض بػيف الفمسػفة كالػديفم باعتبػار  (ُ)المسممكفم فقد رفعػكا لػكاء التكفيػؽ 
. كلتأكيػػػد نظػػػريتيـ الفمسػػػفية ىػػػذهم لجػػػؤكا إلػػػى تأكيػػػؿ ا يػػػات القرآنيػػػة كالنصػػػكص (ِ)مػػػع العقػػػؿ 

الحديثيػػة عمػػى نطػػاؽ كاسػػع. لقػػد نحػػى الفبلسػػفة المسػػممكف خاصػػة الفػػارابي كابػػف سػػينا منحػػى 
يػػام فكقعػػكا فػػي األفبلطكنيػػة مكسػػعيف مػػف دائرت (ّ)تكفيقيػا معتمػػديف فػػي ذلػػؾ عمػػى فكػػرة الفػػيض 

الكثنية المأخكذة مف الفكر اليكنانيم فجعمكا العقكؿ السػماكية عشػرة كبنػكا عمييػا فمسػفتيـ كميػا. 
فخاضػػكا فػػي قضػػايا فمسػػفية محضػػةم كػػذات اهلل كصػػفاتو كقػػدـ العػػالـ... كغيرىػػا مػػف القضػػايا 

فأحػػدثكا  ! "التػػي يعتبرىػػا اإلسػػبلـ كفػػرا كخركجػػا عػػف الممػػة كقػػكليـ : "إف اهلل يجيػػؿ الجزئيػػات
بمبمػػػػة عمػػػػى السػػػػاحة العمميػػػػة كالفكريػػػػة اإلسػػػػبلمية كشكشػػػػكا عمػػػػى أئمػػػػة العمػػػػـم خاصػػػػة عممػػػػاء 
الحػػػديث. كانشػػػبؿ النػػػاس بيػػػذه القضػػػايا كخاضػػػكا فيمػػػا ال يحػػػؽ ليػػػـ كمسػػػمميف الخػػػكض فيػػػوم 
كبرزت الفرؽ الكبلمية عمى الساحة الفكريةم كناقشت ىػذه القضػايا بحجػة الػرد عمػى الفبلسػفة. 

 (ْ)لخميفػػة الميػػدم قػػد أمػػر المتكممػػيف كأىػػؿ الجػػدؿ بتصػػنيؼ الكتػػب لمػػرد عمػػى الممحػػديفككػػاف ا
كىـ الفبلسفةم فطرحت مسائؿ أخرل زادت مف حػدة الجػدؿ كاإليمػاف يزيػد كيػنقصم ككػبلـ اهلل 
مخمكؽم كالقضػاء كالقػدر كصػفات اهلل... كغيرىػا مػف القضػايا كالمسػائؿ الفمسػفية الدخيمػة عمػى 

اإلسبلمية. كلمػا كانػت حجػة الفبلسػفة ىػك تقريػر الحقػائؽ ثػـ الػرد عمييػام عمػى الساحة الفكرية 
اعتبػػػار أف مػػػنيجيـ يقػػػـك عمػػػى البحػػػث فػػػي المسػػػائؿ البيبيػػػة بحثػػػا مجػػػردام كىػػػك البحػػػث فػػػي 

                                                           

( ذىب الفبلسفة المسيحيكف إلى ذلؾ مف قبؿم فقالكا بالتكفيؽ بيف العقيدة التي بشر بيا عيسى عميو السبلـ ُ)
بإلو كاحدم كبيف األفبلطكنية الحديثة التي تقكؿ بضركرة الكسيط. أنظر : مدخؿ إلى القرآف كالتي تقكؿ 

 .َّ/ُالكريـ لمجابرم 
 .ّّٕ( انظر : الرسائؿ الفمسفية ألبي يكسؼ الكندم ص : ِ)
اني ( كتقتضي ىذه الفكرة أنو بما يعقؿ العقؿ األكؿ )اإللو( ذاتو يفيض عنو عقؿ ثاف مثموم كىذا العقؿ الثّ)

يعقؿ ذاتو كيعقؿ مصدره الذم فاض عنوم فيفيض عنو عقبلفم أحدىما مف ككنو عقؿ مصدره )العقؿ 
األكؿ( كا خر مف ككنو عقؿ ذاتوم كيستمر فيض العقكؿ بيذا الشكؿ كحؿ لمشكمة صدكر الكثرة عف 

 .َّ/ُالكاحد.. إلى العقؿ العاشر. أنظر : مدخؿ إلى القرآف الكريـ لمجابرم 
 .ُّٓ/ْ: مركج الذىب لممسعكدم ( انظر ْ)
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المسػػػائؿ كمػػػا يػػػدؿ عمييػػػا البرىػػػاف ثػػػـ اإليمػػػاف بالنتيجػػػة التػػػي تكصػػػؿ إلييػػػا. فػػػإف حجػػػة الفػػػرؽ 
ذلؾ كثر كضع الحديثم كتأكيؿ القػرآف كالسػنة عمػى نطػاؽ كاسػع الكبلمية : "الكتاب كالسنة"م ل

فػػػي صػػػفكفيـ بمػػػا يكافػػػؽ مػػػذىبيـ كأىػػػكاءىـم حتػػػى عرفػػػكا عنػػػد عممػػػاء الحػػػديث "بأىػػػؿ البػػػدع 
كاألىكاء". فكضع في مسألة زيادة اإليماف كنقصػانو عمػى سػبيؿ المثػاؿ أحاديػث عديػدة رفعكىػا 

ؿ يزيػػػد كيػػػنقص مػػػف قػػػاؿ غيػػػر ذلػػػؾ فيػػػك م أذكػػػر منيػػػا: "اإليمػػػاف قػػػكؿ كعمػػػ إلػػػى الرسػػػكؿ 
مبتدع"م كضعو أحمد بف محمد بػف حػرب. ككضػع آخػركف عكسػو: "مػف زعػـ أف اإليمػاف يزيػد 
ال فاضػػربكا أعنػػاقيـ بالسػػيؼ" كضػػعو محمػػد  كيػػنقص فزيادتػػو نفػػاؽ كنقصػػانو كفػػرم فػػإف تػػابكا كا 

مسػػألة الػػرد عمػػى  . لقػػد جعمػػت الفػػرؽ الكبلميػػة(ُ)ابػػف القاسػػـ الطمقػػاني.. كغيرىػػا مػػف األحاديػػث
الفبلسػػفة أساسػػا لبحػػثيـم ثػػـ إنيػػـ انقسػػمكا عمػػى أنفسػػيـم فالمعتزلػػة أخػػذكا مػػف الفبلسػػفة ثػػـ ردكا 
عمػػػػػييـ كالجبريػػػػػة ردكا عمػػػػػى المعتزلػػػػػة كأخػػػػػذكا مػػػػػف الفبلسػػػػػفة كردكا عمػػػػػييـم ككػػػػػذلؾ الجيميػػػػػة 

افع عنيػا كالمرجئة... كؿ فرقة تنتصر لرأييا كتختمؽ األحاديثم ككقؼ أىػؿ السػنة مكقػؼ المػد
فكضػػعكا بػػدكرىـ أحاديػػث تكفػػر الفػػرؽ الكبلميػػة كالفبلسػػفة عمػػى حػػد سػػكاءم كتجعميػػـ فػػي أعػػيف 

ىػػػ( الػػذم ِِّ-ىػػػِِٕالعامػػة خػػارجيف عػػف الممػػة. كسػػطع نجػػـ المعتزلػػة فػػي خبلفػػة الكاثػػؽ )
دخؿ في صراع مع الفقياء كالمحدثيف خاصة في مسألة "خمؽ القرآف". لقد حكلكا اإلسػبلـ إلػى 

 كمجادالتم كاختمقكا أحاديث كأكلكا آياتم بما يكافؽ الميكؿ كاألىكاء. مناظرات
 أثر ىذه القضايا عمى السنة النبوية وعمى أئمتيا : 

بامتحػاف عسػيرم حرفػت متكنيػا  -خػبلؿ ىػذه الحقبػة–مرت السػنة النبكيػة المطيػرة 
يكػت حػكليـ كأسانيدىام كأكلػت مضػامينيا الشػرعية حسػب الميػكؿ كاألىػكاءم كحػكرب أئمتيػا كح

الدسػػائس كالمكائػػد مػػف كػػؿ جانػػبم كرمػػكا بػػاالفتراءات كاألكاذيػػبم كسػػجنكا كعػػذبكا كمنعػػكا مػػف 
أداء كاجبيـ العمميم كأحيطكا بسياج مف الفتفم أثر عمى مردكدىـ العممي كالمعرفػيم فتعطمػت 
حمقػػات العمػػـ لكبػػار أئمػػة الحػػديث. كمػػف القضػػايا التػػي كانػػت ليػػا عكاقػػب خطيػػرة عمػػى السػػنة 

لنبكية كعمى أئمتيػا : "قضػية خمػؽ القػرآف" أك محنػة خمػؽ القػرآف كمػا سػماىا المحػدثكفم كىػي ا

                                                           

 .ُّّ-َُّ/ُ( انظر : المكضكعات البف الجكزم ُ)
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مف القضايا الفمسفية التػي شػبمت السػاحة الفكريػة اإلسػبلمية لعقػكد طكيمػةم ظيػرت مػع عصػر 
ىػ( كاستمرت حتى عصر الكاثؽم كىي مف القضايا التي أثارتيػا الفػرؽ ُِٖ-ىػُٖٗالمأمكف )

ليػػام فػػذىبت فرقػػة إلػػى أف كػػبلـ اهلل مركػػب مػػف حػػركؼ متعاقبػػة فػػي الكجػػكد  الكبلميػػة كركجػػت
فيػك حػادث مخمػػكؽم كذىبػت أخػرل إلػػى عكػس ذلػؾ فقالػػت : كػبلـ اهلل ىػك صػػفة لػوم ككػؿ مػػا 

 ىك صفة هلل قديـم فالقرآف قديـ غير مخمكؽ.
كىكػػذام امػػتحف فػػي ىػػذه المسػػألة كبػػار أئمػػة الحػػديث كحفاظػػوم كحػػدثت بشػػأف ذلػػؾ 

يػػرة داخػػؿ صػػفكفيـم مػػع العمػػـ أنيػػـ لػػـ يخكضػػكا فػػي ىػػذه المسػػألة كال فػػي غيرىػػا مػػف فتنػػة كب
المسائؿ التي طرحيا الكبلميػكف كلػـ يبحثػكا فييػام لعمميػـ أنيػا قضػايا تكقيفيػة ال ينببػي لممسػمـ 
الخكض فييا. لكنيـ مع ذلػؾ ابتمػكا فييػا أشػد الػببلءم كانشػبمكا بيػا إلػى أقصػى الحػدكدم فػأثرت 

العممػػي كالتعميمػػي لمسػػنة النبكيػػة فػػي ذلػػؾ الزمػػافم باعتبػػار أف ىػػؤالء األئمػػة ىػػـ عمػػى المسػػار 
مصدر السنة النبكيةم فمف أفكاىيـ يؤخذ الحػديث النبػكم كيطمػبم كتضػرب إلػييـ أكبػاد اإلبػؿم 
ككانت إلييـ الرحمة مف ا فاؽ. فحدث شرخ خطير في صفكفيـم إذ تحكلػت ىػذه القضػايا إلػى 

يـ بعضام فحدثت داخميـ فتنة عظيمة. كمػف األئمػة الػذيف امتحنػكا فػي اتيامات رمكا بيا بعض
ىػػػػ( الػػػذم سػػػجف كعػػػذب كمنػػػع مػػػف ركايػػػة ُِْ)ت  (ُ)مسػػػألة المفػػػظ : اإلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ

الحديثم ليذا السبب  لـ يػرك البخػارم عنػو مػع أنػو التقػى بػو. ثػـ اتخػذ بعػد ذلػؾ مكقفػا معاديػا 
ىػػػػ( شػػػيخ َِّالمفػػػظ. كعمػػػي بػػػف الجعػػػد الحػػػافظ )ت  ألئمػػػة الحػػػديث الػػػذيف تكقفػػػكا فػػػي مسػػػألة

سػػػحاؽ بػػػف أبػػػي إسػػػرائيؿ الحػػػافظ الثقػػػة    (ِ)الشػػػيخيفم الػػػذم تكقػػػؼ النػػػاس عػػػف أخػػػذ حديثػػػو  . كا 
م " ككػاف النػاس ِْْ)ت  ىػ( قاؿ فيو أحمد بف حنبؿ : "إسحاؽ بف أبي إسرائيؿ كاقفػي مشػؤـك

القػرآف فكقفنػا عػف حديثػوم كلقػد تركػو قد تكقفكا عف أخذ حديثو. قاؿ ابف أبي حاتـ : "كقػؼ فػي 
. أمػػا اإلمػػاـ محمػػد ابػػف إسػػماعيؿ (ّ)النػػاس حتػػى كنػػت أمػػر بمسػػجده كىػػك كحيػػد ال يقربػػو أحػػد"

ىػػ(م ِٖٓىػ( فقد حسده في العمـ شيخو اإلماـ محمد بػف يحيػى الػذىمي )ت ِٔٓالبخارم )ت 
مجمسػو كاعتػزاؿ حديثػوم  فمـ يجد غير مسألة المفظ ليرميو بيام فكانت كافية لتفريؽ النػاس عػف

                                                           

 ( انظر : مناقب اإلماـ أحمد بف حنبؿ البف الجكزم.ُ)
 .ُٔٓ/ُّ( انظر : سير أعبلـ النببلء لمحافظ الذىبي ِ)
 .ْٕٕ-ْٕٔ/ُُ( سير أعبلـ النببلء ّ)
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. كلػػـ يكتػػؼ الػػذىمي بػػذلؾ بػػؿ كتػػب لمػػكالة كالعممػػاء بالتشػػنيع عميػػو بمسػػألة (ُ)فجمػػس فػػي داره 
المفػػظ كرمػػاه بػػاالعتزاؿ. فقػػاـ أميػػر بخػػارل بنفػػي اإلمػػاـ البخػػارم عمػػى الفػػكر. كأرسػػؿ فػػي طمبػػو 

ت بػػػيف أىػػػؿ أىػػػؿ سػػػمرقند فمبػػػى دعػػػكتيـم كعنػػػدما كػػػاف فػػػي الطريػػػؽ إلػػػييـ بمبػػػو أف فتنػػػة كقعػػػ
سمرقند بسببوم فقـك يريدكف دخكلوم كآخركف يكرىكف ذلؾ بسبب ما كصميـ مػف مسػألة المفػظ. 
فحػػزف اإلمػػاـ البخػػارم لػػذلؾ كثيػػرام كدعػػا مػػف فػػرط حػػزف : "الميػػـ قػػد ضػػاقت عمػػي األرض بمػػا 

. كظمػت ىػذه التيمػة الصػقة بػو حتػى بعػد مماتػوم (ِ)رحبت فاقبضني إليؾ"م فتكفي بعدىا بقميؿ
عنػػػد ترجمػػػة الحػػػافظ أبػػػي الكليػػػد حسػػػاف بػػػف محمػػػد  (ّ)الحػػػافظ الػػػذىبي فػػػي تػػػذكرة الحفػػػاظ قػػاؿ 

: "قػػاؿ الحػػاكـ : سػػمعت أبػػا الكليػػد يقػػكؿ : قػػاؿ أبػػي : أم كتػػاب تجمػػع ف قمػػت :  -النيسػػابكرم
أخػػرج عمػػى كتػػاب البخػػارمم قػػاؿ : عميػػؾ بكتػػاب مسػػمـم فإنػػو أكثػػر بركػػةم فػػإف البخػػارم كػػاف 

. كقػػد (ْ)الػػذىبي "كمسػػمـ أيضػػا منسػػكب إلػػى المفػػظم كالمسػػألة مشػػكمة" ينسػػب إلػػى المفػػظ". قػػاؿ 
ىػػػػ( بػػػاالعتزاؿم كطػػػرده اإلمػػػاـ الػػػذىمي مػػػف مجمسػػػو ُِٔرمػػػي اإلمػػػاـ مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج )ت 

. كرمػػي (ٓ)العممػػيم فجمػػع مسػػمـ كػػؿ مػػا كػػاف كتبػػو عنػػو كبعػػث بػػو عمػػى ظيػػر حمػػاؿ إلػػى بابػػو 
رجاؿ الصػحيحيف كعمػرك بػف دينػار كقتػادة بػف عدد كبير مف أئمة الحديث بيذه المسائؿ منيـ 

دعامػػة الدكسػػػي رميػػػا بالقػػػدر كالتشػػػيع كعكرمػػػة باإلباضػػػية كعبػػػد اهلل بػػػف أبػػػي نجػػػيح بػػػاالعتزاؿ   
كعبػػد الػػكارث بػػف سػػعيد بػػف شػػبؿ كسػػيؼ بػػف سػػميماف كىشػػاـ الدسػػتكائي كسػػعيد بػػف أبػػي عركبػػة 

 كسبلـ بف مسكيف االزدم.
ثػػػد كعمػػػرك بػػػف مػػػرة كمسػػػعر بػػػف كػػػداـ رمػػػكا رمػػػكا جميعنػػػا بالقػػػدرم كعمقمػػػة بػػػف مر  

باإلرجػػاءم كعبيػػد اهلل بػػف مكسػػى كخالػػد بػػف مخمػػد القطػػكاني كعبػػد الػػرزاؽ بػػف ىمػػاـ الصػػنعاني 
... كىػؤالء كميػـ أئمػة الركايػة كحفػاظ الحػديث  (ٔ)رمكا بالتشيعم كعبد الحميػد الحمػاني باإلرجػاء

                                                           

 .ْْٗ( مقدمة فتح البارم لمحافظ ابف حجر ص : ُ)
 .ُُ/ِطبقات الشافعية الكبرل لمسبكي  (ِ)
(ّ )ّ/ٖٗٓ. 
 .ٖٓٗ/ّ( تذكرة الحفاظ ْ)
 .َُّ/ُّ( تاريخ ببداد لمخطيب الببدادم ٓ)
 .ُِٔ( انظر : تدريب الراكم لمحافظ السيكطي ص: ٔ)
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عنكا في عدالتيـ مف قبؿ عػدد مػف نقػاد كجيابذتوم كركائز السنة النبكية المطيرةم تكمـ فييـ كط
الحػػديثم الػػذيف كقعػػكا ضػػحية ىػػذه الفتنػػةم فػػأثر ذلػػؾ عمػػى مػػنيجيـ العممػػيم قػػاؿ الشػػيخ جمػػاؿ 
الديف القاسمي رحمو اهلل : "إف رجاؿ الجرح كالتعػديؿ قػد عػدكا فػي مصػنفاتيـ كثيػرا ممػف رمػي 

أك خػارجي أك ناصػبي...  ببدعةم كسندىـ في ذلؾ ما كاف يقاؿ عف أحد مف أكلئؾ أنو شػيعي
أك غيػػر ذلػػؾم مػػع أف القػػكؿ عنػػدىـ بمػػا ذكػػر قػػد يكػػكف تقػػكال كافتػػراءم كممػػا يػػدؿ عمػػى ذلػػؾ أف 

 .(ُ)كثيرا ممف رمي بالتشيع مف ركاة الصحيحيف ال تعرفيـ الشيعة أصبل" 
كالمطمػػػع عمػػػى كتػػػب الرجػػػاؿ يممػػػس مػػػدل تػػػأثير ىػػػذه القضػػػايا البيبيػػػة عمػػػى أئمػػػة 

بيػػا كسػػطيـ العممػػيم فنجػػد أقػػكاؿ النقػػاد تتضػػارب فػػي الػػراكم الكاحػػدم الحػػديثم ككيػػؼ انشػػبؿ 
ىػػػ( كثقػػو النسػػائي ُٖٗكمثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ: إبػػراىيـ بػػف يكسػػؼ أبػػك إسػػحاؽ البػػاىمي الحػػافظ )ت 

ىػػػ( كثقػػو ابػػف معػػيف    َِّ. كعمػػي بػػف الجعػػد الحػػافظ العمػػـ )ت  (ِ)كرمػػاه ابػػف حبػػاف باإلرجػػاء 
 . (ّ)في التشيع  كأبك حاتـ كرماه الجكزجاني بالبمك

ىػػػ( أحػػد ركػػائز السػػنة النبكيػػة كأحػػد َّّأمػػا اإلمػػاـ أبػػك عبػػد الػػرحمف النسػػائي )ت 
األئمة الستةم الذم قاؿ فيو الحافظ الذىبي : "لـ يكف في رأس الثبلث مئػة أحفػظ مػف النسػائي 
كىػػك أحػػذؽ بالحػػديث كعممػػو كرجالػػو مػػف مسػػمـ كمػػف أبػػي داكد كمػػف أبػػي عيسػػى كىػػك جػػار فػػي 

. فقػػد رمػي بالتشػػيع كضػرب بمسػػجد دمشػػؽ مػف قبػػؿ الخػػكارج (ْ)البخػػارم كأبػي زرعػػة" مضػمار 
حتى مات. ككاف اإلماـ النسائي قد صنؼ كتابػا فػي فضػائؿ عمػي كػـر اهلل كجيػوم فأخػذ عمػى 
ذلػػؾ فػػي دمشػػؽ. قػػاؿ محمػػد بػػف مكسػػى المػػأمكني صػػاحب النسػػائي : "سػػمعت قكمػػا ينكػػركف 

م كتركػػػػو تصػػػػنيؼ فضػػػػائؿ لخصػػػػائص" لعمػػػػي عمػػػػى أبػػػػي عبػػػػد الػػػػرحمف النسػػػػائي كتػػػػاب "ا
الشيخيفم فذكرت لو ذلؾ فقاؿ : دخمت دمشؽ كالمنحرؼ بيػا عػف عمػي كثيػرم فصػنفت كتػاب 
"الخصائص" رجكت أف ييدييـ اهلل تعالى. ثـ إنو صػنؼ بعػد ذلػؾ فضػائؿ الصػحابةم فقيػؿ لػو 

                                                           

 .ُٕٕ( قكاعد التحديث ص : ُ)
 .ِٔ/ُسير أعبلـ النببلء لمذىبي   - ٕٔ/ ٖ( الثقات البف حياف ِ)
 .َِٗ/ٕالتيذيب البف حجر ( تيذيب ّ)
 . ُّّ/ُْ( سير أعبلـ النببلء ْ)
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ـ ال تشػػػبع الميػػػ (ُ)ف فقػػػاؿ : أم شػػػيء أخػػػرج حػػػديثكأنػػػا أسػػػمعم أال تخػػػرج فضػػػائؿ معاكيػػػة 
لػػـ يسػػكتكام بػؿ انيػػالكا عميػػو ضػػربنا  . لكػف المنحػػرفيف عػػف عمػي (ِ)فسػػكت السػػائؿ"  ! بطنػوف

 . (ّ)في خصيتيو حتى أخرجكه عف المسجد فمات رحمو اهلل مف جراء ذلؾ 
لقد شبمت ىذه القضايا الفمسػفية السػاحة الفكريػة كالعمميػة اإلسػبلمية لعقػكد طكيمػةم 

شػػػت عمػػػى أئمػػػة الحػػػديثم فانشػػػبمكا بيػػػا فػػػي مجالسػػػيـ العمميػػػة كأحػػػدثت بمبمػػػة عظيمػػػةم كشك 
كالعائميةم كدكنكا أحداثيا فػي مصػنفاتيـم ذكػر الحػافظ الػذىبي عػف عبػد الػرحمف بػف أبػي حػاتـ 
أنو قاؿ "قاؿ أبك زرعة: كاف بالبصرة رجػؿ كأنػا مقػيـ سػنة ثبلثػيف كمئتػيفم فحػدثني عثمػاف بػف 

ف القػػرآف مخمكقػػا فمحػػا اهلل مػػا فػػي صػػدرم مػػف عمػػرك بػػف الضػػحاؾ عنػػو أنػػو قػػاؿ : إف لػػـ يكػػ
القػػػرآفم ككػػػاف مػػػف قػػػراء القػػػرآفم فنسػػػي القػػػرآفم حتػػػى يقػػػاؿ لػػػو قػػػؿ : بسػػػـ اهلل الػػػرحمف الػػػرحيـ 

.  كقاؿ محمد بػف داكد الفػكعي : "حمفػت أف ال أكتػب (ْ)فيقكؿ: معركؼ معركؼ كال يتكمـ بو" 
يكسػػؼ فأخبرتػػو فقػػاؿ : أكتػػب عنػػي إال عمػػف يقػػكؿ : اإليمػػاف قػػكؿ كعمػػؿم فأتيػػت إبػػراىيـ ابػػف 

فػػإني أقػػكؿ اإليمػػاف قػػكؿ كعمػػؿ... ككػػاف يقػػكؿ : القػػرآف كػػبلـ اهللم مػػف قػػاؿ مخمػػكؽ فيػػك كػػافر 
 .(ٓ)كمف كقؼ فيك جيمي" 

كلكال فضؿ اهلل عمى ىذه األمة كرحمتو بيا أف ثبتيا عمى الحؽ كنصرىا عمى 
ا )الييكد كالنصارل( الذيف خاضكا الفتف ظاىرىا كباطنيام لحدث ليا ما حدث لؤلمـ التي قبمي

في مثؿ ىذه القضايا البيبية فحرفكا دينيـ كتفرقكا طرائؽ قددام ففرؽ اهلل شمميـ كشتت 
ُكـُْتْم َخْرَ ]سعييـ. لكنيا أمة اإلسبلـ ال تجتمع عمى ضبللةم مدحيا اهلل تعالى في القرآف : 

                                                           

أك سبو : عف  باب مف لعنو النبي  –كتاب البر كالصمة  ُٔٓ-ُٓٓ/ُٔ( أخرجو مسمـ في صحيحو ُ)
فتكاريت خمؼ بابم قاؿ : فجاء فحطأني  ابف عباس قاؿ : "كنت ألعب مع الصبياف فجاء رسكؿ اهلل 

اكية. قاؿ : فجئت فقمت ىك يأكؿم قاؿ : ثـ قاؿ لي : اذىب فادع لي حطأة كقاؿ : اذىب كادع لي مع
 معاكية. قاؿ: فجئت فقمت : ىك يأكؿ. فقاؿ: ال أشبع اهلل بطنو".

 .ُِٗ/ُْ( سير أعبلـ النببلء ِ)
 .ٕٕ/ُ( كفيات األعياف البف خمكاف ّ)
 .َِٔ-ِٗٓ/ّ( سير أعبلـ النببلء لمذىبي ْ)
 . ُٔ/ُُ( المرجع السابؽ ٓ)
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ٍة ُأْخِرَجْت لِؾـااِس َتْلُمُروَن بِاَدْعُرو . كىذا أبك حاتـ  {111}آل عمران:[ ِف َوَتـَْفْوَن َظِن اُدـَْؽرِ ُأما
الرازم أحد جنكد ىذه األمة يحسـ األمر في ىذه المسألة فيقكؿ : "مذىبنا كاختيارنا اتباع 

سحاؽ  رسكؿ اهلل  كأصحابو كالتابعيف كالتمسؾ بمذىب أىؿ األثر مثؿ الشافعي كأحمد كا 
عمى عرشو ليس كمثمو شيء كىك  لسنةم كنعتقد أف اهلل . كلزـك الكتاب كا(ُ)كأبي عبيد

السميع البصيرم كأف اإليماف يزيد كينقصم كنؤمف بعذاب القبر كبالحكض كبالمساءلة في 
 . (ِ)القبرم كبالشفاعةم كنترحـ عمى جميع الصحابة" 

لقػػد كػػاف لمفػػرؽ الكبلميػػة أثػػر سػػمبي عمػػى السػػنة فقػػد عطمػػكا الكثيػػر مػػف األحاديػػث 
 ـ مكقفا عدائيا مف عدد مف الصحابة كمنعكا أتباعيـ مف األخذ بيذه األحاديث .باتخاذى

 القصاصون والشحاذون : -ٗ
كىـ قـك اتخذكا الكضع صػناعة كمكسػبا جػراءة عمػى اهلل كرسػكلوم حتػى إف أحػدىـ 
تقانػػوم كمػػنيـ جماعػػة ادعػػكا التعميػػر الخػػارؽ  ليسػػير عامػػة ليمػػو فػػي كضػػع الحػػديث كتحبيػػره كا 

أك أحػػد الصػػحابةم ليقبػػؿ النػػاس  قػػالكا فػػي القػػرف الثالػػث كالرابػػع أنيػػـ أدركػػكا النبػػي لمعػػادةم ف
عمييـ كيجمكىـ كيكرمكىـم قصد الحصكؿ عمى ما عندىـ مػف عمػك فػي الركايػةم مػنيـ : دينػار 

ىػ عػف أنػس بػف مالػؾ بنحػك مائػة حػديث كميػا مكضػكعةم كقػاؿ َِْالحبشي الذم حدث سنة 
الس ىؤالء القصاصيف تعرؼ إقباال منقطػع النظيػر مػف قبػؿ العامػة . ككانت مج (ّ)إنو خادمو 

الذيف يجدكف في البرائب كالمناكير كاألكاذيب التي تتضمنيا أحاديث أكلئؾ متعةم خاصػة فػي 
. كمػػػػػف ىػػػػػذه األحاديػػػػػث  (ْ)مجػػػػػاؿ الترغيػػػػػب كالترىيػػػػػبم فتسػػػػػيؿ معيػػػػػا دمػػػػػكع الجيمػػػػػة مػػػػػنيـ 

كالشػحاذكف مػا أخرجػو ابػف حبػاف قػاؿ : "أنػا  المكضكعة التػي كػاف يتػداكليا ىػؤالء القصاصػكف
إبػراىيـ بػف عبػد الكاحػد المعصػكب ببمػد المكصػؿ قػاؿ : سػمعت جعفػر بػف أبػي عثمػاف يقػػكؿ : 
صػػمى أحمػػد بػػف حنبػػؿ كيحيػػى بػػف معػػيف فػػي مسػػجد الرصػػافة فقػػاـ بػػيف أيػػدييما قػػاص فقػػاؿ : 

عػف قتػادة عػف أنػس حدثنا أحمد بف حنبؿ كيحيػى بػف معػيف قػاال : أنػا عبػد الػرزاؽ عػف معمػر 
                                                           

 القاسـ بف سبلـ . (ُ)
 .َِٔ/ُّ( سير أعبلـ النببلء ِ)
 .ِْٗ/ُ( انظر : فتح المبيث لمسخاكم ّ)
 .ٓٗ( انظر : المنيه اإلسبلمي في الجرح كالتعديؿ لمدكتكر فاركؽ حمادة ص : ْ)
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: مف قاؿ ال إلو إال اهلل يخمؽ اهلل مف كؿ كممة طيرا منقاره مف ذىػب  قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل 
كريشو مف مرجاف... كأخذ يقص نحكا مف عشريف كرقةم فجعؿ أحمد ينظر إلى يحيػى كيحيػى 
 ينظػػػر إلػػػى أحمػػػدم كقػػػاؿ يحيػػػى ألحمػػػد : أنػػػت حػػػدثت بيػػػذا ف فقػػػاؿ : كاهلل مػػػا سػػػمعتو قػػػط إال

فسكتكا حتى فرغ مف قصصو كأخذ قطاعػو ثػـ قصػد ينظػر بقيتيػام فقػاؿ لػو يحيػى بػف  !الساعة
معػػيف : أف تعػػاؿم فجػػاء متكىمػػا لنػػكاؿم فقػػاؿ لػػو يحيػػى : مػػف حػػدثؾ بيػػذا ف قػػاؿ : أحمػػد بػػف 
حنبؿ كيحيى بف معيف. فقاؿ : أنػا يحيػى بػف معػيف كىػذا أحمػد بػف حنبػؿم مػا سػمعنا بيػذا قػط 

م فإف كاف البد كالكذب فعمى غيرنا. فقػاؿ لػو القػاص : لػـ أزؿ أسػمع   في حديث رسكؿ اهلل
أف يحيى بف معيف أحمؽ كما تحققتو إال الساعةم فقاؿ لو : ككيؼ عممت أني أحمػؽ ف فقػاؿ: 

كتبػت عػف سػبعة عشػر أحمػد  ! كأف ليس في الدنيا أحمد بف حنبػؿ كيحيػى ابػف معػيف غيركمػا
م فقػاـ كالمسػتيزئ  ابف حنبؿ غير ىذا. قاؿ : فكضع أحمػد كمػو عمػى كجيػو كقػاؿ : دعػو يقػـك

 . (ُ)بيما" 
كذكػػػر ابػػػف حبػػػاف مػػػا حػػػدث لػػػو مػػػع أحػػػد ىػػػؤالء القصاصػػػيف فقػػػاؿ : دخمػػػت مدينػػػة 

م فحضرت مسجد الجامعم فمما فرغنا مف الصبلة قاـ بيف أيدينا شػاب فقػاؿ: حػدثنا (ِ)باجركاف 
هلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ: مػػف أبػػك خميفػػة عػػف شػػعبة عػػف قتػػادة عػػف أنػػس قػػاؿ : قػػاؿ رسػػكؿ ا

قضى لمسمـ حاجتو فعؿ اهلل بو كذا ككػذا... كذكػر كبلمػا طػكيبلم فممػا فػرغ دعكتػو فقمػت لػو : 
مػػف أيػػف أنػػت ف قػػاؿ مػػف أىػػؿ بردعػػةم فقمػػت دخمػػت البصػػرة ف قػػاؿ : الم قمػػت : فيػػؿ رأيػػت أبػػا 

اقشػة معنػا مػف قمػة فقػاؿ : إف المن ! خميفة ف قاؿ : الم قمت : كيػؼ تػركم عنػو كأنػت لػـ تػره ف
المػركءةم أنػا أحفػظ ىػذا اإلسػناد الكاحػدم فكممػا سػمعت حػديثا ضػممتو إلػى ىػذا اإلسػنادم فقمػػت 

. كذكر الحافظ الذىبي عف ابف حباف قاؿ : أخبرني محمػد بػف المنػذر حػدثنا محمػد (ّ)كتركتو" 
ف بػػف ادريػػس حػػدثنا مؤمػػؿ ابػػف ييػػاب عػػف يزيػػد بػػف ىػػاركف قػػاؿ : كػػاف بكاسػػط رجػػؿ يػػركم عػػا

أنس بف مالؾ أحرفام ثـ قيؿ إنو أخػرج كتابػا عػف أنػس فأتينػاه فقمنػا لػو : ىػؿ عنػدؾ مػف شػيء 
مػػف تمػػؾ األحػػرؼ ف فقػػاؿ : نعػػـ عنػػدم كتػػاب عػػف أنػػسم فقمنػػا : أخرجػػوم فأخرجػػو فنظرنػػا فيػػو 

                                                           

 .ُٕ/ُ( المجركحيف مف المحدثيف ُ)
 .ِْلبمداف لمحمكم ص: ( قرية مف ديار مضر بالجزيرةم ك قيؿ مدينة قرب شركاف. انظر: معجـ اِ)
 .ِٕ/ُ( المجركحيف مف المحدثيف ّ)
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فإذا ىػي أحاديػث شػريؾ بػف عبػد اهللم فجعػؿ يقػكؿ : حػدثنا أنػسم فقمنػا : ىػذه أحاديػث شػريؾ. 
: حػػػدثنا أنػػػس بػػػف مالػػػؾ عػػػف شػػػريؾم قػػػاؿ : فأفسػػػد عمينػػػا تمػػػؾ األحػػػرؼ التػػػي فقػػػاؿ : صػػػدقتـ 

 . (ُ)سمعناىا منو كقمنا عنو" 
 المتصوفة والزىاد والصمحاء : -٘

عمؿ المتصكفة السنيكف عمى تأسيس مبدأ "الكالية" شرعام كذلؾ بالتماس سند ليا 
قرآنية بما يدعـ مبدأىـم مف الكتاب كالسنةم فمجؤكا إلى التأكيؿ عمى نطاؽ كاسع لآليات ال

كما أكلكا أحاديث ككضعكا أخرل انتصارا لمذىبيـم فمف ا يات التي أكلكىا قكلو تعالى : ال 
َزُكونَ ] َٓ ُهْم ََيْ َٓ َخْوٌف َظَؾْقِفْم َو َٓ إِنا َأْولَِقاَء اهللِ  . فحممكا ىذه ا ية جميع  {66}يوىس:[ َأ

بالمساكاة بيف الكالية كالنبكةم كأف األكلياء معصكمكف المعاني التي يتضمنيا مذىبيـ. كقالكا 
مف الكبائر كالصبائرم كتكممكا عف كرامات األكلياء كأنيا بمثابة المعجزاتم كمستندىـ في 

 كؿ ذلؾ األحاديث التي كضعكىا أك أكلكىا خطأ ليدعمكا بيا اتجاىيـ الفكرم كالمذىبي.
بتفصػػػيؿم إال أف مػػػا ينببػػػػي  كالمقػػػاـ ال يسػػػمح لنػػػا بػػػالخكض فػػػي الفكػػػر الصػػػكفي

اإلشارة إليو في ىذا الباب أف الكضع كالتأكيؿ لؤلحاديث قد كثر فػي صػفكفيـم كاسػتمر العمػؿ 
عنػػػػدىـ كعنػػػػػد أتبػػػػاعيـ بيػػػػػذه األحاديػػػػثم إذ نجػػػػػد الشػػػػػيخ محػػػػي الػػػػػديف بػػػػف عربػػػػػي الحػػػػػاتمي   

: "كنػت ىػ( يػدعـ أفكػاره الفمسػفية الصػكفية بيػذه األحاديػث المكضػكعة كحػديث ّٖٔ-ىػَٔٓ)
نبيا كآدـ بيف الماء كالطيف"م كىػك حػديث مكضػكع ال أصػؿ لػو. كذىػب إلػى أف الػكلي يسػتطيع 

نفسو بصكرة مباشرة كدكنمػا حاجػة إلػى إسػنادم يقػكؿ ابػف  تصحيح الحديث النبكم مع النبي 
عربي في ىذا المكضكع : "كرب حديث يككف صػحيحا مػف طػرؽ ركاتػو يحصػؿ ليػذا الكاشػؼ 

عػف ىػذا الحػديث الصػحيح فػأنكره النبػي كقػاؿ لػو :  لمظيػرم فيسػأؿ النبػي الذم عػايف ىػذا ا
. كىػػذا  (ِ)لػػـ أقمػػو كال حكمػػت بػػو. فػػيعمـ "الػػكلي" ضػػعفو فيتػػرؾ العمػػؿ بػػو عػػف بينػػة مػػف ربػػو" 

الصػػنؼ مػػف األكليػػاء يسػػمييـ ابػػف عربػػي "أنبيػػاء األكليػػاء" كىػػـ حسػػب زعمػػو كميكلػػو الفمسػػفيم 
مباشػرةم باليمػة كالعمػـ مػف غيػر معمػـ مػف  النبػي محمػد يستطيعكف األخػذ عػف جبريػؿ كعػف 

                                                           

 .ِٗٓ/ُّ( سير أعبلـ النببلء ُ)
 .ُٔ( انظر كتابو : الفتكحات المكية ص : ِ)
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المخمػػكقيفم كىػػذا فػػي نظػػره ىػػك معنػػى كراثػػة النبػػكةم كىػػي مػػف خصػػائص أنبيػػاء األكليػػاء التػػي 
تميػػزىـ عػػف غيػػرىـ. فمثػػؿ ىػػؤالء يحفظػػكف الشػػريعة الصػػحيحة التػػي الشػػؾ فييػػا عمػػى أنفسػػيـ 

حسػب زعمػوم كيضػيؼ : "... كىػؤالء  كعمى ىذه األمة ممف اتبعيـم فيػـ أعمػـ النػاس بالشػرعم
.كقػػد انتشػػرت ىػػذه  (ُ)ال يمػػزميـ إقامػػة الػػدليؿ عمػػى صػػدقيـم بػػؿ يجػػب عمػػييـ الكػػتـ لمقػػاميـ" 

المػػػذاىب الصػػػكفية ذات النزعػػػة الفمسػػػفيةم كأصػػػبح ليػػػا طػػػرؽ كأتبػػػاع كثػػػرم ككػػػاف لنظريػػػاتيـ 
ةم فقػػػد سػػػطع الصػػػكفية ىػػػذه أثػػػر سػػػمبي فػػػي فيػػػـ السػػػنة النبكيػػػةم خاصػػػة فػػػي العصػػػكر المتػػػأخر 

نجميـ كأصبح لشيكخيـ أضػرحة تػزار كطػرؽ تمقػفم كانتشػرت األسػطكرة كالخرافػة فػي صػفكفيـ 
 عمى نطاؽ كاسع.

أمػػػا الزىػػػاد كالصػػػمحاءم فقػػػد كثػػػر كضػػػع الحػػػديث فػػػي صػػػفكفيـم إذ حمميػػػـ تػػػدينيـ 
الناشػػ  عػػف جيػػؿ عمػػى كضػػع أحاديػػث فػػي الترغيػػب كالترىيػػبم ليحثػػكا النػػاس بػػزعميـ عمػػى 

 كادعػػكا أف مػػف يكػػذب لرسػػكؿ اهلل  (ِ)ىـ عػػف الشػػرم كقػػد جػػكز ذلػػؾ الكراميػػةم الخيػػر كينيػػك 
يناؿ األجر كيككف مف المدافعيف عف ىذا الديفم كقد اشتير مف ىػؤالء غػبلـ خميػؿ الػذم كػاف 
زاىػػدا فػػي الحيػػاةم ككضػػع كثيػػرا مػػف األحاديػػث فػػي الرقػػائؽم فممػػا سػػئؿ عنيػػا قػػاؿ : كضػػعناىا 

كفي ىػػػذا الكضػػػاع ككػػػاف لػػػو أتبػػػاع كثػػػرم أقفمػػػت مدينػػػة السػػػبلـ لنرقػػػؽ قمػػػكب العامػػػةم كلمػػػا تػػػ
. كمػػا كثػػر فػػي صػػفكفيـ كضػػع األحاديػػث فػػي  (ّ)أسػػكاقيام كدفػػف بالبصػػرة كأقيمػػت عميػػو قبػػة 

فضائؿ السكر ترغيبا في قراءتيا. كقد سأؿ عبد الرحمف بف ميدم ميسرة بف عبد ربو مػف أيػف 
أبػػك  . ككضػػع (ْ)ضػػعتيا أرغػػب النػػاس فييػػا جػػاء بأحاديػػث مػػف قػػرأ كػػذا فمػػو كػػذا ف فأجابػػو : ك 

عصػػمة بػػف أبػػي مػػريـ المعػػركؼ بنػػكح الجػػامع أحاديػػث كثيػػرة فػػي سػػكر القػػرآفم فممػػا سػػئؿ عػػف 
ذلؾ قاؿ : رأيت الناس اشتبمكا بفقو أبي حنيفػة كمبػازم ابػف إسػحاؽم فػأردت أف أرغػب النػاس 

                                                           

  ُٔ( المصدر السابؽ ن : ص : ُ)
ىػ(م أصمو مف نكاحي سجستاف ككاف يتعبد كيتقشؼم ككاف يقكؿ : ِٓٓ( كىـ أصحاب محمد بف كراـ )ت ِ)

ف اعتقد بقمبو الكفر... في أشياء مف ىذا القبيؿم فنفي إلى اإليماف قكؿ  فمف أقر بمسانو فيك مؤمف حقا كا 
 نيسابكر فافتتف بو جماعة لتزىدهم فنفي فمضى إلى بيت المقدس ككاف يجالس الكضاعيف فيأخذ عنيـ.

 .َْ/ُ( المكضكعات البف الجكزم ّ)
 .َْ/ُ( المرجع السابؽ ْ)



 

-ّٖٕ- 

 في القرآف. 
كعة فػي القػرآف الكػريـ ال لقد كثر الكضع في صػفكؼ ىػذه الفئػةم كأحاديثيػا المكضػ

 .  تزاؿ شريحة كاسعة مف العامة تؤمف بيا حتى اليـك
كلعؿ زىدىـ في الحياة الدنيا كاعتكافيـ في المساجد أعطػى لمنػاس انطباعػا حميػدا 
عػػنيـم فصػػدقكىـ كعممػػكا بأحػػاديثيـ. قػػاؿ يحيػػى بػػف سػػعيد القطػػاف : "مػػا رأيػػت الكػػذب فػػي أحػػد 

. لقد خفي عمى كثير مف النػاس أمػرىـم فمػـ يصػدقكا أنيػـ  (ُ)أكثر منو فيمف نسب إلى الخير" 
 كذابكف أفاككفم لذا كانت أحاديثيـ تحفظ كتركل كتعرؼ انتشارا كركاجا بيف العامة.

 التعصب المذىبي : -ٙ
شػػعاؿ نػػار الفتنػػة  لعبػت العصػػبية المذىبيػػة دكرا بػػارزا فػػي التزيػػد عمػػى النبػػي  م كا 

دارس الفقييػػة التػي كػػاف ألئمتيػا أيػػادم بيضػاء عمػػى السػػنة بػيف المسػػمميفم كالتشػكيش عمػػى المػ
سػػػػنادام كاجتيػػػػدكا كاسػػػػػتنبطكا األحكػػػػاـ ككضػػػػػعكا  النبكيػػػػة الػػػػذيف عكفػػػػػكا عمػػػػى دراسػػػػتيا متنػػػػػا كا 
المصنفات العظاـ. كقد ركج ليذه العصبية أتباع محمد بػف كػراـم الػذيف كضػعكا أحاديػث كثيػرة 

"يجػيء آخػر الزمػاف رجػؿ يقػاؿ لػو محمػد بػف :  في فضموم مف ذلؾ ما أسندكه إلى الرسػكؿ 
كػػراـ يحيػػي السػػنة كالجماعػػةم ىجرتػػو مػػف خراسػػاف إلػػى بيػػت المقػػدس كيجرتػػي مػػف مكػػة إلػػى 

 . (ِ)المدينة" 
ككاف المتعصبكف لممػذاىب الفقييػة يضػعكف األحاديػث فػي مػدح إمػاـ مػذىبيـ كذـ 

ةم قػػػاؿ : "قػػػاؿ   أئمػػػة المػػػذاىب األخػػػرلم كحػػػديث كضػػػعو أحػػػد المتعصػػػبيف لمػػػذىب أبػػػي حنيفػػػ
: يككف في أمتػي رجػؿ اسػمو النعمػاف ككنيتػو أبػك حنيفػة كىػك سػراج أمتػي". قػاؿ  رسكؿ اهلل 

الخطيػػػب : ىػػػذا حػػػديث مكضػػػكع تفػػػرد بركايتػػػو البػػػكرقي. قػػػاؿ أبػػػك عبػػػد اهلل الحػػػاكـ : "كضػػػع 
البػػكرقي مػػف المنػػاكير عمػػى الثقػػات مػػا ال يحصػػى كأفحشػػيا ىػػذا الحػػديثم ىكػػذا حػػدث بػػو فػػي 

خراسافم ثـ حدث بو فػي العػراؽ بإسػناد آخػر كزاد فيػوم كسػيككف فػي أمتػي رجػؿ يقػاؿ لػو ببلد 
. قػاؿ ابػف الجػكزم : اعمػـ أف مػف شػـ  (ّ)محمد بف إدريس فتنتو عمى أمتي أضػر مػف إبمػيس" 

                                                           

 .ٕٔ/ُ( المجركحيف البف حباف ُ)
 .َٓ/ِ( المكضكعات البف الجكزم ِ)
 .ْٗ-ْٖ/ِ( المكضكعات البف الجكزم ّ)
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ريػح العمػـ يعمػػـ أف ىػذه فػػي مػدح أبػػي حنيفػة كابػف كػػراـ كذـ الشػافعي كنحكىػػا مكضػكعةم غيػػر 
. كقػػػاؿ     (ُ)ؿ يقػػػكؿ : ىػػػي فػػي كتػػػاب بإسػػنادم فميػػػذا يقػػدح ركاتيػػػا" أنػػا نخػػػاؼ مػػف عػػػامي جاىػػ

ىػ( دفػيف اإلسػكندريةم اسػتجاز بعػض ٔٓٔأبك العباس أحمد بف عمر األنصارم القرطبي )ت 
نسػبة قكليػةم فيقػكؿ فػي  فقياء أىؿ الرأم نسبة الحكـ الذم دؿ عميػو القيػاس إلػى رسػكؿ اهلل 

لػػػـ يجػػػز طػػػبلؽ  كمػػػف ذلػػػؾ حػػػديث : "إف رسػػػكؿ اهلل .  (ِ)كػػػذا"  ذلػػػؾ : قػػػاؿ رسػػػكؿ اهلل 
يمػػس  البضػػباف". كضػػعو سػػيؿ بػػف أبػػي الصػػمت السػػراجم كحػػديث عػػف أنػػس : "رأيػػت النبػػي 

. كبمػغ التعصػب بأصػبغ بػف خميػؿ شػيخ (ّ)لحيتو في الصبلة"م كضعو المنػذر بػف زيػاد الطػائي 
إلحػػػراـم قػػػاؿ ابػػػف قرطبػػػة كمفتييػػػا أف كضػػػع حػػػديثا فػػػي تػػػرؾ رفػػػع اليػػػديف فػػػي الصػػػبلة بعػػػد ا

الفرضػػي:" كػػاف متعصػػبا لػػرأم أصػػحاب مالػػؾ ك البػػف القاسػػـ مػػف بيػػنيـ أف افتعػػؿ حػػديثا فػػي 
 . (ْ)ترؾ رفع اليديف في الصبلة بعد اإلحراـم ككقؼ الناس عمى كذبو فيو" 

قاؿ الحافظ ابف حجر كغيره : كىؤالء الضرر بيـ أشػد لدقػة اسػتخراج ذلػؾ إال مػف 
 . (ٓ)النقاد 

بية كالشعكبية آثار غير حميدة عمػى السػاحة اإلسػبلميةم فقػد بػرز عػدد ككاف لمعص
مف المتعصبيف لمقبيمة أك العرؽ أك القطرم كأثار ىذه العصبية أعداء الديفمخاصػة مػف العجػـ 
الػػػذيف قصػػػدكا ضػػػرب كحػػػدة اإلسػػػبلـ القائمػػػة عمػػػى التػػػنخي كالتػػػنلؼ كالمسػػػاكاة بػػػيف األجنػػػاسم 

كا مػػػف مػػػدخؿ إليػػػو إال عبػػػر السػػػنة النبكيػػػةم فتسػػػممكا منيػػػا كحسػػػر التميػػػز فػػػي التقػػػكلم كلػػػـ يجػػػد
كاضػػعيف عػػددا لػػيس باليسػػير مػػف األحاديػػثم أشػػعمكا بيػػا نػػار الفتنػػة بػػيف المسػػمميف. كمػػف ىػػذه 

حػػديث : "رأل أبػػك ىريػػرة رجػػبل فأعجبتػػو ىيأتػػو فقػػاؿ :  األحاديػػث التػػي رفعكىػػا إلػػى النبػػي 
يقػكؿ : قتمػة األنبيػاء  ني سمعت رسػكؿ اهلل ممف أنت ف قاؿ : مف النبط. قاؿ : تنح عني فإ

                                                           

 .َٓ/ِ( المرجع السابؽ ُ)
 .ُُ/ُ( تنزيو الشريعة البف عراؽ ِ)
 .    ِّٗ/ِ( ميزاف االعتداؿ لمحافظ الذىبي ّ)
 . ّٗ/ ُ( انظر : تاريخ ابف الفرضي ْ)
 .ِْٓ/ُ( فتح المبيث لمسخاكم ٓ)
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. كمػػا كضػػعكا أحاديػػث كثيػػرة فػػي فضػػؿ األقطػػار كالمػػدفم كفضػػؿ اإلقامػػة  (ُ)كأعػػكاف الظممػػة" 
كالربػػاط بيػػا كاألحاديػػث المكضػػكعة فػػي فضػػؿ اإلسػػكندرية كقػػزكيف كالبصػػرةم بػػؿ إف حػػديث : 

لسػنة حتػى ذكػره صػاحب "مف دخؿ عكا غفر لػو مػا تقػدـ مػف ذنبػو كمػا تػأخر" اشػتير عمػى األ
 "مختار الصحاح" في باب فضؿ عكا.

أمػػا أصػػحاب المصػػالح الخاصػػة كأصػػحاب األىػػكاء كمحبػػك الرياسػػة كالتقػػرب إلػػى 
بمػػا يناسػػب مقاصػػدىـم  السػػمطافم فقػػد كحػػدىـ ىػػدؼ كاحػػد : كضػػع األحاديػػث عمػػى النبػػي 

مػػام ككػػاف مكلعػػا كبيػػاث بػػف إبػػراىيـ النخعػػي الػػذم دخػػؿ عمػػى الخميفػػة الميػػدم فكجػػد عنػػده حما
بػػوم فػػزاد غيػػاث لفػػظ الجنػػاح فػػي حػػديث : "ال سػػبؽ إال فػػي نصػػؿ أك خػػؼ أك حػػافر أك جنػػاح" 

 . (ِ)ليزيف لو فعمو 
كمػػا أقػػدـ عػػدد مػػف الكػػذابيف كالكضػػاعيف عمػػى تحريػػؼ األحاديػػث بطػػريقتيـم كػػأف 
ه يضػػػعكا لممتػػػكف الكاىيػػػة الضػػػعيفة أسػػػانيد صػػػحيحة مشػػػيكرةم أك يركبػػػكف إسػػػنادا غيػػػر إسػػػناد

ليبػػرب فيطمػػب. قػػاؿ أبػػك عبػػد اهلل الحػػاكـ : "مػػف ىػػؤالء اليسػػع بػػف أبػػي حيػػةم كػػاف يحػػدث عػػف 
جعفر الصادؽ كىشاـ بف عركةم فيركب حديث ىذا عمى حػديث ذاؾ لتسػتبرب تمػؾ األحاديػث 

. كمػػػف الػػػذيف كػػػانكا يػػػركف المكضػػػكعات عػػػف األثبػػػات : عثمػػػاف بػػػف مطػػػر  (ّ)بتمػػػؾ األسػػػانيد" 
ات التي ركاىا: حػدث عػف ثابػت البنػاني عػف أنػس مرفكعػا : "اتخػذكا الشيبانيم كمف المكضكع

 . (ْ)الحماـ المقصصة في بيكتكـ تميك الشياطيف بيا دكف صبيانكـ" 
 المبحث الثاني

 أسباب غير مقصودة
 االختـالط :  -ٔ

كىػػػك التبػػػاس األمػػػر عمػػػى الػػػراكم فػػػبل يعقػػػؿ مػػػا يحػػػدث بػػػوم فػػػيخمط الصػػػحيح مػػػف 

                                                           

. الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة لمشككاني َٕ-ِٓ/ُكعات البف الجكزم ( انظر : المكضُ)
ِْٖ-ّْٖ. 

 . ِْ/ُ( المكضكعات البف الجكزم ِ)
 .ُٓ/ُ( تنزيو الشريعة البف عراؽ ّ)
 .ْٓ/ّ( ميزاف االعتداؿ لمحافظ الذىبي ْ)
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ا األمػر لممحػػدث غالبػػا بسػبب تقػػدـ العمػرم كمػػا يحػدث لمػػف كػػاف الحػديث بسػػقيمو. كيحػدث ىػػذ
يحػػدث مػػف كتبػػوم فممػػا ذىبػػت كتبػػو لطػػارئ مػػف الطػػكارئ التػػبس عميػػو فكقػػع فػػي الخطػػأم كػػابف 

ىػػػ( الػػذم احترقػػت كتبػػو فرجػػع إلػػى حفظػػو فسػػاء. فيمتػػبس األمػػر عمػػى المتمقػػي ُْٕلييعػػة )ت 
اإلنحػػراؼ فػػي الحكػػـ المبنػػي عمػػى ىػػذه  أيضػػا كالفقيػػو الػػذم يشػػتبؿ عمػػى ىػػذه األحاديػػثم فيقػػع

األحاديػػػثم لػػػذا كػػػاف أئمػػػة الحػػػديث كنقػػػاده عمػػػى عمػػػـ بخطػػػكرة ىػػػذا األمػػػرم فقػػػامكا بإحصػػػاء 
المختمطػػػيف مػػػف الػػػركاة الثقاتمكحػػػددكا كقػػػت اخػػػتبلطيـم فمػػػف سػػػمع مػػػنيـ قبػػػؿ االخػػػتبلط قبػػػؿ 

المختمطػيف : حديثوم كمف سمع منيـ بعد ذلؾ يطرح حديثػو. كمػف الكتػب التػي أحصػت الػركاة 
ىػػػػ(م كالحػػػافظ صػػػبلح الػػػديف ْٖٓتحفػػػة المسػػػتفيد ألبػػػي بكػػػر محمػػػد بػػػف مكسػػػى الحػػػازمي )ت 

ىػ(. كلمبرىػاف الحمبػي ابػراىيـ ِٖٓىػ(م كقد ذيؿ عميو الحافظ ابف حجر )ت ُٕٔالعبلئي )ت 
ىػػػ( جػػزء نػػافع فػػي ىػػذا المكضػػكع سػػماه "االغتبػػاط بمػػا ُْٖابػػف محمػػد سػػبط ابػػف العجمػػي )ت 

ط". ككػاف االخػتبلط قػد ظيػر فػي أكاخػر عصػر التػابعيف فػي بدايػة القػرف الثػاني رمي بػاالختبل
 اليجرمم فكاف منيـ ركاة يرفعكف المكقكؼ كالمرسؿ.

 فحش الغمط وكثرة الغفمة في رواية الحديث : -ٕ
كذلػػؾ كػػأف يحػػدث الػػراكم فيػػدخؿ فػػي حديثػػو مػػا لػػيس منػػو سػػيكا أك غفمػػةم كال يجػػد 

نػػو النػػاس ذلػػؾ فيعممػػكف بحديثػػو باعتبػػاره ثقػػة عػػرؼ بالصػػدؽ مػػف ينبيػػو إلػػى خطئػػوم فيسػػمع م
كاألمانة في الركايػة. كلػـ يسػمـ كثيػر مػف ركاة الحػديث مػف الخطػأ كالنسػيافم مػف ذلػؾ مػا ذكػره 
اإلمػػاـ البخػػارم مػػف أمػػر شػػيخو "الػػداخمي"م فقػػاؿ : "فجعمػػت اختمػػؼ إلػػى الػػداخمي كغيػػرهم فقػػاؿ 

ي الزبيػػر عػػف ابػػراىيـم فقمػػت لػػو : إف أبػػا الزبيػػر لػػـ يكمػػا فيمػػا كػػاف يقػػرأ لمنػػاس : سػػفياف عػػف أبػػ
يرك عف ابراىيـم فانتيرنيم فقمت لو : ارجع إلى األصؿ فدخؿ فنظر فيوم ثـ خػرج فقػاؿ لػي : 
كيػؼ ىػػك يػا غػػبلـ ف قمػت : ىػػك الزبيػر ابػػف عػػدم عػف إبػػراىيـم فأخػذ القمػػـ منػي كأحكػػـ كتابػػوم 

يث مف كثر خطؤه. قاؿ ابػف حبػاف : "مػنيـ . كقد ترؾ عمماء الحديث أحاد (ُ)كقاؿ : صدقت" 
ف كػػػاف ثقػػػة فػػػي نفسػػػو  مػػػف كثػػػر خطػػػؤه ككػػػاد أف يقمػػػب صػػػكابوم فاسػػػتحؽ التػػػرؾ مػػػف أجمػػػوم كا 

. فكثػػرة  (ِ)صػػدكقا فػػي ركايتػػوم ألف العػػدؿ إذا ظيػػر عميػػو أكثػػر أمػػارات الجػػرح اسػػتحؽ التػػرؾ" 
                                                           

 .ْ/ِ( تاريخ ببداد لمخطيب الببدادم ُ)
 .ٕٔ/ُ( المجركحيف البف حباف ِ)
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 البمط تدفع الراكم لمتحديث بالمناكير كالشكاذ مف األحاديث.
 وىــم : ال -ٖ

أف يقػػػع لمػػػراكم كىػػػـ فػػػي ركايػػػة الحػػػديثم كػػػأف يػػػدخؿ حػػػديثا فػػػي حػػػديثم أك يػػػدرج 
كبلما سمعو ضمف الحديث كىك لػيس منػوم أك يرفػع المرسػؿ كيصػؿ المنقطػعم أك يشػتبو عميػو 
الضػػػعيؼ بالثقػػػةم كقػػػد كثػػػر فػػػي ىػػػذا النػػػكع مػػػف الػػػركاة التػػػدليسم ككثيػػػرا مػػػا كػػػاف الكضػػػاعكف 

م فيحضركف حمقاتيـ العممية كيسمعكف منيـ األحاديثم ثػـ يضػعكف يستبمكف مثؿ ىؤالء الركاة
عمييـ أخرل فيمقنكىا ليػـم فيحػدث بيػا الشػيخ متكىمػا أنيػا أحاديثػوم فالشػيخ فػي نفسػو ثقػةم إال 

 . بمعنى أنو أصبح يقبؿ التمقيف الباطؿ. (ُ)أف حديثو غير صحيح 
 سوء الحفـظ : -ٗ

ةم كلـ يعد يستكعب ما سمعو مػف حػديث كيقع في البالب لمف انصرؼ لمعبادة كمي
في حمقات الدرس لمف أدرؾ مف الصػحابة أك مػف كبػار التػابعيف.. فيقتصػر مػف ذلػؾ عمػى مػا 
يتفقو بو في خاصة نفسو دكف قصد بث العمـ كنشره. فػإذا حػدث بعػد ذلػؾ أدل مسػمكعو عمػى 

حسػب مػا فيمػكه مػف غير الكجو المشترط عند أرباب الركايةم كغالبا ما يحدثكف بالمعنى عمػى 
المفظ سكاء كاف مطابقا لمكاقع أك غير مطابؽم فيقع انحراؼ في فيـ الحػديث بالنسػبة لمسػامعم 
كغيرىا مف خكاـر الضبط كمجرحاتوم كالتدليس كالشذكذ كالتساىؿ فػي حػاؿ األداء كالنػـك أثنػاء 

 ا.... كقد محص أئمة الحديث كنقاده ركايات ىؤالء كنخمكىا حرفا حرف(ِ)السماع 
 الفصل الثاني

 منيج المحدثين في تقويم االنحراف في فيم السنة النبوية
كانت عناية عمماء الحديث بركاتو كفحص أحكاليـ عمػى كجػو يطمػئف الباحػث إلػى 
نتيجتػػو أمػػرا ضػػركريام يكجبػػو االحتيػػاط فػػي الػػديف كيقتضػػيو حفػػظ الشػػريعة مػػف تمبػػيس الػػزائبيف 

م الػػذم حػػض أمتػػو عمػػى تبميػػغ حديثػػو كمػػا  الرسػػكؿ  كافتػراء الكػػاذبيفم مقتفػػيف فػػي ذلػػؾ آثػػار

                                                           

 .ٕٕ/ُ( المرجع السابؽ ُ)
. مقدمة ابف الصبلح مع َّٖ( انظر في ىذا الباب : الكفاية في عمـ الركاية لمخطيب الببدادم ص : ِ)

 .ِّٗم تدريب الراكم لمسيكطي ص : ُٔ/ِ. فتح المبيث لمسخاكم ُٔٔالتقييد كاإليضاح ص : 
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سػمعكه منػوم كحػػذرىـ مػف الكػػذب عميػوم فكضػػع ليػـ األسػػس كحػد ليػػـ الحػدكد كأبػػاف ليػـ جػػكاز 
نما ألزمكا أنفسيـ الكشػؼ عػف معايػب ركاة الحػديث  التحرم في األخبارم قاؿ اإلماـ مسمـ : "كا 

تحػػػريـ أك أمػػػر أك نيػػػي أك ترغيػػػب أك كنػػػاقمي األخبػػػار مػػػف أمػػػر الػػػديف إنمػػػا تػػػأتي بتحميػػػؿ أك 
ترىيبم فػإذا كػاف الػراكم ليػا لػيس بمعػدف لمصػدؽ كاألمانػةم ثػـ أقػدـ عمػى الركايػة عنػو مػف قػد 
عرفو كلـ يبيف مػا فيػو لبيػره ممػف جيػؿ معرفتػوم كػاف آثمػا غاشػا لعػكاـ المسػمميفم إذ ال يػؤمف 

ال  أك أكثرىػػػا أكاذيػػػب عمػػػى مػػػف سػػػمع تمػػػؾ األخبػػػار أف يسػػػتعمميا أك يسػػػتعمؿ بعضػػػيا كلعميػػػا
 . (ُ)أصؿ ليا" 

أكؿ مف فتح باب التثبت مػف ضػبط الػراكم كالتأكػد مػف  ككاف أبك بكر الصديؽ 
اسػػتيعابو لمخبػػػر كأدائػػػو عمػػػى كجيػػػوم تقريػػػرا لحرمػػػة الحػػػديث كترسػػػيخا لمػػػا يجػػػب لػػػو مػػػف تحػػػر 

م فقػد شػيد كيقظةم كتنبييا منػو لؤلمػة عمػى مػا يجػب أف تسػمكو فػي تمقػي أخبػار نبييػا كأحاديثػو
أعطػػػى الجػػػدة السػػػدسم فػػػأظير عػػػدـ اقتنػػػاع بػػػذلؾ  عنػػػده المبيػػػرة بػػػف شػػػعبة أف رسػػػكؿ اهلل 
.  ثػـ   (ّ)بف مسممة األنصارم بمثػؿ ذلػؾم فأنفػذه ليػا  (ِ)كسألو: ىؿ معؾ أحد ف فشيد محمد 

فػػي شػػدة تحريػػو كصػػرامة دقتػػو كتحرجػػو ىػػك الػػذم سػػف لممحػػدثيف  كػػاف عمػػر ابػػف الخطػػاب 
قػؿ بػالمعنى الػذم مشػكا عميػو كانتيجػكه فػي نقػدىـ لؤلسػانيد كالمتػكفم كذلػؾ حتػػى التثبػت فػي الن

. كعمى ىذا النيه سار بػاقي الصػحابة الكػراـ رضػكاف  ال يقع انحراؼ في فيـ سنة الرسكؿ 
 . (ْ)اهلل عمييـم مع التأكيد عمى عدالتيـ كنزاىتيـ 

كاالفتػػػػراء عمػػػػى كازداد التحػػػػرم عػػػػف الرجػػػػاؿ بظيػػػػكر الفػػػػتف كاتسػػػػاع رقعػػػػة الكػػػػذب 
م قػاؿ ابػف سػريف : "لػـ يككنػكا يسػألكف عػف اإلسػناد فممػا كقعػت الفتنػة قػالكا : سػمكا  الرسكؿ 

لنػػػػا رجػػػػالكـم فينظػػػػر إلػػػػى أىػػػػؿ السػػػػنة فيؤخػػػػذ بحػػػػديثيـم كينظػػػػر إلػػػػى أىػػػػؿ البػػػػدع فػػػػبل يؤخػػػػذ 

                                                           

 .ُِّ/ُ( مقدمة مسمـ ُ)
لحارث أبك عبد اهلل : مف كبار الصحابة شيد بدرا كالمشاىد ( ىك محمد بف مسممة األنصارم األكسي اِ)

 .ّّٖ/ّىػ. اإلصابة ٕٕكميام استكطف المدينة كاعتزؿ الفتنة مات سنة 
 .  ِ/ُ( تذكرة الحفاظ لمحافظ الذىبي ّ)
 .ُِ/ُ( مقدمة صحيح مسمـ ْ)
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بػػف . فكػػانكا يعتبػػركف العمػػـ بحػػاؿ الػػركاة كنػػاقمي األخبػػار نصػػؼ العمػػـ. قػػاؿ عمػػي  (ُ)بحػػديثيـ"
المػػديني : "معرفػػة الرجػػاؿ نصػػؼ العمػػـ". ككػػاف شػػعبة بػػف الحجػػاج يػػأتي العممػػاء كيقػػكؿ ليػػـ : 
"تعػػالكا نبتػػاب فػػي اهلل عػػز كجؿمككػػاف يقػػكؿ لطػػبلب العمػػـ : لػػيس ىػػذا يػػـك حػػديثم اليػػـك يػػـك 

. فأصػػبح اإلسػػناد مػػف خصػػائص األمػػة المحمديػػةم قػػاؿ  (ِ)غيبػػة تعػػالكا حتػػى نبتػػاب الكػػذابيف" 
ؾ : "اإلسػػناد مػػف الػػديف كلػػكال اإلسػػناد لقػػاؿ مػػف شػػاء مػػا شػػاء"م كقػػاؿ أيضػػا : "بيننػػا ابػػف المبػػار 

ذا كنػػا  (ّ)كبػػيف القػػـك القػػكائـ"م  يعنػػي اإلسػػنادم بػػو كاجػػو أئمػػة الحػػديث أىػػؿ االفتػػراء كالكػػذب. كا 
م فػػإف ركاة الحػػديث  نفخػػر بيػػذا السػػندم كأنػػو الطريػػؽ المتصػػؿ إلػػى صػػاحب الشػػريعة محمػػد 

يعدكف بعشرات ا الؼم كببلد اإلسبلـ شاسػعة رحبػةم كالمطمػكب مػف الناقػد  عمى مر العصكر
المتخصص في ىذا الفف أف يدرس حياة الراكم في جميع مراحميا مػف الػكالدة إلػى الكفػاةم فػإف 
أكؿ مػػا يستفسػػر عنػػو الناقػػد تػػاريخ كالدة الػػراكم كالسػػف الػػذم بػػدأ فيػػو التحمػػؿم ثػػـ يبحػػث عػػف 

ر سفر الركاة كتجكاليـم قاؿ أبك حاتـ في ىػذا الصػدد : "أكؿ سػنة شيكخو كصمتو بيـم كما أكث
خرجت في طمب الحديث أقمػت سػبع سػنيفم أحصػيت مػا مشػيت عمػى قػدمي زيػادة عمػى ألػؼ 

. كال يكتفػػي  (ٓ)قػػاؿ الحػػافظ الػػذىبي : "مسػػافة ذلػػؾ نحػػك أربعػػة أشػػير سػػير الجػػادة"  (ْ)فرسػػخ"م 
مػػػػف نحمػػػػة أك مػػػػذىبم كال يعتبػػػػر ىػػػػذا  بػػػػذلؾ حتػػػػى يبػػػػذؿ مجيػػػػكده لمتعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػا يخفيػػػػو

االستقصػػػاء كػػػامبل عنػػػدىـ حتػػػى يقػػػؼ الباحػػػث عمػػػى تفاصػػػيمو فػػػي عػػػيف المكػػػاف ليخبػػػر عػػػف 
مشاىدة كتحقيؽم كمع بعػد المسػافة كصػعكبة الكسػائؿ آنػذاؾ نػدرؾ مػدل المشػاؽ التػي تحمميػا 

الشػريعة نقيػة ليحفظكا لنا سنة نبينا سػالمة ك  -مسمحيف بالصبر كنكراف الذات –عمماء الحديث 
 عف رب العزة. خالصة كما بمبيا لنا رسكلنا 

 طريقتيم في تحري األحاديث وضبطيا :
لقد جعمكا متف الحديث غايةم ثـ بدأكا في البحث عف الشيخ الذم حػدثيـ بالحػديث 

                                                           

 .ُِ/ُ( مقدمة صحيح مسمـ ُ)
   ِٔٓ/ٗ( انظر: تاريخ ببداد ِ)
    ُِ/ُحيح مسمـ ( انظر: مقدمة صّ)
 . ِٓٓ/ُْ( سير أعبلـ النببلء لمحافظ الذىبي ْ)
 .ِٓٓ/ُْ( المرجع السابؽ ٓ)
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يختبػػركف عدالتػػو كضػػبطوم كيبلحظػػكف ىيأتػػو كسػػمتوم ثػػـ يسػػتعممكف عػػف كالدتػػو كابتػػداء طمبػػو 
بشيكخوم قاؿ ابراىيـ النخعي : ""كانكا إذا أتكا الرجؿ ليأخػذكا عنػو نظػركا إلػى كسمككو كاتصالو 

. كقػػػاؿ الحسػػػف بػػػف الصػػػبلح : "كنػػػا إذا كتبنػػػا عػػػف  (ُ)ىديػػػو كسػػػمتو كصػػػبلتو ثػػػـ أخػػػذكا عنػػػو" 
. كقػػاؿ شػػعبة بػػف الحجػػاج : "سػػمعت  (ِ)الرجػػؿ سػػألنا عنػػو حتػػى يقػػاؿ : أتريػػدكف أف تزكجػػكهف" 

لػػـ يػػا أبػػا  كاحػػدام ككنػػت كممػػا مػػررت بػػو سػػألتو عنػػوم فقيػػؿ لػػو :مػػف طمحػػة بػػف مصػػرؼ حػػديثا 
. ثػػػـ إذا انتيػػػكا مػػػف  (ّ)بسػػػطاـ ف قػػػاؿ : أردت أف أنظػػػر إلػػػى حفظػػػوم فػػػإف غيػػػر شػػػيئا تركتػػػو" 

الػػراكم المباشػػر بحثػػا كتنقيبػػا انتقمػػكا إلػػى شػػيخوم فػػإف كػػاف حيػػا بػػنفس البمػػد أك قريبػػا منػػو ذىبػػكا 
ف كاف غائبا شػدكا إليػو ال ف كػاف قػد مػات انتقمػكا إلػى بمدتػو ليقفػكا إليوم كا  رحمػة كتقصػكا أمػرهم كا 

عمى أحكالو ىناؾ.. كىكػذا إلػى أف يصػمكا إلػى الصػحابي راكم الحػديث. كركم عػف مؤمػؿ بػف 
إسماعيؿ كمدل دقتو في تحرم مصدر الحػديث أنػو سػمع مػف شػيخ حػديثا ألبػي بػف كعػب فػي 

يخم قػػػاؿ مؤمػػػؿ: فقمػػػت لمشػػػيخ مػػػف فضػػػائؿ القػػػرآفم فسػػػألو عمػػػف سػػػمعو فقػػػاؿ : حػػػدثني بػػػو شػػػ
حػػدثؾف قػػاؿ : حػػدثني رجػػؿ بالمػػدائف كىػػك حػػيم فصػػرت إليػػوم فقػػاؿ : حػػدثني شػػيخ بالبصػػرةم 
فصػرت إليػػوم فقػاؿ : حػػدثني شػيخ بعبػػدافم فصػػرت إليػو فػػأدخمني بيتػا فػػإذا قػـك مػػف المتصػػكفة 

أحػػدم  كمعيػػـ شػػيخ فقػػاؿ : ىػػذا الشػػيخ حػػدثنيم فقمػػت : يػػا شػػيخ مػػف حػػدثؾ ف قػػاؿ : لػػـ يحػػدثف
.  (ْ)كلكف رأينا الناس رغبكا عف القرآف فكضعنا ليػـ ىػذا الحػديث ليصػرفكا قمػكبيـ إلػى القػرآف" 

كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة في كتػب الحػديث كالمصػطمح كالرجػاؿ كالتػاريخم كقػد قػاؿ عبػد اهلل بػف 
أف بػػف محػػرز الختػػرت  (ٓ)المبػػارؾ : كلػػك خيػػرت بػػيف أف أدخػػؿ الجنػػة كبػػيف أف ألقػػى عبػػد اهلل 

. لػذا لػـ يكػف لمزىػاد كالصػمحاء  (ٔ)ألقاه ثـ أدخػؿ الجنػةم فممػا رأيتػو كانػت بعػرة أحػب إلػي منػو" 
كالمعتنيف بشؤكف أنفسيـ كمحسني الظف بالناس مجاؿ في ىذا العمـم بػؿ كال فػي عمػـك الركايػة 

                                                           

 .ْٕ/ُ( مقدمة التمييد البف عبد البر ُ)
 .  ّٗ( الكفاية في عمـ الركاية لمحافظ الخطيب الببدادم ص : ِ)
 .ُٖٓ( المرجع السابؽم ص: ّ)
 .َُْ( تدريب الراكم لمحافظ السيكطي ص : ْ)
 لئلماـ البخارم. ُِِ/ٓكالكبير  ٖٔ( قاؿ البخارم : منكر الحديثم أنظر : الضعفاء الصبير ص : ٓ)
 .ُْ/ُ( مقدمة صحيح مسمـ ٔ)
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 كاإلسػػػناد بصػػػفة عامػػػة. كقػػػد قػػػاؿ اإلمػػػاـ مالػػػؾ رحمػػػو اهلل : "لقػػػد أدركػػػت بالمدينػػػة أقكامػػػا لػػػك
استسػػقى بيػػـ المطػػر لسػػقكام كقػػد سػػمعكا مػػف العمػػـ كالحػػديث شػػيئا كثيػػرام كمػػا أخػػذت عػػف كاحػػد 
مػػنيـم كذلػػؾ أنيػػـ كػػانكا ألزمػػكا أنفسػػيـ خػػكؼ اهلل كالزىػػدم كىػػذا الشػػأف يحتػػاج الرجػػؿ معػػو تقػػى 
تقػػاف كعمػػـ"م كقػػاؿ أيضػػا : "لقػػد أدركػػت سػػبعيف ممػػف يحػػدث : قػػاؿ فػػبلف قػػاؿ  ككرع كصػػيانة كا 

ف  يعنػي مسػجد رسػكؿ اهلل  –م عند ىػذه األسػاطيف  رسكؿ اهلل  فمػا أخػذت عػنيـ شػيئام كا 
أحدىـ لك أكتمف عمى بيت الماؿ لكاف أمينام ألنيـ لـ يككنكا مػف أىػؿ الشػأفم كقػدـ عمينػا ابػف 

 . (ُ)شياب فكنا نزدحـ عمى بابو" 
كمثػػؿ ىػػذا التػػدقيؽ فػػػي التحقػػؽ كالجمػػد فػػي التثبػػػت كالتحػػرمم أضػػفى عمػػى عممػػػاء 

ديث صػػببة اإلتقػػاف كالضػػبط كاألخػػذ بػػالحظ األكفػػر مػػف النباىػػة كالتػػيقظ كاسػػتخداـ مقػػاييس الحػػ
النقد الصػحيحةم حتػى قػاؿ الشػعبي : "لػك أصػبت تسػعا كتسػعيف مػرة كأخطػأت مػرة لعػدكا عمػي 

. كفي أمثاؿ ىػؤالء يقػكؿ ابػف حبػاف : "أمعنػكا فػي الحفػظ كالكتابػة كأفرطػكا فػي  (ِ)تمؾ الكاحدة" 
بػػكا عمػػى السػػنف كالمػػذاكرة كالتصػػنيؼ كالمدارسػػة.. حتػػى إف أحػػدىـ لػػك سػػئؿ عػػف الرحمػػة ككاظ

 . (ّ)عدد األحرؼ في السنف لكؿ سنة منيا عدىا عدا كلك زيد فييا ألؼ أك كاك ألخرجيا" 
ظيار جرحو :  تبين حال الراوي وا 

شػػاعتيام اعتبػػركه أمػػرا كاجبػػا فػػي  ظيػػار جرحػػة المجػػركح كا  إف تبػػيف حػػاؿ الػػراكم كا 
خفػػاء حالػػو خيانػة هلل كالرسػػكؿ كاألمػػة ككػتـ لمعمػػـ الػػذم مػف فعمػػو ألجػػـ  الػديفم كالسػػككت عنػو كا 

م كلذلؾ لـ يتكرعكا حيف سػئمكا عػف آبػائيـ كذكييػـ كأقػرب المقػربيف إلػييـم أف  (ْ)بمجاـ مف نار 
يبينكا حػاليـم كيفصػحكا عػف جػرحيـ دكف مراعػاة ألم اعتبػارم إال النصػيحة كالػدفاع عػف سػنة 

 صمى اهلل عميو كسمـ. قاؿ عمػي بػف المػديني لمػا سػئؿ عػف أبيػو : سػمكا عنػو غيػرم. رسكؿ اهلل

                                                           

 . ٕٔ/ُ( انظر : التمييد البف عبد البر ُ)
باب كراىية منع العمـ مف حديث أبي ىريرة عف النبي  –كتاب العمـ  ّٕ/َُ( أخرجو أبك داكد في سننو ِ)

 ": مف كتـ عمما تعممو جاء يـك القيامة ممجما بمجاـ مف نار" . قاؿ 
 .  ْْ/ُ( المجركحيف مف المحدثيف ّ)
 .  ِٔٗ/ْسير أعبلـ النببلء  – ُُّ/ْ( حمية األكلياء ْ)
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. ككػاف أبػك داكد يقػكؿ  (ُ)فأعادكا المسألة فأطرؽ ثػـ رفػع رأسػو فقػاؿ : ىػك الػديف إنػو ضػعيؼ 
. ككانػػت القكاعػػد األصػػكلية تقتضػػي أف درء المفاسػػد مقػػدـ (ِ)فػػي ابنػػو : "إف ابنػػي ىػػذا كػػذاب" 

كالخطػػأ فػػي حديثػػو أك تحريفػػو  م فػػدرء مفسػػدة الكػػذب عمػػى رسػػكؿ اهلل عمػػى جمػػب المصػػالح
دخػاؿ مػا لػيس منػػو فيػو مقػدـ عمػى مػػا يعتبػر فػي الظػاىر مصػػمحةم  المػؤدم إلػى فسػاد الػػديف كا 
كحفػػظ عػػرض شػػخص أك التسػػتر عميػػو. قػػاؿ محمػػد بػػف بنػػدار السػػباؾ الجرجػػاني ألحمػػد بػػف 

ف كػػذابم قػػاؿ أحمػػد : إذا سػػكت أنػػت حنبػػؿ : "إنػػو ليشػػتد عمػػي أف أقػػكؿ : فػػبلف ضػػعيؼ فػػبل
. كقػػاؿ عبػػد الػػرحمف ابػػف ميػػدم :  (ّ)كسػػكت أنػػام فمتػػى يعػػرؼ الجاىػػؿ الصػػحيح مػػف السػػقيـ" 

"سألت شعبة كابف المبارؾ كالثكرم كمالؾ بف أنس عف الرجؿ يتيـ بالكذب فقػالكا : أنشػره فإنػو 
م كمػف ذلػؾ أف ىػاركف . بؿ كػانكا يفضػحكف الكػذابيف كالكضػاعيف عمػى رؤكس النػاس (ْ)ديف" 

كمنطقػػوم فتطػػكع  (ٓ)م كعميػػو قبػػا  الرشػػيد لمػػا قػػدـ المدينػػة أعظػػـ أف يرتقػػي منبػػر رسػػكؿ اهلل 
كػػػاف يمبسػػػيمام ككػػػاف يحيػػػى بػػػف معػػػيف  القاضػػػي أبػػػك البختػػػرم بػػػذكر حػػػديث فيػػػو أف النبػػػي 

. كقػػػاؿ عبػػػد الػػػرحمف ابػػػف ميػػػدم : "مػػػررت مػػػع شػػػعبة  (ٔ)حاضػػػرا فكذبػػػو عمػػػى رؤكس النػػػاس 
. لقػد كفػؽ اهلل أئمػة  (ٕ)يحدث فقاؿ : كذب كاهللم كلكال أنو ال يحػؿ لػي أف أسػكت عنػو لسػكت" 

الحػػػػديث كجيابذتػػػػو كحذاقػػػػو ليػػػػذه الميمػػػػة كشػػػػرح صػػػػدكرىـ ليػػػػام قيػػػػؿ البػػػػف المبػػػػارؾ : "ىػػػػذه 
األحاديػػػث المكضػػػكعة ف فقػػػاؿ :يعػػػيش ليػػػا الجيابػػػذة". كقيػػػؿ البػػػف معػػػيف : "أنظػػػر إلػػػى ىػػػذا 

 . (ٖ)فقاؿ : إف لمعمـ شبابا ينتقدكف العمـ" الحديث المكضكع ف 
 

                                                           

 . ٔٔ( اإلعبلف بالتكبيخ لمسخاكم ص : ُ)
 لمذىبي. ّْ/ِميزاف االعتداؿ   - ِٕٔ/ِ( تذكرة الحفاظ ِ)
 .ِٖلركاية لمخطيب الببدادم ص : ( الكفاية في عمـ اّ)
 .ٖٗ/ُ( مقدمة صحيح مسمـ ْ)
ك المنطقة ك النطاؽ : كؿ ما شد بو  ( بفتح القاؼ لفظ معرب :ثكب يمبس فكؽ الثياب ك يتمنطؽ عميو.ٓ)

 منطؽ . -كسطو . انظر اساف العرب مادة قبأ
 .ِّّ/ٔ( لساف الميزاف لمحافظ ابف حجر ٔ)
 .ٖٖلمحافظ الخطيب الببدادم ص :( الكفاية في عمـ الركاية ٕ)
 .ّٕ( المرجع السابؽم ص : ٖ)
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ككػػذلؾ كػػػافم فقػػد انتقػػػدكا الرجػػاؿ كاسػػػتقرءكا أحػػكاليـ كأسػػػماءىـ كأنسػػابيـ ككالدتيػػػـ 
ككفيػػاتيـ كشػػيكخيـ كمسػػمكعاتيـ... حتػػى إف مػػنيـ مػػف تخصػػص فػػي حػػديث بمػػد معػػيفم كمػػف 
تخصػػص فػػي حػػديث الشػػامييف. كمػػنيـ مػػف تخصػػص فػػي حػػديث شػػيخ معػػيفم كمػػف تخصػػص 

. ككاف عمميـ ىػذا بأمانػة كنزاىػة ال مثيػؿ ليػام تػدؿ عمػى مػدل تجػردىـ  (ُ)في حديث الزىرم 
خبلصيـ لمحؽم ثـ إف دقتيـ في أحكاميـ كانت عظيمةم بحيػث أنيػـ ال يجرحػكف الػراكم إال  كا 
إذا كثر منو ركاية المناكير حتى تصير البالػب عمػى حديثػوم كمػا كػانكا يتبينػكف ضػعؼ الػركاة 

ئا مػػف قبػػؿ كىػػف فػػي الػػديف أك سػػكء حفػػظم أك تبييػػر كاخػػتبلط لكبػػر السػػفم كمتػػى ىػػؿ كػػاف ناشػػ
حػػػدث ذلػػػؾ ف مػػػع األدب التػػػاـ فػػػي ألفػػػاظ الجػػػرح التػػػي ال تتعػػػدل دائػػػرة األخػػػبلؽ كالعمػػػـ. كمػػػف 

ىػػػ( كسػػفياف الثػػكرم المتػػكفى سػػنة َُٔىػػؤالء النقػػاد أذكػػر : شػػعبة بػػف الحجػػاج المتػػكفي سػػنة )
ىػ( كعبد الػرحمف بػف ميػدم المتػكفي سػنة ُُٔرؾ المتكفي سنة )ىػ(م كعبد اهلل بف المبأُُ)
ىػػػ(م كيزيػػد بػػف ىػػاركف المتػػكفي سػػنة ُٖٗىػػػ(م كيحيػػى بػػف سػػعيد القطػػاف المتػػكفي سػػنة )ُٖٗ)
ىػػػػػ(م كعمػػػػي بػػػػف المػػػػديني المتػػػػكفي سػػػػنة ِّّىػػػػػ(م كيحيػػػػى بػػػػف معػػػػيف المتػػػػكفي سػػػػنة )َِٔ)
ف إسػػماعيؿ البخػػارم  المتػػكفي ىػػ( محمػػد يػػُِْىػػ(م ك أحمػػد بػػف حنبػػؿ المتػػكفي  سػػنة )ِّْ)

ىػػػ(م كأبػك حػػاتـ الػرازم المتػػكفى سػػنة ِْٔىػػػ(م ك أبػك زرعػػة الػرازم  المتػػكفي سػنة )ِٔٓسػنة )
ىػ(... كغيرىـ كثير. فظيرت عبارات الجرح كالتعػديؿم ككػاف نقػاد الحػديث يفصػمكف فػي ِٕٕ)

تبيـ كاسػتفحاؿ الخطػاء ىذه العبارات كيضعكف المراتب كالمقاييسم تبعا لتكاثر الركاة كتنكع مرا
كالتحريػػؼ كانتشػػار الكػػذب. فظيػػر عمػػـ الجػػرح كالتعػػديؿم بأسسػػو كقكاعػػده كمصػػنفاتو الكثيػػرةم 

 التي حاصرت الكضاعيف كالكذابيف كطكقتيـ مف كؿ جانب. 
 منيجيم في مصنفاتيم :

صػػػنؼ عممػػػاء الحػػػديث كنقػػػاده مصػػػنفات تفػػػكؽ الحصػػػرم كػػػؿ مصػػػنؼ مػػػف ىػػػذه 
م أذكر منيا : كتب الثقاتم كتب الضػعفاء كالمتػرككيفم كتػب المصنفات اختص في فف معيف

الجػػرح كالتعػػديؿم كتػػب المجػػركحيفم كتػػب المختمطػػيفم كتػػب المدلسػػيفم كتػػب الػػكىـ كالخطػػأم 
كتػػب تػػاريخ الػػركاةم كتػػب العمػػػؿم كتػػب معرفػػة الرجػػاؿم كتػػػب المؤتمػػؼ كالمختمػػؼ مػػف أسػػػماء 
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 ىا مف المصنفات.الركاةم كتب الكفياتم كتب األسماء كالكني... كغير 
: فرزكا فييػا الثقػات عػف الكػذابيفم كالمتقنػيف عػف الكضػاعيفم كاألثبػات  المصنفات في الثقات

عف الضعفاءم فأفردكا فييػا أسػماء الثقػات الػذيف تصػح ركايػتيـم كرتبكىػا فػي مصػنفات عديػدةم 
يقكلػكا مػثبل : بعدما تحركا أحكاليـ بدقةم فرتبكىـ كفؽ مراتب كمقاييس قعدكا ليا مف قبؿم كأف 

فبلف ثقة ثقةم أك ثقةم أك قكم... إلػخ. كالمصػنفات فػي ىػذا النػكع كثيػرةم كأحفميػا : "ثقػات ابػف 
 ىػ(".ّْٓحباف البستي )ت 

: جمعػػكا فييػػا أسػػماء الػػذيف ال تجػػكز الركايػػة عػػنيـ مػػف  المصــنفات فــي الضــعفاء والمتــروكين
ا كثيػػرةم كأحسػػنيا تصػػنيفا كتػػاب أصػػحاب المنػػاكير كالكضػػاعيف كالكػػذابيف... كالمصػػنفات فييػػ

ىػػػ(م فقػػد نيػػه فيػػو نيجػػا خاصػػام جمػػع ّٓٓالكامػػؿ فػػي الضػػعفاء كالمتػػرككيف البػػف عػػدم )ت 
بػػػيف رجػػػاؿ الحػػػديث كبػػػيف عمػػػؿ الحػػػديث فيػػػذكر مػػػع كػػػؿ ترجمػػػة حػػػديثا أك أكثػػػر مػػػف منػػػاكير 

تكمػـ  المترجـ لوم فكاف كتاب تراجـ ك عمؿ في نفس الكقتم ىذا زيادة عمػى اسػتيعابو لكػؿ مػف
 فيو ك إف كاف مف رجاؿ الصحيح.

: كىػي التػي جمعػت بػيف المجػركحيف كالمعػدليفم كصػنؼ فيػو  المصنفات في الجـرح والتعـديل
الكثيػػػػرم كأىػػػػـ ىػػػػذه المصػػػػنفات كتػػػػاب الجػػػػرح كالتعػػػػديؿ لعبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػي حػػػػاتـ الػػػػرازم 

 خ الحديث.ىػ(. فيك أغزرىا فائدة كأكثقيا صمة بنقد الرجاؿ الذيف عرفيـ تاريِّٕ)ت
: جمعػػكا فييػػا تػػكاريخ كالدة ككفػػاة الػػركاة كرجػػاؿ اإلسػػنادم كبينػػكا  المصــنفات فــي تــاريا الــرواة

فييػػػا كػػػذلؾ مكػػػانيـ مػػػف الجػػػرح كالتعػػػديؿ. ككتػػػب تػػػاريخ الػػػركاة ىػػػي التػػػي تحػػػدد أكقػػػات كالدة 
 كتػػػاريخ كفػػػاتيـم ليتبػػػيف منيػػػا تػػػاريخ انقطػػػاع الركايػػػةم ككػػػاف سػػػفياف العممػػػاءم كبػػػدء سػػػماعيـم

كمثمػػو قػػكؿ حسػػاف بػػف  (ُ)الثػػكرم يقػػكؿ : "لمػػا اسػػتعمؿ الػػركاة الكػػذب اسػػتعممنا ليػػـ التػػاريخ"م 
: "لـ يسػتعف عمػى الكػذابيف بمثػؿ التػاريخم يقػاؿ لمشػيخ : سػنة كػـ كلػدت ف فػإذا أقػر بمكلػده يزيد

 (ّ)اتيمتـ الشػيخ فحاسػبكه بالسػنيف"م .  كقاؿ حفص بف غياث : "إذا (ِ)عرؼ صدقو مف كذبو" 
نػػػي احسػػػبكا سػػػنو كسػػػف مػػػف كتػػػب عنػػػوم كيسػػػتفاد مػػػف ىػػػذا الفػػػف فػػػي التػػػأليؼ التفريػػػؽ بػػػيف يع
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الضػػػعفاء كالثقػػػاتم كمعرفػػػة مػػػا فػػػي السػػػند مػػػف انقطػػػاع أك تػػػدليس أك إرسػػػاؿ ظػػػاىر أك خفػػػيم 
لمكقػػكؼ بػػو عمػػى أف الػػراكم مػػثبل لػػـ يعاصػػر مػػف ركل عنػػوم أك عاصػػره كلػػـ يمقػػوم لككنػػو فػػي 

. كأحسف ما صنؼ فػي ىػذا البػاب "كتػاب التػاريخ (ُ)ت لو إجازة غير بمده كلـ يرحؿ إليوم كليس
ىػػ(م فيػك عمػدة ىػذا الشػأفم دكف فيػو تػاريخ الػركاة كأخبػارىـم ِٔٓالكبير" لئلماـ البخػارم )ت 

 كضـ ما يقرب مف أربعيف ألؼ ترجمة بيف ثقة كضعيؼ كرجؿ كامرأة.
فػراد مصػنفات جمعػكا فييػا : كصمت دقػة نقػاد الحػديث إلػى إالمصنفات في المؤتمف والمختمف

األسػػماء المتفقػػة فػػي الخػػط كالمختمفػػة فػػي المفػػظم كاليػػدؼ مػػف التصػػنيؼ فػػي ىػػذا الصػػنؼ مػػف 
التػػنليؼ : ضػػبط األسػػماءم كبيػػاف كيفيػػة النطػػؽ بيػػػا نطقػػا صػػحيحام كغالبػػا مػػا تعػػرض لبيػػػاف 
   تعػػديؿ كتجػػريح الػػذيف يػػردكف فييػػا. كلعػػؿ أبػػرز مػػف صػػنؼ فػػي ىػػذا الفػػف الحػػافظ الػػدارقطني 

 ىػ( لو كتاب "المؤتمؼ كالمختمؼ" كىك حافؿ.ّٖٓ)ت 
: جمع طبقة كىـ قـك تقاربكا في السف كاإلسنادم أك فػي اإلسػناد فقػطم  المصنفات في الطبقات

بأف يككف شيكخ ىذا ىـ شيكخ ا خرم أك يقاربكف شيكخو. فقسػمكا الصػحابة عمػى اثنتػي عشػرة 
. كمعرفة الطبقات أمر غاية فػي األىميػة  (ِ) طبقةم كالتابعيف عمى خمس عشرة طبقة.. كىكذا

بالنسػػبة لممحػػدثم ألنػػو يجنبػػو الكقػػكع فػػي خمػػط اسػػميف متشػػابييف كمتفقػػيف كىمػػا مػػف طبقتػػيف 
مختمفتيف. كالتصنيؼ فيو كثير كمتنكعم فيناؾ طبقات المحدثيف كالفقيػاء كالمفسػريف كأصػحاب 

ىػػ( تمميػذ الكاقػدمم َِّسػعد )ت المذاىب... كمف بيف ىذه المصنفات أذكػر "الطبقػات" البػف 
 ككتابو مفيد كحافؿ.

كال يسػع المجػػاؿ لػذكر كػػؿ مػا صػػنؼ فػي ىػػذا العمػـم لكػػف نقػاد الحػػديث كحذاقػو لػػـ 
يبػادركا صػبيرة كال كبيػػرة فػي عمػـ الرجػػاؿ إال أحصػكىام كمػػا أف الكػبلـ فػي الرجػػاؿ لػـ يقتصػػر 

اـ كالبمػػدافم أك فػػي الحػػديث كعممػػو عمػػى الكتػػب المؤلفػػة فيػػوم بػػؿ إف الػػذيف ألفػػكا فػػي التػػاريخ العػػ
 تكممكا في الرجاؿ جرحا كتعديبل.
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 منيجيم في حفظ الحديث النبوي : 
أف جنػػػػدكا أنفسػػػػيـ لمػػػػذب عنيػػػػام  دفػػػػع حػػػػب عممػػػػاء الحػػػػديث لسػػػػنة رسػػػػكؿ اهلل 

م  مستعمميف الحفظ كسبلح حاد لقطع دابر كػؿ مػف تخػكؿ لػو نفسػو المػس بسػنة رسػكؿ اهلل 
يػػث الصػػحيحةم كاألحاديػػث غيػػر الصػػحيحةم بمتكنيػػا كأسػػانيدىا كأسػػماء فكػػانكا يحفظػػكف األحاد

رجاليا الضعفاء منيـ كالثقاتم قاؿ اإلمػاـ البخػارم : "أحفػظ مائػة ألػؼ حػديث صػحيح كأحفػظ 
. كاختبػر البخػارم فػي الحفػظ بببػدادم فقمبػكا مائػة حػديثم  (ُ)مائتي ألػؼ حػديث غيػر صػحيح" 

سػناد ىػذا المػتف لمػتف آخػرم فعرضػكىا عميػوم فػرد مػتف جعمػكا مػتف ىػذا اإلسػناد إلسػناد آخػر ك  ا 
قػػػاؿ الحػػػافظ ابػػػف حجػػػر معمقػػػا عمػػػى ىػػػذا  (ِ)كػػػؿ حػػػديث إلػػػى إسػػػنادهم ككػػػؿ إسػػػناد إلػػػى متنػػػوم 

المستكل العجيب في الحفظ : "كىنا يخضع لمبخارمم فما العجب مف رده الخطأ إلػى الصػكاب 
. ككػاف  (ّ)ألقكه مػف مػرة كاحػدة"  فإنو كاف حافظام بؿ العجب مف حفظو لمخطأ عمى ترتيب ما

اإلمػػػاـ البخػػػارم يقػػػكؿ فػػػي الحفػػػظ : "ال أعمػػػـ شػػػيئا أنفػػػع لمحفػػػظ مػػػف ىمػػػة الرجػػػاؿ كمداكمػػػػة 
. كعمى ىذه الدرجة كاف جؿ حفاظ السنة كحماتيػام الػذيف سػخرىـ اهلل تعػالى لحمايػة  (ْ)النظر"

تقػػػاف أئمػػػة الحػػػديث  كنقػػػادهم فظيػػػرت سػػػنة رسػػػكلو الكػػػريـ. إلػػػى ىػػػذا المسػػػتكل كصػػػؿ حفػػػظ كا 
المصػػنفات العظػػاـ فػػي الحػػديث النبػػكمم كالصػػحاح : فػػأكؿ مػػف صػػنؼ فػػي الصػػحيح المجػػرد 

كمنيػاج عممػي فريػدم إلتػـز فيػو  (ٓ)اإلماـ البخارمم كضع كتابو "الجامع الصحيح" كفػؽ شػركط 
بتخػػريه الحػػديث الصػػحيح المتفػػؽ عمػػى ثقػػة نقمتػػو إلػػى الصػػحابي المشػػيكر مػػف غيػػر اخػػتبلؼ 

األثبػػػاتم مػػػع اتصػػػاؿ سػػػندهم فكػػػاف أصػػػح كتػػػاب بعػػػد كتػػػاب اهللم حتػػػى قػػػاؿ عنػػػو  بػػػيف الثقػػػات
الحافظ أبك نصر السػجزم : "أجمػع أىػؿ العمػـ عمػى أف رجػبل لػك حمػؼ بػالطبلؽ أف جميػع مػا 

قالوم كالشؾ فيػو أنػو ال  قد صح عنو كرسكؿ اهلل  في كتاب البخارم مما ركم عف النبي 
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ىػػػ(م كقفػػا أثػػرهم فصػػنؼ كتابػػو "المسػػند ُِٔمػػاـ مسػػمـ )ت . كحػػذا حػػذكه تمميػػذه اإل (ُ)يحنػػث" 
الصػحيح" مػف ثبلثمائػة ألػػؼ حػديث مسػمكعةم كنافسػػو فػي ذلػؾ منافسػػة عمميػة شػريفة ال حسػػد 
فييػػا كال ضػػبينةم كبػػرزت ىػػذه المنافسػػة بشػػدة فػػي مسػػألة عمػػك اإلسػػنادم يقػػكؿ شػػيخي الػػدكتكر 

 أسػػتبعد أف اإلمػػاـ مسػػمـ كىػػك يحػػاكؿ إبػػراىيـ بػػف الصػػديؽ رحمػػو اهلل فػػي ىػػذا المكضػػكع : "كال
تبلفػػي تعثػػرات شػػيخو فػػي كتابػػوم أحػػس ببضاضػػة لنػػزكؿ إسػػناده عنػػوم فعمػػؿ مػػا أمكنػػو عمػػى 
اسػػػتدراؾ ىػػػذا الػػػنقص بػػػأف يجتيػػػد فػػػي البحػػػث عػػػف أسػػػانيد لػػػبعض األحاديػػػث التػػػي أخرجيػػػا 

س الحميػػد البخػػارم نازلػػةم تكػػكف أعمػػى منيػػام كفػػي ذلػػؾ فميتنػػافس المتنافسػػكفم فػػإف ىػػذا التنػػاف
عاد عمى األمة اإلسبلمية بفكائد ال تحصى في تصحيح السنة النبكية كتقكيميػا كتعػدد طرقيػام 

. كمػػػػػػا ظيػػػػػػرت السػػػػػػنف كالمسػػػػػػانيد كالمعػػػػػػاجـ كالمسػػػػػػتدركات كالمسػػػػػػتخرجات  (ِ)كالحمػػػػػػد هلل" 
كالشػػػػركحات.. فمػػػػف المحػػػػدثيف مػػػػف قصػػػػر ىمتػػػػو عمػػػػى تػػػػدكيف الحػػػػديث مطمقػػػػا لػػػػيحفظ لفظػػػػو 

ـ. كمػنيـ مػف أثبػت األحاديػث فػي مسػانيد ركاتيػا كمسػانيد الصػحابة كيثبتػكف كليستنبط لو الحك
فييا ما ركم عف كؿ صحابي عمى حدة. كمنيـ مف بػكب كتابػو عمػى األبػكاب الفقييػةم كمػنيـ 
مف صنؼ كاجتيد في استخراج أحاديث تتضمف ألفاظا لبكية كمعاني مشكمة فكضع ليا كتابػا 

عرابػػػو كمعنػػػاهم كلػػػـ يتعػػػرض لػػػذكر األحكػػػاـم عمػػػى حػػػدةم عمػػػى شػػػرح الحػػػديث كشػػػرح غر  يبػػػو كا 
كمنيـ مف أضاؼ إلى ىذا ذكر األحكاـ كآراء الفقياءم كاستمر ىذا النيه قائمػا لقػركف عديػدةم 
عمػػى فتػػرة مػػف الػػزمف يػػنعـ اهلل عمػػى ىػػذه األمػػة بحػػافظ أك حفػػاظم يمحصػػكف كتػػب األقػػدميفم 

كيتتبعػػػػػكف عممػػػػػاء عصػػػػػرىـ كيزيػػػػػدكف عمييػػػػػام كيصػػػػػححكف أخطاءىػػػػػا أك يشػػػػػرحكف متكنيػػػػػام 
فيمحصكف ركاياتيـ.. كىكذا في كؿ عصرم لػذلؾ كانػت كتػب المتػأخريف أجػدل عمػى الباحػث 
مػػف كتػػب المتقػػدميفم خاصػػة فػػي عمػػـ الجػػرح كالتعػػديؿم ذلػػؾ أنيػػا أحاطػػت بمػػا قالػػو المتقػػدمكف 
ر في كتبيـ المختمفػةم كحكػت األقػكاؿ المتضػاربة فػي الرجػاؿم فػأمكف بػذلؾ االطػبلع عمػى كثيػ

مف األحكاـ الفاصمةم كمف ثـ صحح المتأخركف كحسنكا كضعفكا أحاديػث لػـ يسػبؽ لممتقػدميف 
نما اكتفكا بذكرىا بأسػانيدىام أك نػص أحػدىـ عمػى حكػـ فييػا نظػرا لمػا عممػو عػف  فييا كبلـم كا 

                                                           

 .ُُبلح ص : ( مقدمة ابف الصُ)
 .ّٔ( مقاالت كمحاضرات في الحديث الشريؼ كعمكمو ص : ِ)
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أحػػػد ركاتيػػػام فممػػػا اطمػػػع المتػػػأخركف عمػػػى األقػػػكاؿ المتعارضػػػة فػػػي الرجػػػاؿ أمكػػػنيـ التػػػرجيح 
ا مبػػايرام كمػػا حققػػكا فػػيمف جػػرح ببدعػػة أك رمػػي بيػػا مػػف الػػركاةم فمحصػػكا تمػػؾ فأصػػدركا حكمػػ

سراؼ في تجريح الرجاؿ   . (ُ)الكتب خاصة التي بيا غمك كا 
كىكػػذام ازدىػػرت السػػنة النبكيػػة كبمبػػت أكجيػػام خاصػػة فػػي القػػركف الثالػػث كالرابػػع 

كازدىػػرت المػػدارس  كالخػػامس اليجػػرمم كبازدىارىػػا ازدىػػرت كػػؿ العمػػـك الشػػرعية بػػبل اسػػتثناءم
الفقييػةم كاجتيػد أئمتيػػا فػي الكقػػائع كاألحػداث التػػي طػرأت ليػػـ كعرفيػا عصػػرىـم فقضػكا كأفتػػكا 

 كشرعكا عدة أحكاـ استنبطكىا باجتيادىـ مف متكف السنة النبكية المطيرة.
 الفصل الثالث

 أسباب االنحراف في فيم السنة النبوية في العصر الحديث
 جمود الفكري والمعرفي :المبحث األول : فترة ال

مرت السنة النبكية بعد ىذه الفتػرة الذىبيػة بفتػرة أخػرل حالكػةم عرفػت بفتػرة الجمػكد 
الفكػػػرم كالمعرفػػػػيم تعطػػػػؿ فييػػػػا العقػػػؿ عػػػػف أداء دكره فػػػػي فيػػػػـ السػػػنة كاسػػػػتنباط مػػػػف متكنيػػػػا 

ىػػذه األحكػػاـم فتكقػػؼ االجتيػػاد كسػػاد التقميػػدم كاتسػػعت رقعػػة الخرافػػة كاألسػػطكرة. كمػػا عرفػػت 
 الحقبة تعصبا مذىبيا خطيرام لعب الجيؿ بالسنة النبكية فيو دكره البارز.

 توقف االجتياد وسيادة التقميد : -ٔ
إف كتػػػاب اهلل كسػػػنة رسػػػكلو كالمبػػػة العربيػػػةم ىػػػي الركػػػائز الػػػثبلث التػػػي قػػػاـ عمييػػػا 

الػببلد اإلسبلـ كبنى حضارتوم لذا نجد المسمميف األكائػؿ قػد حرصػكا عمػى نشػر ىػذه المبػة فػي 
المفتكحةم فحذقيا الناس كأتقنكىام ككاف حرصيـ عمييا شديدام ألنيا لبػة الػديف كجػزء ال يتجػزأ 
منػػوم حتػػى أف ىػػذه المبػػة ازدىػػرت عمػػى يػػد األعػػاجـم كمػػا ازدىػػرت عمػػى يػػدىـ عمػػـك اإلسػػبلـ 
بفضميا. لكف ىذه العناية بالمبة العربية بػدأت تضػعؼ بعػد القػرف الثػامف اليجػرمم خاصػة فػي 

رة الحكػـ العثمػانيم فقػد أكلػت ىػذه الدكلػػة اىتمامػا كبيػرا لمقػكة العسػكرية كالسػمطافم كانشػػبمت فتػ
بالفتكحاتم كلـ تيتـ بالمبة العربية كال بنشر العمـم فأىممػت الجانػب الفكػرم كالمعرفػيم فتكقػؼ 
االجتيػػػادم كتعػػػذر اسػػػتنباط األحكػػػاـ مػػػف السػػػنة لمػػػف ال يعػػػرؼ ىػػػذه المبػػػةم كاضػػػطرب عمػػػى 
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ف فيـ األحكاـ كتطبيقيام فانخفض المستكل الفكرم كالتشريعي فػي الدكلػةم فسػاد األمػة المسممي
 جمكد فكرم كتشريعي خطير كاتسعت دائرة التقميد.

 التعصب المذىبي : -ٕ
بػػػػرز التعصػػػػب المػػػػذىبي كبمػػػػغ مػػػػداه فػػػػي ىػػػػذه الحقبػػػػة الحالكػػػػة مػػػػف تػػػػاريخ األمػػػػة 

ارس الفقييةم التي ساىمت فػي ازدىػار اإلسبلميةم فبعد عصر األئمة المجتيديف مؤسسي المد
دكلػػػة اإلسػػػبلـم ككاكبػػػت تطكرىػػػام كبعػػػد عصػػػر تبلميػػػذىـ الػػػذيف سػػػاركا عمػػػى نيجيػػػـم فتتبعػػػكا 
صػػحة الػػدليؿ كبيػػاف كجػػو االسػػتدالؿ كالتفريػػع عمػػى األحكػػاـم كشػػرحكا المسػػائؿ كرجحػػكا الػػراجح 

ىبيـم فانصػػػرفت عمػػػى المرجػػػكح... إلػػػخم كرثيػػػـ قػػػـك أضػػػاعكا الفقػػػو بتعصػػػبيـ األعمػػػى لمػػػذا
عنػػايتيـ إلػػى تأييػػد مػػذىبيـ باإلشػػادة باألئمػػة كأصػػحاب المػػذاىبم فصػػرفيـ ذلػػؾ عػػف االىتمػػاـ 
بالسػػنة النبكيػػة كاسػػتنباط مػػف متكنيػػا األحكػػاـم كصػػار الكاحػػد مػػنيـ ال يػػرجح مػػف السػػنة إال مػػا 
يػػد يكافػؽ مذىبػػوم فانحصػرت أبحػػاثيـ فػي مػػذاىبيـم كتقاعسػكا عػػف االجتيػادم فأصػػبح ىميػـ تقم

المسػػػائؿ الفقييػػػة دكف تبصػػػرم كبمػػػغ تقميػػػدىـ أف قػػػالكا : كػػػؿ آيػػػة أك حػػػديث يخػػػالؼ مػػػا عميػػػو 
أصحابنا فيك مؤكؿ أك منسػكخ. كجعمػكا تقميػد المػذاىب التػي ينتمػكف إلييػا فرضػا عمػى المسػمـم 
كحرمػػكا االجتيػػاد عمػػى المسػػمميف. فعػػرؼ الفقػػو فػػي ىػػذه الحقبػػة انحطاطػػا خطيػػرام ككػػاف سػػببا 

حطػػاط المسػػمميف كزكاؿ دكلػػتيـ. كقػػد بمػػغ جيػػؿ الفقيػػاء فػػي ىػػذه الحقبػػة أف كقفػػكا رئيسػػا فػػي ان
جامػػديف أمػػاـ كػػؿ جديػػدم فكثػػرت الفتػػكل بتحػػريـ التقنيػػات الجديػػدة التػػي عرفتيػػا أكربػػا كالمطػػابع 

إلػػى أف صػػار الفقػػو معػػزكال عػػف المجػػاؿ التشػػريعي  ! كاليػػاتؼم فحرمػػكا طبػػع القػػرآف الكػػريـ...
مي... كجاء االحتبلؿ األكربي ليقضي عمى البقية الباقية منػوم كيسػتبدلو داخؿ المجتمع اإلسبل

بػػالقكانيف الكضػػعيةم كيقفػػؿ بػػاب تعممػػػو كتعميمػػو فػػي كجػػو المسػػمميفم فمػػػـ يبػػؽ لػػو أسػػاس فػػػي 
.  المدارس إلى اليـك

 التصوف والزىـد : -ٖ
بحكا برز المتصكفة كالزىاد عمى الساحة الفكرية اإلسػبلمية كأمسػككا بزماميػام كأصػ

خبلؿ ىػذه الحقبػة ىػـ مصػدر العمػـ الشػرعي كالفتػكلم فعظػـ شػأنيـ بػيف النػاس فػي طػكؿ بػبلد 
اإلسبلـ كعرضيام كأصبح ليـ طػرؽ كأتبػاع كأضػرحة يشػد إلييػا الرحػاؿم كنشػطت الخرافػة فػي 
صػػفكفيـ مقتحمػػة ميػػداف األفكػػار كالعقائػػد.. لػػتعـ المجتمػػع اإلسػػبلميم فكانػػت ا فػػة العظمػػى 
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جتمع ىذا العصر كاستسمـ ليا كآمف بيا حتػى أضػحت جػزءا ال يتجػزأ مػف حياتػو التي عرفيا م
كانػػػػػدرجت ضػػػػػمف سػػػػجمو الثقػػػػػافيم بػػػػػؿ كضػػػػمف بنيتػػػػػو الدينيػػػػػة  (ُ)كتراثػػػػو الفكػػػػػرم كالمعرفػػػػيم 

كالتشريعية. فقد اكتسحت األصكؿ الدينية في العقيدة اإلسبلمية كبدأت تحػؿ محميػا عمػى حػيف 
الجمػػكد. كىكػػذا أثػػر الفكػػر الصػػكفي عمػػى األمػػةم فصػػار  غفمػػة مػػف ىػػذا المجتمػػع البػػارؽ فػػي

الفيـ السائد لئلسبلـ فيما ركحيا أكثر منو فيما فكريا كسياسيا كتشريعيام فأحدثكا في الػديف مػا 
لػػيس منػػو كزيػػارة األضػػرحة كاالسػػتباثة بأصػػحابيا كالسػػجكد ليػػا كالػػذبح عنػػدىا... كغيرىػػا مػػف 

لقد ضعفت ىمـ المسمميف في تحصيؿ العمػـ كالبحػث المنكرات التي تكقع اإلنساف في الشرؾ. 
فيػوم فعمػي عمػػييـ فيػـ الكتػػاب كالسػنةم كتكقفػػت الرحمػة العمميػة لطمػػب العمػـ كنشػػره بػيف أقطػػار 
بػػبلد المسػػمميفم كتقكقعػػػت الشػػعكب اإلسػػػبلمية عمػػى نفسػػػيام مستسػػممة لثقافػػػة الزىػػد كالتقشػػػؼ 

ف سػقكط عػدد مػف الثبػكر اإلسػبلمية فػػي المحشػكة بالخرافػة كاألسػطكرة. كزاد مػف عزلػة المسػػممي
يػد األكربيػػيفم فانشػػبمكا بالجيػػاد كالػػدفاع كمقاكمػػة عػدك شػػرس دائػػـ التكثػػبم خاصػػة بعػػد سػػقكط 

 األندلس تمؾ المنارة العممية التي أنارت الساحة الفكرية اإلسبلمية لقركف عديدة.
 المبحث الثاني : فترة االنفتاح عمى الثقافة البربية :

 الستعمار الثقافية :مخمفات ا -ٔ
عرفػػت أكربػػا ثػػكرة عمميػػة كفكريػػة شػػاممةم أحػػدثيا مفكركىػػا كفبلسػػفتيا كفػػؽ مػػنيه 
فكرم معيف. فنشأت حركات متعددة كاف ليا أثر في إحداث آراء جديدة عمػى الصػعيد الفكػرم 
كالسياسػػي كالعممػػي ممػػا أدل إلػػى انقػػبلب عػػاـ فػػي الحيػػاة األكربيػػةم كسػػاىمت الثػػكرة الصػػناعية 

ىػذا التبييػر بشػكؿ كبيػر. فرجحػت كفػة العػالـ األكربػي عمػى العػالـ اإلسػبلميم الػذم كقػؼ فػي 
جامدا كحائرا أماـ ىذا التقدـ العممي كالفكرم لمدكؿ األكربية. ثـ سرعاف ما استكلت أكربػا عمػى 
بػػػبلد اإلسػػػبلـم ككجػػػدت المنػػػاخ بػػػو مبلئمػػػا لنشػػػر لباتيػػػا كثقافتيػػػام ككقػػػؼ المسػػػممكف مػػػف ىػػػذه 

لكافػػدة بػػيف مؤيػػد ليػػا كمعػػارضم فريػػؽ رفػػض ىػػذه الثقافػػة ككفػػر ىػػذه الحضػػارةم كنػػادل الثقافػػة ا
بتحػريـ األخػػذ بيػػا. كفريػػؽ تػػأثر بيػػذه الثقافػػة كانبيػر بيػػذه الحضػػارةم كنػػادل باألخػػذ بيػػا كالسػػير 
عمى نيجيا في كؿ شيءم كفريؽ ثالث كاف لػو رأم كسػط كىػك التكفيػؽ بػيف الثقافػة اإلسػبلمية 
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ية. كمف ىذه الفرقة األخيرة برز مفكركف تأثركا بالفمسػفة العقميػة األكربيػة كجمػاؿ كالثقافة األكرب
الديف األفباني كمحمد عبده كرشيد رضا كمحمد إقباؿ كغيرىـم كحممكا لكاء التكفيؽ بػيف العقػؿ 
كالنقؿم كأف الديف ال يعارض العقؿم فكقعكا في انحراؼ خطيرم إذ جعمكا العقؿ ندا لمػكحي فػي 

نسػافم حتػى قػاؿ محمػد عبػده فػي رسػالة التكحيػد : "فػالكحي بالرسػالة اإللييػة أثػر مػف ىداية اإل
آثػػػار اهللم كالعقػػػؿ اإلنسػػػاني أثػػػر أيضػػػا مػػػف آثػػػار اهلل فػػػي الكجػػػكدم كآثػػػار اهلل يجػػػب أف ينسػػػجـ 
بعضػػيا مػػع بعػػض كال يعػػارض بعضػػيا بعضػػا". كأفرطػػكا فػػي اسػػتعماؿ العقػػؿ فػػي فيػػـ القػػرآف 

 النص القرآني كالحديثي ليكافؽ العقؿ. كالسنةم كنادكا بتأكيؿ
كلعب االستشراؽ كالتبشير دكرا بارزا في نشر الثقافػة البربيػة كلباتيػام كالطعػف فػي 
الكتاب كالسنةم فحاككا حكليػا االفتػراءات كاألكاذيػبم ليشػكككا المسػمميف فػي مصػدر عقيػدتيـم 

. كتػأثر  خص الرسػكؿ كتكممكا في أئمة الحػديث كحفػاظ الركايػةم كفػي الصػحابة بػؿ كفػي شػ
بيػػـ الفريػػؽ الثػػاني مػػف المسػػمميف الػػذيف نػػادكا باالنفتػػاح الكمػػي عمػػى أكربػػام فطعنػػكا فػػي اإلسػػبلـ 

. ككػػاف ليػػذه الفئػػة مكانػػة ىامػػة عمػػى السػػاحة  (ُ)كشػػكككا فػػي مصػػداقية السػػنة النبكيػػة المطيػػرة 
العممانيػػة كفصػػؿ الفكريػة كشػػبمكا مناصػػب ىامػػة أيضػػام اسػػتطاعكا مػػف خبلليػػا تطبيػػؽ مبػػادئيـ 

الػػديف عػػف الدكلػػة كعػػف الحيػػاة العامػػة لممسػػمميفم مسػػتبميف الخمػػؿ الكبيػػر فػػي مػػكازيف المجتمػػع 
اإلسػػػبلمي كانحرافػػػو الحػػػاد عػػػف أصػػػكؿ الشػػػريعة كأسػػػس الػػػديفم كمػػػا أحدثػػػو مػػػف فػػػراغ فكػػػرم 
كعقائػػدم فػػي نفػػكس المسػػمميفم فاستسػػممكا بشػػكؿ تمقػػائي ليػػذه الطركحػػات الخطيػػرة دكف أدنػػى 

 مة.مقاك 
أمػػػػا الفريػػػػؽ األكؿ مػػػػف المجتمػػػػع اإلسػػػػبلمي الػػػػذم حمػػػػؿ لػػػػكاء المعارضػػػػة لمثقافػػػػة 
البربيةم فقد حػـر األخػذ بيػا كأصػدر الفتػاكل بتحريميػا كتكفيػر كػؿ مػف يػتعمـ لبتيػا أك عمكميػا 
م كاتيمػكا مػف يقبػؿ عمػى  بما فييا العمـك البحتة كالرياضيات كالفيزياء... كغيرىا مف ىذه العمـك

                                                           

محمد عابد  ( قمت : كمف أحدث افتراءات ىذه الفئة عمى الكتاب كالسنة ما ذىب إليو المفكر المبربيُ)
كأنيا ليست معجزة  الجابرم في كتابو الجديد : مدخؿ إلى القرآف الكريـ : حيث أنكر فيو أمية الرسكؿ 

لوم كأف القرآف ناقص سقطت منو عدة سكر أثناء جمعو. كأف السنة في مجمميا خبر آحادم كا حاد ليس 
 .َِْ-َِّ-َِِ/ُبحجة.. أنظر عمى سبيؿ المثاؿ 
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التػػي  (ُ)إللحػػاد كالزندقػػةم فتقكقعػػت ىػػذه الفرقػػة عمػػى نفسػػيا مستسػػممة لثقافػػة الزكايػػا دراسػػتيا با
تحث عمى الزىد كالتقشؼ. فساىمت كػؿ ىػذه الفػرؽ فػي النيايػةم فػي تعميػؽ اليػكة بػيف المسػمـ 

 كبيف مصادر شريعتو الكتاب كالسنة.
 المصطمحات االيديولوجية الحديثة : -ٕ

مػػع اإلسػػبلميم فقذفػػو بعػػدد مػػف المصػػطمحات كثػػؼ البػػرب مػػف حممتػػو عمػػى المجت
االيديكلكجيػػػػة كاألدكات التمكيييػػػػةم شكشػػػػت عمػػػػى فكػػػػره كعقيدتػػػػوم كمكىػػػػت مضػػػػمكنيا لديػػػػوم 
كالتجديػد كالحداثػػة كالعكلمػة كالحػػكار بػػيف الثقافػات كاألديػػاف... كغيرىػػا مػف ىػػذه المصػػطمحاتم 

كحػػدةم كىػػي الثقافػػة البربيػػةم لتحقيػػؽ غايػػة كاحػػدة : احتػػكاء العػػالـ اإلسػػبلمي فػػي إطػػار ثقافػػة م
كقد نجػح البػرب فػي ىػذا االختػراؽ الثقػافي كالتبػديؿ الحضػارم إلػى حػد بعيػدم غيػر مػف خبللػو 
األفكػػػار كالميػػػكؿ كالتكجيػػػات... كأحػػػدث قطيعػػػة خطيػػػرة بػػػيف المسػػػمـ كمصػػػدر عقيدتػػػو كىمػػػا 

بشػػكؿ مكثػػؼم دكرا ىامػػا فػػي التػػركيه ليػػذه االيػػديكلكجيات  (ِ)الكتػػاب كالسػػنة. كلعػػب اإلعػػبلـ 
كرصدت ليذه الباية أمكاؿ ضخمةم كسخرت ليا طاقات أكاديمية مػف المسػتكل الرفيػعم تفننػت 
فػػػي كضػػػػع ىػػػذه المصػػػػطمحات التمكيييػػػػة كاألدكات االيديكلكجيػػػة فكانػػػػت حممػػػة منظمػػػػة عمػػػػى 

 اإلسبلـ كالمسمميف.
 المناىج التعميمية الحديثة : -ٖ

ب مػػػػػػف خبلليػػػػػػا لباتػػػػػػو كثقافتػػػػػػو التعمػػػػػػيـ ىػػػػػػك البكابػػػػػػة الرئيسػػػػػػية التػػػػػػي مػػػػػػرر البػػػػػػر 
يديكلكجياتو لمعالـ اإلسبلميم لذا عممت الػدكؿ األكربيػة المسػتعمرة عمػى رسػـ منػاىه تعميميػة  كا 

 تتماشى مع طركحاتيا.
ككانػػت العمػػـك الشػػرعية ىػػي المسػػتيدفة بالدرجػػة األكلػػىم فعممػػكا عمػػى تنحيتيػػا عػػف 

قػػة التػػي تركػػت عمػػى حاليػػا بمناىجيػػا المنػػاىه التعميميػػةم الميػػـ بعػػض المؤسسػػات الدينيػػة العتي
التعميميػػػة الجامػػػدةم كالتػػػي فشػػػمت فػػػي مكاكبػػػة ركح العصػػػر كتطكراتػػػوم فتقكقعػػػت كانػػػزكت عػػػف 

                                                           

ي : أماكف خصصيا المتصكفة لتمقيف طرقيـ الصكفيةم فكانت الزاكية القادريةم كالزاكية ( جمع زاكية كىُ)
 التيجانيةم كالزاكية الدرقاكية... كغيرىا مف الزكايا المنتشرة في عدد مف ببلد المسمميف.

التي ( قمت : كأشد خطكرة عمى المسمـم اإلعبلـ الذم اصطمح عمى تسميتو باإلعبلـ اإلسبلميم فالرسالة ِ)
 يمررىا ىذا النكع مف اإلعبلـ تتماشى مع الطرح البربي.
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الساحة الفكريػة كالعمميػةم فمػـ تشػكؿ ليػـ خطػرا يػذكر. كانعكسػت ىػذه األكضػاع عمػى الناشػئةم 
قػة البارقػة فػي قالػب فأعطتنا جيبل منقسػما عمػى نفسػوم أحػدىما خػريه المؤسسػات الدينيػة العتي

مف الجمكد كالتقميدم ال صمة لو بػالعمـك الحديثػة كالمتطػكرةم كا خػر خػريه المعاىػد كالجامعػات 
الحديثػػػة المتشػػػبع بػػػالفكر البربػػػي كعمكمػػػو الحديثػػػة كالمتطػػػكرةم الجاىػػػؿ لمعمػػػـك الشػػػرعية جممػػػة 

 كتفصيبل.
ت ىكتػػػو مػػػع لقػػػد أحػػػدثت ىػػػذه المنػػػاىه التعميميػػػة شػػػرخا فػػػي الجيػػػؿ الكاحػػػدم اتسػػػع

الػػػزمفم ككانػػػت النتيجػػػة : أجيػػػاؿ متعاقبػػػة ال ىكيػػػة ليػػػا كال ىػػػدؼ كال رسػػػالة... ضػػػائعة بػػػيف 
التكجيػػات المختمفػػةم ممػػا سػػيؿ الطريػػؽ أمػػاـ عمميػػة االختػػراؽ الثقػػافي لممجتمػػع المسػػمـ كمحػػك 
 .ىكيتو الذاتيةم كتحكيمو إلى مستيمؾ لمحضارة البربيةم بعدما كاف صانعا لمحضارة اإلنسانية

 الخـاتـمــة
كتختبػر فػي المصػدر  أف تبتمػى ىػذه األمػة فػي سػنة نبييػا  قضػت مشػيئة اهلل 

الثاني مف مصادر شريعتيام ليختبػر اهلل مػف يثبػت قمبػو عمػى الحػؽ ك مػف يزيػغ. فظيػر التزيػد 
م كألصػػػػقت األكاذيػػػػب كاالفتػػػػراءات بسػػػػنتو  المشػػػػرفةم كأصػػػػبحت الركايػػػػات  عمػػػػى الرسػػػػكؿ 

ى نطػػاؽ كاسػػعم تمقػػف فػػي المجػػالس ك الحمقػػات العمميػػة ك عمػػى المنػػابر. ك الكاىيػػة تتػػداكؿ عمػػ
مباشػػرة كػالفتف السياسػػية التػي عرفتيػػا األمػة اإلسػػبلمية  تعػددت أسػباب ظيكرىػػام منيػا أسػػباب

خبلؿ تاريخيا السياسي الطكيؿم الذم شيد طكائؼ ك مشارب ك مػذاىب عديػدةم كػاف ليػا أثػر 
تيػػا. ك منيػػا أسػػباب غيػػر مباشػػر كظيػػكر المحػػف بحكػػـ سػػيء عمػػى السػػنة النبكيػػة ك عمػػى أئم

اتسػػػاع رقعػػػة اإلسػػػبلـم ك دخػػػكؿ أمػػػـ غيػػػر عربيػػػة اإلسػػػبلـم فػػػازداد البمػػػط ك الػػػكىـ فػػػي ركايػػػة 
الحديث مف نكاح متعددة. كؿ ىذه العكامؿ ساىمت في حدكث انحراؼ خطير في فيػـ  السػنة 

باب كبينػػت دكافعيػػا األساسػػيةم النبكيػػة عنػػد المسػػمميف فػػي القػػديـ. ك قػػد استعرضػػت ىػػذه األسػػ
كتناكلتيػػا بالدراسػػة ك التحميػػؿم ك بينػػت أثرىػػا عمػػى الشػػريعة اإلسػػبلمية بشػػكؿ عػػاـم كمػػا بينػػت 
جيػػكد أئمػػة اإلسػػبلـ فػػي حفػػظ السػػنة النبكيػػة. ك حاكلػػت كػػذلؾ الكقػػكؼ عمػػى أسػػباب االنحػػراؼ 

كصػػمت فػػي نيايػػة فػػي فيػػـ السػػنة النبكيػػة فػػي العصػػر الحػػديثم ك بينػػت دكافعػػو األساسػػية. ك ت
م ك إف اختمفػػػت األزمػػػاف  البحػػػثم إلػػػى أف بػػػبلء ىػػػذه األمػػػة فػػػي سػػػنة نبييػػػا مسػػػتمر إلػػػى اليػػػـك
ذا كاف سػمفنا الصػالح قػد بػذلكا جيػكدا عظيمػة مػف أجػؿ تأسػيس  كتباينت الدكافع ك األسباب. كا 
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 م فإننػػا فػػي ىػػذا العصػػر نحتػػاج كػػذلؾ لبػػذؿ مػنيه عممػػي فريػػدم حفظػػكا بػػو سػػنة نبينػػا الكػريـ 
الجيد كي نقعد لمنيه عممي حديث يكافػؽ الزمػاف كالمكػافم نحفػظ بػو سػنة نبينػا مػف الدسػائس 
كالمكائد التي تحاؾ حكليا في كؿ كقت  كحيفم خاصة أف السػنة النبكيػة فػي عصػرنا الحػديث 
تكاجو عدكا شرسا لو مػف اإلمكانػات كالطاقػات كالكػكادر العمميػة المتطػكرةم اسػتطاع حتػى ا ف 

النبكيػػة عػػف السػػاحة الفكريػػة كالعمميػػةم فأحػػدث بػػذلؾ شػػرخا خطيػػرا فػػي جسػػـ األمػػة عػػزؿ السػػنة 
 اإلسبلمية.

كمػػا تكصػػمت فػػي نيايػػة ىػػذا البحػػث إلػػى أف الركايػػات الكاىيػػة لػػـ تعػػد تشػػكؿ خطػػرا 
عمى السنة النبكية في عصرنا الحػديثم ك ذلػؾ بعػدما دكنػت السػنة ك أفػردت لمركايػات الكاىيػة 

أحصت رجاليام بؿ إف االشػتباؿ باإلسػناد ك حفػظ المتػكف بشػكؿ مصنفات خاصة أحصتيا ك 
عػػػاـ لػػػـ يعػػػد مجػػػديا فػػػي العصػػػر الحػػػديثم فػػػبل بػػػد مػػػف تطػػػكير منػػػاىه تعمػػػيـ السػػػنة كتعمميػػػام 
كتكػػكيف كػػكادر عمميػػة متخصصػػة بعيػػدة عػػف الجمػػكد كالتقكقػػع عمػػى كتػػب التػػراثم قػػادرة عمػػى 

ث كمتطػكرم تحفػظ بػو سػنة نبينػا م رصػد تطػكرات العصػرم تسػتطيع التقعيػد لمػنيه عممػي حػدي
حتػػى تعػػكد السػػنة النبكيػػة إلػػى السػػاحة اإلسػػبلمية مػػف جديػػدم كتمعػػب دكرىػػا األسػػاس كمصػػدر 

 ثاني مف مصادر التشريع اإلسبلمي .      
 التوصيـات : 

 االىتماـ بالمبة العربية كتطكير مناىه تعميميا كتعمميا. -
العمػؿ عمػى إخراجػو مػف دائػرة التمقػيف الجامػدم االىتماـ بالتعميـ في مجػاؿ العمػـك الشػرعية ك  -

 ككضع مناىه تعميمية جديدة كمتطكرة.
 االىتماـ بالبحث العممي األكاديمي في مجاؿ العمـك الشرعية عامة كالسنة النبكية خاصة. -
تنميػػة البحػػث العممػػي فػػي العمػػـك الشػػرعيةم بإقامػػة شػػراكة عمميػػة بػػيف مراكػػز البحػػكث كبػػيف  -

 المالية. كتشجيع االستثمار في مجاؿ البحث العممي األكاديمي.المؤسسات التجارية ك 
إنشػػػاء مراكػػػز عمميػػػة يربػػػى داخميػػػا كيكػػػكف جيػػػؿ مػػػف المفكػػػريف كالبػػػاحثيف تككينػػػا مبلئمػػػا  -

 لمكاجية التيارات الفكرية الدخيمة.
 -كالحمد هلل رب العالميػف  -
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 فيـرس المصادر والمـراجـع
 المصحؼ الشريؼ )بركاية كرش(. *
 ىػ.ُّْٓـ في أصكؿ األحكاـ لئلماـ عمي بف أحمد بف حـز األندلسي : ط. مصر سنة اإلحكا *
 ىػ.ُِّٖم مطبعة السعادة مصرم سنة ُاإلصابة في تمييز الصحابة لمحافظ ابف حجر: ط  *
 ىػ.ُّْٗاإلعبلف بالتكبيخ لمف ذـ التاريخ لشمس الديف السخاكم : مطبعة الترقي  *
 ـ.ُٕٕٗم مكتبة المعارؼم بيركتم سنة ِكثير الدمشقي : ط البداية كالنياية عماد الديف بف  *
 تاريخ ببداد لمخطيب الببدادم )أحمد بف عمي( : دار الفكر.  *
 ق.ُّّٕتاريخ العمماء كالركاة لمعمـ باألندلس ألبي الكليد بف الفرضي ط: الخانجي مصر: سنة  *
ؽ األسػػتاذ عبػػد الكىػػاب   تػػدريب الػػراكم شػػرح تقريػػب النػػككم لمحػػافظ جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي بتحقيػػ *

 ىػ.ُّٖٖم مطبعة السعادةم القاىرة سنة ِعبد المطيؼم ط 
 تذكرة الحفاظ لمحافظ شمس الديف الذىبي : دار إحياء التراث العربيم بيركت.  *
 ق.ُُّْمؤسسة الكتب العممية سنة -ِالتقييد ك اإليضاح لمحافظ زيف الديف العراقي ط *
كاألسانيد يكسػؼ بػف عبػد البػر القرطبػيم تحقيػؽ مجمكعػة مػف  التمييد لما في المكطأ مف المعاني *

 ىػ.َُِْم كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميةم المبرب[م سنة ِاألساتذة : ط 
تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة كالمكضكعة ألبي الحسف بػف عػراؽ الكنػاني : مكتبػة  *

 القاىرةم بدكف تاريخ.
 حجر العسقبلني : ط دار صادر بيركت.تيذيب التيذيب لمحافظ ابف  *
 ق َُْٓبيركت سنة  –مطبعة دار الكتب العممية  ُالثقات لمحافظ محمد بف حباف البستي ط *
 ىػ.َُُْالجامع الصحيح لمحمد بف إسماعيؿ البخارم : مطبعة دار الفكر سنة  *
  ركت.الجامع الصحيح لمسمـ بف الحجاج القشيرم بشرح النككم : دار الكتب العمميةم بي *
 ُّٓٗدار الكتب العممية  ُحمية األكلياء ك طبقات األصفياء ألحمد بف عبد اهلل األصفياني ط *
 الخبلصة لمحافظ صفي الديف بف عبد اهلل الخزرجي : مكتبة المطبكعات اإلسبلمية بحمب.  *
 ىػ. َُّٗتحقيؽ أحمد محمد شاكر : دار الفكر سنة  –الرسالة لئلماـ محمد بف إدريس الشافعي  *
 َُٗٗمركز الحضارة العربية سنة  ُرسالة التكحيد محمد عبده  تحقيؽ محمد عمارة ط *
ركض المعطػػار فػػي خبػػر األقطػػار لمحمػػد بػػف عبػػد المػػنعـ الحميػػرمم تحقيػػؽ د. إحسػػاف عبػػاس :  *

 م مكتبة لبناف.ِط
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سػػنف أبػػي داكد سػػميماف بػػف عبػػد اهلل بػػف األشػػعث السجسػػتاني بشػػرح عػػكف المعبػػكدم نشػػره الحػػاج  *
 إيراني : دار الكتاب العربيم بيركت.حسف 

 ىػ.َُُْم مؤسسة الرسالةم ُسير أعبلـ النببلء لمحافظ الذىبي شعيب األرناؤكط : ط  *
 شركط األئمة الخمسة ألبي بكر الحازمي بتعميؽ محمد زاىدم نشر مكتبة عاطؼ بمصر. *
 ىػ.ُِّٓنة الضعفاء الصبير لئلماـ محمد بف إسماعيؿ البخارم : ط حيدر آبادم اليندم س *
 ىػ. ُِّٓالضعفاء الكبير لئلماـ محمد بف إسماعيؿ البخارم : ط حيدر آبادم اليندم سنة  *
الضػعفاء ك المتػػرككيف لئلمػػاـ أبػي عبػػد الػػرحمف النسػائي بتحقيػػؽ بػػكراف الضػناكم ك كمػػاؿ يكسػػؼ  *

 قَُْٓالحكت : ط دار الفكر لمطباعة ك النشر
 ىاب السبكي الشافعي : دار المعرفةم لبناف.طبقات الشافعية الكبرل لتاج الديف عبد الك  *
 فتح البارم شرح صحيح البخارم لمحافظ ابف حجر العسقبلني : دار إحياء التراث العربي. *
 ىػُّٖٖفتح المبيث لشمس الديف السخاكم تحقيؽ عبد الرحمف عثمافم المكتبة السمفيةم المدينة  *
 ََِٔمس الديف  دار الكتب العممية الفتكحات المكية لمحي الديف بف العربي تحقيؽ أحمد ش *
الفرؽ بيف الفرؽ ك بياف الفرقة الناجية منيـ لئلماـ أبي منصكر عبد القاىر بف طاىر الببدادم :  *

 ق .ُّٕٔتحقيؽ محمد زاىد الككثرم ط / الثقافة اإلسبلمية سنة 
 . ُُٕٖالفيرست البف النديـ )محمد بف إسحاؽ( ط لبيسؾ  *
اديػػػث المكضػػػكعة لمشػػػككاني محمػػػد بػػػف عمػػػيم بتحقيػػػؽ األسػػػتاذ عبػػػد الفكائػػػد المجمكعػػػة فػػػي األح *

 ىػ. ُِّٗم سنة ِالرحمف بف يحيى المعممي اليماني : ط 
 قكاعد التحديث لجماؿ الديف القاسمي بتحقيؽ األستاذ محمد بيجة البيطار. *
 م السعادة بمصر. ُالكفاية في عمـ الركاية لمحافظ الخطيب الببدادم : ط  *
 بيركت . -ف منظكر اإلفريقي ط صادرلساف العرب الب *
 ـ.َُّٗم مؤسسة األعمميم بيركتم سنة ِلساف الميزاف لمحافظ ابف حجر العسقبلني : ط  *
 م حيدر أباد.ُالمجركحيف مف المحدثيف البف حباف البستي : ط  *
م مركػػػز األميػػػر   ُمحاربػػػة اإلسػػػبلـ مػػػف داخمػػػو لمػػػدكتكرة سػػػارة بنػػػت عبػػػد المحسػػػف بػػػف جمػػػكم : ط  *

 ىػ.ُِّْمحسف بف جمكم سنة عبد ال
م دار النشػػػػر المبربيػػػػةم الػػػػدار ِمػػػػدخؿ إلػػػػى القػػػػرآف الكػػػػريـ لمػػػػدكتكر محمػػػػد عابػػػػد الجػػػػابرم : ط  *

 البيضاء. 
دار قتيبػػة لمطباعػػة ك النشػػر  ّط -المػػذاىب الفقييػػة اإلسػػبلمية ك التعصػػب المػػذىبي لمحمػػد ناجػػا *

ََُِ. 
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 ـ. ُٓٔٗم بيركت سنة ٓميد : ط مركج الذىب لممسعكدمم تحقيؽ محمد محي الديف عبد الح *
دار المػػػأمكف  ُط  –تحقيػػؽ حسػػػيف سػػميـ أسػػػد  –المسػػند ألبػػػي يعمػػى أحمػػػد بػػف عمػػػي المكصػػػمي  *

 ق.َُْْلمتراث دمشؽ سنة 
معرفػػػة عمػػػـك الحػػػديث لمحػػػاكـ النيسػػػابكرم بتصػػػحيح الػػػدكتكر السػػػيد معظػػػـ حسػػػيف مػػػف منشػػػكرات  *

 المكتب التجارم لمطباعة ك النشر بيركت.
م دار البشائر ُضرات في الحديث النبكم كعمكمو لمدكتكر إبراىيـ بف الصديؽ : ط مقاالت كمحا *

 ىػ. ُِّْاإلسبلميةم بيركتم سنة 
مقدمػػػػة ابػػػػف الصػػػػبلح لمحػػػػافظ أبػػػػي عمػػػػرك عثمػػػػاف بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف المشػػػػيكر بػػػػابف الصػػػػبلح  *

 ق بيركت. ُُّْمؤسسة الكتب الثقافية ِط
 .ََِٖشر دار ابف خمدكف سنة ن –مناقب اإلماـ أحمد بف حنبؿ البف الجكزم  *
م مؤسسػػة الكتػػب ِمنظكمػػة ابػػف الصػػبلح )عثمػػاف بػػف عبػػد الػػرحمف( مػػع التقييػػد كاإليضػػاح : ط  *

 الثقافية.
م مكتبػػة المعػػارؼم الربػػاطم ُالمػػنيه اإلسػػبلمي فػػي الجػػرح كالتعػػديؿ لمػػدكتكر فػػاركؽ حمػػادة : ط  *

 ىػ.َُِْسنة 
 م نشر المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة.ُط المكضكعات ألبي الفرج عبد الرحمف بف الجكزم :  *
 ىػ. ُِّٖم سنة ُميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ لمحافظ شمس الديف الذىبي : ط  *
 -نقد المسمميف لمثنكية كالمجكس مع الرد عمػى ابػف المقفػع بقاسػـ بػف إبػراىيـ بػف إسػماعيؿ الرسػي *

 .َُِْسنة  ُصر طم –تحقيؽ إماـ حتفي عبد اهلل : نشر دار ا فاؽ العربية 
 دار صادر بيركت.–كفيات األعياف ك أنباء الزماف البف خمكاف  *
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 تنزيو االعتقاد عن الحمول واالتحاد
    ((ٔٔ))جابر زايد السميريجابر زايد السميري
  (ٕ)حسن نصر بظاظوحسن نصر بظاظو

 مقدمة
إف الحمد هللم نحمده كنستعينوم كنستبفرهم كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمػف سػيئات  

فبل مضؿ لوم كمف يضمؿم فبل ىادم لوم كأشػيد أف ال إلػو إال اهلل كحػده أعمالنا مف ييده اهللم 
 ال شريؾ لو كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو.

  َُؼوا اهللاَ َحقا ُتَؼاتِِه َوٓ ََتُوُتنا إِٓ َوَأْكُتْم ُمْسؾُِؿون ا الاِذيَن آَمـُوا اتا َ  . (201)آل ظؿران: َيا َأُّيه
 ا الـااُس َ ُؽُم الاِذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَق ِمـَْفا َزْوَجَفا َوَبثا ِمـُْفََم ِرَجاآً َكِِارًا َيا َأُّيه ُؼوا َربا اتا

َْرَحاَم إِنا اهللاَ َكاَن َظَؾْقُؽْم َرقِقباً  ْٕ ُؼوا اهللاَ الاِذي َتَساَءُلوَن بِِه َوا  .  (2)الـساء: َوكَِساًء َواتا
  َُؼوا اهللاَ َوُقوُلوا َقْوًٓ َشِديدًا ُيْصؾِْح َلُؽْم َأْظََمَلُؽْم َوَيْغِػْر َلُؽْم ُذُكاوَبؽُ َيا أ ا الاِذيَن آَمـُوا اتا َ ْم َوَماْن ُيطِاِ  ُّيه

 .  (12)إحزاب: اهللاَ َوَرُشوَلُه َفَؼْد َفاَز َفْوزًا َظظِقَمً 
م كشػػر األمػػكر ىػػدم محمػػد  أمػػا بعػػدم فػػإف خيػػر الحػػديث كتػػاب اهللم كخيػػر اليػػدم 

محػػدثاتيام ككػػؿ محدثػػة بدعػػةم ككػػؿ بدعػػة ضػػبللةم ككػػؿ ضػػبللة فػػي النػػارم اعمػػـ رحمنػػي اهلل 
ياؾم أف النبي  ذ بو مف عمـ ال ينفػعم فقػاؿ فيمػا ركاه  كا  أمرنا أف نسأؿ اهلل عممان نافعانم كنتعكَّ

ذكا بػعنو جابر بف عبد اهلل   م ككػاف (ّ)اهلل مػف عمػـ ال ينفػع": "سػمكا اهلل عممػان نافعػانم كتعػكَّ
 ؾ عمميانم فيقكؿ: "الميـ إني أعكذ بؾ مف عمـ ال ينفعم كمف قمب ال يخشعم كمف ػػػا ذلػػػػػػػػيعممن

                                                           
 ( األستاذ الدكتكر بقسـ العقيدة بكمية أصكؿ الديف بالجامعة اإلسبلمية ببزة .(ُ
 ماجستير في العقيدة اإلسبلمية .( (ِ
(م ّّْٖحديث رقـ ) ( أخرجو ابف ماجو في سننو في كتاب الدعاءم باب ما تعكذ منو رسكؿ اهلل (ّ

[م كأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو ّْٕ/ص ّ( ]جُِٕٗكأخرجو أبك يعمى في مسندهم حديث رقـ)
[م كحسنو األلباني في ُِِ/صٗ( ]جُُٕٗفي كتاب األدبم باب في الرجؿ يكد غبلمو حديث رقـ)
 [.ٖٓ/ ْ( ]ُُُٓالسمسمة الصحيحة" كقاؿ :ىذا إسناد حسفم حديث رقـ  )
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 (ُ.)نفس ال تشبعم كمف دعكة ال يستجاب ليا"
كبعػد بحػث لػيس بالقصػيرم ألقينػا عصػا الترحػاؿم عنػد عمػـ مػف األعػبلـ البػارزيف فػػي  

 كىػػك اإلمػػاـ جػػبلؿ الػػديف السػػيكطيم الػػذم بػػرز فػػي عػػدة فنػػكف مػػف العمػػـم فقػػد تػػاريخ أمتنػػام أال
كقػػع  بػػيف يػػدينا مخطكطػػة ميمػػة اسػػميا )تنزيػػو االعتقػػاد عػػف الحمػػكؿ كاالتحػػاد( جمػػع فييػػا مػػف 
خراجيا إلػى الكجػكدم كػي ينتفػع بيػا  الفكائد كالفرائد الشيء الكثيرم فعقدنا العـز عمى تحقيقيام كا 

 في مجاؿ الحياة.
 في البحث الذم اقتضت طبيعتو أف يككف عمى قسميف:  فمضينا مستعينيف باهلل   

 الدراسة. القسم األول:
 التحقيؽ. القسم الثاني:

 أما الدراسة فجاءت في ثبلثة مطالب: 
 التعريؼ بالمؤلؼ كفيو : المطمب األول:

 اسموم كنسبوم كلقبوم ككنيتو.... 
 كطة كفيو مسائؿ:دراسة تحميمية لممخط المطمب الثاني:

 مصادر الكتاب. األولى:
 منيه المؤلؼ في مخطكطتو. الثانية:
ثبات صحة نسبتو لممؤلؼ. الثالثة:  كا 
 : أىمية المكضكع كالباعث عميو.الرابعة

 دراسة مكضكع المخطكطةالمطمب الثالث: 
 كىك التحقيؽم فإف منيجنا فيو كا تي: أما القسم الثاني:

اد النسخة )أ( نسخة الحػاكم كأصػؿم كنسػخة )ب( ك )ج( لممقابمػة مقابمة النسخم مع اعتم -ُ
 كبياف الفكارؽ بينيما في اليامش.

 عزك ا يات الكريمة إلى سكرىا مع ترقيميا. -ِ

                                                           

تاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستبفارم باب التعكذ مف شر ما عمؿم ( أخرجو مسمـ في صحيحو في ك(ُ
 .ُّْٓ( صِِِٕكمف شر ما لـ يعمؿ )
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تخريه األحاديث كا ثار مف كتب السنة المعتمدةم كبياف الحكـ إف أمكف عمييا كمػا نػص  -ّ
 عميو عمماء الحديث.

      ظانيػػػػا فػػػػي المراجػػػػع المعتمػػػػدة عنػػػػد المؤلػػػػؼ إف تيسػػػػر لنػػػػا ذلػػػػؾم إرجػػػػاع المسػػػػائؿ إلػػػػى م -ْ
 أك مصادر أخرل مكثكقة. 

التعميؽ أحيانان عمى بعض ما اختاره المؤلؼ بػبعض مػا ذكػره غيػره مكافقػة كتعضػيدانم كىػك  -ٓ
 البالب أك مخالفة.

 بياف معاني ما جاء غريبان مف األلفاظ كتحتاج إلى تكضيح. -ٔ
عنػػد ذكػػر الكتػػاب أكؿ مػػرة نػػذكر اسػػـ الكتػػاب كاسػػـ المؤلػػؼ كالمحقػػؽ كرقػػـ عنػػد التكثيػػؽ  -ٕ

 كتاريخ الطبعة إف كجدم كعند تكرار ذكر الكتاب نكتب الكتاب كرقـ الجزء كالصفحة.
ران قمنا بعمؿ ىكامش لمبحػث تضػمف أىػـ المصػادر كالميمػات كخاتمػة فييػا ػػػػػػػػػػػػػػػػثـ أخي 

 أىـ النتائه. 
تحقيقو في مكضعم قمنا باستدراكو في مكضع آخػرم كىػذا جيػد المقػؿ ىذام كما فاتنا 

كال الكمػػاؿ إال لكتابػػو فنسػػتبفر اهلل مػػف  كلػػـ يجعػػؿ اهلل العصػػمة ألحػػد مػػف خمقػػو إال رسػػكلو 
ليو ننيب.  كؿ خطأ أك زلةم كما تكفيقنا إال باهلل عميو تككمنا كا 

 القسم األول
 الدراسة

 يو مسائؿ:التعريؼ بالمؤلؼ كف المطمب األول:
األكلى: اسمو. الثانيػة: نسػبو. الثالثػة: كنيتػو. الرابعػة: لقبػو. الخامسػة: كالدتػو ككفاتػو.  

 السادسة: طمبو لمعمـ. السابعة: مؤلفاتو. الثامنة: ثناء العمماء عميو.
 الدراسة التحميمية لممخطكطةم كفيو مسائؿ: المطمب الثاني:

ية: التكثيؽ كالنسبة. الثالثػة: صػكر النسػخ  األكلى: مصادر الكتاب )المخطكطة(. الثان 
 ك أكصافيا.

 . المطمب الثالث: دراسة موضوع المخطوطة
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 المطمب األول : التعريف بالمؤلف :
عبػػد الػػرحمف بػػف الكمػػاؿم أبػػك بكػػر بػػف محمػػدم بػػف سػػابؽ الػػديفم بػػف الفخػػر عثمػػاف بػػف اســمو: 

ف أبػػي الصػػبلح أيػػكبم بػػف ناصػػر ناظػػر الديػػػف محمػػػدم بػػف سػػػيؼ الػػديف خضػػػرم بػف نجػػػـ الديػػػ
   (ُ)الديف محمدم بف الشيخ ىماـ الديف اليماـ الخضيرم األسيكطي.

كاألسيكطي نسبة إلى مدينة أسيكط الكاقعة غرب النيؿ مػف نػكاحي صػعيد مصػر كىػي نسبتو: 
 أكبر مدف الصعيد.
بػػراىيـ فقػػد كنػػاه بيػػا شػػيخو كصػػديؽ كالػػده القاضػػي عػػز الػػديف أحمػػد بػػف إ كنيتــو: أبــو الفضــل:

الكنػػاني الحنبمػػي. يقػػكؿ السػػيكطي: )فإنػػو سػػألني مػػا كنيتػػؾم فقمػػت لػػو: ال كنيػػة لػػي. فقػػاؿ: أبػػك 
 (ِ)الفضؿ كتبو بخطو(.

 (ْ)ككاف يمقب بابف الكتب. (ّ)ىك جبلؿ الديفم كالظاىر أف كالده ىك الذم لقبو بذلؾلقبو: 
تػػو: )ككػػاف مكلػػدم بعػػد كالدتػػو: قػػاؿ عػػف نفسػػو فػػي شػػأف كالد :-رحمػػو اهلل  –والدتــو ووفاتــو 

المبػػرب ليمػػة األحػػد مسػػتيؿ رجػػب سػػنة تسػػع كأربعػػيف كثمانمائػػةم كحممػػت فػػي حيػػاة أبػػي إلػػى 
 (ُ)الشيخ محمد المجذكب ...(

                                                           

( حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرةم تأليؼ: جبلؿ الديف السيكطيم تحقيؽ محمد أبك الفضؿ ُ)
تحدث بنعمة اهللم [ انظر ترجمتو الكافية في كتابو ككتاب الَُُىػم ]صُّٕٖإبراىيـ الطبعة األكلى

لجبلؿ الديف السيكطيم الطبعة العربيةم كانظر البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابعم تأليؼ: 
ـم دار الكتب العممية ُٖٗٗىػمُُْٖمحمد بف عمي الشككانيم تحقيؽ خميؿ المنصكرم الطبعة األكلى 

ةم تأليؼ جبلؿ الديف عبد الرحمف م كببية الكعاة في طبقات المبكييف كالنحاِِٖ( برقـ ِّٖ/ُبيركت)
ـ الناشر دار الفكر بيركت ُٕٗٗىػم ُّٗٗالسيكطي متحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـم الطبعة الثانية 

(ُ/َُ.) 
م الككاكب السائرة بأعياف المائة العاشرةم تأليؼ: نجـ الديف محمد بف محمد ِّٓ( التحدث بنعمة اهللم صِ)

ىػم الناشر دار الكتب العممية بيركت ُُْٖم الطبعة األكلى البزمم كضع حكاشيو خميؿ منصكر
ُ/ِِٖ . 

 .ِّٓ( انظر التحدث بنعمة اهللم صّ)
ـم ََِِ( انظر األعبلـم تأليؼ: خير الديف بف محمكد بف الزركمي الدمشقيم الطبعة الخامسة عشر ْ)

 .َُّ/ّالناشر دار العمـ لممبلييف 
 . َُ/ُ م كببية الكعاةِّّ/ُ( حسف المحاضرة ُ)
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كذكر الشككاني كفاتو فقاؿ: )ككاف زمف كفاتو يـك الجمعػة تاسػع عشػر جمػادل األكلػى  وفاتو:
 ( .ُ)(-رحمو اهلل  –سنة الحادم عشر كتسعمائة 

حفظ القرآف الكػريـ كلػو دكف ثمػاف سػنيفم ثػـ حفػظ كتػاب عمػدة األحكػاـ فػي الفقػو معمم: طمبو ل
لعبػػد البنػػي المقدسػػي كشػػرحو البػػف دقيػػؽ العيػػدم كمنيػػاج النػػككم كألفيػػة ابػػف مالػػؾ فػػي النحػػكم 
كمنياج البيضاكم في األصكؿ؛ كتنقؿ بيف العمماء يأخػذ عػنيـ فنػكف العمػـ؛ كيقػكؿ عػف نفسػو: 

أف الػػػذم كصػػػمت إليػػػو مػػػف ىػػػذه العمػػػـك السػػػبعة سػػػكل الفقػػػو كىػػػي )التفسػػػيرم )كالػػػذم اعتقػػػدهم 
كالحػػديثم كالفقػػوم كالنحػػكم كالمعػػانيم كالبيػػافم كالبػػديع( كالنقػػكؿ التػػي اطمعػػت عمييػػا فييػػام لػػـ 

 (ِ)يصؿ إليو كال عميو أحد مف أشياخيم فضبلن عمف دكنيـ ...(.
فػي  –ة كتاب سكل ما غسػمو كتػاب عنػو لقد ذكر السيكطي أف مؤلفاتو بمبت ثبلثمائمؤلفاتو: 

كلػو "الحػاكم لمفتػاكل" فػي الفقػو كعمػـك  (ّ)التفسير كالقراءات كالحديث كالفقػوم كالعربيػة كا داب.
التفسػػػير كاألصػػػكؿ كالنحػػػك كاإلعػػػراب كسػػػائر الفنػػػكفم يقػػػع فػػػي نحػػػك مػػػف خمسػػػيف كسػػػبعمائة 

 رة لو.صفحةم كيحكم ثماف كسبعيف كتابان مذككر معظميا في حسف المحاض
يقػػكؿ الشػػككاني: )اإلمػػاـ الكبيػػر صػػاحب التصػػانيؼ ... أجػػاز لػػو أكػػابر  ثنــاء العممــاء عميــو:

العممػػاء مػػػف سػػػائر األمصػػػارم كبػػػرز فػػػي جميػػػع الفنػػػكف كخاصػػػة األقػػػراف كاشػػػتير ذكػػػرهم كبعػػػد 
كيقػكؿ البػزم:  (ُ)صيتوم كصنؼ التصانيؼ المفيدة كالجامعييف في الحديث كالدر المنثكر..(.

   (ِ.)إلفتاء كالتدريس... كألؼ المؤلفات الحافمة الكثيرة الكاممة الجامعة النافعة ...()أجيز با
كنقػػكؿ أف اإلمػػاـ السػػيكطي رغػػـ سػػعة عمػػـ كاطبلعػػو لكنػػو كػػاف يعتػػد بػػأقكاؿ األشػػاعرة 
كالصكفية؛ ألنو كاف يجمع كؿ شيء مف العمـك كعقيدتو أشعرية؛ لكف في ىػذا المخطػكط نيػه 

ماعة في إثبات صفة العمك كخػالؼ فييػا الصػكفية كاعتػذر لبعضػيـ كقػاـ منيه أىؿ السنة كالج
 قة ألكسعنا الحديث في ىذا المجاؿبتأكيؿ أقكاؿ بعضيـ كغير ذلؾم كلكال حدكد البحث الضي

                                                           

 . ّّّ/ُ( البدر الطالع م ُ)
 . ّّّ/ُ( حسف المحاضرة م ِ)
 . ّّٖ/ُ( حسف المحاضرة م ّ)
 . ِّٖ/ُ( البدر الطالع م ُ)
 . ِِٕ/ُ( انظر الككاكب السائرة م ِ)
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 المطمب الثاني : "دراسة تحميمية لممخطوطة" .
ادر صػػرح لقػػد كػػاف المؤلػػؼ كثيػػر النقػػؿ عػػف ا خػػريفم فينػػاؾ مصػػأواًل: مصــادر المخطوطــة: 

باسػميا كأخػػرل لػـ يصػػرح. كىػذه المصػػادر التػػي رجػع إلييػػام ىػي فػػي مكضػكعات شػػتى ككتػػب 
 عمـ الكبلـ كالتفسير كغيرىا.

ليؾ تفصيؿ ما سبؽ ذكره:   كا 
 أواًل : كتب عمم الكالم:

 اإلرشاد لمجكيني . -ُ
 أصكؿ الديف ألبى بكر بف فكرؾ . -ِ
 المحصؿ في أصكؿ الديف لمرازم . -ّ
 مكاقؼ لمجرجاني .شرح ال -ْ
 شرح المقاصد لمتفتازاني . -ٓ

 ثانيًا :كتب العقيدة :
 القكاعد الكبرل تأليؼ لمعز ابف عبد السبلـ . -ُ
 تأليؼ عبد اهلل بف محمد بف أيمف النكرم األصفياني .  معيار المريديف -ِ
 ابػػػف عمػػي بػػػف عبػػد اهللتػػػأليؼ  نيػػه الرشػػاد فػػػي الػػرد عمػػػى أىػػؿ الكحػػػدة كالحمػػكؿ كاالتحػػاد -ّ

 محمد بف الييصـ اليركم.
 جمع الجكامع لمسبكي . -ْ

 ثالثأ: كتب الرقائق :
 مدارج السالكيف البف القيـ . -ُ
 حمية األكلياء ألبي نعيـ األصفياني . -ِ
 إحياء عمـك الديف لمبزالي . -ّ

 رابعًا: كتب التفسير :
 تفسير البيضاكم . -ُ

 خامسًا: كتب الحديث :
 فى لمقاضي عياض.الشفا في حقكؽ المصط -ُ
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 توثيق ونسبة مخطوطة )تنزيو االعتقاد عن الحمول واالتحاد( :: ثانياً 
       لقػػػػػد تػػػػػكافرت لػػػػػدينا األدلػػػػػة الكافيػػػػػة التػػػػػي تثبػػػػػت أف ىػػػػػذه المخطكطػػػػػة لجػػػػػبلؿ الػػػػػديف

 عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد السيكطيم كىي:
 .ّْٗص ُكجكد النسخة المطبكعة ضمف كتابو )الحاكم لمفتاكل( ج  .ُ
 ذكرىا السيكطي ضمف ما نسبو إلى نفسو مف مكاضيع في فيارسو. .ِ
في كتابػو ىديػة  الباباني ( كذكرىاْْٗ/ُذكرىا الحاجي خميفة  في كتابو كشؼ الظنكف ) .ٖ

 (.ُِٖ/ُ) -العارفيف 
 أف نسخ المخطكطة مكتكب عمييا العنكاف كاسـ المؤلؼ.  .ْ

ث نسػػخم اثنتػػاف مخطكطتػػافم اعتمػػدنا فػػي تحقيػػؽ ىػػذه المخطكطػػة عمػػى ثػػبلوصــف النســا : 
 كاألخرل مطبكعة.

أٌما النسخة األكلػى المخطكطػة: فيػي مصػكرة مػف مكقػع مخطكطػات األزىػر الشػريؼ 
( كرقػػو فػػي كػؿ كرقػػة صػفحتافم كخطيػػا يسػػير القػراءة  كىػػى مكتممػػة  ٖمصػرم عػػدد أكراقيػا ) 

ا بػػالحرؼ ) ب (م كال يكجػػد عمييػػا مقػػاببلت كال تػػاريخ لمنسػػخ كال اسػػـ لناسػػخ؛ كقػػد رمزنػػا إلييػػ
 كالنسخة الثانية )ج( تشبو األكلى كلكنيا امتازت بكرقة زائدةم ككانت أجكد حظان. 

أما النسخة المطبكعػةم فقػد رمػزت ليػا بػالرمز )أ( كجعمتيػا أصػبل لمػا امتػازت بػو مػف 
 كضكح.

كقػػػد أفػػػاد ناشػػػر كتػػػاب "الحػػػاكم لمفتػػػاكل" كىػػػي دار الكتػػػب العمميػػػة أف ىػػػذه النسػػػخة 
سػػختنا الممتػػازة كركجعػػت عمػػى نسػػخ دار الكتػػب المصػػرية كدار الكتػػب األزىريػػة طبعػػت عمػػى ن

فجػػػاء فييػػػا زيػػػادات كثيػػػرة كتصػػػحيحات قيمػػػة م كعنػػػي بنشػػػره جماعػػػة مػػػف طػػػبلب العمػػػـ سػػػنة 
 ىػ.ُِّٓ

   كىي ضمف الجزء األكؿ مف الحاكم لمفتاكل.
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 الثًا : نماذج مصورة من نسا المخطوط. ث
 الصفحة األولى من النسخة )ب (                              

 

 
 

 الصفحة األخيرة من النسخة)ب(

 
 



 

-ُٖٕ- 

 المطمب الثالث : دراسة موضوع المخطوطة .
 تعريف الحمول في المغة واالصطالح:

مػكالن كمنيػا  الحمول فـي المغـة: ػبلم كحي ػؿ  كيىًحػؿ  حى ػؿَّ كمنػو يىحي جمػع حػؿَّ كىػي مػف أصػؿ الفعػؿ حى
ػػػؿَّ الم ػػػؿَّ المكػػػافى حى ؿى بػػػو كاٍحتىمَّػػػوي كبػػػو فيػػػك حػػػاؿ  حى م كمنػػػو الحمػػػكؿ كىػػػك اتحػػػاد (ُ)كػػػافى أم نىػػػزى

 (ِ)الجسميف بحيث تككف اإلشارة إلى أحدىما إشارة إلى ا خر.
ــول فــي االصــطالح: ىػػك الػػزعـ بػػأف اإللػػو قػػد يحػػؿ فػػي جسػػـ عػػدد مػػف عبػػادهم أك بعبػػارة  الحم

كجػؿ  ؿ بيػذا القػكؿ أف اهلل م كيقصد أصحاب الحمػك (ّ)أخرل أف البلىكت يحؿ في الناسكت
 قد حؿ في كؿ الككف في الشجر كالحجر كاإلنساف كالحيكاف كالبحر كالجبؿ كالمنخفض.

 تعريف االتحاد في المغة واالصطالح:
: مػف الفعػؿ الثبلثػي كحػد يقػكؿ بػف فػارس: الػكاك كالحػاء كالػداؿ: أصػؿه كاحػد االتحـاد فـي المغـة

كمنػػو اتحػد بمعنػػى انفػػرد كالشػػيئاف أك  (ْ)يػػدؿ  عمػى االنفػػرادمكمنػو آحػػاد كأيٍحػػدافه كاسػتٍأحد كاتحػػد 
 (ٓ)األشياء صارت شيئنا كاحدنا.

عرفو الكفكمى بقكلو: االتحاد شيكد الكجكد الحؽ الكاحد المطمؽ  االتحاد في االصطالح:
الذم لكؿ مكجكد بالحؽ فيتحد بو الكؿ مف حيث ككف كؿ شيء مكجكدا بو معدكما بنفسو ال 

 .(ٔ) لو كجكدا خاصا اتحد بو فإنو محاؿ مف حيث أنو

                                                           

( انظر القامكس المحيطم تأليؼ: محمد بف يعقكب الفيركزآبادمم بدكف طبعةم دار الكتب العممية بيركت ُ)
(ُ/ُِْٕ.) 

(  المعجـ الكسيط المعجـ الكسيطم تأليؼ إبراىيـ مصطفى كغيره تحقيؽ/ مجمع المبة العربيةم دار النشر: ِ)
 (.ُْٗ/  ُدار الدعكة )

 .ٕٔ(  المعجـ الفمسفي: ص ّ)
(م كلساف ّٕٗ/ٕ(م كتاج العركس مف جكاىر القامكس)َٗ/ٔ( انظر معجـ مقاييس المبة البف فارس )ْ)

 (.َٕ/  ّالعرب )
 (.َُُٔ/  ِانظر المعجـ الكسيط )(  ٓ)
محمد المصرمم الطبعة  -( الكميات ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكمم تحقيؽ: عدناف دركيش ٔ)

 (.ّّ/  ُـ الناشر: مؤسسة الرسالةم بيركت )ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗاألكلى



 

-ِٖٕ- 

كعرفػػو الجرجػػاني بقكلػػو: االتحػػاد ىػػك تصػػيير الػػذاتيف كاحػػدة ك ال يكػػكف إال فػػي العػػدد 
مف االثنيف فصاعدام في الجنس يسمى مجانسة ك في النكع مماثمػة ك فػي الخاصػة مشػاكمة ك 

مناسػبة كفػي كضػع في الكيؼ مشابية كفي الكـ مسػاكاة كفػي األطػراؼ مطابقػة كفػي اإلضػافة 
يعني أنو في حالة االتحاد قػد يفقػد الشػيء بعػض أكصػافو الذاتيػة أك بعػض  (ُ)األجزاء مكازنة.

 خصائصو فيتحد في غيره فيككف فيو الذاتاف متداخمتيف. 
 القول بالحمول واالتحاد :

حػؿ فػي   أكؿ مف قػاؿ بػالحمكؿ كاالتحػاد قبػؿ اإلسػبلـ ىػـ النصػارل قػالكا: إف اهلل 
كتػػػػبعيـ فػػػػي ذلػػػػؾ  (ِ)فقػػػػالكا: عبػػػػارتيـ المشػػػػيكرة حػػػػؿ البلىػػػػكت فػػػػي الناسػػػػكتم  عيسػػػػى 

 (ّ)الفبلسفة المشائيف فقالكا: إف النفس إذا عقمت شيئا اتحدت مع الصكرة المعقكلة.
كحيف ترجمت كتب الديانات األخرل تأثر فبلسفة المسمميف بيذا القكؿ كنقمكه إلى 

في اإلسبلـ  المتصكفة فكانكا يقكلكف لممنقطع عف  المسمميف كأكؿ مف قاؿ بالحمكؿ كاالتحاد
كأخذكا ىذه الفكرة مف رىباف النصارل  (ْ)الدنيا المتكجو إلى اهلل تعالى قد يتحد مع اهلل تعالى 

ألنيـ يجمسكف داخؿ دكر العبادة كيتفرغكف ليامفتسرب إلى المتصكفة مف ىؤالء ىذه العقيدة 
عقيدة فمنيـ مف اثبت صفة العمك لمرحمف مثؿ عبد كلكف ليس كؿ المتصكفة يقكلكف بيذه ال

القادر الجيبلني كمنيـ مف اعتقد بفكرة الحمكؿ كأكؿ مف أعمف ىذه الفكرة منيـ ىك الحسيف 
كقكؿ المتصكفة بالحمكؿ كاالتحاد قكؿ باطؿ ال يجكز ألف ال أحد  (ٓ)بف منصكر الحبلج.

ُن َظَذ الَعْرِش ]عرشو فقاؿ :  أعمـ باهلل مف اهلل كاهلل أثبت لنفسو صفة العمك عمى ْْحَ الرا

  . {5}طه:[ اْشَتَوى
                                                           

كعمؽ عميو نصر الديف  (  التعريفاتم تأليؼ العبلمة عمي بف محمد بف عمي الحسيني الجرجانيم حققوُ)
 (.ِِ/  ُـم الناشر شركة القدس لمتصدير القاىرة )ََِٕتكنسيم الطبعة األكلى 

(  فرؽ معاصرة تنسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيام تأليؼ د.غالب عمي عكاجيم الطبعة الثالثة ِ)
 (.َْٖ/ِـم الناشر دار البينة لمنشر كالتكزيع دمنيكر )ُٕٗٗىػمُُْٖ

 (.ّّ/  ُ) -انظر الكميات ػ ألبى البقاء الكفكمى   (ّ)
 (  انظر المرجع السابؽ.ْ)
 (.َْٖ/ِ(  انظر فرؽ معاصرة تنسب لئلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا )ٓ)



 

-ّٖٕ- 

 الفرق بين الحمول واالتحاد :
كأمػػػا الفػػػرؽ بػػػيف االتحػػػاد كالحمػػػكؿم فػػػإف االتحػػػاد كاتحػػػاد المػػػاء بػػػالمبفم كأمػػػا الحمػػػكؿ 
فكحمػكؿ المػػاء فػػي اإلنػػاءم كالحمػػكؿ يعنػػي كجػػكد شػػيء داخػػؿ شػػيء آخػػر دكف أف يفقػػد أحػػدىما 

يتو أك ذاتيتو أك ماىيتو فتحؿ الذات اإلليية في الػذات اإلنسػانية فيحػؿ عمػى حػد طبيعتو أك ىك 
تعبيػػػرىـ البلىػػػكت فػػػي الناسػػػكتم أمػػػا االتحػػػاد فيكػػػكف أكثػػػر قربػػػان كامتزاجػػػان كتػػػداخبلنم كقػػػد يفقػػػد 

كىػذه العقيػدة تعنػي أف اهلل قػد يحػؿ فػي  (ُ)الشيء الممتػزج ذاتػو أك بعػض صػفاتو كخصائصػو.
اهلل عمػا يقػكؿ الظػالمكف عمػكان كبيػران ػ م كيكػكف ىػك جػزء مػف أجػزاء اإلنسػافم  مخمكقاتو ػ تعػالى

 كىذا ال  يجكز أف يقاؿ في حؽ اهلل سبحانو ألنو سبحانو عاؿو عمى عرشو 
 قسـ شيخ اإلسبلـ بف تيمية الحمكؿ كاالتحاد إلى أربعة أقساـ: أقسام الحمول واالتحاد:
 :  األول: الحمول الخاص

رية مف النصارل كنحكىـ ممف يقكؿ: إف البلىكت حؿ في الناسػكت كىك قكؿ النسطك 
كتدرع بوم كحمكؿ الماء في اإلناءم كىػؤالء حققػكا كفػر النصػارل؛ بسػبب مخػالطتيـ لممسػمميفم 
ككػػاف فػػي زمػػف المػػأمكف؛ كىػػذا قػػكؿ مػػف كافػػؽ ىػػؤالء النصػػارل مػػف غاليػػة ىػػذه األمػػةم كباليػػة 

م كغاليػػة النيسَّػػاؾ م كأئمػػة أىػػؿ بيتػػوف أبػػي طالػػبالرافضػػة الػػذيف يقكلػػكف: إنػػو حػػؿَّ بعمػػي بػػ
الذيف يقكلكف بالحمكؿ في األكلياءم كمف يعتقدكف فيو الكالية أك فػي بعضػيـم كػالحبلج كيػكنس 

 كالحاكـ كنحك ىؤالء.
 :  الثاني:  االتحاد الخاص

كىػػػك قػػػكؿ يعقكبيػػػة النصػػػارلم كىػػػـ أخبػػػث قػػػكالنم كىػػػـ السػػػكداف كالقػػػبطم يقكلػػػكف: إف 
كالناسكت اختمطا كامتزجان كاختبلط المبف بالماءم كىك قكؿ مف كافؽ ىؤالء مػف غاليػة  البلىكت

 المنتسبيف إلى اإلسبلـ.
   الثالث: الحمول العام:

كىػػك قػػكؿ الػػذم ذكػػره أئمػػة أىػػؿ السػػنة كالحػػديث عػػف طائفػػة مػػف الجيميػػة المتقػػدميفم 
كػػػؿ مكػػػافم كيتمسػػػػككف كىػػػك قػػػكؿ غالػػػب متعبػػػدة الجيميػػػة الػػػػذيف يقكلػػػكف: إف اهلل بذاتػػػو فػػػي 

                                                           

ـ ََِِ(  انظر مفيـك التصكؼ كأنكاعو في الميزاف الشرعي متأليؼ أ.د.محمكد الشكبكي الطبعة األكلى ُ)
 (ُّ. )صالناشر مكتبة أفاؽ غزة



 

-ْٖٕ- 

اااََمَواِت َوِِف إَْرِ   بمتشػػػابو مػػػف القػػػرآف كقكلػػػو  َوُههههَو وقولهههه  [ّ : ]األنعػػػاـ  َوُهاااَو اهللاُ ِِف السا

كالرد عمى ىؤالء كثير مشيكر في كبلـ أئمة السػنةم كأىػؿ المعرفػة كعممػاء  [ْ:]الحديد  َمَعُكم  
 الحديث.

   الرابع: االتحاد العام:
ء المبلحػػدة الػذيف يزعمػػكف أنػو عػػيف كجػكد الكائنػػاتم كىػؤالء أكفػػر مػػف كىػك قػػكؿ ىػؤال

 الييكد كالنصارل مف كجييف:
اه بعػد أف ػػػػػػػػػػػػػو كاصطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ قالكا: إف الرب يتحد بعبده الذم قربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف جيػة أف أكلئاألول: 
ػد كغيػره مػف المخمكقػات لػيس ػػػػػػػػػػػػػػػػكف: مازاؿ الػرب ىػػك العبػػػػػػػػػػػػا متحديفم كىؤالء يقكلػػػػػػػػػػػػػلـ يككن

 ىك غيره. 
مف جيػة أف أكلئػؾ خصكا ذلؾ بمف عظَّمكه كالمسيحم كىؤالء جعمكا ذلؾ ساريا في  الثاني:

ذا كاف اهلل  يَن َقاُلوا ]َلَؼْد َكَػَر الاذِ قد قاؿ:  -تعالى  -الكبلب كالخنازيػر كاألقػذار كاألكساخم كا 

م فكيػؼ بمف قػاؿ: إف اهلل ىػك الكفػارم كالمنافقػكفم   {76}املائدة:إِنا اهللَ ُهَو اَدِسقُح اْبُن َمْرَيَم[ 
 (ُ)كالصبيػافم كالمجانيػفم كاألنجاسم كاألنتافم ككؿ شيء.

كأىػػػـ مضػػػار ىػػػذه العقيػػػدة عمػػػى األمػػػة أنيػػػا تكقعيػػػا بكفػػػر أقػػػبح مػػػف كفػػػر النصػػػارل؛ 
بينمػػػػػا ىػػػػػؤالء المتصػػػػكفة جعمػػػػكه ألنػػػػاس معينػػػػيف مػػػػف أكتػػػػػاد  خصػػػػػكه بعيسػػػػى  فالنصػػػػػارل

كأقطػػػاب الصكفيػػػة كغيرىػػػـم كىػػذه المخطكطػػة تشػػرح لنػػا مكضػػكع االتحػػاد كمػػػدل خطػػػكرة فػػػي 
ضافػػػة جديػػة لمػػا فػػي المعرفػػة  أقصػػػر عبػػػارة كأكضػػح مضمػػػكف ممػػػا يجعميػػا ليػػا أىميػػة بالبػػػة كا 

 ى المكتبة اإلسبلمية.مف عمـم ككتاب جديد يضاؼ إل

                                                           

 -ىػ تحقيؽ: أنكر الباز ِٖٕ(  مجمكع الفتاكلم تأليؼ: أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني المتكفى: ُ)
 (.ُّٕ-ُُٕ/  ِـ الناشر: دار الكفاءََِٓىػ / ُِْٔعامر الجزار الطبعة: الثالثةم 



 

-ٖٕٓ- 

 النص محققاً 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
 الحمد هلل كسبلـ عمى عباده الذيف اصطفى .

إال  (ّ)الذم ىك أخك الحمكؿ م أكؿ مف قػاؿ بػو النصػارل (ِ)كاالتحاد (ُ)كؿ بالحمكؿػالق      
اد الكممػة أمو كلـ يعدكه إلػى أحػدم كخصػكه باتحػ (ٓ)أك بو ك]بمريـ[ (ْ) أنيـ خصكه بعيسى 

دكف الػػذات بحيػػث أف عممػػاء المسػػمميف سػػمككا فػػي الػػرد عمػػييـ طريػػؽ إلػػزاميـ بػػأف يقكلػػكا بمثػػؿ 
ذا سػػممكا بطػػبلف ذلػػؾ لػػـز  ذلػػؾ فػػي مكسػػى  كفػػي الػػذات أيضػػان كىػػـ ال يقكلػػكف بػػاألمريفم كا 
 (ٔ)إبطاؿ ما قالكه.

 

                                                           

بو امتزاجان كامبلن في  ( الحمكؿ ىك: تجسيد الخالؽ في المخمكؽ بحمكلو في بعض بني اإلنساف مكامتزاجوُ)
الطبيعة كالمشيئة بحيث تتبلشى الذات اإلنسانية في الذات اإللييةم كتنمحي اإلثنينية كالتباير في كحدة 
غير منفصمة بيف ذاتيف كانتا متميزتيف فصارتا متحدتيف كمتجانستيف. المكسكعة الميسرة في األدياف 

ىػم دار الندكة ُُْٖحماد الجينيم الطبعة الثالثة كالمذاىب كاألحزاب المعاصرةم إشراؼ د.مانع ابف 
 منزه عف ذلؾ. ( كىذا ال يقع في الذات اإلليية كاهلل ََُٔ-َُٗٓ/ صِالعالمية الرياض )ج

(  االتحاد ىك أحد العقائد الكثنية الدخيمة عمى عالمنا اإلسبلمي كيمبي الفرؽ بيف الخالؽ كالمخمكؽ كعرفو ِ)
الكجكه الحؽ الكاحد المطمؽ الذم الكؿ مكجكد بالحؽ فيتحد بو الكؿ مف حيث الجرجاني بقكلو ىك: شيكد 

ككف كؿ شيء مكجكدا بو معدكما بنفسو ال مف حيث إف لو كجكدا خاصا اتحد بو فإنو محاؿم ك قيؿ 
االتحاد امتزاج الشيئيف ك اختبلطيما حتى يصيرا شيئا كاحدا التصاؿ نيايات االتحاد. انظر التعريفات 

 (.َِي)صلمجرجان
 (  ىـ مف عيباد الصميب.ّ)
 .حؿ في جسـ عيسى  (  كذلؾ بقكليـ حؿ البلىكت في النسكت أم أف اهلل ْ)
 (  في ج مريـ ٓ)
اتحد مع اهلل كحؿ اهلل في جسدهم  (  أم أف عمماء المسمميف ينكركف عمى النصارل قكليـ بأف عيسىٔ)

ذا خاص بعيسى كلـ يقع مع أحد مف إخكانو فيقكلكف ليـ عمى فرض صحة ما قمتمكه فمماذا كاف ى
براىيـ عمييـ أجمعيف الصبلة كالسبلـ كغيره.    األنبياء مثؿ مكسى كا 



 

-ٖٕٔ- 

كحاشػاىـ مػف  م(ِ)بسمة اإلسبلـ فمـ يبتػدع أحػد مػنيـ ىػذه البدعػة (ُ)كأما المتكسمكف 
نمػػا مشػػى ذلػػؾ (ْ)كأصػػح لبػػان مػػف أف يمشػػي عمػػييـ ىػػذا ]الحػػاؿ[ (ّ)ذلػػؾ ألنيػػـ أذكػػى] فطػػرة[ م كا 

م غيػػػػر أف طائفػػػػة مػػػػف غػػػػبلة (ٓ)عمػػػػى النصػػػػارل ؛ ألنيػػػػـ أبمػػػػد الخمػػػػؽ أىٍذىانػػػػان كأعمػػػػاىـ قمكبػػػػان 
صػارل فػي زادكا عمى الن (ٖ)نقؿ عنيـ أنيـ قالكا بمثؿ ىذه المقالة ]ك[ (ٕ)]الصكفية[(ٔ)المتصكفة

عمػػى  (ٗ)تعديػػة ذلػػؾ كالنصػػارل قصػػركه عمػػى كاحػػد م فػػإف صػػح ذلػػؾ عػػنيـ فقػػد زادكا فػػي الكفػػر
النصارل م كأحسف مػا اعتػذر عمػف صػدرت منػو ىػذه الكممػة الدالػة عمػى ذلػؾ كىػي قكلػو: "أنػا 

عقػػؿم كقػػد رفػػع اهلل التكميػػؼ  (ُُ)بأنػػو قػػاؿ ذلػػؾ فػػي حػػاؿ سػػكر ك]اسػػتبراؽ غيبكبػػة[ (َُ)الحػػؽ"
                                                           

 (  أم الذيف يكصفكف باإلسبلـ كيسمكا مسمميف. ُ)
( البدعة ىي الفعمة المخالفة لمسنة سميت البدعة؛ ألف قائميا ابتدعيا مف غير مقاؿ إماـ كىي األمر ِ)

 (.ٕٗـ يكف عميو الصحابة كالتابعكف كلـ يكف مما اقتضاه الدليؿ الشرعي التعريفات )صالمحدث الذم ل
 (  في ج فطنةّ)
 (  في أمج المحاؿْ)
 .ّٗ(  كلذلؾ أطمؽ اهلل عمييـ الضاليف ؛ألنيـ ترككا الحؽ عمى جيؿ كضبلؿ. انظر تفسير السعدم صٓ)
ا مف الظاىر في الباطف كباطنا فيرل حكميا ( فالتصكؼ الكقكؼ مع ا داب الشرعية ظاىرا فيرل حكمئ)

مف الباطف في الظاىر فيحصؿ لممتأدب بالحكميف كماؿ كقيؿ مذىب كمو جد فبل يخمطكنو بشيء مف 
خماد صفات البشرية كمجانبة  اليزؿ كقيؿ تصفية القمب عف مكافقة البرية كمفارقة األخبلؽ الطبيعية كا 

انية كالتعمؽ بعمـك الحقيقة كاستعماؿ ما ىك أكلى عمى السرمدية الدعاكل النفسانية كمنازلة الصفات الركح
في الشريعة كقيؿ ترؾ االختيار  كالنصح لجميع األمة كالكفاء هلل تعالى عمى الحقيقة كاتباع رسكؿ اهلل 

كقيؿ بذؿ المجيكد كاألنس بالمعبكد كقيؿ حفظ حكاسؾ مف مراعاة أنفاسؾ كقيؿ اإلعراض مف 
(.كال َُْصفاء المعاممة مع اهلل تعالى كأصمو التفرغ عف الدنيام التعريفات )صكقيؿ ىك  -االعتراض

بد مف التكضيح أف مف التصكؼ ما ىك محمكد الذم ىك بمعنى الزىد كمنو ما ىك مذمـك مثؿ ما يقـك 
 اليـك في الزكايا مف ببليا كبدع كشركيات مف ضرب الشيش كاحتقار الناس كغيره.

 (  ساقطة مف أمج .ٕ)
 (  ساقطة مف ج.ٖ)
(  الكفر تبطية ما حقو اإلظيار كالكفراف ستر نعمة المنعـ بترؾ أداء شكرىا كأعظـ الكفر جحكد الكحدانية ٗ)

 (.َٔٔ/  ُأك النبكة أك الشريعة. التعاريؼ )
( كسير أعبلـ النببلء    َُْ/ِ( كىذا ىك قكؿ الحسيف بف منصكر الحبلجم انظر كفيات األعياف)َُ)

(ُْ /َّّ. ) 
 (  في ب التفراؽ كغيبكبة .ُُ)



 

-ٖٕٕ- 

فػػبل تعػػد مقالتػو ىػػذه شػيئان كال يمتفػػت إلييػا فضػػبلن عػػف أف  (ِ)أقكالػو (ُ)و ]كألبػػى[عمػف غػػاب عقمػ
م كما زالت العمماء كمحققكا الصػكفية يبينػكف بطػبلف القػكؿ بػالحمكؿ كاالتحػاد (ّ)تعد مذىبان ينقؿ

م كىػػذه نبػػذة مػػف كػػبلـ األئمػػة فػػي ذلػػؾ : قػػاؿ  (ْ)كينبيػػكف عمػػى فسػػاده كيحػػذركف مػػف ضػػبللو
فػػي بػػاب السػػماع : الحالػػة الرابعػػة سػػماع مػػف جػػاكز  (ٔ)فػػي اإلحيػػاء (ٓ)لبزالػػيحجػػة اإلسػػبلـ ا

األحػػػػكاؿ كالمقامػػػػات فعػػػػزب عػػػػف فيػػػػـ مػػػػا سػػػػكل اهلل تعػػػػالى حتػػػػى عػػػػزب عػػػػف نفسػػػػو كأحكاليػػػػا 
عػيف الشػػيكد الػذم يضػاىي حالػو حػػاؿ  (ٕ)كمعامبلتيػا م ككػاف كالمػدىكش البػػائص فػي ]بحػر[

اؿ يكسػػؼ حتػػى بيػػتف كسػػقط إحساسػػيفم كعػػف النسػػكة البلتػػي قطعػػف أيػػدييف فػػي مشػػاىدة جمػػ
كميمػػا فنػػى عػػف نفسػػو فيػػك عػػف  (ٗ)الصػػكفية بأنػػو فنػػى عػػف نفسػػوم (ٖ)مثػػؿ ىػػذه الحالػػة ]يعبػػر[

                                                           

 (  في ب أبقى .ُ)
( كأحب أف أنكه إلى أف مف ألبى عقمو بيده يعاقب؛ ألنو فعؿ ذلؾ بفعؿ محـر كىك السكر كمف سكر فإنو ِ)

 يعاقب في الشريعة بالجمد.
تقد ( لقد أخطأ السيكطي ىنا عندما اعتذر لمحبلج ألف الحبلج حيف كاف يصدر منو ىذه األقكاؿ كاف يعّ)

 بصحتيا كأدؿ شيء عمى ذلؾ قكلو ما في الجبة إال اهلل.
 بمخمكقاتو. ( كمف ىؤالء اإلماـ عبد القادر الجيبلني فقد أثبت صفة العمك لمرحمف كنفى حمكؿ اهلل ْ)
( ىك محمد بف محمد بف محمد البزالي الطكسيم أبك حامدم حجة االسبلـ: فيمسكؼم متصكؼم لو نحك ٓ)

كفاتو في الطابراف )قصبة طكسم بخراساف( رحؿ إلى نيسابكر ثـ إلى ببداد مئتي مصنؼ مكلده ك 
ىػ كتكفي عاـ  َْٓفالحجاز فببلد الشاـ فمصرم كعاد إلى بمدتو. نسبتو إلى صناعة البزؿ كلد عاـ 

 (.ِِ/  ٕىػمعمى عقيدة أىؿ السنة .انظر األعبلـ لمزركمي )َٓٓ
 بزالي.( كىك كتاب إحياء عمـك الديف ألبي حامد الٔ)
 ( ساقطة مف ب مج.ٕ)
 ( في ب تعبر.ٖ)
نما يقصدكف بو ٗ) ( يشرح السيكطي قكؿ الحمكؿ كاالتحاد المكجكد عند الصكفية ليس كما ىك عند النصارل كا 

إلى درجة أنيـ ال يشعركف ماذا يفعمكف ألنيـ منشبمكف في العبادات كاألذكار  أنيـ قد انشبمكا باهلل 
ليا أصؿ في شرعنا الحنيؼ كىذا الكبلـ الذم شرحو السيكطي مف كبلـ الصكفية التي أغمبيا ليس 

البزالى ليس في محمو كالحؽ  ال بد أف يككف صافيان كالشمس في رابعة النيار كاإلنساف ال يد لو أف 
 في أعمالو كأقكالو حتى تككف مقبكلة عند اهلل.  يككف مقتديان بمحمد



 

-ٖٕٖ- 

غيره أفنىم فكأنو فنػي عػف كػؿ شػيء إال عػف الكاحػد المشػيكدم كفنػي أيضػان عػف الشػيكدم فػإف 
لػػى نفسػػو بأنػػو مشػػاى (ِ)]إذا[ (ُ)القمػػب] أيضػػان[ د فقػػد غفػػؿ عػػف المشػػيكدم التفػػت إلػػى الشػػيكد كا 
 استبراقو إلى رؤيتو . (ْ)بالمرئي ال التفات لو في ]حاؿ[ (ّ)]فالمستيتر[

 (ٔ)إلى عينػو التػي بيػا رؤيتػو كال إلػى قمبػو الػذم بػو لذتػوم فالسػكراف ال ]خبػرة[ (ٓ)ك]ال[
مػػـ لػػو مػػف سػػكرهم كالمتمػػذذ ال خبػػرة لػػو مػػف التػػذاذهم إنمػػا خبرتػػو مػػف الممتػػذ بػػو فقػػطم كمثالػػو الع

بالشػػيء فإنػػو مبػػاير لمعمػػـ بػػالعمـ بػػذلؾ الشػػيءم فالعػػالـ بالشػػيء ميمػػا كرد عميػػو العمػػـ ]بػػالعمـ 
 (ٖ)في حؽ المخمكقيفم ]كتطػرأ[ (ٕ)بالشيء كاف معرضان عف الشيءم كمثؿ ىذه الحالة قد تطرأ[

كػػالبراؽ الخػػاطؼ الػػذم ال  (َُ)الخػػالؽم كلكنيػػا فػػي البالػػب ]تكػػكف[ (ٗ)أيضػػان فػػي حػػؽ ]خالقيػػة[
تحػػػت  (ُّ)القػػػكل البشػػػرية م فربمػػػا ]يضػػػطرب[ (ُِ)داـ لػػػـ ]تطقػػػو[ (ُُ)ثبػػػت كال يػػػدـك   ]فػػػإف[ ي

فيػػذه درجػػة الصػػديقيف فػػي الفيػػـ كالكجػػد  (ُٓ)فيػػو نفسػػو]....[ (ُْ)/أ(]تيمػػؾ[ُأعبائػػو اضػػطرابان)

                                                           

 ( ساقطة مف ب.ُ)
 ( في ب إف .ِ)
 ب المستتر كفي ج المستير.( في ّ)
 ( في ب حالة .ْ)
 (  ساقطة مف ج. ٓ)
 (  في ب حيرة .ٔ)
 (  ىذه زيادة غير مكجكدة في االحياء عند البزالي.ٕ)
 (  في ج فتطرأ.ٖ)
 (  ىذه زيادة غير مكجكدة في االحياء عند البزاليم كىي ساقطة مف بمج .ٗ)
 (  في نسخة االحياء تكف كفي ج يككف .َُ)
ف .(  فُُ)  ي نسخة االحياء كا 
 (  في ب يطقو.ُِ)
 (  في نسخة االحياء اضطرب.ُّ)
 (  في ج ييمؾ.ُْ)
(  كفي نسخة االحياء زيادة ساقطة ىنا ىي قكلو)كما ركم عف أبي الحسف النكرم أنو حضر مجمسا ُٓ)

عمى فسمع ىذا البيت ما زلت أنزؿ مف كدادؾ منزال ... تتحير االلباب عند نزكلو فقاـ كتكاجد كىاـ 
كجيو فكقع في أجمة قصب قد قطع كبقيت أصكلو مثؿ السيكؼ فصار يعدك فييا كيعيد البيت إلى 

 البداة كالدـ يخرج مف رجميو حتى كرمت قدماه كساقاه كعاش بعد ذلؾ أياما كمات رحمو اهلل(.



 

-ٖٕٗ- 

كىػػػػي ممتزجػػػػة بصػػػػفات البشػػػػرية  (ُ)كىػػػػي أعمػػػػى الػػػػدرجاتم ألف السػػػػماع عمػػػػى األحػػػػكاؿ]...[
نمػػػػا الكمػػػػاؿ أف ]يفنػػػػى[نػػػػكع قصػػػػكرم ك  (ِ)]كىػػػػك[ بالكميػػػػة عػػػػف نفسػػػػو كأحكالػػػػو أعنػػػػي أنػػػػو  (ّ)ا 

 (ٓ)لمنسػػكة التفػػات إلػػى ]األيػػدم كالسػػكاكيف[ فػػبل يبقػػى لػػو التفػػات إلييػػام كمػػا لػػـ يكػػف (ْ)]ينسػػاىا[
 فيسمع باهلل كهلل كفي اهلل كمف اهلل. 

 سػاحؿ األحػكاؿ كاألعمػاؿ كاتحػد (ٕ)ىذه رتبػة مػف خػاض لجػة الحقػائؽ ك]عبػر[(ٔ)]ك[ 
منػو شػيء أصػبلن م بػؿ خمػدت (ٗ)التكحيد كتحقيؽ بمحض اإلخبلص فمػـ يبػؽ ]فيػو[ (ٖ)]لصفاء[

كمػػف  (ُِ)البشػػرية رأسػػان إلػػى أف قػػاؿ ]...[ (ُُ)إلتفاتػػو إلػػى ]صػػفات[ (َُ)بالكميػػة بشػػريتو ك]فنػػى[

                                                           

 (  كزيادة لفظ اإلحياء قكلو نازؿ عف درجات الكماؿ.ُ)
 (  ساقطة مف بمج.ِ)
  (  في ج نفي.ّ)
 (  في ب منشاىا. ْ)
 (  في ب مج السيد كالسكيف.ٓ)
 (  ساقطة مف ج .ٔ)
 (  في ب ىك .ٕ)
 (  في ب بصفاء.ٖ)
 (  ساقطة مف ج .ٗ)
 (  في ب مج أفنى. َُ)
 (  في ب صفاء.ُُ)
(  كتتمة النص مف االحياء ىي كلست أعنى بفنائو فناء جسده بؿ فناء قمبو كلست أعنى بالقمب المحـ ُِ)

عرفيا  ر لطيؼ لو إلى القمب الظاىر نسبة خفية كراءىا سر الركح الذم ىك مف أمر اهلل كالدـ بؿ س
مف عرفيا كجيميا مف جيميا كلذلؾ السر كجكد كصكرة ذلؾ الكجكد ما يحضر فيو فإذا حضر فيو غيره 

حاضر فييا فكأنو ال كجكد إال لمحاضرم كمثالو المرآة المجمكة إذ ليس ليا لكف في نفسيا بؿ لكنيا لكف ال
ككذلؾ الزجاجة فإنيا تحكي لكف قرارىا كلكنيا لكف الحاضر فييام كليس ليا في نفسيا صكرة بؿ صكرتيا 
قبكؿ الصكر كلكنيا ىك ىيئة االستعداد لقبكؿ األلكاف كيعرب عف ىذه الحقيقة أعنى سر القمب باإلضافة 

ا فتشاكؿ األمر فكأنما خمر كال إلى ما يحضر فيو قكؿ الشاعر: رؽ الزجاج كرقت الخمر ... فتشابي
 قدح ... ككأنما قدح كال خمرم كىذا مقاـ مف مقامات عمـك المكاشفة منو.



 

-َٖٖ- 

م كحكلػو يدنػدف كػبلـ النصػارل فػي  (ُ)ىنا نشأ خياؿ مف ادعى الحمكؿ كاالتحاد كقاؿ أنا الحؽ
أك حمكليػػػا فييػػػا عمػػػى مػػػا اختمفػػػت فيػػػو  (ِ)حػػػاد البلىػػػكت بالناسػػػكت أك تػػػدرعيا ]بيػػػا[دعػػػكل ات

 . (ْ)] رحمو اهلل[(ّ)عباراتيـ كىك غمط محض ىذا كمو لفظ البزالي
كقاؿ أيضان فػي بػاب المحبػة : مػف قكيػت بصػيرتو كلػـ تضػعؼ منتػو؛ فإنػو فػي حػاؿ  

ليس فػي الكجػكد إال اهلل كأفعالػو أثػر مػف  اعتداؿ أمره ال يرل إال اهلل كال يعرؼ غيرهم كيعمـ أنو
نمػػا الكجػػكد لمكاحػػد الحػػؽ الػػذم بػػو  آثػػار قدرتػػوم فيػػي تابعػػة لػػو فػػبل كجػػكد ليػػا بالحقيقػػة دكنػػوم كا 
كجػػكد األفعػػاؿ كميػػا كمػػف ىػػذا حالػػوم فػػبل ينظػػر فػػي شػػيء مػػف األفعػػاؿ إال كيػػرل فيػػو الفاعػػؿ 

فيػو مػف حيػث  (ٓ)بػؿ ]ينظػر[كيذىؿ عف الفعؿ مف حيث أنو سػماءم كأرضم كحيػكافم كشػجرم 
م فػػبل يكػػكف نظػػره مجػػاكزان لػػو إلػػى غيػػره كمػػف نظػػر فػػي (ٕ)]صػػنع[ (ٔ)أنػػو ]أثػػره ال مػػف حيػػث أنػػو[

طػػوم أك ]تصػػنيفو[ م كرأل فيػػو الشػػاعر كالمصػػنؼم كرأل آثػػاره مػػف حيػػث (ٖ)ًشػػعر إنسػػافم أك خى
لػػى غيػػر أنػو أثػػره ال مػػف حيػػث أنػػو حبػػر كعفػػص كزاج مرقػػـك عمػى بيػػاض فػػبل يكػػكف قػػد نظػػر إ

مػف حيػث أنػو فعػؿ اهلل كعرفػو مػف  (ٗ)المصنؼم ك]كػذا العػالـ صػنع اهلل تعػالى فمػف نظػر إليػو[
مػػف حيػػث أنػػو فعػػؿ اهلل لػػـ يكػػف نػػاظران إال فػػي اهلل كال عارفػػان إال  (َُ)حيػػث أنػػو فعػػؿ اهلل ]كأحبػػو[

ينظػػػر إلػػػى الحػػػؽ الػػػذم ال يػػػرل إال اهللم بػػػؿ ال  (ُُ)بػػػاهلل كال محبػػػان إال هللم ككػػػاف ىػػػك ]المكحػػػد[

                                                           

 (  يبف السيكطي األصؿ الذم نشأ منو فكر الحمكؿ كاالتحاد عند الحبلج.ُ)
 (  في ب بو .ِ)
 (.ُِٗ/  ِ(  إحياء عمـك الديف )ّ)
 (  ساقطة مف أمب.ْ)
 (  في ج تنظر .ٓ)
 قطة مف ب مج.(  سأ)
 (  في ج صنعو.ٕ)
 (  في ب تفننو.ٖ)
( في نسخة االحياء ككؿ العالـ تصنيؼ اهلل تعالى فمف نظر إليو مف حيث إنو فعؿ اهلل كعرفو مف حيث ٗ)

 إنو فعؿ اهلل كأحبو.
 (  في ب كاجبو.َُ)
 (  في ب الكاحد. ُُ)
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ىػػك الػػذم يقػػاؿ فيػػو أنػػو فنػػى فػػي  (ُ)نفسػػو مػػف حيػػث نفسػػو بػػؿ مػػف حيػػث أنػػو عبػػد اهللم ]فيػػذا[
ليػػو اإلشػػارة ]بقػػكؿ مػػف[ (ِ)التكحيػػد قػػاؿ: كنػػا بنػػا ففنينػػا ] عنػػا فبقينػػا [  (ّ)كأنػػو فنػػى عػػف نفسػػوم كا 

بػػبل نحػػف فيػػذه أمػػكر معمكمػػة عنػػد ذكم األبصػػار أشػػكمت لضػػعؼ األفيػػاـ عػػف دركيػػا كقصػػكر 
رة العممػػػػاء بيػػػػا عػػػػف إيضػػػػاحيا كبيانيػػػػا بعبػػػػارة مفيمػػػػة مكصػػػػمة لمبػػػػرض إلػػػػى االفيػػػػاـم أك قػػػػد

 .(ٓ)بأنفسيـ كاعتقادىـ أف بياف ذلؾ لبيرىـ مما ال يعنييـ (ْ)]الشتباليـ[
لػػػى غػػػاليف  ثػػػـ قػػػاؿ: كقػػػد تحػػػزب النػػػاس إلػػػى قاصػػػريف مػػػالكا إلػػػى التشػػػبيو الظػػػاىرم كا 

ؿ حتى قاؿ بعضيـ: أنا الحؽم كضػؿ النصػارل فػي مسرفيف تجاكزكا إلى االتحاد كقالكا بالحمك 
فقالكا: ىك اإللوم كقاؿ آخركف: تدرع الناسكت بالبلىكت م كقاؿ آخركف اتحػد بػوم  عيسى 

كأمػا الػذيف انكشػػؼ ليػـ اسػػتحالة التشػبيو كالتمثيػػؿ كاسػتحالة االتحػػاد كالحمػكؿ كاتضػػح ليػـ كجػػو 
 .(ٕ)فيـ األقمكفم انتيى كبلـ البزالي (ٔ)الصكاب]...[
كبػدأنا بالنقػؿ عنػو؛ ألنػػو فقيػو أصػكلي مػػتكمـ صػكفي كىػك أجػؿ مػػف اعتمػد عميػو فػػي  

 ىذا المقاـ الجتماع ىذه الفنكف فيو.
 : "أصؿ مذىب النصارل أف االتحاد لـ يقع (ٗ)في اإلرشاد (ٖ)اـ الحرميفػػػػػػػاؿ إمػػػػػػكق

                                                           

 (  في ب ىذا. ُ)
 .عقمو كقمبو مف أجؿ اهلل (  ىنا تأتي بمعنى أنو أفنى كؿ كقتو كجيده ك ِ)
 (  في ب بقكلو.ّ)
 (  كفي لفظ البزالي باشتباليـ.ْ)
 (.ِِّ/  ْ) -(  إحياء عمـك الديف ٓ)
 (  كفي اإلحياء زيادة ىي مع ذلؾ حقيقة السر.ٔ)
 (.َّٕ/  ْ) -(  إحياء عمـك الديف ٕ)
عقكب يكسؼ بف عبد اهلل بف يكسؼ (  ىك أبك المعالي عبد الممؾ ابف الشيخ أبي محمد عبد اهلل بف أبي يٖ)

ابف محمد بف حيكيوم الجكينيم الفقيو الشافعي الممقب ضياء الديفم المعركؼ بإماـ الحرميف؛ أعمـ 
المتأخريف مف أصحاب اإلماـ الشافعي عمى اإلطبلؽم المجمع عمى إمامتو المتفؽ عمى غزارة مادتو 

ـر سنة تسع عشرة كأربعمائةم كمات ليمة األربعاء كتفننو في العمـك مف األصكؿ كلده في ثامف عشر المح
كقت العشاء ا خرة الخامس كالعشريف مف شير ربيع ا خر سنة ثماف كسبعيف كأربعمائةم.انظر كفيات 

 (.ُٕٔ/  ّ( كفيات األعياف )َُٔ/ْ( األعبلـ لمزركمي)ُٗٔ/ّاألعياف )
عتقادم تحقيؽ: د.محمد يكسؼ مكسى (  كىك مطبكع كاسمو اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االٗ)

 ـ الناشر مكتبة الخانجي مصر. َُٓٗىػ مُّٗٔكد.عمي عبد المنعـ عبد الحميد الطبعة األكلى 
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ـ بعضيـ أف المعنى بو دكف غيره مف األنبياءم كاختمفت مذاىبيـ فيوم فزع إال بالمسيح 
حمكؿ الكممة جسد المسيح ]ال يحؿ العرض محموم كذىبت الرـك إلى أف الكممة مازجت جسد 

 .(ّ) (ِ)كخالطتو مخالطة الخمر المبف كىذا كمو خبط" (ُ)المسيح[
فػػي كتابػػو المسػػمى بالنظػػامي فػػي أصػػكؿ الػػديف:  (ْ)كقػػاؿ األسػػتاذ أبػػك بكػػر بػػف فػػكرؾ

ىػكتي ناسػكتي كتكممػكا فػي حمػكؿ الكممػة لمػريـ عمييػا السػبلـ ال قالت النصارل إف عيسى 
فمػػنيـ مػػف قػػاؿ: إف الكممػػة حمػػت فػػي مػػريـ حمػػكؿ الممازجػػة كمػػا يحػػؿ المػػاء فػػي المػػبف حمػػكؿ 
الممازجػػػة كالمخالطػػػةم كمػػػنيـ مػػػف قػػػاؿ: إنيػػػا حمػػػت فييػػػا مػػػف غيػػػر ممازجػػػة كمػػػا أف شػػػخص 

ينيمام كمنيـ مػف قػاؿ: إف مثػػؿ البلىػكت اإلنساف يتبيف في المرآة الصقيمػة مف غيػر ممازجػة ب
حتػػى يتبػػيف فيػػو الػػنقش ثػػـ ال يبقػػى فيػػو  (ٓ)مػػع الناسػػكت مثػػؿ الخػػاتـ مػػع الشػػمع فػػي أنػػو ]يػػؤثر[

كالثالػػػث طريػػػؽ  (ٖ)كالثػػػاني طريقػػػة الممكيػػػةم (ٕ)كاألكؿ طريقػػػة اليعقكبيػػػةم (ٔ)شػػػيء مػػػف ]األثػػػر[م

                                                           

 ( ساقطة مف ب مج.ُ)
 (.ْٖ( اإلرشاد )صِ)
 ( كىنا تككف بمعنى اتحدت كحمت بو.ّ)
باالصكؿ كالكبلـم مف فقياء  ( ىك محمد بف الحسف بف فكرؾ االنصارم االصبيانيم أبك بكر: كاعظ عالـْ)

 ( ّٖ/ٔىػ انظر األعبلـ لمزركمي)َْٔالشافعيةم لو كتب كثيرة بمبت تصانيفو قريبا مف المائة تكفي عاـ 
 (  في ب يؤثر فيو.ٓ)
 (  في ب ا ثار.ٔ)
لكممة لحمان م (  اليعقكبية: أصحػاب يعقكبم كىـ القائػمكف باألقانيـ الثبلثة كما ذكرنا إال أنيـ قالكا: انقمبت إ)

َلَقد  َكَفَر كدمان فصار اإللو ىك المسيح كىك الظاىر بجسده بؿ ىك ىك. كعنيـ أخبرنا القرآف الكريـ: 

َيَم  ُن َمر  ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اَّللََّ ُهَو امل َِسوُح اب  . فمنيـ مف قاؿ: إف المسيح ىك اهلل تعالىم كمنيـ مف [17املائدة: ] الَّ
بالناسكت فصار ناسكت المسيح مظير الجكىر ال عمى طريؽ حمكؿ جزء فيو كال قاؿ: ظير البلىكت 

عمى سبيؿ اتحاد الكممة التي ىي في حكـ الصفة بؿ صار ىك: ىك كىذا كما يقاؿ: ظير الممؾ بصكرة 
: فتمثؿ ليا بشران سكيان. كزعـ إنساف أك ظير الشيطاف بصكرة حيكاف ككما أخبر التنزيؿ عف جبريؿ 

قكبية: أف المسيح جكىر كاحد. فيـ يقكلكف باتحاد اهلل باإلنساف في طبيعة كاحدة ىي المسيح؛ أكثر اليع
فاهلل ػ تعالى عف عظيـ كفرىـ ػ مات كصمب كقتؿم كبقي العالـ ثبلثة أياـ ببل مدبرم ثـ قاـ كرجع كما 

 . (ِِّ/ُ( الممؿ كالنحؿ )َُْ/  ُ) -كاف.انظر التحفة المقدسية في تاريخ النصرانية 
(  الممكية: ىـ أصحاب الممؾ الذم ظير بأرض الرـك كاستكلى عمييا كمعظـ الرـك ممكية قالكا بأف الكممة ٖ)

 اتحدت بجسد المسيح كتدرعت بناسكتو كيعنكف بالكممػة اقنـك العمـ كيعنكف بركح القدس الحياة .
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مػػنيـ فػػي معنػػى االتحػػاد  د فقالػػت طائفػػة: كاعمػػـ أنيػػـ قػػالكا باالتحػػا(ِ)ثػػـ ]قػػاؿ[ (ُ)النسػػطكريةم
: إف االتحػػػػاد اخػػػػتبلط (ْ)حمػػػػت جسػػػػد المسػػػػيحم كقالػػػػت ]اليعقكبيػػػػة[ (ّ)الكممػػػػة التػػػػي ىػػػػي ]كػػػػف[

إف االتحػػاد  (ٓ)كامتػػزاج كزعمػػت أف كممػػة اهلل انقمبػػت لحمػػان كدمػػان باالتحػػادم كقالػػت طائفػػة مػػنيـ:
: يجػػرم ىػػذا االتحػػاد مجػػرل ىػػك أنػػو أكدعيػػا بإظيػػار ركح القػػدس عميػػو؛ كقػػد حكينػػا عمػػف قػػاؿ

كقكع الييئة في المرآة كالنقش مف الخاتـ في الشمع كما جرل مجراه؛ كيقاؿ ليذه الطائفػة مػنيـ 
أف ظيكر ىذه الصكرة في المرآة كالشػيء الصػقيؿ لػيس اخػتبلط شػيء بشػيء كال انتقػاؿ شػيء 

هلل لو رؤيػة يػرل بيػا إلى شيءم بؿ أجرل اهلل العادة بأف الكاحد إذا قابؿ الشيء الصقيؿ خمؽ ا
شيء فبلم أما ترل أنػو إف لمػس كجيػو فكجػو نفسػو  (ٔ)نفسوم كأما أف يككف في الصقيؿ ]عمى[

كىػذا القػكؿ يكجػب عمػييـ اإلقػرار  (ٕ)لمس ال كجو ظيػر فيػو فعمػـ أنػو لػيس فػي المػرآة ]شػيء[م
كيبطػػؿ  كال فػػي عيسػػى شػػيء (ٖ)بأنػػو لػػيس مػػف القػػديـ سػػبحانو كتعػػالى فػػي مريـ]عمييػػا السػػبلـ[

 عمييـ القكؿ بأنو الىكتي كناسكتي.
ككذلؾ القكؿ في الخاتـ كنقشو مع الشمع فميس يحصؿ مف الفص فػي الشػمع شػيء  

نما يتركب الشمع تركيبان مػف بعضػو فػي بعػضم ثػـ إف ىػذا الػذم ذكػركه كمػو إنمػا يجػكز بػيف  كا 
حمػػكؿ الحػػكادث  المتماسػػيف المتجػػاكريف المتبلصػػقيف الجسػػميف المحػػدكديف الػػذيف يجػػكز فييمػػا

 عف ذلؾ كمو. (ٗ)كتبير األكصاؼ كاهلل تعالى ]يتنزه[

                                                           

قميؿ كينسبكف إلى )نسطكر  النسطكرية ىي فرقة نشأت في زمف دكلة المسمميف في عيد المأمكفم كىـ (ُ)
الحكيـ( الذم كاف يقكؿ: إف اهلل تعالى كاحد ذك أقانيـ ثبلثة: الكجكد كالعمـ كالحياةم كىذه األقانيـ ليست 
زائدة عمى الذات كال ىي ىكم كأف الكممة اتحدت بالجسد ال عمى سبيؿ االمتزاج كما قالت الممكانيةم كال 

 (.َُّ/ُي تاريخ النصرانية)عمى طريؽ الظيكر. التحفة المقدسية ف
 (  ساقطة مف ب.ِ)
 (  في ج كفر.ّ)
 (  في ب يعقكبية. ْ)
 (  منيـ أم مف اليعقكبية. ٓ)
 (  ساقطة مف بمج. ٔ)
 (  ساقطة مف ب.ٕ)
 (  ساقطة مف أمب.ٖ)
 (  في بمج تنزه.ٗ)
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كأمػػا قػػػكليـ إف الكممػػػة انقمبػػػت لحمػػان كدمػػػان فػػػبل يجػػػكز؛ ألنػػو لػػػك جػػػاز ذلػػػؾ لجػػػاز أف  
ينقمػب القػػديـ محػػدثانم كلػػك جػػاز ذلػػؾ لجػػاز انقػبلب المحػػدث قػػديمان فيبطػػؿ الفصػػؿ بينيمػػام كىػػذا 

 (ُ)محاؿ فبطؿ ما قالكه انتيى.
مسػػألة  (ّ)فػػي كتػػاب المحصػػؿ فػػي أصػػكؿ الػػديف: (ِ)اإلمػػاـ فخػػر الػػديف الػػرازمكقػػاؿ 

ف  البػػارم تعػػالى ال يتحػػد ببيػػره؛ ألنػػو حػػاؿ االتحػػاد إف بقيػػا مكجػػكديف فيمػػا اثنػػاف ال كاحػػدم كا 
ف عػػػدـ أحػػػدىما كبقػػػي ا خػػػر فمػػػـ يتحػػػد ألف  صػػػارا معػػػدكميف فمػػػـ يتحػػػدا بػػػؿ حػػػدث ثالػػػثم كا 

 .(ٓ()ْ) المعدـك ال يتحد]بالكجكد["
صػػػاحب الحػػػاكم الكبيػػػر فػػػي  (ٔ)كقػػػاؿ اإلمػػػاـ أقضػػػى القضػػػاة أبػػػك الحسػػػف المػػػاكردم

منػػاظرة ناظرىػػا لػػبعض النصػػارل فػػي ذلػػؾ ] القائػػؿ [ بػػالحمكؿ أك االتحػػاد: لػػيس مػػف المسػػمميف 
بالشػػػريعة بػػؿ فػػي الظاىػػػر كالتسػػػمية كال ينفػػػع التنزيػػو مػػع القػػكؿ باالتحػػاد كالحمػػكؿ فػػإف دعػػكل 

ككيػؼ يصػح تكحيػد مػع اعتقػاد أنػو سػبحانو حػؿ فػي البشػر المػػأخكذ  (ٕ)لحػادمالتنزيػو مػع ذلػؾ إ

                                                           

 (  أم انتيى كبلـ ابف فكرؾ. ُ)
الحسف بف عمي التيمي البكرمم فخر الديف الرازم كلد  (  ىك أبك عبد اهلل  محمد بف عمر بف الحسيف بفِ)

ىػ االماـ المفسر أكحد زمانو في المعقكؿ كالمنقكؿ كعمـك االكائؿ. انظر األعبلـ  َٔٔكتكفي ْْٓعاـ 
 (.ٕٗ/ُُكمعجـ المؤلفيف) (ِْٖ/ْ( كفيات األعياف)ُّّ/ٔ) -لمزركمي 

 (  مطبكع.ّ)
 (  في ب المكجكد. ْ)
تقدميف كالمتأخريف مف العمماء كالحكماء كالمتكمميفم تأليؼ اإلماـ فخر الديف محمد (  محصؿ أفكار المٓ)

ابف عمر الخطيب الرازم كبذيمو تمخيص المحصؿ لمعبلمة نصير الديف الطكسيم راجعو كقدـ لو طو 
 عبد الرؤكؼ سعد بدكف طبعة الناشر مكتبة الكميات األزىرية القاىرة.

الحسف الماكردم: أقضى فضاة عصره. مف المعمماء الباحثيفم أصحاب  ( ىك عمي بف محمد حبيبم أبكٔ)
التصانيؼ الكثيرة النافعة. كلد في البصرةم ككاف يميؿ إلى مذىب االعتزاؿم كلو الكانة الرفيعة عند 
الخمفاءم كربما تكسط بينيـ كبيف الممكؾ ككبار األمراء في ما يصمح بو خمبل أك يزيؿ خبلفام انظر 

 (.ُٓٗ/ّ( كمعجـ المؤلفيف)ِّٕ/ْركمي)األعبلـ لمز 
( كاإللحاد ىك انكار كجكد اهلل تعالى أك الميؿ بنصكص الكتاب كالسنة عف الحؽ الثابت ليام كاإللحاد في ٕ)

ا يات الشرعية مثؿ تسمية تعالى بما ال يميؽ كتسمية النصارل لو أبان. انظر المكسكعة الميسرة 
(ِ/ُٖٗ .) 



 

-ٖٖٓ- 

فيقكلػػكف بأنػػو عػػرضم أك حمػػكؿ  (ِ)فػػي جػػكىر (ُ)مػػف مػػريـم كىنالػػؾ حمكلػػو إمػػا حمػػكؿ عػػرض
تػػداخؿ األجسػػاـ فيػػك جسػػـم كىنالػػؾ إف حػػؿ كمػػو فقػػد انحصػػر فػػي القالػػب البشػػرم كصػػار ذا 

. كقػػػاؿ ككػػػؿ ىػػػذه األمػػػكر أباطيػػػؿ كتضػػػاليؿ بعضػػػو فقػػػد انقسػػػـ كتػػػبعض (ّ)نيايػػػة كبدايػػػة ]أك[
ما معناه: أجمع المسممكف عمى كفر أصػحاب الحمػكؿ كمػف ادعػى  (ٓ)في الشفا (ْ)القاضي عياض

كالنصػػارلم   (ٔ)كالباطنيػػةم حمػػػكؿ البػػػارم سػػػبحانو فػػي أحػػد األشػػخاص كقػػكؿ بعػػض المتصػػكفةم
 . (ٖ()ٕ)كالقرامطة

                                                           

 (.َِِجكده إلى مكضكع كاالستكاء كالحركة)مذاىب فمسفيةممحمد جكاد مبينة ص( العرض ىك ما يفتقر ك ُ)
( الجكىر ىك ماىية إذا كجدت في األعياف كانت ال في مكضكع كىك مختصر في خمسة ىيكلي كصكرة ِ)

 (.ُّٔكجسـ كنفس كعقؿ. التعريفات)ص
 (  في ب ك.ّ)
ماـ أىؿ (  ىك عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتيم ْ) أبك الفضؿ: عالـ المبرب كا 

الحديث في كقتو. كاف مف أعمـ الناس بكبلـ العرب كأنسابيـ كأياميـم كلي قضاء سبتةم كمكلده فييام ثـ 
(ك معجـ ٗٗ/ٓقضاء غرناطة. كتكفي بمراكش مسمكمام قيؿ: سمو ييكدم. انظراألعبلـ لمزركمي)

 (.ّْٖ/ّ(ك كفيات األعياف)ُٔ/ٖالمؤلفيف)
 (.ِِٖ/ِكتاب الشفا في حقكؽ المصطفى) (  أم ٓ)
( ىي تمؾ الفرقة المتسترة بالتشيع كحب آؿ البيت لمكصكؿ إلى الناسمع ابطاؿ الكفر المحضم كقد خمطت ٔ)

بيف التصكؼ كالفمسفة كسميت بذلؾ ألنيا ترل أف لكؿ ظاىر باطفم كلكؿ تنزيؿ تأكيؿ. المكسكعة 
 (.ُٗٗ/ِمعاصرة)الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب ال

( القرامطة ىي حركة باطنية ىدامة تنتسب إلى شخص اسمو حمداف بف األشعث كيمقب بقرمط لقصر ٕ)
قامتو كساقيو كىك مف خكزستاف في األىكاز ثـ رحؿ إلى الككفةم كقد اعتمدت ىذه الحركة التنظيـ السرم 

سماعيؿ بف جعفر الصادؽ العسكرمم ككاف ظاىرىا التشيع  ؿ البيت كاالنتساب إلى محمد بف إ
كحقيقتيا اإللحاد كاإلباحية كىدـ األخبلؽ كالقضاء عمى الدكلة اإلسبلمية. المكسكعة الميسرة في األدياف 

  (ُّٖ/ُكالمذاىب كاألحزاب المعاصرة )
( كنص قكلو ىك كؿ مقالة صرحت بنفى الربكبية أك الكحدانية أك عبادة أحد غير اهلل أك مع اهلل فيى كفر ٖ)

قالة الدىرية كسائر فرؽ أصحاب االثنيف مف الديصانية كالمانكية كأشباىيـ مف الصابئيف كالنصارل كم
= كالمجكس كالذيف أشرككا بعبادة األكثاف أك المبلئكة أك الشيطايف أك الشمس أك النجـك أك النار أك أحد 

 



 

-ٖٖٔ- 

مف الييػكد أك أجػاز عميػو (ُ)كجسمو [كقاؿ في مكضع آخر: ما عرؼ اهلل مف] شبيو 
   (ِ)الحمكؿ كاالنتقاؿ كاالمتزاج مف النصارلم كنقمو عنو النككم في شرح مسمـ.

﴿ َلَؼْد َكَػَر الااِذيَن في تفسيره في قكلو تعػالى:  (ّ)كقاؿ القاضي ناصر الديف البيضاكم

؛ ىػذا قػكؿ اليعقكبيػة القػائميف باالتحػادم كقػاؿ فػي   [17: املائدة]َقاُلوا إِنا اهللاَ ُهَو اْدَِسقُح اْبُن َمْرَيَم ﴾  
عػف (ْ)أم أال يتكبػكف ]باالنتيػاء[  [ْٕ]المائػدة :  ﴿ َأَفًل َيُتوُبوَن إََِل اهللاِ َوَيْسَتْغِػُروَكُه﴾قكلو تعػالى: 

تمػػػؾ العقائػػػد ك األقػػػكاؿ الزائبػػػة كيسػػػتبفركنو بالتكحيػػػد كالتنزيػػػو عػػػف االتحػػػاد كالحمػػػكؿ بعػػػد ىػػػذا 
   (ٓ)تقرير كالتيديد.ال

في قكاعده الكبرل: "كمف زعـ أف اإللو يحػؿ  (ٔ)كقاؿ الشيخ عز الديف بف عبد السبلـ
فػػي شػػيء مػػف أجسػػاد النػػاس أك غيػػرىـ فيػػك كػػافر؛ ألف الشػػرع إنمػػا عفػػا عػػف المجسػػمة لبمبػػة 

ـ ال يفيمكف مكجكدان فػي غيػر جيػةم بخػبلؼ الحمػكؿ فإنػو ال يعػ (ُ)التجسيـ عمى الناس ]فإنيـ[
 (ِ)االبتبلء بو كال يخطر عمى قمب عاقؿ فبل يعفى عنو" انتيى.

                                                                                                                                                    

رجع إلى كتاب ككذلؾ غير اهلل مف مشركي العرب كأىؿ اليند كالصيف كالسكداف كغيرىـ ممف ال ي= 
 القرامطة كأصحاب الحمكؿ كالتناسخ مف الباطنية كالطيارة مف الركافض ككذلؾ مف اعترؼ بإالىية اهلل .

 (ِِٖ/ِالشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى)
 (  في ب جسمو كشبيو. ُ)
 (.ُٗٗ/ُ(  شرح النككم عمى مسمـ)ِ)
لديف البيضاكم الشيرازم أبك سعد الشافعي ( ىك عبد اهلل بف عمر بف محمد بف عمي بف الخير ناصر اّ) 

ىػ.انظر البداية كالنياية البف كثير ٖٓٔىػ كقاؿ ابف كثير عاـُٗٔمف بمد فارس تكفي في تبريز عاـ 
م كاألعبلـ ّْٔ-ِْٔ/ُم كىدية العارفيف ِّْ-ِِْ/ُم كطبقات المفسريف لمداكدمَّٗ/ ُّ

 .َُُ/ْلمزركمي
 (  في ب باالبتياؿ.ْ)
 (.ّّٓ/ُبيضاكم)(  تفسير الٓ)
( ىك عبد العزيز بف عبد السبلـ بف القاسـ بف الحسف السممي الممقب بسمطاف العمماء فقيو شافعي تكفي ٔ)

 .َٖ/ٓمطبقات السبكي  ِٕٖ/ُمفكات الكفيات  ُِ/ْ( انظر :األعبلـ َٔٔ)
 (  في ب ألنيـ. ُ)
 (.ُُٕ/ُ(  قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ)ِ)



 

-ٖٖٕ- 

قمت: مقصكد الشيخ أنو ال يجرم في تكفيرىـ الخبلؼ الػذم جػرل فػي المجسػمةم بػؿ 
ف جرل في المجسمة خبلؼ.  يقطع بتكفير القائميف بالحمكؿ إجماعان كا 

تعنت بػػػاهلل فػػػي أكؿ الحميػػػة: أمػػػا بعػػػد فقػػػد اسػػػ (ُ)كقػػػاؿ الحػػػافظ أبػػػك نعػػػيـ األصػػػفياني
مػػف أعػػبلـ المحققػػيف  (ِ)كأجبتػػؾ إلػػى مػػا ابتبيػػت مػػف جمػػع كتػػاب يتضػػمف أسػػامي جماعػػة]...[

مػػف المتصػػكفة كأئمػػتيـ كترتيػػب طبقػػاتيـ مػػف النسػػاؾ كمحجػػتيـ مػػف قػػرف الصػػحابة كالتػػابعيف 
كتابعييـ كمف بعدىـ ممف عػرؼ األدلػة كالحقػائؽم كباشػر األحػكاؿ كالطرائػؽم كسػاكف الريػاض 

المتنطعػيف كالمتعمقػيفم كمػف أىػؿ الػدعاكل (ّ)كفارؽ العكارض كالعبلئؽم كتبػرأ ]مػف[ كالحدائؽم
بيػػـ فػػي المبػػاس كالمقػػاؿم كالمخػػالفيف  (ْ)مػػف المتسػػكفيفم كمػػف الكسػػالى كالمتثبطػػيف ]المشػػبييف[

ليػػـ فػػي العقيػػدة كالفعػػاؿم كذلػػؾ لمػػا بمبػػؾ مػػف بسػػط لسػػاننا كألسػػنة أىػػؿ الفقػػو كا ثػػار فػػي كػػؿ 
ار فػػي المنتسػػبيف إلػػييـ مػػف الفسػػقة الفجػػارم كالمباحيػػة كالحمكليػػة الكفػػارم كلػػيس القطػػر كاألمصػػ
 الكقيعة كاإلنكار بقادح في منقبة البررة  (ٔ)]مف[ (ٓ)ما حؿ ]بالكذبة[

 (ِ)كقػػاؿ صػػاحب كتػػاب معيػػار المريػػديف: (ُ)مػػف درجػػة الصػػفكة األبػػرار. (ٕ)األخيػػار ك]كاضػػع[
ي االتحػاد ك الحمػكؿ جيميػـ بأصػكؿ الػديف كفركعػو اعمـ أف منشأ أغبلط الفرؽ التػي غمطػت فػ

كعػػدـ معػػرفتيـ بػػالعمـم كقػػد كردت األحاديػػث كا ثػػار بالتحػػذير مػػف عابػػد جاىػػؿم فمػػف ال يكػػكف 

                                                           

اهلل بف احمد بف اسحاؽ بف مكسى بف ميراف االصبياني الشافعيم أبك نعيـ: حافظم ( ىك أحمد بف عبد ُ)
مؤرخم مف الثقات في الحفظ كالركاية. كلد ثـ مات في أصبياف.مف تصانيفو )حمية االكلياء كطبقات 

 (.  ِِٖ/ُ( ك معجـ المؤلفيف)ُٕٓ/ُاالصفياء( انظر األعبلـ لمزركمي )
 بعض أحاديثيـ ككبلميـ.(  ىذه الزيادة في الحمية ك ِ)
 (  ساقطة مف أ.ّ)
 (  في ج المتشبية.ْ)
 ( في ج بالكذب .ٓ)
 ( في ب بيف .ٔ)
 ( في ب كضع. ٕ)
 (.ْ -ّ/ُ( حمية األكلياء )ُ)
( مؤلؼ ىذا الكتاب ىك عبد اهلل بف محمد بف أيمف النكرمم االصفياني الشافعيم نزيؿ دمشؽ )قطب ِ)

 (.ُُُ/ٔالديفم أبك محمد( معجـ المؤلفيف)



 

-ٖٖٖ- 

"اجتنػػب  (ُ)لػػو سػػابقة عمػػـ لػػـ ينػػته كلػػـ يصػػح لػػو سػػمكؾم كقػػد قػػاؿ سػػيؿ بػػف عبػػد اهلل التسػػترم:
راء المػػداىنيفم كالمتصػػكفة الجػػاىميفم صػػحبة ثبلثػػة أصػػناؼ مػػف النػػاس: الجبػػابرة البػػافميف كالقػػ

 (ِ)فافيـ كال تبمط فإف الديف كاضح."
قػػاؿ: كاعمػػـ أنػػو كقػػع فػػي عبػػارة بعػػض المحققػػيف لفػػظ االتحػػاد إشػػارة مػػنيـ إلػػى حقيقػػة 

كالتكحيػد معرفػة الكاحػد كاألحػد فاشػتبو  (ّ)التكحيدم فإف االتحاد عنػدىـ ىػك المبالبػة فػي التكحيػد
اتيـ فحممػػكه عمػػى غيػػر محممػػو فبمطػػكا كىمكػػكا بػػذلؾم كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ عمػػى مػػف ال يفيػػـ إشػػار 

بطبلف اتحػاد العبػد مػع اهلل تعػالى أف االتحػاد بػيف مربػكبيف محػاؿم فػإف رجمػيف مػثبلن ال يصػير 
م فالتبػػايف بػػيف العبػػد كالػػرب سػػبحانو  أحػػدىما عػػيف ا خػػر لتباينيمػػا فػػي ذاتييمػػا كمػػا ىػػك معمػػـك

باطػػؿ محػػاؿ مػػردكد شػػرعان كعقػػبلن كعرفػػان بإجمػػاع األنبيػػاء  كتعػػالى أعظػػـم فػػإذف أصػػؿ االتحػػاد
نمػػا قالػػو  كاألكليػػاء كمشػػايخ الصػػكفية كسػػائر العممػػاء كالمسػػمميفم كلػػيس ىػػذا مػػذىب الصػػكفية كا 

                                                           

( ىك سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس التسترمم أبك محمد: أحد أئمة الصكفية كعممائيـ كالمتكمميف في عمـك ُ)
ىػ. انظر :  ِّٖىػ. كتكفي بالبصرة  َِِاالخبلص كالرياضيات كعيكب االفعاؿ. كلد في تستسر عاـ 

 (.ِْٗ/ِ(م ككفيات األعياف)ِْٖ/ْ(م كمعجـ المؤلفيف)ُّْ/ّاألعبلـ لمزركمي)
 (.ِّٖ/ُ( تمبيس إبميس)ِ)
( قاؿ ابف القيـ: أما التكحيد الذم دعت إليو رسؿ اهلل كنزلت بو كتبو فكراء ذلؾ كمو كىك نكعاف تكحيد في ّ)

 المعرفة كاإلثبات كتكحيد في المطمب كالقصد.
كممو فاألكؿ: ىك حقيقة ذات الرب تعالى كأسمائو كصفاتو كأفعالو كعمكه فكؽ سمكاتو عمى عرشو كت 

ثبات عمـك قضائو كقدره كحكمو كقد أفصح القرآف عف ىذا النكع جد  بكتبو كتكميمو لمف شاء مف عباده كا 
اإلفصاح كما في أكؿ سكرة الحديد كسكرة طو كآخر سكرة الحشر كأكؿ سكرة تنزيؿ السجدة كأكؿ سكرة آؿ 

 عمراف كسكرة اإلخبلص بكماليا كغير ذلؾ. 
كفى سكرة  النكع الثاني: مثؿ ما تضمنتو قيٍؿ يىا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب تىعىالىٍكا ًإلىى كىًممىةو م كقكلو: قيٍؿ يىا أىي يىا اٍلكىاًفري

ـٍ  بىٍينىكي [ ا يةم كأكؿ سكرة تنزيؿ الكتاب كآخرىا كأكؿ سكرة يكنس ككسطيا ْٔ]آؿ عمراف:  سىكىاءو بىٍينىنىا كى
اـ كغالب سكر القرآف بؿ كؿ سكرة في القرآف فيي كآخرىا كأكؿ سكرة األعراؼ كآخرىا كجممة سكرة األنع

متضمنة لنكعي التكحيد بؿ نقكؿ قكال كميا إف كؿ آية في القرآف فيي متضمنة لمتكحيد شاىدة بو داعية 
ما دعكة إلى  إليو فإف القرآف إما خبر عف اهلل كأسمائو كصفاتو كأفعالو فيك التكحيد العممي الخبرم كا 

لزاـ عبادتو كحده ال شريؾ لو  ما أمر كنيي كا  كخمع كؿ ما يعبد مف دكنو فيك التكحيد اإلرادم الطمبي كا 
ما خبر عف كرامة اهلل ألىؿ تكحيده كطاعتو كما  بطاعتو في نييو كأمره فيي حقكؽ التكحيد كمكمبلتو كا 
ما خبر عف أىؿ الشرؾ كما فعؿ بيـ  فعؿ بيـ في الدنيا كما يكرميـ بو في ا خرة فيك جزاء تكحيده كا 
في الدنيا مف النكاؿ كما يحؿ بيـ في العقبى مف العذاب فيك خبر عمف خرج عف حكـ التكحيد مدارج 

 (.ْْٗ/ّٕالسالكيف )



 

-ٖٖٗ- 

كسػكء حظيػـ مػف اهلل تعػالىم فشػابيكا بيػذا القػكؿ النصػارل الػذيف  (ُ)طائفة ]غبلة لقمػة عمميػـ[
 .اتحد ناسكتو ببلىكتو قالكا في عيسى 

ف كقػع مػنيـ   كأما مف حفظػو اهلل تعػالى بالعنايػة فػإنيـ لػـ يعتقػدكا اتحػادان كال حمػكالنم كا 
ثبات الحؽ سبحانو.  لفظ االتحاد فإنما يريدكف بو محك أنفسيـ كا 

قاؿ: كقد يذكر االتحاد بمعنى فناء المخالفػات كبقػاء المكافقػاتم كفنػاء حظػكظ الػنفس 
كفنػاء األكصػاؼ الذميمػة كبقػاء األكصػاؼ الحميػدةم كفنػاء مف الدنيا كبقػاء الرغبػة فػي ا خػرةم 

 الشؾ كبقاء اليقيفم كفناء البفمة كبقاء الذكر.
سػػبحاني مػػا أعظػػـ شػػاني فيػػك فػػي معػػرض  (ِ)قػػاؿ: كأمػػا قػػكؿ أبػػي يزيػػد البسػػطامي: 

كال يظػػف بيػػؤالء (ّ)الحكايػػة عػػف اهللم ككػػذلؾ قػػكؿ مػػف قػػاؿ: أنػػا الحػػؽ محمػػكؿ عمػػى الحكايػػةم
حمػػػكؿ كاالتحػػػاد؛ ألف ذلػػػؾ غيػػػر مظنػػكف بعاقػػػؿم فضػػػبلن عػػػف المتميػػػزيف بخصػػػكص العػػارفيف ال

المكاشفات كاليقػيف كالمشػاىداتم كال يظػف بػالعقبلء المتميػزيف عمػى أىػؿ زمػانيـ بػالعمـ الػراجح 
كالعمؿ الصالح كالمجاىدة كحفظ حدكد الشرع البمػط بػالحمكؿ كاالتحػاد كمػا غمػط النصػارل فػي 

نمػػػػػا حػػػػػدث ذلػػػػػؾ فػػػػػي اإلسػػػػػبلـ مػػػػػف كاقعػػػػػات جيمػػػػػة م ظػػػػػنيـ ذلػػػػػؾ فػػػػػي حػػػػػؽ عيسػػػػػى  كا 
كأمػػػا العممػػػاء العػػػارفكف المحققػػػكف فحاشػػػاىـ مػػػف ذلػػػؾ ىػػػذا كمػػػو كػػػبلـ معيػػػار  (ْ)]المتصػػػكفة[م

 المريديف بمفظو.
كالحاصػػػؿ أف لفػػػظ االتحػػػاد مشػػػترؾم فيطمػػػؽ عمػػػى المعنػػػى المػػػذمـك الػػػذم ىػػػك أخػػػك  

عميػو الصػكفية كال مشػاحة فػي  الحمكؿ كىك كفرم كيطمػؽ عمػى مقػاـ الفنػاء اصػطبلحان اصػطمح
االصػػطبلح؛ إذ ال يمنػػع أحػػد مػػف اسػػتعماؿ لفػػظ فػػي معنػػى صػػحيح ال محػػذكر فيػػو شػػرعانم كلػػك 
كػػاف ذلػػؾ ممنكعػػان لػػـ يجػػز ألحػػد أف يتفػػكه بمفػػظ االتحػػاد كأنػػت تقػػكؿ بينػػي كبػػيف صػػاحبي زيػػد 

                                                           

 ( ساقطة مف ج.ُ)
( أبك يزيد البسطامي ىكطيفكر بف عيسى بف سركشاف البسطاميم أحد الزىادم أخك الزاىديف: آدـ كعميم ِ)

نو ركل عف: إسماعيؿ السدمم كجعفر الصادؽم انظر ككاف جدىـ شركساف مجكسيام فأسمـ قاؿ: إ
 (.ِّٓ/ّ( كاألعبلـ لمزركمي)ٖٔ/ُّ( كسير أعبلـ النببلء)ُْْ/ٕإكماؿ الكماؿ)

 (.ِْٗ/ٓ( انظر منياج السنة النبكية البف تيمية)ّ)
 ( في ب الصكفية.ْ)



 

-َٖٗ- 

ف حديثيػػػةم اتحػػادم ككػػػـ اسػػػتعمؿ المحػػػدثكفم كالفقيػػاءم كالنحػػػاةم كغيػػػرىـ لفػػػظ االتحػػاد فػػػي معػػػا
كفقييةم كنحكية كقكؿ المحدثيف: اتحاد مخرج الحديثم كقكؿ الفقياء: اتحد نػكع الماشػية كقػكؿ 
النحػػػاة: اتحػػػد العامػػػؿ لفظػػػان أك معنػػػىم كحيػػػث كقػػػع لفػػػظ االتحػػػاد مػػػف محققػػػي الصػػػكفية فإنمػػػا 
ثبػػات األمػػر كمػػو هلل سػػبحانو ال ذلػػؾ المعنػػى  يريػػدكف بػػو معنػػى الفنػػاء الػػذم ىػػك محػػك الػػنفس كا 

   فقػػػاؿ مػػػف  (ِ)م كقػػػد أشػػػار إلػػػى ذلػػػؾ سػػػيدم عمػػػي بػػػف كفػػػا(ُ)المػػػذمـك الػػػذم ]يقشػػػػعر لػػػو الجمػػػد[
 قصيدة لو:

 يظنكا بي حمكالن كاتحادا          كقمبي مف سكل التكحيد خالي
 فتبرأ مف االتحاد بمعنى الحمكؿم كقاؿ مف أبيات أيخر:

 كعممؾ أف كؿ األمر أمرم         ىك المعنى المسمى باتحاد
فػػذكر أف المعنػػػى الػػذم يريدكنػػػو باالتحػػػاد إذا أطمقػػكه ىػػػك تسػػػميـ األمػػر كمػػػو هلل كتػػػرؾ 
    اإلرادة معػػػو كاالختيػػػار كالجػػػرم عمػػػى مكاقػػػع أقػػػداره مػػػف غيػػػر اعتػػػراض كتػػػرؾ نسػػػبة شػػػيء مػػػا 

 إلى غيره.
 (ّ)كقػػػاؿ صػػػاحب كتػػػاب نيػػػه الرشػػػاد فػػػي الػػػرد عمػػػى أىػػػؿ الكحػػػدة كالحمػػػكؿ كاالتحػػػاد:

 (ُ)الػديف المراغػي عػف الشػيخ تقػي الػديف بػف دقيػؽ العيػد أنػو قػاؿ ]لػو[ (ْ)حدثني الشػيخ ]كمػاؿ[
ىنػاؾ كقمػة اعتنػائيـ بالشػريعة  (ْ)إنما انتشركا في ببلدكـ ]النتشػار الفمسػفة[ (ّ)]الكفار[ (ِ)]مرة[

                                                           

 ( في ج تقشعر منو الجمكد. ُ)
تاذ المعركؼ بسيد عمي بف محمد بف محمد بف كفا ( ىك الشيخ الكاعظ المعتقد الصالح األديب األسِ)

القرشيم االنصارمم السكندرم االصؿم الشاذليم المالكي كيعرؼ بابف كفا )أبك الحسف( مفسرم فقيوم 
ىػم ٕٗٓصكفيم اديبم شاعر.صاحب النظـ الفائؽ كاأللحاف المحزنة الحسنة كالحزب كلد بالقاىرةعاـ

 (.ُِّ/ٕ( معجـ المؤلفيف)ٗٔ/ٕابف العماد ) -الذىب ىػ. انظر شذرات َٕٖكتكفي بالركضةعاـ
 (.ُُْ/  ٕ( تأليؼ عمي بف عبد اهلل بف محمد بف الييصـ اليركم. معجـ المؤلفيف )ّ)
 ( ساقطة مف ج ْ)
 ( ساقطة مف بُ)
 ( في ج مف ِ)
 ( في ب مج التتار.ّ)
 ( في ب ألف انتشار. ْ)



 

-ُٖٗ- 

كالكتػػاب كالسػػنةم قػػاؿ: فقمػػت لػػو: فػػي ببلدكػػـ مػػا ىػػك شػػر مػػف ىػػذا كىػػك قػػكؿ االتحاديػػةم فقػػاؿ: 
 لو عاقؿ فإف قكؿ ىؤالء كؿ أحد يعرؼ فساده.ال يقك  (ُ)]ىذا[

الػػديف المػػذككر قػػاؿ: اجتمعػػت بالشػػيخ أبػػي العبػػاس  (ِ)قػػاؿ: كحػػدثني الشػػيخ ]كمػػاؿ[ 
كفاكضػػتو فػػي ىػػؤالء االتحاديػػة فكجدتػػو  (ْ)تمميػػذ الشػػيخ الكبيػػر أبػػي الحسػػف الشػػاذلي (ّ)المرسػػي

 ة ىي الصانعف انتيى.الصنع (ٓ)شديد اإلنكار عمييـ كالنيي عف طريقيـ كقاؿ: ]أتككف[
قمػػت: كليػػذا كانػػت طريقػػة الشػػاذلي ىػػي أحسػػف طػػرؽ التصػػكؼ كىػػي فػػي المتػػأخريف  

 في المتقدميف. (ُ)نظير طريقة الجنيد
 
 

                                                           

 ( في ب ىك .ُ)
 ( في ج جماؿ. ِ)
ىػ ُٔٔمحمد بف أحمد أبك العباس المرسي المالكي المعركؼ مف أىؿ مرسيةم كلد عاـ ( ىك أحمد بف ّ)

كارث شيخو أبي الحسف الشاذلي تصكفانم األشعرم معتقدان؛ كاف لديو فضيمة  -ىػ ٖٔٔكتكفي عاـ
كمشاركةم كلو كرامات كأحكاؿ مشيكرة عنوم كلمناس فيو اعتقاد ىائؿ ال سيما أىؿ إسكندريةم كقد شاع 

(م كالمنيؿ الصافي كالمستكفى بعد ُِّ/ُم كبعد صيتو بالصبلح كالزىد.انظر األعبلـ لمزركمي )ذكره
 (.ٗٔ/ُ(م كطبقات األكلياء)ٖٗ/ُالكافي )

( ىك عمي بف عبد اهلل بف عبد الجبار بف يكسؼ ابف ىرمز لشاذلي المبربيم أبك الحسف: رأس الطائفة ْ)
مسماة " حزب الشاذلي". كلد في ببلد "غمارة" بريؼ المبربم الشاذليةم مف المتصكفةم كصاحب األكراد ال

كنشأ في بني زركيؿم كتفقو كتصكؼ بتكنسم كسكف " شاذلة " قرب تكنسم فنسب إلييا. ثـ تركيام 
كرحؿ إلى ببلد المشرؽ فحه كدخؿ بالعرؽ. ثـ سكف اإلسكندرية. كتكفي بصحراء عيذاب في طريقو إلى 

ي: نسب مجيكؿ ال يصح كال يثبتم كاف أكلى بو تركو.انظر األعبلـ الحه. ككاف ضريرا. قاؿ الذىب
 (.ٖٕ/ُ( جبلء العينيف في محاكمة األحمديف )َّٓ/ْلمزركمي )

 ( في ب أيككف.ٓ)
ىػ يمقبو الصكفية بسيد الطائفةم كلذلؾ يعد مف أىـ الشخصيات التي ِٖٗ( ىك: أبك القاسـ الخراز المتكفى ُ)

كآرائو كبخاصة في التكحيد كالمعرفة كالمحبة. كقد تأثر بنراء ذم النكف  يعتمد المتصكفة عمى أقكالو
 (.َّْ/ُ( المقصد األرشد)ُِٓ/ُالنكبيم فيذبيام انظر طبقات الحنابمة)



 

-ِٖٗ- 

ف  (ْ)فػي ]كتػاب[ (ّ)السػبكي (ِ)الػديف ]بػف[ (ُ)كقد قاؿ الشػيخ ]تػاج[  جمػع الجكامػع: كا 
م ككػػاف كالػده شػػيخ ا  (ٓ)إلسػػبلـ تقػي الػػديف السػػبكيطريػؽ ]الشػػيخ [ الجنيػد كصػػحبو طريػػؽ مقػـك

كبلمػو ككعظػوم كنقػؿ عنػو فػي كتابػو  (ٔ)يبلـز مجمػس الشػيخ تػاج الػديف بػف عطػاء اهلل ]يسػمع[
فقػاؿ: إنػو ذكػػر  (ٕ)المسػمى غيػرة اإليمػاف الجمػي فائػدة حسػنة فػػي حػديث: "ال تسػبكا أصػحابي "

قػاؿ مخاطبػان ليػـ: كانت لو تجميات فرأل في بعضيا سائر أمتو ا تيف مػف بعػده ف أف النبي 
) ال تسبكا أصحابي فمك أنفؽ أحدكـ مثؿ أحد ذىبان مػا أدرؾ مػد أحػدىـ كال نصػيفو ( كارتضػى 

الشيخ تػاج الػديف كػاف مػتكمـ الصػكفية فػي عصػره عمػى  (ُ)السبكي منو ىذا التأكيؿ كقاؿ: ]إف[
 انتيى.  (ِ)طريؽ الشاذلية

                                                           

 ( في ب تقي. ُ)
 ( ساقطة مف ج.ِ)
( ىك عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكيم أبك نصر: قاضي القضاةم المؤرخم الباحثم كلد في ّ)

ىػ. نسبتو إلى سبؾ )مف أعماؿ  ُٕٕىػم كانتقؿ إلى دمشؽ مع كالدهم فسكنيا كتكفي بياعاـ ِٕٕالقاىرةم
المنكفية بمصر( ككاف طمؽ المسافم قكم الحجةم انتيى إليو قضاء في الشاـ كعزؿم كتعصب عميو 

ى مصر. ثـ أفرج شيكخ عصره فاتيمكه بالكفر كاستحبلؿ شرب الخمرم كأتكا بو مقيدا مبمكال مف الشاـ إل
عنوم كعاد إلى دمشؽم فتكفي بالطاعكف. قاؿ ابف كثير: جرل عميو مف المحف كالشدائد ما لـ يجر عمى 

 (.ُْٖ/ْقاض مثمو. األعبلـ لمزركمي)
 ( في ج كتابو.ْ)
( ىك عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ السبكي االنصارم الخزرجيم أبك الحسفم تقي الديف: شيخ ٓ)

ي عصرهم كأحد الحفاظ المفسريف المناظريف؛ كىك كالد التاج السبكي صاحب الطبقاتم كلد في االسبلـ ف
قم كاعتؿ فعاد إلى القاىرةم  ّٕٗسبؾ بمصر كانتقؿ إلى القاىرة ثـ إلى الشاـ. ككلي قضاء الشاـ سنة 

( ذيؿ التقييد في ركاة السنف َِّ/ْىجرية. انظر األعبلـ لمزركمي) ّٔٓفتكفي فييا سنة 
 (.ُِٔ/ُ( مكسكعة األعبلـ )ُٖٗ/ِكاألسانيد)

 ( في ج كيسمع. ٔ)
)لك كنت متخذنا خميبلن(  ( أخرجو البخارم في صحيحو في كتاب فضائؿ الصحابة باب قكؿ النبي ٕ)

ابىًة رضى اهلل عنيـ.  حى  كمسمـ في صحيحو في كتاب فضائؿ الصحابة باب تىٍحًريـً سىبِّ الصَّ
 ( ساقطة مف ب.ُ)
يقة الشاذلية ىي طريقة صكفية تنسب إلى أبي الحسف الشاذليم يؤمف أصحابيا بجممة األفكار ( الطر ِ)

ف كانت تختمؼ عنيا في سمكؾ المريد كطريقة تربيتو باإلضافة إلى اشتيارىـ  كالمعتقدات الصكفيةم كا 
خ عمي ابف عمر بالذكر المفرد "اهلل" أك مضمرنا "ىك". كقد انتقمٍت ىذه الطريقة إلى اليمف عمى يد الشي

( ُٓٗ/ُ.انظر القبكرية في اليمف)ُٕٔابف دعسيف الشاذلي الذم كاف مف أكائؿ المؤسسيف في اليمف 
 ( .ٕٓ/ُالمكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة )



 

-ّٖٗ- 

 بك العباس تمميذ الشاذلي.قمت: كىك تمميذ الشيخ أبي العباس المرسيم كالشيخ أ
كقػػد طالعػػت كػػبلـ ىػػؤالء السػػادة الثبلثػػة فمػػـ أر فيػػو حرفػػان يحتػػاج إلػػى تأكيػػؿ فضػػبلن   

 عف أف يككف منكران صريحانم كما أحسف قكؿ سيدم عمي بف كفا:
ؿً    تمسَّؾ بحب الشاذلية تىٍمؽن مىا            تركـي كحقؽ ذا الرجاء كحىصِّ

 ـ          شمكس ىدل في أعيف الميتنأًمؿً كال تعدكف عيناؾ عنيـ فإني
ثػػـ قػػاؿ صػػاحب نيػػه الرشػػاد: كمػػا زاؿ عبػػاد اهلل الصػػالحكف مػػف أىػػؿ العمػػـ كاإليمػػاف 
ف كػاف بعػض النػاس قػد يكػكف أعمػـ كأقػدر كأحكػـ مػف بعػض  ينكركف حاؿ ىػؤالء االتحاديػةم كا 

 في ذلؾ.
"كأمػػػػا المنتمػػػػكف إلػػػػى فػػػػي شػػػػرح المقاصػػػػػد:  (ُ)كقػػػػػاؿ الشػػػػيخ سػػػػػعد الديػػػػػف التفتازانػػػػػي 

القائمػكف بأنػو ال يمتنػػع ظيػكر الركحػػاني ]فػي الجسػماني ( ِ)اإلسػبلـ فمنيػـ بعض غػبلة الشػيعة
 الجف  (ْ)م ك]كبعض[(ّ) (ِ)في صكرة دحية ]الكمبي[ (ُ)كجبريؿ[

                                                           

بر ( ىك سعد الحؽ كالديف مسعكد بف عمر التفتازاني الفارقي المعركؼ كالمشيكر اإلماـ المحقؽ كالحُ)
المدقؽ سمطاف العمماء الكبار كالمصنفيف كارث عمـك األنبياء كالمرسميف كاف مف كبار عمماء الشافعية 
كمع ذلؾ لو آثار جميمةم كلد سنة اثنيف كعشريف كسبعمائة بتفتازاف ككانت كفاتو بسمرقند كنقؿ إلى 

 (.َُّ/ُم)األدنرك  -سرخس كدفف بيا في ستة اثنتيف كتسعيف كسبعمائة طبقات المفسريف 
ما خفيا  ( الشيعة ىـ الذيف شايعكا عميا ِ) عمى الخصكص كقالكا بإمامتو كخبلفتو نصا ككصية إما جميا كا 

ف خرجت فبظمـ يككف مف غيره أك بتقية مف عنده ك يجمعيـ  كاعتقدكا أف اإلمامة ال تخرج مف أكالده كا 
كجكبا عف الكبائر كالصبائر كالقكؿ القكؿ بكجكب التعييف كالتنصيص كثبكت عصمة األنبياء كاألئمة 

بالتكلي كالتبرؤ قكال كفعبل كعقدا إال في حاؿ التقية كيخالفيـ بعض الزيدية في ذلؾ كليـ في تعدية اإلماـ 
كبلـ كخبلؼ كثير كعند كؿ تعدية كتكقؼ : مقالة كمذىب كخبط كىـ خمس فرؽ .انظر الممؿ كالنحؿ 

(ُ/ُْٓ.) 
 كجبرائيؿ. ( في شرح المقاصد بالجسمانيُ)
 ( ساقطة مف ب مج.ِ)
( ىك دحية بف خميفة بف فركة بف فضالة بف زيد بف امرئ القيس بف الخزج بف عامر بف بكر بف عامر ّ)

األكبر بف عكؼ بف بكر بف عكؼ بف عذرة بف زيد البلت بف رفيدة بف ثكر بف كمب بف كبرة الكمبي 
في صكرتو أحيانا كبعثو رسكؿ يأتي النبي  . شيد أحدا كما بعدىما ككاف جبريؿصاحب رسكؿ اهلل 

إلى قيصر رسكال سنة ست في اليدنة فنمف بو قيصر كامتنع عميو بطارقتو فأخبر دحية رسكؿ اهلل اهلل 
(ُبذلؾ فقاؿ : "ثبت اهلل ممكو. أسد البابة/ّّٓ.) 

 ( في ج بعض.ْ)



 

-ْٖٗ- 

 :(ِ)الشياطيف في صكرة األناسي ]قالكا[ (ُ)]أك[
 (ْ)عػض الكػامميف كأكلػى النػاس بػذلؾ[يبعد أف يظير اهلل تعالى فػي صػكرة ]ب (ّ)]فبل[ 

 .(ٔ)كأكالده ]تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيران[  (ٓ) عمي 
السػالؾ إذا أمعػف فػي السػمكؾ كخػاض  (ٕ)قاؿ: كمنيـ بعض المتصػكفة القػائمكف ]بػأف[

 (َُ)تعالى اهلل عما يقكؿ الظالمكف عمكان ]كبيػران[ (ٗ)لجة الكصكؿ فربما يحؿ اهلل ]فيو[ (ٖ)]معظـ[
أك يتحػد بػو بحيػث ال اثنينيػة كال تبػايرم كصػح  (ُِ)فػي الجمػر بحيػث ال ]تمػايز[ (ُُ)]كالنار[) 

  (ُّ)يقكؿ ىك أنا ]كأنا ىك[.
 قاؿ: كفساد الرأييف غني عف البياف.

 قاؿ: كىينا مذىباف آخراف يكىماف الحمكؿ أك االتحاد كليسا منو في شيء: 
كفػػػػي اهلل يسػػػػتبرؽ فػػػػي بحػػػػر التكحيػػػػد أف السػػػػالؾ إذا انتيػػػػى سػػػػمككو إلػػػػى اهلل  األول 

عػف كػؿ مػا  (ِ)ذاتو في ذاتو تعالى كصػفاتو فػي صػفاتو ك]تبيػب[ (ُ)كالعرفاف بحيث ]تضمحؿ[

                                                           

 ( في ج ك.ُ)
 ( في ب قاؿ.ِ)
 ( في شرح المقاصد كال.ّ)
 ب مج. ( ساقطة مفْ)
 ( زيادة مف شرح المقاصد كغير كساقطة مف أ مب مج.ٓ)
 ( زيادة عمى متف المقاصد مف كبلـ السيكطي.ٔ)
 ( في ب إف.ٕ)
 ( ساقطة مف بمج.ٖ)
 ( ساقطة مف بمج.ٗ)
 ( في بمج كبيران فيو. َُ)
 ( في بمج كفار. ُُ)
 ( في ب مج تمايز. ُِ)
 ( في ج ىك أنا ىك. ُّ)
 ( في ج يضمحؿ.ُ)
 يبيب. ( في ج ِ)



 

-ٖٗٓ- 

فػػي التكحيػػدم  (ِ)كىػػذا ىػػك الػػذم يسػػمكنو ]الفنػػاء[ (ُ) سػػكاه كال يػػرل فػػي الكجػػكد إال اهلل ]تعػػالى[م
ك االتحػػاد لقصػػكر العبػػارة عػػف عنػػو عبػػارات تشػػعر بػػالحمكؿ أ (ْ)كحينئػػذ ربمػػا ]تصػػدر[ (ّ)]...[

  (ٔ)الكشؼ عنيا ]بالمقاؿ[م (ٓ)بياف تمؾ الحاؿ ]كبعد[
مػف بحػر التكحيػد بقػدر اإلمكػافم كنعتػرؼ بػأف  (ٕ)كنحف عمى ساحؿ التمنػي ]نبتػرؼ[

   (ٖ)طريؽ الفناء فيو العياف دكف البرىاف كاهلل المكفؽ".
مقة ] كقاؿ: إنو غيػر الحمػكؿ المذىب الثاني كىك القكؿ بالكحدة المط (ٗ)ثـ ذكر ]في[ 

كاالتحاد كأنو أيضان خارج عف طريؽ العقؿ كالشرع كأنو باطػؿ كضػبلؿ. كقػد سػقت بقيػة كبلمػو 
فإنػػو بػػو أجػػدرم كذكػػر السػػيد  (َُ)فيػػو فػػي الكتػػاب الػػذم ألفتػػو فػػي ذـ القػػكؿ بالكحػػدة المطمقػػة [

 تاب المشار إليو.نحك ذلؾ قد سقت أيضان عبارتو في الك (ِ)في شرح المكاقؼ (ُ)الجرجاني

                                                           

 ( ساقطة مف ب مج.ُ)
 ( ساقطة مف ج.ِ)
ليو يشير الحديث اإلليي أف العبد ال يزاؿ يتقرب إلي بالنكافؿ ّ) ( ساقط مف نص السيكطي قكؿ التفتازاني كا 

 حتى أحبو فإذا أحببتو كنت سمعو الذم بو يسمع كبصره الذم بو يبصر.
 ( في ج يصدر. ْ)
 ( في لفظ التفتازاني كتعذر.ٓ)
 ج بالمثاؿ. ( في ٔ)
 ( في ج نبرؼ.ٕ)
 (.َٕ/ِ( شرح المقاصد في عمـ الكبلـ)ٖ)
 ( ساقطة مف بمج. ٗ)
نما الكثرة في َُ) ( نص التفتازاني ىك كالثاني أف الكاجب ىك الكجكد المطمؽ كىك كاحد ال كثرة فيو أصبل كا 

كرر عمى المظاىر ال اإلضافات كالتعينات التي ىي بمنزلة الخياؿ كالسراب إذ الكؿ في الحقيقة كاحد يت
بطريؽ المخالطة كيتكثر في النكاظر ال بطريؽ االنقساـ فبل حمكؿ ىينا كال اتحاد لعدـ اإلثنينية كالبيرية 
ككبلميـ في ذلؾ طكيؿ خارج عف طريؽ العقؿ كالشرع كقد أشرنا في بحث الكجكد إلى بطبلنو لكف مف 

 (.ُّّ/ِ)يضمؿ اهلل فما لو مف ىاد. شرح المقاصد في عمـ الكبلـ
( ىك إسماعيؿ بف حسيف الحسينيم أبك إبراىيـم زيف الديف الجرجاني: طبيب باحثم كلو بالفارسية مف ُ)

م كتكفي عاـ       (م الضكء البلمعُِّ/  ُ. انظر األعبلـ لمزركمي)ُّٓأىؿ جرجاف أقاـ في خكارـز
(ّ  /ُِٕ.) 

 (.ِِ-ُِ/ْ( انظر شرح المكاقؼ لمجرجاني )ِ)



 

-ٖٗٔ- 

 (ْ)فػي كتابػو شػرح منػازؿ السػائريف: (ّ)القػيـ (ِ)قاؿ العبلمة شػمس الػديف ]بػف[ (ُ)]ك[ 
الدرجػػة الثالثػػة مػػف درجػػات الفنػػاء فنػػاء خػػكاص األكليػػاء كأئمػػة المقػػربيف كىػػك الفنػػاء عػػف إرادة 

اهم فانيػػان السػػكمم شػػائمان بػػرؽ الفنػػا عػػف إرادة مػػا سػػكاه سػػالكان سػػبيؿ الجمػػع عمػػى مػػا يحبػػو كيرضػػ
عف مراده ىك مػف محبكبػو فضػبلن عػف إرادة غيػرهم قػد اتخػذ مػراده بمػراد  (ٓ)بمراد محبكبو ]]منو[

 أعني المراد الديني األمرم ال المراد الككني القدرم فصار المراداف كاحدان.  (ٔ)محبكبو[
قػػػاؿ: كلػػػيس فػػػي العقػػػؿ اتحػػػاد صػػػحيح إال ىػػػذا كاالتحػػػاد فػػػي العمػػػـ كالخبػػػرم فيكػػػكف 

ػػر  اداف كالمعمكمػػاف كالمػػذككراف كاحػػدان مػػع تبػػايف اإلرادتػػيف كالعممػػيف كالخبػػريفم فبايػػة المحبػػة المي
اتحاد مراد المحب بمراد المحبكبم كفناء إرادة المحب في مراد المحبكبم فيذا االتحػاد كالفنػاء 

المحبػػيف كفنػػاؤىـ قػػد فنػػكا بعبادتػػو عػػف عبػػادة مػػا سػػكاهم كبحبػػو كخكفػػو  (ٕ)ىػػك اتحػػاد ]خػػكاص[
 (ُ) جائو كالتككؿ عميو كاالستعانة بو كالطمب منو عف حب ما سكاه]كخكفو كرجائو كالتككػؿ[مكر 

كمػف تحقػػؽ بيػذا الفنػػاء ال يحػػب إال فػي اهللم كال يػػببض إال فيػػوم كال يػكالي إال فيػػوم كال يعػػادم 
يكػكف دينػو إال فيوم كال يعطػي إال هللم كال يمنػع إال هللم كال يرجػك إال إيػاهم كال يسػتعيف إال بػوم ف

 هللم كيككف اهلل كرسكلو أحب إليو مما  (ِ)كمو ظاىران]كباطنان[

                                                           

 ج.( ساقطة مف ُ)
 ( ساقطة مف ج.ِ)
( ىك شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف حريز الزرعي الدمشقي كلد سنة ّ)

(م الشيادة ُّٕ/ٓىػم انظر الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة )ُٕٓىػ كتكفي عاـ ُٗٔ
ماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ (م تكضيح المشتبو في ضبط أسٖٗ/ُ(م الكفيات البف رافع)ّّ/ُالزكية)
 (ُٕٔ/ٔ(م شذرات الذىب ابف العماد)ُٕٔ/ْككناىـ)

ياؾ نستعيف كليس كما ذكر في المتف. ْ)  ( اسـ الكتاب ىك مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 ( في ب عنو.ٓ)
 ( ساقطة مف ج.ٔ)
 ( في ب حكض.ٕ)
 ( ساقطة مف أمب.ُ)
 ( ساقطة مف أمب. ِ)



 

-ٖٕٗ- 

 فبل يكاد مف حاد اهلل كرسكلو كلك كاف أقرب الخمؽ إليو بؿ: (ُ)]سكاىما[م
 (ِ)يعادم الذم عادل مف الناس كميـ              جميعان كلك كاف الحبيب ]المصافيا[

كظيػػػا بمراضػػػي ربػػػو تعػػػالى كحقكقػػػوم عػػػف ىػػػكل نفسػػػو كحظ (ّ)كحقيقػػػة ذلػػػؾ ]فناؤىػػػا[
كالجامع ليذا كمػو تحقيػؽ شػيادة أف ال إلػو إال اهلل عممػان كمعرفػة كعمػبلن كحػاالن كقصػدانم كحقيقػة 
ىذا النفي كاالثبات الذم تضمنتو ىذه الشيادة ىك الفناء كالبقاءم ففني عػف تألػو مػا سػكاه عممػان 

 كبقي تأليو كحده . (ْ)ك]إفرادان كتعمدان [م
ا الفنػاء كىػذا البقػاء ىػك حقيقػة التكحيػػد الػذم اتفقػت عميػو المرسمػػكف صمػػكات اهلل فيػذ 

عمييػـ كأنزلػػت بػػو الكتػب كخمقػت ألجمػو الخميقػة كشػرعت لػو الشػرائع كقامػت عميػو سػكؽ الجنػة 
 كىذا المكضع مما غمط فيو كثير مف أصحاب  (ٓ)و الخمؽ كاألمر إلى أف قاؿ:ػػػػػػكأسس عمي

                                                           

 اه.( في ب سك ُ)
 ( في ب الصافيا.ِ)
 ( في ج فناؤه.ّ)
 ( م ج اقراران كتعبيدان.ْ)
( كبقية النص التي لـ يذكرىا السيكطي بقكلو إلى ىي ] فكحقيقتو أيضا البراء كالكالء البراء مف عبادة غير ٓ)

ا ُبَرَآُء ِمـُْؽْم ﴿ َقْد َكاَكْت َلُؽْم ُأْشَوٌة َحَسـٌَة ِِف إِْبَراِهقَم وَ اهلل كالكالء هلل كما قاؿ تعالى  الاِذيَن َمَعُه إِْذ َقاُلوا لَِؼْوِمِفْم إِكا

اا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللاِ َكَػْرَكا بُِؽْم َوَبَدا َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا َح   تاى ُتْمِمـُوا بِاهللاِ َوْحَدُه﴾َوِِم
ُه َشَقْفِديِن﴾﴿ َوإِْذ [ كقاؿْ]الممتحنة: ٓا الاِذي َفَطَرِِن َفنِكا اا َتْعُبُدوَن،إِ ـِي َبَراٌء ِِم َبِقِه َوَقْوِمِه إِكا ِٕ  َقاَل إِْبَراِهقُم 
ََمَواِت  [ كقاؿ أيضا ِٕمِٔ]الزخرؼ: ْفُت َوْجِفَي لِؾاِذي َفَطَر السا ُكوَن ، إِِنن َوجا اا ُتْْشِ َيا َقْوِم إِِنن َبِريٌء ِِم

كَِِّي﴾وَ  َْرَ  َحـِقًػا َوَما َأَكا ِمَن ادُْْْشِ ْٕ َٓ    [ كقاؿ اهلل تعالى لرسكلو ٕٗمٖٕ]األنعاـ: ا ا اْلَؽافُِروَن، َ ُقْل َيا َأُّيه

َٓ َأْكُتْم َظابُِد  َٓ َأَكا َظابٌِد َما َظَبْدُتْم، َو َٓ َأْكُتْم َظابُِدوَن َما َأْظُبُد ،َو  وَن َما َأْظُبُد،َلُؽْم ِديـُُؽْم َوِِلَ ِديِن َأْظُبُد َما َتْعُبُدوَن ،َو
[ كىذه براءة منيـ كمف معبكدىـ كسماىا براءة مف الشرؾم كىي حقيقة المحك كاإلثبات ٔ-ُ]الكافركف 

مف قمبو عمما كقصدا كعبادة كما ىي ممحكة مف الكجكد كيثبت فيو إلييتو  فيمحك محبة ما سكل اهلل 
جمع كالفرؽ فيفرؽ بيف اإللو الحؽ كبيف مف ادعيت لو اإلليية بالباطؿ سبحانو كحدهم كىي حقيقة ال

كيجمع تألييو كعبادتو كحبو كخكفو كرجاءه كتككمو كاستعانتو عمى إليو الحؽ الذم ال إلو سكاهم كىي 
حقيقة التجريد كالتفريد فيتجرد عف عبادة ما سكاه كيفرده كحده بالعبادة فالتجريد نفي كالتفريد إثبات 

مكعيما ىك كالتفريد المتعمؽ بتكحيد اإلليية ىك النافع المثمر المنجى الذم بو تناؿ السعادة كالفبلحم كمج
كأما تعمقو بتكحيد الربكبية الذم أقر بو المشرككف عباد األصناـ فبايتو فناء في تحقيؽ تكحيد مشترؾ بيف 

ممنا فضبلن عف ككنو عارفنا محققنا[م المؤمنيف كالكفار كأكلياء اهلل كأعدائو ال يصير بو كحده الرجؿ مس
 (.ُٖٔ/ُمدارج السالكيف )



 

-ٖٖٗ- 

 (ُ)كالمعصـك مف عصمو اهللم كاهلل المستعاف . اإلرادةم
ف كاف مشػمران لمفنػاء العػالي كىػك الفنػاء عػف إرادة السػكم لػـ  كقاؿ في مكضع آخر: كا 

فيصػػير  (ِ)يبػػؽ فػػي قمبػػو مػػراد يػػزاحـ مػػراده الػػديني الشػػرعي النبػػكم القرآنػػي بػػؿ يتحػػد ]المػػراداف[
لمحبػة الخالصػةم كفييػا يكػكف االتحػاد عيف مراد الرب تعالى ىك عػيف مػراد العبػد كىػذا حقيقػة ا

 الصحيح كىك االتحاد في المراد ال في المريد كال في اإلرادة.
قػػػاؿ: فتػػػدبر ىػػػذا الفرقػػػاف فػػػي ىػػػذا المكضػػػع الػػػذم طالمػػػا زلػػػت فيػػػو أقػػػداـ السػػػالكيف  

 .(ْ)انتيى (ّ)كضمت فيو أفياـ ]الكاحديف[
ديػػة كالقػػائميف بالكحػػدة كقػػد تكػػرر كػػبلـ ابػػف القػػيـ فػػي ىػػذا الكتػػاب فػػي تضػػميؿ االتحا
 كاهلل أعمـ. (ٓ)المطمقة كقد سقت منو أشياء في كتابي الذم أشرت إليو فمينظر ]منو[

في قكؿ أىؿ السنة إف العبد لو في فعمو نكع اختيار ىؿ ىك معارض  -]مسألة 
ةُ  (ٔ)لقكلو ]تعالى[ ُم اخِلَرَ َتاُر َما َكاَن هَلُ ُؾُق َما َيَشاُء َوََيْ َك ََيْ  .  {68}القصص: []َوَربه

الجػػػػكاب: ال معارضػػػػة فػػػػإف االختيػػػػار الػػػػذم بمعنػػػػى القػػػػدرة كاإلرادة كاإلنشػػػػاء كاإلبػػػػداع        
خاص باهلل تعالى ال شريؾ لو كأما االختيار الذم أثبتو أىؿ السنة لمعبد فالمراد بو قصػده ذلػؾ 

جػػػو اإلكػػػراه عمػػػى ك  (ُ)الفعػػػؿ كميمػػػو إليػػػو كرضػػػاه بػػػو الػػػذم ىػػػك مخمػػػكؽ هلل تعػػػالى أيضػػػا ]ال[
 كاإللجاء إليو.
كالحاصػػػؿ أف اهلل تعػػػالى خمػػػؽ لمعبػػػد قػػػدرة بيػػػا يميػػػؿ كيفعػػػؿ فػػػالخمؽ مػػػف اهلل كالميػػػؿ  

كالفعػؿ مػػف العبػد صػػادراف عػف تقػػدير اهلل لػػو ذلػؾ فيمػػا أثػر الخمػػؽ كالقػدرة فاالختيػػار المنسػػكب 
     اهلل تعالى فافترقا كال إنكار في ذلؾ  ر بما ذكرناه أثر االختيار المنسكب إلىػػػػػػػػػػػػػد المفسػػػػػػػػػلمعب

                                                           

 (.ُٖٔ-ُٔٔ/ُ( مدارج السالكيف)ُ)
 ( في ب المراد.ِ)
 ( في ج الكاجديف.ّ)
 (.ْٖٔ/ُ( مدارج السالكيف)ْ)
 ( في ج فيو.ٓ)
 ( ساقطة مف ب. ٔ)
 ( ساقطة مف ب.ُ)



 

-ٖٗٗ- 

 كال معارضة فيو لآلية كبيذا يتميز أىؿ السنة عف أىؿ القدر كالجبر.
ُهْم ِِف ُضْغَقاِِنِْم﴾عند قكلو تعالى(ُ)قاؿ األصفياني في تفسيره: أعمـ أف  (ِ) :﴿َوَيُؿده

حدكثو كما ىك عميو كؿ فعؿ صدر مف العبد باالختيار فمو اعتباراف إف نظرت إلى كجكده ك 
ف نظرت إلى تميزه عف  رادتو ال شريؾ لو كا  مف كجكه التخصيص فانسب ذلؾ إلى قدرة اهلل كا 
القسرم الضركرم فانسبو مف ىذه الجية إلى العبد كىي النسبة المعبر عنيا شرعا بالكسب 

ا َما َكَسَبْت َوَظَؾْقَفا َما اْكَتَسَبْت[في قكلو:  َمْت كقكلو  {686}البقرة: ]هَلَ َأْيِدُّيِْم﴾(3)﴿بََِم َقدا
كىي ( ْ)

المحققة أيضا إذا عرضت في ذىنؾ الحركتيف االضطرارية كالرعشة كاالختيارية فإنؾ تميز 
بينيما ال محالة بتمؾ النسبة فإذا تقرر تعدد االعتبار فمدىـ في الطبياف مخمكؽ هلل تعالى 

المعبر عنو بالكسب إضافة إلييـ  فأضافو إليو كمف حيث ككنو كاقعا منيـ عمى كجو االختيار
 انتيى. 

كقاؿ في مكضع آخر منػو: صػفة اإلرادة لمعبػد ىػي القصػد. فيػذا تحريػر مػذىب أىػؿ 
السنة كحاصمو أف االختيار المنسكب إلى العبد ىك قصده لذلؾ الفعؿ كتكجيو إليػو برضػا منػو 

رادة لو كككنو لـ يفعمو بإلجاء كال إكراه كال قسر فتأمؿ ذلؾ كافي  (ُ)ـ ترشد. كاهلل أعمـ.كا 

                                                           

 (.ِْْ/ُب كشؼ الظنكف)( كتفسيره اسمو جامع التأكيؿ لمحكـ التنزيؿ كما ذكره صاحُ)
 [ىذا ىك الصكاب أما النص في المتف ىك )كنمدىـ في طبيانيـ( كىذا فيو مخالفة لمنص.ُٓ( البقرة : ِ)
 ( في ب مما كسبت. ّ)
نما الصكاب ماأثبتو في ْ) (ا لشكرل الصكاب ىذا ألنو اليكجد في القراف بالمفظ قكلو بما كسبت أيدييـ كا 

 النص .
مى ما فيمو األشاعرةم أما مفيـك الكسب عند أىؿ السنة فيك كما قاؿ ابف القيـ رحمو ( ىذا كسب العبد عُ)

اهلل: قالت أىؿ السنة إضافتيا إلييـ فعبل ككسبا ال ينفي إضافتيا إليو سبحانو خمقا كمشيئة فيك سبحانو 
تو كخمقو الذم شاءىا كخمقيا كىـ الذيف فعمكىا ككسبكىا حقيقة فمك لـ تكف مضافة إلى مشيئتو كقدر 

الستحاؿ كقكعيا منيـ إذ العباد أعجز كأضعؼ مف أف يفعمكا ما ال يشأه اهلل كلـ يقدر عميو كال خمقو. 
( كبمعنى آخر أف أىؿ السنة يثبتكف أفعاؿ العباد القائمة بيـ مفعكؿ لمرب ال نفس ْٓ/ُشفاء العميؿ)
 فعمو القائـ بو.



 

-ََٗ- 

تـ تنزيو االعتقاد عػف الحمػكؿ كاالتحػاد بحمػد هلل كحػده كعكنػو كصػمى اهلل عمػى سػيدنا 
 .(ُ)كمكالنا محمد كعمى آلو انتيى[

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحثان
 أف الحمكؿ ك االتحاد مف قكؿ الزنادقة كقكليـ ال يميؽ باهلل عز كجؿ. .ُ
هلل عمػى عرشػػو فػكؽ سػماكاتوم كقػد بػػيف ذلػؾ العممػاء مػف خػػبلؿ كضػكح صػفة العمػكم كأف ا .ِ

 أقكاليـ.
السػػيكطي حػػاكؿ أف يثبػػت صػػفة العمػػكم كىػػك فػػي ىػػذا األمػػر مصػػيبم ألنػػو يريػػد أف ينتقػػد  .ّ

أقكاؿ مف يقكؿ بػالحمكؿ كاالتحػاد م كيبػيف مػا فيػو مػف الصػكاب كيػرد مػا بنػي عمػى باطػؿم 
الصػػػريح مثػػػؿ قػػػكؿ الجيبلنػػػي كمػػػػف ألف مػػػف كػػػبلـ الصػػػكفية مػػػا ىػػػك عػػػاـ كمػػػػبيـ كمنػػػو 

الصكفية مف ليس لو مذىب يسير عميو كالصكاب في ىذه المسػألة أف يرجػع اإلنسػاف إلػى 
 الكتاب كالسنة كأقكاؿ الصحابة كيأخذ منيا عقيدتو كيبتعد عف اإلسرائيميات.

دخػاؿ مػا  .ْ مف نظر فػي كتػب الترجمػة يجػد أنيػا لػـ تجػًف لممسػمميف سػكل دمػار عقيػدتيـم كا 
 ف ديف اهلل في ديف اهلل.ليس م

 المراجع والمصادر
إحيػػاء عمػػـك الػػػديفم تػػأليؼ: أبػػػك حامػػد محمػػػد بػػف محمػػد البزالػػػيم بػػدكف طبعػػػة كتػػاريخ نشػػػرم  .ُ

 الناشر: دار المعرفة بيركت.
اإلرشػػػاد إلػػػى قكاطػػػع األدلػػػة فػػػي أصػػػكؿ االعتقػػػاد لئلمػػػاـ الحػػػرميف الجػػػكينيم تحقيػػػؽ د.محمػػػد  .ِ

 ـ مكتبة الخانجي مصر.َُٓٗىػم ُّٗٔاألكلى مكسى كد.عمي عبد الحميدم الطبعة 
أسػد البابػػة فػػي معرفػة الصػػحابةم تػػأليؼ أبػي الحسػػف عمػػي بػف محمػػد بػػف عبػد الحكػػيـ الجػػزرم  .ّ

 ـم بدكف دار نشر . َُٕٗىػ َُّٗابف األثير الشيبانيم الطبعة األكلى 
اشػر دار ـم النََِِاألعبلـم تأليؼ: خير الديف بف محمكد الزركميم الطبعة الخامسة عشر  .ْ

 العمـ لممبلييف.
م بيػػػركتم  .ٓ المػػنجـ فػػي المعجػػـم لمسػػيكطي؛ تحقيػػؽ إبػػػراىيـ بػػاجس عبػػد المجيػػدم دار ابػػف حػػـز

 ىػ.ُُْٓ

                                                           

 ج. ( مف قكلو مسألة إؿ قكلو كاهلل أعمـ ساقطة مفُ)



 

-َُٗ- 

البدايػػة كالنيايػػةم تػػأليؼ: إسػػماعيؿ بػػف كثيػػر الدمشػػقيم تحقيػػؽ: عمػػي شػػيرمم الطبعػػة األكلػػى  .ٔ
 ـم دار إحياء التراث العربي. ُٖٖٗق. َُْٖ

د القرف السابعم تأليؼ: محمد بػف عمػي الشػككانيم تحقيػؽ: خميػؿ البدر الطالع بمحاسف مف بع .ٕ
 ـم دار الكتب العممية بيركت.ُٖٗٗىػمُُْٖالمنصكرم الطبعة األكلى 

ببية الكعاة في طبقات المبكييف كالنحاةم تأليؼ: جػبلؿ الػديف عبػد الػرحمف السػيكطيم تحقيػؽ:  .ٖ
 دار الفكر بيركت. ىػم الناشرُّٗٗمحمد أبك الفضؿ إبراىيـم الطبعة الثانية 

التحػػدث بنعمػػة اهللم لمسػػيكطي؛ تحقيػػؽ إليزابػػث مػػارم سػػارتفم الطبعػػة األكلػػىم مطبعػػة كمبػػرجم  .ٗ
 ـ.ُٕٓٗ

التحفػػة المقدسػػػية فػػػي مختصػػر تػػػاريخ النصػػػرانية بػػدايتيا كمنتياىػػػام تػػػأليؼ أبػػي محمػػػد عاصػػػـ  .َُ
 المقدسي مبدكف طبعة كدار نشر.

مػي الجرجػانيم حققػو كعمػؽ عميػو نصػر الػديف التعريفاتم تأليؼ العبلمة عمػي بػف محمػد بػف ع .ُُ
 ـم الناشر شركة القدس لمتصدير القاىرة.ََِٕتكنسيم الطبعة األكلى 

تمبػػػيس إبمػػػيسم تػػػأليؼ: عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد الجػػػكزمم الطبعػػػة: الطبعػػػة األكلػػػىم  .ُِ
 ـم الناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشرم بيركتم لبناف.ََُِىػ/ ُُِْ

ي ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ: ابف ناصػر الػديف محمػد بػف تكضيح المشتبو ف .ُّ
 ـ/ مؤسسة الرسالة ُّٗٗعبد اهلل القيسيم تحقيؽ: محمد العرقسكسيم الطبعة األكلى 

التكقيػػػؼ عمػػػى ميمػػػات التعػػػاريؼم تػػػأليؼ: محمػػػد عبػػػد الػػػرؤكؼ المنػػػاكمم تحقيػػػؽ: د. محمػػػد  .ُْ
 بيركتم دمشؽ.  -فكر المعاصرم دار الفكر ىػم دار الَُُْالدايةم الطبعة األكلىم 

جػػامع التأكيػػؿ لمحكػػـ التنزيػػؿم لمشػػيخ أبػػك مسػػمـ محمػػد األصػػفيانيم جمعػػو سػػعيد األنصػػارمم  .ُٓ
 ىػ الناشر مطبعة الببلغ بكمكتا. َُّّالطبعة األكلى 

الجامع الصحيح المختصرم تأليؼ: محمد بف إسػماعيؿ البخػارم الجعفػي تحقيػؽ: د.مصػطفى  .ُٔ
 بيركت. –ىػم دار ابف كثيرم اليمامة َُْٕلطبعة الثالثةم ديب الببام ا

جػػامع بيػػاف العمػػـ كفضػػموم تػػأليؼ: يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل النمػػرم القرطبػػيم تحقيػػؽ: فػػكاز أحمػػد  .ُٕ
. -ىػم الناشر: مؤسسة الرياف  ُِْْزمرليم الطبعة األكلى   دار ابف حـز

أبػك البركػاتم ا لكسػيم قػدـ جبلء العينيف في محاكمة األحمػديفم تػأليؼ: نعمػاف بػف محمػكدم  .ُٖ
 ـم الناشر: مطبعة المدني. ُُٖٗىػ  َُُْلو: عمي السيد المدنيم تاريخ النشر: 

الحػػػاكم لمفتػػػاكمم تػػػأليؼ: عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر السػػػيكطيم تحقيػػػؽ: عبػػػد المطيػػػؼ عبػػػد  .ُٗ
 بيركت / لبناف. -ىػم دار النشر: دار الكتب العممية ُُِْالرحمفم الطبعة األكلى



 

-َِٗ- 

محاضػػرة فػػػي تػػاريخ مصػػر كالقػػػاىرةم لمسػػيكطيم تحقيػػؽ محمػػػكد أبػػك الفضػػؿ إبػػػراىيـم حسػػف ال .َِ
 ىػم الناشر دار إحياء الكتب العربية. ُّٕٖ -ـُٕٔٗالطبعة األكلى 

حميػػة األكليػػػاء كطبقػػات األصػػػفياءم تػػأليؼ: أبػػػك نعػػيـ أحمػػػد بػػف عبػػػد اهلل األصػػبيانيم الطبعػػػة  .ُِ
 . بيركت –ىػم دار الكتاب العربي َُْٓالرابعةم 

الدرر الكامنػة فػي أعيػاف المائػة الثامنػةم تػأليؼ: أحمػد بػف عمػي بػف حجػرم تحقيػؽ محمػد عبػد  .ِِ
 ىػم الناشر دائرة المعارؼ العثمانية حيدر أباد اليند.ُِّٗالمعيد خافم الطبعة األكلى

ذيػػؿ التقييػػد فػػي ركاة السػػنف كاألسػػانيدم تػػأليؼ: محمػػد بػػف أحمػػدم أبػػك الطيػػب المكػػي الفاسػػيم  .ِّ
 ىػم الناشر: دار الكتب العمميةم بيركت.َُُْاؿ الحكتم الطبعة األكلىم تحقيؽ: كم

 الرياض. –السمسمة الصحيحةم تأليؼ: محمد ناصر الديف األلبانيمالناشر: مكتبة المعارؼ  .ِْ
 سنف ابف ماجوم تأليؼ: محمد بف يزيد أبك عبداهلل القزكينيم تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي .ِٓ
محمد بف أحمد بف عثماف الذىبيم تحقيؽ شعيب األرنؤكط كحسيف  سير أعبلـ النببلءم تأليؼ .ِٔ

 ـ مؤسسة الرسالة بيركت. ُّٗٗىػ  ُُّْأسدم الطبعة التاسعة 
شذرات الذىب في أخبار مػف ذىػبم تػأليؼ: عبػد الحػي بػف أحمػد العبكػرم الحنبمػي الدمشػقيم  .ِٕ

 كثير دمشؽ. ىػم دار ابفَُْٔتحقيؽ: عبد القادر كمحمكد األرناؤكطم الطبعة األكلى 
شػػرح المقاصػػد فػػي عمػػـ الكػػبلـم تػػأليؼ سػػعد الػػديف مسػػعكد بػػف عمػػر بػػف عبػػد اهلل التفتػػازانيم  .ِٖ

 ىػم الناشر دار المعارؼ النعمانية باكستاف.َُُْالطبعة األكلى 
شػػػرح المكاقػػػؼم تػػػأليؼ: السػػػيد الشػػػريؼ عمػػػي بػػػف محمػػػد الجرجػػػانيم تحقيػػػؽ: د.عبػػػد الػػػرحمف  .ِٗ

 بيركت. -لناشر: دار الجيؿ م إُٗٗعميرةم الطبعة األكلىم 
شػػعب اإليمػػافم تػػأليؼ: أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف الحسػػيف البييقػػيم تحقيػػؽ: محمػػد السػػعيد بسػػيكني  .َّ

 بيركت. –ىػ مالناشر: دار الكتب العممية َُُْزغمكؿم الطبعة األكلىم 
 -ىػػػػ  َُْٗالشػػػفا بتعريػػػؼ حقػػػكؽ المصػػػطفىم تػػػأليؼ: عيػػػاض اليحصػػػبيم الطبعػػػة األكلػػػى .ُّ

 ار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت لبناف.ـم الناشر د ُٖٖٗ
شػػفاء العميػػؿ فػػي مسػػائؿ القضػػاء كالقػػدر كالحكمػػة كالتعميػػؿم تػػأليؼ: محمػػد بػػف أبػػي بكػػر أيػػكب  .ِّ

 ـ مكتبة الصفا.ََِٖىػُِْٗالزرعي تحقيؽ: أحمد بف شعباف أحمدم الطبعة األكلى 
بػػف يكسػػؼ الكرمػػي الحنبمػػيم  الشػػيادة الزكيػػة فػػي ثنػػاء األئمػػة عمػػى ابػػف تيميػػةم تػػأليؼ: مرعػػي .ّّ

 بيركت. –ىػم دار الفرقافم مؤسسة الرسالة َُْْتحقيؽ: نجـ خمؼم الطبعة األكلى م 
الضػػكء البلمػػع ألىػػؿ القػػرف التاسػػعم تػػأليؼ المػػؤرخ الناقػػد شػػمس الػػديف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف  .ّْ

 السخاكمم بدكف طبعةم الناشر منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت.



 

-َّٗ- 

تأليؼ عمر بف أحمد المصرم الممقب بابف الممقفم تحقيؽ نكر الديف شريبةم  طبقات األكلياءم .ّٓ
 ـم الناشر مكتبة الخانجي القاىرة.ُْٗٗىػمُُْٓالطبعة الثانية 

طبقػػات الحنابمػػةم تػػأليؼ: أبػػك الحسػػيف ابػػف أبػػي يعمػػىم محمػػد بػػف محمػػد تحقيػػؽ: محمػػد حامػػد  .ّٔ
 بيركت. –الفقي الناشر: دار المعرفة 

 مسبكيم بدكف رقـ كتاريخ كدار نشر.طبقات السبكيم ل .ّٕ
طبقات المفسريفم تأليؼ أحمد بف محمد األدنركمم تحقيؽ: سميماف بف صالح الخزمم الطبعة  .ّٖ

 المدينة المنكرة. -ـ الناشر مكتبة العمـك كالحكـ ُٕٗٗاألكلىم 
فكات الكفيات فكات الكفياتم تأليؼ: محمد بف شاكر الكتبيم تحقيػؽ: إحسػاف عبػاسم الطبعػة  .ّٗ

 بيركت. –ألكلىم الناشر: دار صادر ا
مكقػػؼ العممػػاء منيػػام تػػأليؼ فضػػيمة الشػػيخ أحمػػد بػػف  -آثارىػػا  -القبكريػػة فػػي الػػيمف نشػػأتيا  .َْ

 باليمف. حسف المعمـم ىي رسالة ماجستير تقدـ بيا فضيمة الشيخ إلى الجامعة الكطنية
لسػػػممي الدمشػػػقيم قكاعػػػد األحكػػػاـ فػػػي مصػػػالح األنػػػاـم تػػػأليؼ: عبػػػد العزيػػػز بػػػف عبػػػد السػػػبلـ ا .ُْ

 لبناف. –تحقيؽ: محمكد الشنقيطيم بدكف طبعة  الناشر: دار المعارؼ بيركت 
كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكفم تأليؼ األديب: مصطفى بف عبداهلل األديب الشػيير  .ِْ

 بالحاجي خميفةم بدكف طبعةم الناشر مؤسسة التاريخ العربي.
تػػأليؼ: محمػػد بػػف محمػػد البػػزم كضػػع حكاشػػيو خميػػؿ  الككاكػػب السػػائرة بأعيػػاف المئػػة العاشػػرةم .ّْ

 ـ الناشر دار الكتب العممية بيركت.ُٕٗٗىػُُْٖالمنصكرم الطبعة األكلى 
محصؿ أفكار المتقدميف كالمتأخريف مف العممػاء كالحكمػاء كالمتكممػيفم تػأليؼ محمػد بػف عمػر  .ْْ

عػو كقػدـ لػو طػو الخطيب الرازم كبذيمو تمخيص المحصػؿ لمعبلمػة نصػير الػديف الطكسػيم راج
 عبد الرؤكؼ سعدم بدكف طبعة الناشر مكتبة الكميات األزىرية القاىرة.

يػػػاؾ نسػػػتعيفم تػػػأليؼ: محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر أيػػػكب  .ْٓ مػػػدارج السػػػالكيف بػػػيف منػػػازؿ إيػػػاؾ نعبػػػد كا 
 بيركت -م دار الكتاب العربي ُّّٗالزرعيم تحقيؽ: محمد الفقيم الطبعة الثانيةم 

د بػف عمػي بػف المثنػى أبػك يعمػى المكصػميم تحقيػؽ: حسػيف سػميـ مسند أبي يعمىم تأليؼ: أحم .ْٔ
 ىػم الناشر: دار المأمكف لمتراث دمشؽ.َُْْأسدم الطبعة األكلىم 

ميصػػنؼ ابػػف أبػػي شػػيبةم تػػأليؼ: أبػػك بكػػر عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف أبػػي شػػيبةم تحقيػػؽ: محمػػد  .ْٕ
 عكامةم الناشر دار الكتب العممية بيركت.

الكتب العربيػةم تػأليؼ عمػر رضػا كحالػةم الناشػر مكتبػة المثنػى  معجـ المؤلفيف تراجـ مصنفي .ْٖ
 بيركت دار إحياء التراث العربي بيركت. -



 

-َْٗ- 

المقصػػد األرشػػد فػػي ذكػػر أصػػحاب اإلمػػاـ أحمػػدم تػػأليؼ: إبػػراىيـ بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف  .ْٗ
 ىػ مكتبة الرشدم الرياض  َُُْمفمحم تحقيؽ: د عبد الرحمف العثيميفم الطبعة األكلى

ؿ كالنحؿم تأليؼ: محمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد الشيرستاني تحقيؽ: محمد سػيد المم .َٓ
 بيركت. -ىػم الناشر: دار المعرفة َُْْكيبلنيم الطبعة األكلى 

منيػػاج السػػنة النبكيػػةم تػػأليؼ: شػػيخ اإلسػػبلـ بػػف تيميػػةم تحقيػػؽ: د. محمػػد رشػػاد سػػالـم الطبعػػة  .ُٓ
 األكلى الناشر: مؤسسة قرطبة.

شرح صحيح مسمـ بػف الحجػاجم تػأليؼ: أبػك زكريػا يحيػى بػف شػرؼ بػف مػرم النػككمم  المنياج .ِٓ
 بيركت. –ىػم الناشر: دار إحياء التراث العربي ُِّٗالطبعة الثانيةم 

المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافيم تأليؼ: ابف تبرم بردمم تحقيػؽ: د.محمػد محمػد أمػيف  .ّٓ
 ـم الناشر الييئة المصرية لمكتاب.ُْٖٗ كد.سعيد عبد الفتاح عاشكرم الطبعة األكلى

المكسػػكعة الميسػػرة فػػي األديػػاف كالمػػذاىب كاألحػػزاب المعاصػػرةم إشػػراؼ كتخطػػيط د.مػػانع ابػػف  .ْٓ
 ىػم دار الندكة العالمية الرياض.ُُْٖحماد الجينيم الطبعة الثالثة 

م الطبعػػة ىديػػة العػػارفيف فػػي أسػػماء المػػؤلفيف كآثػػار المصػػنفيفم تػػأليؼ إسػػماعيؿ باشػػا الببػػداد .ٓٓ
 ـم الناشر دار إحياء التراث بيركت لبناف.ُُٓٗاألكلى 

كفيػػػات األعيػػػاف كأنبػػػاء أبنػػػاء الزمػػػافم تػػػأليؼ أبػػػك العبػػػاس شػػػمس الػػػديف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف  .ٔٓ
 ت.بيرك  –ـ الناشر: دار صادرُْٗٗخمكافم تحقيؽ: إحساف عباسم الطبعة األكلى 

 



 

-َٗٓ- 

 أثر األحاديث الضعيفة والموضوعة في العقيدة
 (ٔ)الرحمن يوسف أحمد الجمل عبد

 (ٕ)ىيفاء عبد الرءوف إبراىيم رضوان
 ممخص البحث 

 
تعتبر العقيدة  أساس الديف  م إف صمحت صمح سائر العمؿ.   كالشؾ أف مػف أكبػر 

 كاختبلقػوم كخاصػة إذا كػاف مكضػكع  كأىمػوم انتحػاؿ حػديث النبػي  أسػاليب الكيػد لئلسػبلـ
بػو عقيػدة يجػب  تشػريع كمػا يخبػر  كذلػؾ أف قػكؿ النبػي ىػذا االنتحػاؿ فػي مسػائؿ العقيػدةم 

يعنػي بالضػركرة إدخػاؿ مػا لػيس مػف  الرسػكؿ  اإليمػاف بيػام كانتحػاؿ األحاديػث كنسػبتيا إلػى
 الديف في الديف.

كرغػػـ  تعػػدد أصػػناؼ الكىضػػاعيف كاخػػتبلؼ أىػػدافيـم  إال أنيػػا فػػي المحصػػمة أفضػػت 
 بنسػبة عقائدم كاإلساءة إلى شػخص الرسػكؿ ال إلى ىدؼ كاحد كىك تشكيو اإلسبلـ كتخريب

التنػاقض كالركاكػة كاألقػػكاؿ السػاقطة أك المنكػرة إليػػوم كلػبس الحػؽ بالباطػػؿم كتفسػير كتػػاب اهلل 
 يجعمو عند عامة الناس قصص كأساطير خرافية.   بما

 
 المقدمة

تعتبػر العقيػدة  أسػاس الػديفم إف صػمحت صػمح سػائر العمػؿ.   كالشػؾ أف مػف أكبػػر 
ىػذا  كاختبلقػوم كخاصػة إذا كػاف مكضػكع كأىموم انتحاؿ حديث النبي  يب الكيد لئلسبلـأسال

االنتحػاؿ فػي مسػائؿ العقيػدةم كلقػد تعػددت أصػناؼ الكىضػاعيف كاختمفػت أىػدافيـم  كلكنيػا فػػي 
العقائػدم كاإلسػاءة إلػى شػخص  المحصمة أفضت إلى ىدؼ كاحد كىك تشػكيو اإلسػبلـ كتخريػب

اقض كالركاكػة كاألقػكاؿ السػاقطة أك المنكػرة إليػوم كلػبس الحػؽ بالباطػؿم التنػ بنسػبة الرسػكؿ 
 يجعمو عند عامة الناس قصص كأساطير خرافية.   كتفسير كتاب اهلل بما

                                                           

 ( أستاذ مشارؾ بكمية أصكؿ الديف بالجامعة اإلسبلمية سابقنام كعضك المجمس التشريعي .ُ)
 ( حاصمة عمى درجة الماجستير في التفسير كعمـك القرآف مف كمية أصكؿ الديف .ِ)



 

-َٗٔ- 

كىذا البحث المكسـك بػػ: أثر األحاديث الضعيفة كالمكضػكعة فػي العقيػدة  ييػدؼ إلػى  
د العقيػػدةم ليكػػكف المسػػمـ عمػػى بينػػة بيػاف طائفػػة مػػف األحاديػػث الضػػعيفة التػػي تفضػػي إلػػى إفسػػا
 منيا فيحفظ عقيدتو سميمة بعيدان عف الخرافات كاألكاذيب.

 كيتككف ىذا البحث مف مقدمة كمبحثيف كخاتمة عمى النحك التالي:
 كتشتمؿ عمى خطة البحث كأسباب اختيارهم كأىميتو. المقدمة:

 المبحث األول: الحديث الضعيف والموضوع .
 مطالب عمى النحك التالي:  كيشتمؿ عمى ثبلثة

 المطمب األكؿ: تعريؼ الحديث الضعيؼ
 . المطمب الثاني: أسباب الكضع كالكذب عمى رسكؿ اهلل 

 المطمب الثالث: جيكد العمماء في  الكشؼ عف الركايات الكاىية كالمكضكعة.
 العقائد. المبحث الثاني: نماذج من أثر الحديث الضعيف والموضوع في إفساد

 األكؿ: أحاديث باطمة تقدح في الذات اإلليية. المطمب
 المطمب الثاني: أحاديث باطمة تفضي إلى إفساد العقيدة الصحيحة في المبلئكة.

 أحاديث باطمة تفضي إلى إفساد العقيدة الصحيحة في األنبياء كالرسؿ. المطمب الثالث:
 قرآف الكريـ. المطمب الرابع: أحاديث باطمة تفضي إلى تشكيو كتاب اهلل تعالى ال

 المطمب الخامس: أحاديث باطمة تفضي إلى إفساد العقيدة الصحيحة في الخمؽ كالبعث.
 المطمب السادس: أحاديث باطمة تفضي إلى تشكيو اإلسبلـ لصرؼ الناس عف دينيـ.

 كتشتمؿ عمى ممخص البحث كأىـ النتائه كالتكصيات. الخاتمة:
 كاهلل كلي التكفيؽ كبو اليداية كالرشاد
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 المبحث األول
 الحديث الضعيف والموضوع

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:
 المطمب األول : تعريف الحديث الضعيف لغة واصطالًحا.

ليػػػػوي كاٍبًتػػػػداؤيهم  الحــــديث لغــــة: ـىم كًحػػػػٍدثافي اأٍلىٍمػػػػًرم بالكسػػػػر أكَّ داثىػػػػةن نىقػػػػيضي قىػػػػدي ػػػػدكثان كحى ػػػػدىثى حي "حى
بيويم ك داثىًتًوم كمف الدٍَّىًر نيكى ػدىثي السِّػفِّ كحى ػؿه حى ًؿ السَّنىًة. كرجي حكاًدًثًو كأٍحداًثًو. كاأٍلىٍحداثي أٍمطاري أكَّ

 ." بىري ديثي الجديديم كالخى . كالحى دكثىًة فىًتي  داثىًة كالحي ديثييام بىيِّفي الحى كحى
(ُ)  

ػػػًديثي نقػػػيضي القػػػديـ ك كالحػػػديثي الجديػػػدي مػػػف األىشػػػياء  قػػػاؿ ابػػػف منظػػػكر: ")حػػػدث( الحى
بىري يٍأتي عمى القميؿ كالكثير كالجمع أىحاديثي كقطيػع كأىقػاًطيعى كىػك شػاذ  عمػى غيػر كالحديث ا لخى
   (ِ)قياس" 

ــة: ضػػد القػػكم.  قػػاؿ ابػػف فػػارس:  الضػػاد كالعػػيف كالفػػاء أصػػبلف متباينػػاف يػػدؿ  والضــعيف لغ
ػعؼ أحدىما عمى خبلؼ القكة كيدؿ ػعؼ كالض   الثػاني عمػى أف يػزاد الشػيء مثمػو. فػاألكؿ: الضَّ

عيؼ يىٍضعيؼ كرجؿ ضعيؼ كقـك ضعفاء كضعاؼ ... ."    (ّ)كىك خبلؼ القكة يقاؿ: ضى
مػػف قػػكؿ أك فعػػؿ أك تقريػػر أك  " فيػػك مػػا أضػػيؼ إلػػى النبػػي  وأمــا الحــديث فــي االصــطالح:

ميقي."    (ْ)كصؼ ًخمقي أك خي
عػٌرؼ ابػف الصػبلح الحػديث الضػعيؼ بأٌنػو:  "كػؿ حػديث  والحديث الضـعيف فـي االصـطالح:

  (ٓ)الصحيح كال صفات الحديث الحسف."  يجتمع فيو صفات الحديث لـ

                                                           

 -ِط -مؤسسػػػػة الرسػػػػالة -ىػػػػػُٕٖالقػػػػامكس المحػػػػيط  لمجػػػػد الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف يعقػػػػكب الفيركزآبػػػػادم ت (ُ)
 .ُِْص -ىػَُْٕ

 .ٕٕٗصِلساف العرب ج  (ِ)
دار  -تحقيػؽ عبػد السػبلـ ىػاركف-ىػػّٓٗمعجـ مقاييس المبة ألبي الحسػيف أحمػد بػف فػارس بػف زكريػا ت (ّ)

 .ِّٔصّج-الفكر
 .ِٔص-ىػُّٗٗ -ِط -دار الفكر –منيه النقد في عمـك الحديث لمدكتكر نكر الديف العتر  (ْ)
دار  -ىػػػّْٔعمػرك عثمػاف بػف عبػد الػرحمف الشػيرزكرم ت مقدمػة ابػف الصػبلح فػي عمػـك الحػديث ألبػػي (ٓ)

م التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابػف الصػبلح   ٓٔص  -ىػُِْْ -ُلبناف ط -بيركت –الكتب العممية 
= دار  -تحقيؽ عبػد الػرحمف محمػد عثمػاف -ىػَٖٔلمحافظ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف العراقي ت
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ػٍعؼي الحػديث إمػا أف يكػكف لكػذب الػراكمم أك تيمتػو بػذلؾم أك فحػش غمطػوم أك غفمتػػوم أك  كضى
فسقوم أك كىموم أك مخالفتو لمثقاتم أك جيالتو بػأف ال يعػرؼ فيػو تعػديؿ كال تجػريح معػيفم أك 

  (ُ)و أكثر مف إصابتو. بدعتوم أك سكء حفظو بأف يككف غمط
كمصػػطمح )ضػػعيؼ( لقػػب عػػاـ يشػػمؿ كػػؿ حػػديث مػػردكد ميمػػا كػػاف سػػبب ردهم كىػػك 
بالتػالي يتنػػكع أنكاعػان كثيػػرة جػػدانم لكػف المحػػدثيف لػػـ يفػردكا كػػؿ صػكرة بنػػكع خػػاص لمػا فػػي ذلػػؾ 

  (ِ)مف التطكيؿ الذم يكعر سبيؿ العمـم كال يجدم ثمرة زائدة عمى المقصكد. 
ىػػػػك أشػػػػر األحاديػػػػث  -كىػػػػك الحػػػػديث المػػػػردكد لكػػػػذب راكيػػػػو –ع كالحػػػػديث المكضػػػػك 

الضػػػعيفةم كأشػػػػدىا خطػػػػران كضػػػػررنا عمػػػػى الػػػػديف كأىمػػػػو.  كىػػػػك كػػػػبلـ مختمػػػػؽ مصػػػػنكعم  نسػػػػبو 
م كلػيس ىػك بحػديثم كلكػف كليس لو صمة حقيقية بػالنبي  الكذابكف المفتركف إلى الرسكؿ 

 .(ّ)سيمي حديثان بالنظر إلى زعـ راكيو 
كاألسػباب التػػي دعػت الكػػذابيف : ي: أسـباب الوضــع والكــذب عمـى رســول اهلل المطمـب الثــان

 الكضاعيف إلى االفتراء ككضع األحاديث كثيرة منيا: 
يقػػػاع الشػػػؾ فييػػػا فػػػي قمػػػكب العػػػكاـ ُ . عػػػدـ الػػػديف: كالزنادقػػػة الػػػذيف قصػػػدكا إفسػػػاد الشػػػريعة كا 

  (ْ)بلـ كأىمو. كالتبلعب بالديفم لما كقر في نفكسيـ مف الحسد كالحقد عمى اإلس

                                                                                                                                                    

الػػػراكم فػػػي شػػػرح تقريػػػب النػػػكاكم لجػػػبلؿ الػػػديف السػػػيكطي  م تػػػدريبّٔص -ىػػػػَُُْالفكػػػر ط سػػػنة = 
م  الباعػػث الحثيػػث ُٕٗصُمكتبػػة الريػػاض الحديثػػة ج -تحقيػػؽ عبػػد الكىػػاب عبػػد المطيػػؼ -ىػػػ ُُٗت

مكتبػػة المعػػارؼ لمنشػػر  -" ألحمػػد محمػػد شػػاكرْٕٕشػػرح "اختصػػار عمػػـك الحػػديث لمحػػافظ ابػػف كثيػػر ت
 .ِْص -ىػُُْٔ-ُط -كالتكزيع

مؤسسػة  -ىػػ ِٖٓبة الفكػر فػي مصػطمح أىػؿ األثػر لئلمػاـ أحمػد بػف حجػر العسػقبلني تانظر: شرح نخ (ُ)
 .ٕٕ-ٕٓص -بيركت -مناىؿ العرفاف

 .ٕٕ-ْٕانظر: منيه النقد في عمـك الحديث ص(ِ) 
 -بيػػركت –دار المعرفػػة  -انظػػر: ألفيػػة السػػيكطي فػػي عمػػـ الحػػديث تصػػحيح كشػػرح أحمػػد محمػػد شػػاكر(ّ) 

 .ٕٗص
 .َٖم شرح نخبة الفكر صّٖصُج انظر: المكضكعات(ْ) 
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كقػػد أكرد ابػػف الجػػكزم بسػػنده "عػػف  (ُ). فػػرط العصػػبية لجماعػػة أك مػػذىب أك رأم أك حكػػـ. ِ
رجؿ مف أىؿ البدع رجع عف بدعتو فجعؿ يقػكؿ: انظػركا ىػذا الحػديث ممػف تأخذكنػو فإنػا 

 .(ِ)كنا إذا رأينا رأيا جعمنا لو حديثنا"
زىػادة الػذيف كضػعكا األحاديػث فػي الترغيػب . غمبة الجيؿ كبعض المنتسبيف إلى  العبػادة كالّ

 كالترىيب ليحثكا الناس بزعميـ عمى الخير كيزجركىـ عف الشر.
"قاؿ ابف حباف: ككاف أبك بشر أحمد بف محمد الفقيو المركزم مف أصمب أىػؿ زمانػة فػي 
السػػػنة كأذبيػػػـ عنيػػػا كأقمعيػػػـ لمػػػف خالفيػػػام ككػػػاف مػػػع ىػػػذا يضػػػع الحػػػديث.   كقيػػػؿ ألبػػػي 

ف أبػى مػريـ المػركزم مػف أيػف لػؾ عػف عكرمػة عػف ابػف عبػاس فػي فضػائؿ عصمة نكح ب
القرآف سكرة سكرة كليس عند أصحاب عكرمة ىذا ! فقاؿ: إنػي رأيػت النػاس أعرضػكا عػف 

  (ّ)القرآف كاشتبمكا بفقو أبى حنيفة كمبازم ابف إسحاؽ فكضعت ىذا الحديث حسبة. 
ائؿ . كبيػاث بػف إبػراىيـ  النخعػي الكػكفي . التقرب مف أىؿ السمطاف ابتباء عرض الدنيا الز ْ

الكػػذاب الخبيػػث فإنػػو حػػيف أيدخػػؿ عمػػى الميػػدل ككػػاف الميػػدل يحػػب الحمػػاـ  كيمعػػب بػػوم 
فػإذا قدامػو حمػاـم فقيػؿ لػو: حػدث أميػر المػؤمنيفم  فقػاؿ حػدثنا فػبلف عػف فػبلف أف النبػػي 

 ببػدرةم فممػا  قاؿ: " ال سبؽ إال في نصؿ أك خؼ أك حافر أك جناح " فأمر لو الميػدل
م ثػـ  قػاؿ الميػدل: أنػا حممتػو  قاـ قاؿ: أشيد عمى قفاؾ أنو قفا كذاب عمى رسػكؿ اهلل 
 .(ْ)عمى ذلؾم ثـ أمر بذبح الحماـم كرفض ما كاف فيو 

. اإلغراب بقصد االشتيار: كالقصػاص أكلػع النػاس بػاألغرابم يسػتميمكف بػو النػاسم لييطمبػكا ٓ
 .(ٓ)مكاؿ كييسمع منيـم كيستدركف بذلؾ األ

                                                           

 .َٖم شرح نخبة الفكر صّٖصُانظر: المكضكعات ج(ُ) 
 .َٖم شرح نخبة الفكر صّٖصُانظر: المكضكعات ج(ِ) 
 .ُْصُالمكضكعات ج(ّ) 
 .ٖٗم شرح ألفية السيكطي صِْصِانظر: المكضكعات ج (ْ)
 .ٕٖألفية السيكطي ص م شرحَّٔممنيه النقد في عمـك الحديث صَٖانظر: شرح نخبة الفكرص(ٓ) 
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كػبلـ  . دخكؿ آفة عمى حفظ الراكم أك سػمعو أك بصػره  أك كتابػوم  فػيبمط فينسػب لمنبػي ٔ
بعض الصحابة أك غيػرىـم أك ييبتمػى بمػف يػدس فػي حديثػو مػا لػيس منػو كمػا كقػع لسػفياف 
ابف ككيع مع كٌراقو قرطمةم قاؿ ابف حجر في التقريب: "كاف صػدكقنا إال أنػو ابتمػى بكراقػو 

 . (ُ)يو ما ليس بحديثو" فأدخؿ عم
 كىػػذا الصػػنؼ أشػػد أنػػكاع الكضػػع خفػػاءنم ألف أصػػحابو لػػـ يتعمػػدكا الكػػذب عمػػى النبػػي 

  (ِ)كىـ أىؿ صدؽ. 
 المطمب الثالث: جيود العمماء في الكشف عن الروايات الواىية والموضوعة. 

لقد بذؿ العمماء في شتى العصػكر جيػكدان عظيمػة لمػذب عػف السػنة ككشػؼ الركايػات 
 الكاىية كالمكضكعةم كذلؾ مف خبلؿ:

. تقعيد القكاعد في مسائؿ النقػد كعمػؿ الحػديثم كالجػرح كالتعػديؿم كالتكثيػؽ كالتضػعيؼم كقػد ُ
ميػػػزكا بػػػذلؾ بػػػيف الثقػػػات األثبػػػات كأىػػػؿ الصػػػدؽ الػػػذيف  كقػػػع ليػػػـ تخمػػػيطم كأىػػػؿ الكػػػذب 

 كالفسكؽ.
كتنبيينػا لمبػاحثيف مػف التعكيػؿ عمػى . االبانة عف  الضعفاء مػف الػركاةم تحػذيرنا  لؤلمػة مػنيـم ِ

نقميػػـ. كمػػف أشػػير مػػا ألػػؼ فػػي ذلػػؾ كتػػاب "الضػػعفاء" لمبخػػارمم ك"الضػػعفاء كالمترككػػكف" 
لمنسائيم ك"الضعفاء كالمتركككف" البف السكفم ككذلؾ لمحػافظ البرقػي كألبػي حػاتـ البسػتي 

ك"ميػػػزاف  كالعقيمػػػيم ككتػػػاب الكامػػػؿ البػػػف عػػػدم ك"الضػػػعفاء كالمترككػػػكف" البػػػف الجػػػكزمم
االعتداؿ في نقد الرجاؿ" لمذىبيم ككذلؾ كتب العمؿ التػي تتبعػت األحاديػث التػي ظاىرىػا 
الصحة كباطنيا المرض كالضعؼ كقد ألؼ في ذلػؾ البخػارم كمسػمـ كالترمػذم كأحمػد بػف 

م كالدارقطني ككثيركف آخركف   . (ّ)حنبؿم كعمي بف المديني كأبك بكر بف األثـر
                                                           

ىػػ ُُْٓ- ِط -دار الكتب العمميػة بيػركت لبنػاف -تقريب التيذيب  ألحمد بف عمي بف حجر العسقبلني(ُ) 
 .ِّٕص ُج -

 . َٗم شرح ألفية السيكطي صَّٕمنيه النقد في عمـك الحديث ص(ِ) 
 .َّٕم ُُّمَُّانظر: منيه النقد في عمـك الحديث ص (ّ)
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 .(ُ)م بحيث ال يقبؿ حديث ببل إسناد. البحث عف األسانيدّ
. اختبار الحديث بعرضو عمى األحاديث الثابتة م فيتبيف بذلؾ مػا كقػع فػي ىػذا الحػديث مػف ْ

 .(ِ)كىـ أك عمة كقعت مف ركاة ىـ مف أىؿ الصدؽ
. تعقػػب المػػؤلفيف المشػػيكريف الػػذيف تسػػاىمكا فػػي نقػػؿ األحاديػػث كأكردكىػػا فػػي مؤلفػػاتيـ سػػكاء ٓ

فػي التفسػير أك الفقػو أك المػكاعظ كالحكػـ أك الحػديثم كمػا فعػؿ ابػف حجػر  كانت مؤلفاتيـ
ػػرَّج أحاديثػػو.  -كىػػك تفسػػير مشػػيكر -فػػي كتػػاب الكشػػاؼ لمزمخشػػرم  فجػػاء ابػػف حجػػر فىخى

ػرَّج األحاديػث الػكاردة فيػوم كبػيف  ككما فعؿ الحافظ العراقػي فػي إحيػاء عمػـك الػديف حيػث خى
نػي عػف حمػؿ األسػفار فػي األسػفار"م ككمػا فعػؿ درجة كؿ حديث في كتابػو المسػمى "المب

ابف حجر العسػقبلني فػي كتابػو" تمخػيص الحبيػر بتخػريه أحاديػث الرافعػي الكبيػر"م  ككمػا 
فعؿ الحافظ الزيمعي فػي كتابػو "نصػب الرايػة فػي تخػريه أحاديػث اليدايػة". كاليدايػة كتػاب 

ب تخريه فقػو السػنة لسػيد في الفقو الحنفيم ككما فعؿ الشيخ ناصر الديف األلباني في كتا
 .(ّ)سابؽم كفقو السيرة لمحمد البزالي كغير ذلؾ مف الكتب المشيكرة 

. كضػػع المصػػنفات فػػي األحاديػػث المكضػػكعة لمتحػػذير منيػػا. كمػػف أشػػير ىػػذه المصػػنفات: ٔ
ىجريػةم  ّْٓاألباطيؿ ألبي عبد اهلل الحسيف بف إبػراىيـ اليمػداني الجػكزم المتػكفى سػنة 

ىجريػػةم كالآللػػ  المصػػنكعة فػػي  ٕٗٓرل البػػف الجػػكزم المتػػكفى سػػنة كالمكضػػكعات الكبػػ
ىػػػجريةم كالفكائػػد المجمكعػػة فػػي األحاديػػث ُُٗاألحاديػػث المكضػػكعة لمسػػيكطي المتػػكفى 

ىجريػػةم كلمشػػككاني المتػػكفى  ِْٗالمكضػػكعة لمحمػػد بػػف يكسػػؼ الدمشػػقي المتػػكفى سػػنة 
البػػف عػػراؽ المتػػكفى سػػنة  ىػػػم كاألسػػرار المرفكعػػة فػػي األحاديػػث المكضػػكعة َُِٓسػػنة 
ىػػػػجريةم كاألحاديػػػث الضػػػعيفة كالمكضػػػكعة كأثرىػػػا السػػػي  فػػػي األمػػػة لمشػػػيخ محمػػػد  ّٔٗ

 .(ْ)ناصر الديف األلباني ػ 
                                                           

 .َّٗانظر: نفسو ص (ُ)
 .َّٗانظر: السابؽ ص (ِ)
 ـ.ُٗٗٗ\ٖ\ُٓبتاريخ  -الككيت -انظر: محاضرة  لمشيخ عبد الرحمف  عبد الخالؽ(ّ) 
 -الككيػػت -الؽم محاضػرة   لمشػيخ عبػػد الػرحمف  عبػد الخػَّٔانظػر: مػنيه النقػد فػي عمػػـك الحػديث ص(ْ) 

 ـ.ُٗٗٗ\ٖ\ُٓبتاريخ 



 

-ُِٗ- 

. كضع ضكابط دقيقة يعػرؼ بيػا الحػديث المػردكدم كقػد بمبػت ىػذه الضػكابط غايػة االحتيػاط ٕ
عمػى كجػكد مػا يعارضػوم في أحكػاـ الحػديث المػردكدم فمػـ ييجعػؿ ضػعؼ الحػديث مقتصػران 

بػػؿ أيثبتػػت حكػػـ الضػػعؼ بمجػػرد اخػػتبلؿ ضػػابط القبػػكؿم كمػػا قػػرر العممػػاء أنػػو قػػد يصػػح 
 .(ُ)السند كال يصح المتفم كما أنو قد يصح المتف كال يصح السند 

 المبحث الثاني

 العقيدة نماذج من أثر الحديث الضعيف والموضوع في إفساد
 كيشتمؿ عمى ستة مطالب :

ــة. المطمــب األول ــذات ا ليي ــة تقــدح فــي ال افتػػرل الكضػػاعكف أحاديػػث كثيػػرة : أحاديــث باطم
 ماال ينببيم كمف ىذه المفتريات الببيضة:   تقدح في الذات اإللييةم كتنسب إلى اهلل  

 لما قضـى خمقـو اسـتمقىو ووضـع إحـدى رجميـو عمـى األخـرى وقـال:  . حديث: "إن اهلل ٔ
 .(ِ) "ال ينبغي ألحد من خمقو أن يفعل ىذا

قاؿ األلباني:  "منكر جدنام ك الحديث يستشػـ منػو رائحػة الييكديػةم الػذيف يزعمػكف أف 
تعػالى اهلل عمػا يقػكؿ  -اهلل تبارؾ كتعالى بعد أف فرغ مف خمػؽ السػمكات كاألرض اسػتراح     

ا فػػػي الحػػػديث فػػػإف االسػػػتمقاء ال  -الظػػػالمكف عمػػػكنا كبيػػػرنا  م ك ىػػػذا المعنػػػى يكػػػاد يكػػػكف صػػػريحن
عف ذلػؾ. ... كجممػة القػكؿ: إف ىػذا الحػديث منكػر جػدنا عنػدمم  إال مف أجؿ الراحة  يككف

 .(ّ)كلقد قؼَّ شعرم منو حيف كقفت عميو" 
 .(ٗ)خمق الفرس فأجراىا فعرقت ثم خمق نفسو منيا"  . حديث: "إن اهلل ِ

رحمو اهلل: "ىذا حػديث ال يشػؾ فػي كضػعوم كمػا كضػع مثػؿ ىػذا  –قاؿ ابف الجكزم 
نو لمف أرؾ المكضكعات كأدبرىام إذ ىك مستحيؿ ألف الخالؽ ال يخمؽ نفسو" مسمـ   .(ٓ)م كا 

                                                           

 .َِّم ُّٗم َّٗانظر: منيه النقد في عمـك الحديث ص(ُ) 
 .ُٕٕص ِجٕٓٓالسمسمة الضعيفة  كالمكضكعة ح(ِ) 
 .ُٕٕصِنفسو ج(ّ) 
. تنزيو الشريعة المرفكعة عف األحاديث الشنيعة المكضكعة ألبي الحسف عمي َُٓص ُالمكضكعات ج(ْ) 
 .ُّْصِج -ىػ َُُْ-ِط -بيركت -دار الكتب العممية -بف محمد بف عراؽ الكنانيا
 .َُٓصُالمكضكعات ج(ٓ) 
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قاؿ ابف عراؽ: "كالمتيـ بو الثمجي فمعنة اهلل عمى كاضعو إذ ال يضع مثؿ ىػذا مسػمـ 
 .(ُ)كال  بسيط كال عاقؿ" 

عمػػى جمػػؿ أحمػػر عميػػو  : " رأيػػت ربػػى  . حػػديث: عػػف أسػػماء قالػػت: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل ٖ
ر كىػػك يقػػكؿ: قػػد سػػمحتم قػػد غفػػرتم إال المظػػالـم فػػإذا كانػػت ليمػػة المزدلفػػة ينػػزؿ إلػػى إزا

 .(ِ)السماء الدنيام ثـ يفتح أبكاب السماء كاألرض كيقعد معو المبلئكة " 
كال يخفى ما في ىذا الحديث المكضكع مف قدح في الػذات اإللييػة كتشػبيو اهلل تعػالى 

 .-تعالى اهلل عما يقكلكف –بالمخمكؽ 
 المطمب الثاني: أحاديث باطمة تفضي إلى إفساد العقيدة الصحيحة في المالئكة.

[ َٓ َيْعُصوَن اهللَ َما َأَمَرُهْم َوَيْػَعُؾوَن َما ُيْمَمُرونَ ]كصؼ اهلل تعالى مبلئكتو بأنيـ: 

م كمع ىذا أبت أيدم  الكضع الخبيثة إال أف تطعف في المبلئكة كتنسب إلييـ  {6}التَّحريم:
 ال يميؽم كمف ىذه األحاديث المختمقة:   ما 

ما أكرده ابف الجكزم قاؿ: "... عف نافع قاؿ: سافرت مػع ابػف عمػر فممػا كػاف آخػر  
الميػػؿ قػػاؿ يػػا نػػافع طمعػػػت الحمػػراء ف قمػػت ال.  مػػرتيف أك ثبلثػػا ثػػػـ قمػػت قػػد طمعػػت.  قػػػاؿ ال 

ا قمت إال ما سػمعت رسػكؿ مرحبنا بيا كال أىبلن.  قمت: سبحاف اهللم نجـ سامع مطيع.  قاؿ: م
:" إف المبلئكػػة قالػػت:  يػػا رب كيػػؼ صػػبرؾ عمػػى بنػػي آدـ  أك قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  اهلل 

في الخطايا كالذنكبف  قاؿ إني ابتميتيـ كعػافيتكـ.  قػالكا: لػك كٌنػا مكػانيـ مػا عصػيناؾ.  قػاؿ: 
نػػزالم فػػألقى اهلل عمػػييـ فاختػػاركا ممكػػيف مػػنكـم فمػػـ يػػألكا أف يختػػاركا فاختػػاركا ىػػاركت كمػػاركت ف

الشبؽ.  قمت: كما الشبؽف قاؿ الشيكة.  قاؿ: فنزال فجاءت امرأة يقاؿ ليا الزىػرةم  فكقعػت فػي 
قمكبيمػػا فجعػػؿ كػػؿ كاحػػد منيمػػا يخفػػى عػػف صػػاحبو مػػا فػػي نفسػػو فرجػػع إلييػػا أحػػدىما ثػػـ جػػاء 

ال أمكنكمػػا ا خػػر فقػػاؿ: ىػػؿ كقػػع فػػي نفسػػؾ مػػا كقػػع فػػي قمبػػيف قػػاؿ: نعػػـم فطمباىػػام فقالػػت: 
ػػا فأبػػت  حتػػى تعممػػاني االسػػـ الػػذل تعرجػػاف بػػو إلػػى السػػماء كتيبطػػافم فأبيػػام ثػػـ سػػأالىا أيضن
ففعبلم فمما استطيرت طمسيا اهلل كككبنا كقطع أجنحتيػام  ثػـ سػأال التكبػة مػف ربيمػا فخيرىمػام  

                                                           

 .ُّْصِالشريعة المرفكعة عف األحاديث الشنيعة المكضكعة جتنزيو (ُ) 
 .ُِٓم ُِْصُالمكضكعات ج(ِ) 
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ف شػئت ما عػذبتكما فقاؿ إف شئتما رددتكما إلى ما كنتما عميو فػإذا كػاف يػـك القيامػة عػذبتكمام كا 
فػػي الػػدنيام فػػإذا كػػاف يػػـك القيامػػة رددتكمػػا إلػػى مػػا كنتمػػا عميػػو.  فقػػاؿ أحػػدىما لصػػػاحبو: إف 
عػػذاب الػػدنيا ينقطػػع كيػػزكؿم فاختػػارا عػػذاب الػػدنيا عمػػى عػػذاب ا خػػرة.  فػػأكحى اهلل إلييمػػا أف 

ى يػـك ائتيا بابؿ فانطمقا إلى بابؿ فخسؼ بيما كىما منككسػاف بػيف السػماء كاألرض معػذباف إلػ
  (ُ)القيامة". 

 . (ِ): "ىذا حديث ال يصح" -رحمو اهلل -قاؿ ابف الجكزم 
كال شػػػؾ أف ىػػػذا الحػػػديث كأمثالػػػو يتعػػػارض مػػػع عقيػػػدة أىػػػؿ السػػػمؼ الػػػذيف يؤمنػػػكف 
بالمبلئكة كأنيـ معصكمكف.  كمػا نحسػب ىػذا الكػبلـ المختمػؽ المكػذكب إاٌل مػف أكاذيػب  بنػي 

خبلقػيم فنسػبكه إلػى أىػؿ العصػمة مػف مبلئكػة كأنبيػاءم ثػـ دسػو إسرائيؿ الذيف ابتمكا بالفسػاد األ
 .   فنسبكه إلى النبي   -قاتميـ اهلل-الكضاعكف 

 المطمب الثالث: أحاديث باطمة تفضي إلى إفساد العقيدة الصحيحة في األنبياء والرسل.
كضػػػع أعػػػداء الػػػديف أحاديػػػث تقػػػدح فػػػي العقيػػػدة الصػػػحيحة فػػػي األنبيػػػاء كمػػػف ىػػػذه 

 الباطمة:األحاديث 
قػػػاؿ: " أنػػػا خػػػاتـ  عػػػف محمػػػد بػػػف سػػػعيد المصػػػمكب عػػػف حميػػػد عػػػف أنػػػس أف رسػػػكؿ اهلل  -

  (ّ)النبييف ال نبى بعدل إال أف يشاء اهلل ". 
كىذا الحديث الباطؿ كأمثالو إنمػا يرمػي إلػى تشػكيش عقيػدة المسػمميف فػي خػتـ محمػد 

 ة ال تنقطػع م أك إلػى أف الػكلي النبكة م فالحذر الحذر منو. كمف ذىب إلى أف النبػكة مكتسػب
  (ْ)أفضؿ مف النبي م فيك زنديؽ يجب قتمو. 

كقػػد كردت أحاديػػث ضػػعيفة كمكضػػكعة كثيػػرة تفضػػي إلػػى القػػدح فػػي عصػػمة األنبيػػاء 
م بؿ كترمييـ بأمكر مسػتقبحة  مشػينةم كىػذا مػف أعظػـ المصػائب. كمػف ىػذه -عمييـ السبلـ-

 األباطيؿ المختمقة:
                                                           

 .ُٕٖم ُٖٔصُالمكضكعات ج(ُ) 
 .ُٕٖص ُنفسو ج(ِ) 
 .ِٕٗصُالمكضكعات ج(ّ) 
 .ُٖٓص ٗانظر: تفسير البحر المحيط ج (ْ)



 

-ُٗٓ- 

يقكؿ: " قاؿ اهلل تعالى لداكد: يا داكد ابف لي  اؿ سمعت النبي عف رافع بف عمير ق -ُ
في األرض بيتام فبنى داكد بيتنا لنفسو قبؿ البيت الذل أمر بوم فأكحى إليو يا داكد بنيت 
بيتؾ قبؿ بيتيف قاؿ: أم رب ىكذا قمت فيما قضيت: مف ممؾ استأثرم ثـ أخذ في بناء 

م فأكحى اهلل إليو أنو ال  ى ذلؾ إلى اهلل المسجد فمما أتـ سكر الحائط سقطم فشك
تصمح أف تبنى لي بيتا. قاؿ: أم رب كلـف قاؿ: لما جرل عمى يديؾ مف الدماء.  قاؿ: 
مائي أرحميـم فشؽ  رب أكلـ يكف ذلؾ في ىكاؾ كمحبتؾف قاؿ: بمى كلكنيـ عبادم كا 

 . (ُ)ذلؾ عميو فقاؿ: ال تحزف فإني سأقضي بناءه عمى يدم ابنؾ سميماف " 
قاؿ ابف الجكزم: "كىك حديث مكضكع محاؿ تتنزه األنبياء عف مثمو كيقبح أف يقاؿ 
أبيح لو قتؿ قـك أك أمر بذلؾ ثـ أبعد بذلؾ عف الرضاءم كيؼ كقد قاؿ تعالى في حؽ 

َٓ َتْلُخْذُكْم ِِبََِم َرْأَفٌة ِِف ِديِن اهللِ]العصاة:    (ِ)".  {6[ }النور:َو
"كػاف خطيئػة  المجاؿ: ما أكرده األلبانيم كحكـ بكضػعوم حػديث : كمف األحاديث في ىذا -ِ

 .(ّ)النظر "  داكد 
بنظػػػره إلػػػى امػػػرأة الجنػػػدم أكريػػػا مشػػػيكرة مبثكثػػػة فػػػي كتػػػب  كقصػػػة افتتػػػاف داكد 

قصص األنبياء ك بعض كتب التفسػيرم كال يشػؾ مسػمـ عاقػؿ فػي بطبلنيػا لمػا فييػا مػف نسػبة 
مثػػؿ النظػػر إلػى المػػرأة العاريػػة كاالفتتػػاف  –ـ الصػػبلة كالسػبلـ عمػػيي-مػا ال يميػػؽ بمقػػاـ األنبيػاء 

بيػػام كمحاكلػػة تعػػريض زكجيػػا لمقتػػؿم ليتزكجيػػا مػػف بعػػده!   كقػػد ركيػػت ىػػذه القصػػة مختصػػرة 
حػيف  " إف داكد النبػي  فكجب ذكرىا كالتحذير منيا ك بياف بطبلنيػا كىػي :  عف النبي 

َـّ بيػػا قطػػع عمػػى بنػي إ سػػرائيؿ بعثنػػا ك أكحػػى إلػى صػػاحب البعػػث فقػػاؿ: إذا نظػر إلػػى المػػرأة فىيىػ
بػو بػيف يػدم التػابكت م قػاؿ : ك كػاف ذلػؾ التػابكت  حضر العدك فقرب فبلننػام كسػمَّاهم قػاؿ: فىقىرَّ
فػػي ذلػػؾ الزمػػاف يستنصػػر بػػوم فمػػف قػػدـ بػػيف يػػدم التػػابكت لػػـ يرجػػع حتػػى يقتػػؿ أك ينيػػـز عنػػو 

                                                           

 .َُِصُالمكضكعات ج (ُ)
 المرجع السابؽ.(ِ) 
 .ّْٖصُلمكضكعة جسمسمة األحاديث الضعيفة كا(ّ) 



 

-ُٗٔ- 

م كىػك (ُ)لممكاف عمى داكد فقصا عميػو القصػة " الجيش الذم يقاتموم فقتؿ زكج المرأةم ك نزؿ ا
حديث باطؿ كما بينام كيستشـ  منو  رائحة اإلسػرائيميات  التػي نقمػت عػف  أىػؿ الكتػاب الػذيف 

  (ِ)ال يعتقدكف العصمة لؤلنبياء. 
 المطمب الرابع: أحاديث باطمة تفضي إلى تشويو كتاب اهلل تعالى القرآن الكريم.

لؤلحاديث الكاىية: تفسير القػرآف الكػريـ بػالخزعببلت كاألىػكاءم إٌف مف ا ثار الخطيرة 
كاألمكر التي تثير السخرية كالضحؾم كتصكير القرآف عمى أنو كتاب خرافات كأسػاطير كلػيس 
كتابنػػػا منػػػزالن ليدايػػػة النػػػاسم ممػػػا يطعػػػف فػػػي قدسػػػية القػػػرآف الكػػػريـم كىػػػذا خطػػػر عظػػػيـ األثػػػرم 

 كتدمير لمعقيدة الصحيحة. 
ىػػذا المطمػػب بعػػض األحاديػػث المكذكبػػة الػػكاردة فػػي تفسػػير القػػرآف الكػػريـ  كنػػكرد فػػي 
 فعمى سبيؿ المثاؿ:

َقاُلوا ]. ما ذكره الطبرم  مف أخبار عف )القـك الجباريف(  الكارد ذكرىـ في  قكلو تعالى: ُ

ُرُجو ا َلْن َكْدُخَؾَفا َحتاى ََيْ ا َيا ُموَشى إِنا فِقَفا َقْوًما َجبااِريَن َوإِكا ُرُجوا ِمـَْفا َفنِكا ا ِمـَْفا َفنِْن ََيْ

. قاؿ: "كمما ذكرتو مف عظـ خمقيـ ما حدثني بو مكسى بف {66[ }املائدة:َداِخُؾونَ 
ىاركف قاؿ: حدثنا عمرك بف حماد قاؿ: حدثنا أسباط عف السدم في قصة ذكرىا مف 

 -بيت المقدس كىي أرض-أمر ميكسى كبني إسرائيؿم قاؿ: ثـ أمرىـ بالسير إلى أريحا 
فساركام حتى إذا كانكا قريبنا منيـم بعث مكسى اثنى عشر نقيبنا مف جميع أسباط بني 
إسرائيؿم فساركا يريدكف أف يأتكه بخبر الجبَّاريفم فمقييـ رجؿ مف الجباريفم يقاؿ لو 
ٍممة حطبم كانطمؽ بيـ  توم كعمى رأسو حى ٍجزى )عاج(م  فأخذ االثني عشر فجعميـ في حي

أتو فقاؿم انظرم إلى ىؤالء القـك الذيف يزعمكف أنيـ يريدكف أف يقاتمكنا!! إلى امر 
فطرحيـ بيف يدييام فقاؿ: أال أطحنيـ برجميف فقالت امرأتو: ال بؿ خؿِّ عنيـ حتى 

  (ّ)ييٍخبركا قكميـ بما رأكا! ففعؿ ذلؾ". 
                                                           

 .ْْٖصُج ُّْالمرجع السابؽ ح (ُ)
 .ْٖٓصُانظر: المرجع السابؽ ج(ِ) 
 .ُّٕص َُتفسير الطبرم ج (ّ)



 

-ُٕٗ- 

ر.  كقػػد رفػػض كثيػػر مػػف المفسػػريف ىػػذه األخبػػار كنبػػو عمػػى مخالفتيػػا لمصػػحيح المػػأثك 
 في تفسيره:  -رحمو اهلل –قاؿ ابف كثير 

"كقد ذكر كثير مف المفسريف ىاىنا أخبارنا مف كضع بني إسرائيؿ في عظمة خمؽ 
ىؤالء الجباريفم كأنو كاف فييـ عكج بف عنؽم بنت آدـم عميو السبلـم كأنو كاف طكلو ثبلثة 

الحساب! كىذا شيء ييستحيى آالؼ ذراع كثبلثمائة كثبلثة كثبلثكف ذراعنا كثمث ذراعم تحرير 
مف ذكره ... ثـ قد ذكركا أف ىذا الرجؿ كاف كافرنام كأنو كاف كلد ًزٍنيةم كأنو امتنع مف رككب 
ا دعا عمى  السفينةم كأف الطكفاف لـ يصؿ إلى ركبتو  كىذا كذب كافتراءم فإف اهلل ذكر أف نكحن

َٓ َتَذْر َظَذ إَ ]أىؿ األرض مف الكافريفم فقاؿ:  اًراَربن  م {66[}ىوح:ْرِ  ِمَن الَؽافِِريَن َديا
ـَا َبْعُد الَباقِِّيَ ]كقاؿ تعالى:                   [ َفَلْكَجْقـَاُه َوَمْن َمَعُه ِِف الُػْؾِك اَدْشُحوِن * ُثما َأْغَرْق

ٓا مَ ]م كقاؿ تعالى:  {161-119}الشعراء:  َٓ َظاِصَم الَقْوَم ِمْن َأْمِر اهللِ إِ [ ْن َرِحمَ َقاَل 

ذا كاف ابف نكح الكافر غرؽم فكيؼ يبقى عكج بف عنؽم كىك كافر ككلد   {43}هود: م كا 
زنيةف! ىذا ال يسكغ في عقؿ كال شرع. ثـ في كجكد رجؿ يقاؿ لو: "عكج بف عنؽ" نظرم كاهلل 

 .(ُ)أعمـ"
: "أخػػػرج ابػػػف عبػػػد الحكػػػـ فػػػي )فتػػػكح مصػػػر( عػػػف ابػػػف -رحمػػػو اهلل -كقػػػاؿ األلكسػػػي 

فػي قحػؼ رجػؿ مػف العمالقػة م كأخػرج  قاؿ : استظؿ سبعكف رجبلن مف قـك مكسػى حجيرة 
البييقي فػي )شػعب اإليمػاف( عػف زيػد بػف أسػمـ قػاؿ : بمبنػي أنػو رؤيػت ضػبع كأكالدىػا رابضػة 
فػػي فجػػاج عػػيف رجػػؿ مػػنيـم إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف األخبػػار كىػػي عنػػدم كأخبػػار عػػكج بػػف عنػػؽ 

 .(ِ)كىي حديث خرافة" 
ٌ  َلْوُِنَا َتُُسه ]ث المكذكبة ما كرد في تفسير قكؿ اهلل تعالى: . كمف األحاديِ

َبَؼَرٌة َصْػَراُء َفاقِ

 م حديث: "مف لبس نعبل صفراء لـ يزؿ في سركر ما داـ البسيام{69[ }البقرة:الـااطِِرينَ 
 .(ّ)صفراء فاقع لكنيا تسر الناظريف("  كذلؾ قكؿ اهلل 

                                                           

 .ٕٔصّتفسير ابف كثير ج(ُ) 
 .ّْْصْركح المعاني ج(ِ) 
 .َُٓصِجُٕٔسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة  ح (ّ)



 

-ُٖٗ- 

فػػػي  تفسػػػيره   -رحمػػو اهلل-تسػػػاىبلت ابػػف كثيػػػر قػػاؿ األلبػػػاني: "مكضػػكع. ... ك مػػػف 
( : " ك قػاؿ ابػف جػريه ...... " ! كىػذا ممػا ال يميػؽ بػو م  َُُ/  ُأنو أكرده جازمنا بقكلػو ) 

 .(ُ)ما داـ أف السند إلى ابف جريه غير ثابت... " 
قُد َلُه َمَؼالِ ]. كمف األخبار المكذكبة في تفسير القرآف ما كرد في تفسير قكلو تعالى: ّ

ََمَواِت َوإَْر ِ  ورى:السا عف  سأؿ النبي  م كنصو: "أف عثماف  {16[ }الشُّ
ََمَواِت َوإَْر ِ ]تفسير قُد السا

: ما سألني عنيا أحدم تفسيرىا: ال  م فقاؿ النبي [َلُه َمَؼالِ
ؿ كا خرم إلو إال اهللم كاهلل أكبرم كسبحاف اهلل كبحمدهم أستبفر اهللم ال قكة إال باهللم األك 

 -كالظاىر كالباطفم بيده الخير يحيى كيميت كىك عمى كؿ ش  قدير. أٌما أكؿ خصمة 
فىييحرس مف إبميس كجنكدهم كأما الثانية فيعطى قنطارنا في الجنةم كأما  -يعنى لمف قاليا

الثالثة فترفع لو درجة في الجنةم كأما الرابعة فيزكجو اهلل مف الحكر العيفم كأما الخامسة 
و فييا مف األجر كمف حه أك اعتمػرم فيقبؿ حجو كتقبؿ عمرتوم فإف مات مف يكمو فم

 .(ِ)ختـ لو بطابع الشيداء" 
قػػاؿ ابػػف الجػػكزم رحمػػو اهلل: " كىػػذا الحػػديث مػػف المكضػػكعات النػػادرة التػػى ال تميػػؽ 

 .(ّ)م ألنو منزه عف الكبلـ الركيؾ كالمعنى البعيد"  بمنصب رسكؿ اهلل 
ث المكذكبة التي ترمي إلى تشػكيو كتػاب اهلل تعػالى الحػديث الميختمػؽ: " خػذكا . كمف األحاديْ

م كقػػد اعتمػػد المتصػػكفة كمػػف سػػار عمػػى دربيػػـ عمػػى  (ْ)مػػف القػػرآف مػػا شػػئتـ لمػػا شػػئتـ " 
فجعمػػكا كػػؿ آيػة مػػف القػػرآف لشػفاء مػػرض مػػف  مثػؿ ىػػذا القػكؿ المبمػػكط المنسػػكب لمنبػي 

ذكر الحكػيـ بمثػؿ ىػذه األمػكر يصػرفيا عػف معانييػا األمراضم كال شؾ أفن ارتباط آيات الػ
رشاد إلى كتاب عبث كاستيزاء.  التي أنزلت مف أجميام كييحًكؿ القرآف مف كتاب ىداية كا 

                                                           

 .َُٓصِنفسو ج(ُ) 
 .ُْٓم ُْْصُالمكضكعات ج(ِ) 
 مرجع السابؽ.ال(ّ) 
م قػػػاؿ األلبػػػاني بعػػػد إيػػػراد ىػػػذا الحػػػديث: "ال ّّصِجٕٓٓسمسػػػمة األحاديػػػث الضػػػعيفة  كالمكضػػػكعة  ح (ْ)

 أصؿ لو فيما أعمـ" .



 

-ُٗٗ- 

المطمــب الخــامس: أحاديــث باطمــة تفضــي إلــى إفســاد العقيــدة الصــحيحة فــي الخمــق والبعــث 
ال تتنػػافى مػػع العقيػػػدة  . كردت أحاديػػث كاىيػػة فػػي بػػاب الخمػػؽ كالبعػػث كالحسػػابم والحســاب

 الصحيحػة فحسػبم بؿ تشكش العقكؿ كتمؤلىا بخزعببلت كتيرَّىات.  
 كمف ىذه األخبار المختمقة:

عػػف جػػابر بػػف عبػػداهلل بــاب ذكــر المجــرة:  " . مػػا أكرد اإلمػػاـ ابػػف الجػػكزم فػػي المكضػػكعاتمُ
ف المجػػرة : "يػػا معػػاذ إنػػي مرسػػمؾ إلػػى قػػـك أىػػؿ كتػػاب فػػإذا سػػئمت عػػ قػػاؿ: قػػاؿ النبػػي 

 التي في السماء فقؿ ىي لعاب حية تحت العرش ". 
   (ُ)قاؿ ابف الجكزم: ىذا حديث ال يصح. 

مف قكؿ ركيؾ حػكؿ  خمػؽ الزنػابير كالنحػؿم كنصػو: "خمقػت  . ككذلؾ ما نسب إلى النبي ِ
قػػػاؿ ابػػػف الجػػػكزم: "ىػػػذا  الزنػػابير مػػػف رءكس الخيػػػؿم كخمقػػػت النحػػػؿ مػػف رءكس البقػػػر".  

   (ِ)كأكثر رجالو مجيكلكف". ح عف رسكؿ اهلل حديث ال يص
ثـ إٌف الكضاعيف لـ يكتفكا بإفساد العقيدة في الخمؽم بؿ تكممكا في أمكر البعث 

م بؿ كتكممكا في الحساب أقكاؿ تصؼ كيفية حشر الرسكؿ  كالحسابم كنسبكا لمنبي 
أك أحمد يبعث يـك  كالثكاب كالعقابم كاختمقكا أحاديث كثيرة" مفادىا أٌف مف اسمو محمد

ف لـ يعمؿ صالحانم ببركة تسميتو باسـ محمد كأحمدم ككذلؾ  القيامةم كيدخؿ الجنة حتى كا 
مف سمى ابنو محمدنا فإنو يدخؿ الجنة ىك كابنوم كمف كاف مميح الكجو لـ يعذبم كمف 

إنما ينفعو تجاكز الثمانيف لـ يعذبم كىكذام كما عممكا أٌف ذلؾ كمو ال ينفع العبد يـك القيامةم 
ٓا َما َشَعى]عممو الصالحم قاؿ تعالى:  م كنسكؽ جممة مف {39[ }النَّجم:َوَأْن َلْقَس لِْْلِْكَساِن إِ

 األخبار الكاىية في ىذا المجاؿ:
. أكرد ابف الجكزم في المكضػكعاتم كتػاب البعػث كأىػكاؿ القيامػةم بػاب صػفة حشػر رسػكؿ ُ

: " أمػػا أنػػا فػػػي القيامػػة فعمػػى البػػػراؽم   : عػػف ابػػف عبػػػاس قػػاؿ: قػػاؿ رسػػػكؿ اهلل اهلل 
كجييػػا ككجػػو اإلنسػػاف كخػػدىا كخػػد الفػػرسم كعرفيػػا مػػف لؤلػػؤ ممشػػكطم كأذناىػػا زبرجػػدتاف 

                                                           

 .ُِْصُالمكضكعات ج(ُ) 
 .ُٖٗصُنفسو ج(ِ) 
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خضػػراكافم كعيناىػػا مثػػؿ كككػػب الزىػػرةم تتقػػداف مثػػؿ النجمػػيف المضػػيئيفم ليػػا شػػعاع مثػػؿ 
جمػػافم شػػعاع الشػػمسم بمقػػاء محجمػػة يضػػ  مػػرة كينمػػى أخػػرلم ينحػػدر مػػف نحرىػػا مثػػؿ ال

مضطربة الخمؽم أدنى ذنبيا مثػؿ ذنػب البقػرةم طكيمػة اليػديف كالػرجميفم أظبلفيػا كػأظبلؼ 
اليػػر مػػف زبرجػػد أخضػػرم تجػػد فػػي سػػيرىا ممرىػػا كػػالريح كىػػي مثػػؿ السػػحابةم ليػػا نفػػس 
كػػػػنفس ا دميػػػػيفم تسػػػػمع الكػػػػبلـ كتفيمػػػػوم كىػػػػى فػػػػكؽ الحمػػػػار كدكف الببػػػػؿ ". قػػػػاؿ ابػػػػف 

نقػػكؿ:  كرائحػػة الكضػػع تفػػكح مػػف ىػػذا الكػػبلـ الػػذم  (ُ)الجػكزم: ىػػذا حػػديث ال صػػحة لػػو. 
يشػػبو كػػبلـ القصػػاصم كيصػػرؼ النػػاس عػػف العقيػػدة الصػػحيحة فػػي البعػػث كالحشػػرم كمػػا 

 فييما مف أىكاؿم كيشبميـ بما ال يسمف كال يبني مف جكع.
فيػػأمر بيمػػا  -تعػػالى–: " يكقػػؼ عبػػداف بػػيف يػػدم اهلل  . " عػػف أنػػس قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل ِ

لجنة.  فيقكالف ربنا بما نستأىؿ الجنة كلـ نعمػؿ عمػبلن تجازينػا ف فيقػكؿ ليمػا: عبػدل إلى ا
 أدخبل الجنة فإني آليت عمى نفسي أف ال يدخؿ النار مف اسمو أحمد كال محمد ".

 .(ِ)قاؿ ابف الجكزم "ىذا حديث ال أصؿ لو" 
د فسػماه محمػدنا تبركػا : "مػف كلػد لػو مكلػك  . "عف أبػى أمامػة البػاىمي قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل ّ

   (ّ)بو كاف ىك كمكلكده في الجنة "م كفي إسناد ىذا الحديث مف قد تيكمـ فيو. 
: " عمػيكـ بػػالكجكه المػبلح كالحػػدؽ السػكد فػػإف  . عػف أنػس بػػف مالػؾ قػػاؿ: قػاؿ رسػػكؿ اهلل ْ

ا بالنار".  قاؿ ابػف الجػكزم  ث : ىػذا حػدي -رحمػو اهلل -اهلل يستحيي أف يعذب كجينا مميحن
 .(ْ)مكضكع 

أنػػو قػاؿ: " مػف بمػغ الثمػانيف مػػف ىػذه االمػة لػـ يعػرض كلػػـ  . عػف عائشػة عػف رسػكؿ اهلل ٓ
يحاسػػب كقيػػؿ ادخػػؿ الجنػػة "  قػػاؿ ابػػف الجػػكزم  تفػػرد بػػو عايػػذم قػػاؿ يحيػػى: ىػػك ضػػعيؼ 

  (ٓ)ركل أحاديث مناكيرم كقاؿ ابف حباف: كاف كثير الخطأ ال يحته بما انفرد بو. 
                                                           

 .ِْْصّالسابؽ: ج (ُ)
 .ُٕٓصُالسابؽ ج(ِ) 
 .ُٕٓصُالسابؽ ج(ّ) 
 .َُٔصُالسابؽ ج (ْ)
 .ُُٖصُالسابؽ ج (ٓ)
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 أحاديث باطمة تفضي إلى تشويو ا سالم لصرف الناس عن دينيم.المطمب السادس: 
كال يخفػػػػى لمػػػػا ليػػػػذه  لقػػػػد دٌس الكضػػػػاعكف أكاذيػػػػب سػػػػخيفة كنسػػػػبكىا إلػػػػى النبػػػػي 

األكاذيب المختمقػة مػف أثػر مػدمر فػي العقيػدةم حيػث إٌف السػامع ليػذه األحاديػث  كىػك ال يعمػـ 
إنمػا يسػاكره  -ف اإلسبلمي عمػى حقيقتػوكخاصة أكلئؾ الذيف ليس لدييـ معرفة بالدي -بكضعيا

مرسؿ مػف ربػو.  كنسػكؽ ىنػا بعػض  الشؾ أف يككف ىذا الديف مف عند اهللم أك أف الرسكؿ 
 قاتؿ اهلل مف كضعيا كنشرىا: السخافات المختمقة المنسكبة زكران ألشرؼ الخمؽ 

     " أف  . مػػػػػا أكرده ابػػػػػف الجػػػػػكزم فػػػػػي المكضػػػػػكعاتم بػػػػػاب ذكػػػػػر المسػػػػػكخ: "عػػػػػف عمػػػػػي ُ
سئؿ عف المسكخم فقاؿ ىـ اثنا عشػر الفيػؿ كالػدب كالخنزيػر كالقػرد كاألرنػب  رسكؿ اهلل 

كالضب كالكطكاط كالعقرب كالعنكبػكت كالػدعمكص كسػييؿ كالزىػرةم فقػاؿ يػا رسػكؿ اهلل مػا 
كاف سبب مسخيـ ف فقاؿ أما الفيػؿ فكػاف جبػارنا لكطيػان ال يػدع رطبنػا كال يابسنػام كأمػا الػدب 

 مؤنثنا يدعك الرجاؿ إلى نفسوم كأما الخنزير فكاف مف قـك نصارل فسػألكا ربيػـ فكاف رجبلن 
نػػزكؿ المائػػدة فممػػا نزلػػت عمػػييـ كػػانكا أشػػد مػػا كػػانكا كفػػرنا كأشػػده تكػػذيبنام كأمػػا القػػرد فييػػكد 
اعتدكا في السبتم كأما األرنب فكانت امػرأة ال تطيػر مػف حػيض كال مػف غيػر ذلػؾم كأمػا 

يسػػرؽ الحػاج محجنػػوم كأمػػا الكطػكاط فكػػاف يسػرؽ الثمػػار مػػف رؤكس الضػب فكػػاف أعرابيػا 
النخػػؿم كأٌمػػا العقػػرب فكػػاف رجػػبل لػػٌداغنا ال يسػػمـ عمػػى لسػػانو أحػػدم كأمػػا العنكبػػكت فكانػػت 
ػػا يفػػرؽ بػػيف األحبػػةم كأمػػا سػػييؿ  امػػرأة سػػحرت زكجيػػام كأمػػا الػػدعمكص فكػػاف رجػػبل نمامن

نصرانية ابنة بعض ممػكؾ بنػي إسػرائيؿ كىػى فكاف عشارنا باليمفم كأما الزىرة فكانت امرأة 
  (ُ)التي فتف بيا ىاركت كماركت ككاف اسميا أناىيد ". 

م كمػػػػا كضػػػػعو إال ممحػػػػد يقصػػػػد كىػػػػػف  كىػػػػذا حػػػػديث منكػػػػر مكضػػػػكع عمػػػػى رسػػػػكؿ اهلل 
  (ِ)أك مستييف بالديف ال يبالى ما فعؿ.  الشريعة بنسبة ىذا اليراء إلى رسكؿ اهلل 

                                                           

 .ُٖٔم ُٖٓصُالسابؽ ج(ُ) 
 .ُٖٔصُانظر: السابؽ ج(ِ) 
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عمػػى نبيػػو خيبػػر أصػػابو مػػف  ف الحمػػار يعفػػكر :  " لمػػا فػػتح اهلل . الحػػديث المكػػذكب عػػِ
سيمو أربعة أزكاج نعاؿ كأربعة أزكاج خفاؼ كعشرة أكاؽ ذىب كفضة كحمار أسػكد. قػاؿ 

الحمػػارم فقػػاؿ لػػو: مػػا اسػػمؾ ف قػػاؿ يزيػػد بػػف شػػياب أخػػرج مػػف نسػػؿ جػػدل  فكمػػـ النبػػي 
جػدم غيػره كال مػف األنبيػاء غيػرؾ.   ستيف حمارنام كميـ لـ يركبو إال نبي كلـ يبؽ مػف نسػؿ

أتكقعػؾ أف تركبنػػي كقػػد كنػت لرجػػؿ قبمػػؾ مػػف الييػكدم ككنػػت أعثػػر بػو عمػػدنام ككػػاف يجيػػع 
: قد سميتؾ يعفكرم يا يعفػكر أتشػتيي اإلنػاثف   بطني كيضرب ظيرم.  فقاؿ لو النبي 

فيػػأتي يركبػػو فػػي حاجػػة فػػإذا نػػزؿ عنػػو بعػػث بػػو إلػػى بػػاب الرجػػؿ  قػػاؿ ال.  ككػػاف النبػػي 
.  فممػا  الباب فيقرعو برأسو فإذا خرج إليو صاحب الدار أكمػأ إليػو أف أجػب رسػكؿ اهلل 

جػػاء إلػػى بئػػر كانػػت ألبػػي الييػػثـ ابػػف التييػػاف فتػػردل فييػػا فصػػارت  قيػػبض رسػػكؿ اهلل 
ػا منػو عمػى  رسػكؿ اهلل  .  قػاؿ ابػف الجػكزم: ىػذا حػديث مكضػكع فمعػف (ُ)"  قبػره؛ جزعن

 .(ِ)ـ يقصد إال القدح في اإلسبلـم كاالستيزاء بو اهلل كاضعو فإنو ل
 الخاتمة

الحمػػد هلل الػػذم بفضػػمو تػػتـ الصػػالحات. فبعػػػد أف  مػػٌف اهلل عمينػػا بإتمػػاـ ىػػذا البحػػػث 
 في ىذه الخاتمة أىـ النتائه كالتكصيات كىي عمى النحك التالي:  المتكاضعم نسكؽ
حػػػديث لػػػـ يجتمػػػع فيػػػو صػػػفات  الحػػػديث الضػػػعيؼ فػػػي االصػػػطبلح ىػػػك: كػػػؿأواًل : النتـــائج: 

 الصحيح كال صفات الحديث الحسف. الحديث
مصطمح )ضعيؼ( لقب عاـ يشمؿ كؿ حديث مردكد ميما كػاف سػبب ردهم كىػك بالتػالي   .ُ

 يتنكع أنكاعان كثيرة جدان.
أشػػػر األحاديػػػث الضػػػعيفةم   -كىػػػك الحػػػديث المػػػردكد لكػػػذب راكيػػػو –الحػػػديث المكضػػػكع   .ِ

ديف كأىمػػو.  كىػػك فػػي حقيقتػػو كػػبلـ مختمػػؽ مصػػنكعم نسػػبو كأشػػدىا خطػػران كضػػرراي عمػػى الػػ

                                                           

 . ِْٗصُالسابؽ ج(ُ) 
 السابؽ .(ِ) 
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م كلػيس ىػك بحػديثم  كليس لػو صػمة حقيقيػة بػالنبي  الكذابكف المفتركف إلى الرسكؿ 
 كلكف سيمي حديثان بالنظر إلى زعـ راكيو.

األسباب التي دعت الكذابيف الكضاعيف إلى االفتراء ككضػع األحاديػث كثيػرة منيػا: عػدـ   .ّ
عصبيةم غمبة الجيؿم التقرب مف أىؿ السػمطاف ابتبػاء عػرض الػدنيا الزائػؿم الديفم فرط ال

 اإلغراب بقصد االشتيارم دخكؿ آفة عمى حفظ الراكم أك سمعو أك بصره  أك كتابو.
 بذؿ العمماء في شتى العصكر جيكدان عظيمة لمذب عف السنة ككشؼ الركايات الكاىية   .ْ

فػػي مسػػػائؿ النقػػػد كعمػػؿ الحػػػديثم كالجػػػرح  كالمكضػػكعةم كذلػػػؾ مػػػف خػػبلؿ: تقعيػػػد القكاعػػػد
كالتعػػديؿم كالتكثيػػؽ كالتضػػعيؼم اإلبانػػة عػػف  الضػػعفاء  مػػف الػػركاةم تحػػذيرنا  لؤلمػػة مػػنيـم 
البحػػػث عػػػف األسػػػانيدم بحيػػػث ال يقبػػػؿ حػػػديث بػػػبل إسػػػنادم اختبػػػار الحػػػديث بعرضػػػو عمػػػى 

حاديػػث الضػػعيفة تعقػػب المػػؤلفيف المشػػيكريف الػػذيف تسػػاىمكا فػػي نقػػؿ األو األحاديػػث الثابتػػة
 كضع المصنفات في األحاديث المكضكعة لمتحذير  وكالمكضكعة كأكردكىا في مؤلفاتيـ

 منيام كضع ضكابط دقيقة يعرؼ بيا الحديث المردكد.
فػي العقيػدة: القػدح فػي الػذات اإللييػةم  مػف ا ثػار السػيئة لمحػديث الضػعيؼ كالمكضػكع   .ٓ

العقيدة الصػحيحة فػي األنبيػاء كالرسػؿم إفسػاد  تشكيو كتاب اهلل تعالى القرآف الكريـم إفساد
العقيػػػدة الصػػػحيحة فػػػي المبلئكػػػةم إفسػػػاد العقيػػػدة الصػػػحيحة فػػػي الخمػػػؽ كالبعػػػثم تشػػػكيو 

 اإلسبلـ لصرؼ الناس عف دينيـ.
 التوصيات:

. يكصػػػي الباحثػػػاف الخطبػػػاء كالعممػػػاء كالبػػػاحثيف كطمبػػػة العمػػػـ بضػػػركرة التحقػػػؽ مػػػف صػػػحة  ُ
بيا في خطبيـ أك  أبحاثيـ العممية حتى ال يككنكا عػامبلن مسػاعدان األحاديث التي يستدلكف 

 في نشر األحاديث الضعيفة كالمكضكعة.
. عمػػػػى المؤسسػػػػات اإلسػػػػبلمية كالكميػػػػات الشػػػػرعية أف تقػػػػـك بػػػػدكرىا فػػػػي التصػػػػدم لمركايػػػػات ِ

 المكذكبة مف خبلؿ عقد المؤتمراتم كتشجيع األبحاث العممية في ىذا المجاؿ.
حثػػػاف طمبػػػة العمػػػـ بعمػػػؿ أبحػػاث حػػػكؿ األحاديػػػث المكضػػػكعة كبيػػػاف األحاديػػػث . يكصػػي الباّ

المكذكبػػة التػػي تتفػػؽ فػػي المعنػػى مػػع أحاديػػث صػػحيحةم ككػػذلؾ األحاديػػث المكذكبػػة التػػي 
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كػـ عمػى حػديث  تعارضيا أحاديث صػحيحة حتػى ال يحػدث ىنػاؾ قمػب فػي المفػاىيـ إذا حي
 بالكضع كمعناه متفؽ مع الصحيح.

ف فضػػػػائية الكتػػػػاب فػػػػي الجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية بػػػػث برنػػػػامه مسمسػػػػؿ حػػػػكؿ . يكصػػػػي الباحثػػػػاْ
األحاديػػػث الضػػػعيفة كالمكضػػػكعةم يشػػػمؿ بيػػػاف المكضػػػكعم كخطػػػكرة العمػػػؿ بمضػػػمكنو إذا 

 كاف مخالفان لمشرع. كاهلل نسأؿ أف يتقبؿ منا عممنا ىذا كأف يجعمو في ميزاف حسناتنا.
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 أثر األحاديث الموضوعة في العقيدة
 (ُ)الشوبكيمحمود يوسف 

 ممخـص البحــث
إف أصػػػكؿ الػػػديف كتشػػػريعاتو كمعػػػامبلت المسػػػمميف تبنػػػي عمػػػى أصػػػميف عظيمػػػيف؛ ىمػػػا 
كتػػػاب اهلل تعػػػالى كسػػػنة رسػػػكلو صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـم كلمػػػا كػػػاف القػػػرآف عصػػػيان عمػػػى التحريػػػؼ 

ا مػف كالطعف؛ لحفظ اهلل تعػالى لػوم عمػد أعػداء اإلسػبلـ إلػى السػنة النبكيػة فكضػعكا مػا اسػتطاعك 
الكاىيػػات كالمكضػػكعات ليبيػػركا بيػػا عقائػػد المسػػمميف كعبػػاداتيـ كسػػمككيـ؛ لػػذا انبػػرل كثيػػر مػػف 
العممػػاء دفاعػػان عػػف ىػػذا الػػديفم كحفظػػان لمعقائػػدم كسػػائر جكانبػػو كالتحػػذير مػػف المكضػػكعات كبيػػاف 

 خطر ذلؾ.
 عمػى كال يصح نسبة المكضكع المختمؽ إلى النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـم كال ركايتػو إال

سبيؿ التحذير منو ك أسباب كضع الحػديث ىػي أسػباب كاىيػة لنصػرة مػذىبيـ المنحػرؼ كبػدعيـ 
الضػػالة مػػف أبػػرز الفػػرؽ التػػي كضػػعت األحاديػػث الشػػيعة الػػركافض كالصػػكفية كالمعتزلػػة كأقميػػا 
كضػػعان ىػػـ الخػػكارجم كيكمػػف خطػػرىـ فػػي رد األحاديػػث الصػػحاح بػػزعميـ أف كثيػػران مػػف الصػػحابة 

التحكػػػيـ. كقػػػد بينػػػت فػػػي ىػػػدا البحػػػث تعريػػػؼ الحػػػديث المكضػػػكعم كالعقيػػػدةم ك سػػػبب كفػػػركا بعػػػد 
انتشػػار األحاديػػث المكضػػكعة عنػػد الفػػرؽ الضػػالة كأىميػػا الرافضػػة كالمعتزلػػة كالصػػكفيةم كخطػػر 

كأقػػػكاؿ العممػػػاء فػػػي أثػػػر األحاديػػػث المكضػػػكعة عمػػػى العقيػػػدةم كأكضػػػحت  الخػػػكارج عمػػػى السػػػنةم
 تبيف تأثير األحاديث المكضكعة عمى العقيدة.بعض الشكاىد كاألمثمة التي 

كأعددت ىػدا البحػث طمعػان فػي مرضػاة اهلل تعػالىم ك دفاعػان عػف السػنة النبكيػة حبػان فػي 
 صاحبيا عميو السبلـم كحرصان عمى سبلمة المعتقد عند المسمميف.
 كاهلل أسأؿ أف يتقبؿ مني ىدا الجيد كيجعمو خالصان لكجيو

نحمده كنستعيف بو كنستبفره كنستيديوم كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا ك إف الحمد هلل  المقــدمة
سيئات أعمالنام مف ييده اهلل فبل مضؿ لوم كمف يضمؿ فبل ىادم لوم كأشيد أف ال إلو إال اهلل 
كحده ال شريؾ لوم كأشيد أف محمدان عبده كرسكلوم بمغ الرسالة كأدل األمانة كنصح األمةم 

                                                           

 ( األستاذ الدكتكر في العقيدة المذاىب المعاصرة بكمية أصكؿ الديف بالجامعة اإلسبلمية ببزة.(ُ
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الذيف ساركا عمى  جاىد في اهلل حؽ جياده مكعمى أصحابو كآؿ بيتو ككشؼ اهلل بو البمةم ك 
 ىديو كسنتو بالحؽ كبعد 
ٓا َوَأْكُتْم ُمْسؾُِؿونَ يقكؿ اهلل تعالى  َٓ ََتُوُتنا إِ ُؼوا اهللَ َحقا ُتَؼاتِِه َو ا الاِذيَن َآَمـُوا اتا َ  { 116}آل عمران: َيا َأُّيه

ا ال كقاؿ تعالى َ ًٓ َكِِ َيا َأُّيه ُؼوا َرباُؽُم الاِذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَق ِمـَْفا َزْوَجَفا َوَبثا ِمـُْفََم ِرَجا ًرا ـااُس اتا

ُؼوا اهللَ الاِذي َتَساَءلُوَن بِِه َوإَْرَحاَم إِنا اهللَ َكاَن َظَؾْقُؽْم َرقِقًبا َا الاِذيَن َآَمـُوا انو كقاؿ سبح  {1}النساء: َوكَِساًء َواتا َيا َأُّيه

ًٓ َشِديًدا ُيْصؾِْح لَُؽْم َأْظََمَلُؽْم َوَيْغِػْر َلُؽْم ُذُكوَبُؽْم َوَمْن ُيطِِ  اهللَ َورَ  ُؼوا اهللَ َوُقوُلوا َقْو  ُشوَلُه َفَؼْد َفاَز َفْوًزا َظظِقًَم اتا

   {71 - 71}األحزاب: 

لػػػػديف مػػػػا اىتػػػػدت بيػػػػدم رب السػػػػماء كاألرضم إف الخيريػػػة فػػػػي ىػػػػذه األمػػػػة إلػػػػى يػػػـك ا
 كسارت عمى نيجو. أما بعد: كتمسكت بسنة رسكؿ اهلل 

إف أصكؿ الديف كتشريعاتو كمعامبلت المسمميف تبني عمى أصميف عظيميف أىمية الموضوع: 
كىما كتاب اهلل تعالى كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـم كلما كاف القرآف عصيان عمى التحريؼ 

ف؛ لحفظ اهلل تعالى لو مف ذلؾم عمد أعداء اإلسبلـ إلى السنة النبكية فكضعكا ما كالطع
استطاعكا مف الكاىيات كالمكضكعات ليبيركا بيا عقائد المسمميف كعباداتيـ كسمككيـ؛ لذا انبرل 
كثير مف العمماء دفاعان عف ىذا الديفم كحفظان لمعقائدم كسائر جكانبوم كمف ىنا تظير أىمية 

 ة في مثؿ ىذه المكضكعات القيمة.الكتاب
 -كمما دفعني لمكتابة في ىذا المكضكع أسباب منيا:سبب االختيار: 

ػػػ الحػػرص الشػػديد عمػػى إنجػػاح المػػؤتمرات كاألنشػػطة اإلسػػبلمية طمعػػان فػػي مرضػػاة اهلل ُ
 تعالىم ك لما ليا مف أثر عظيـ عمى الناسم كنشر العمـ النافع كالفكر القكيـ.

نة النبكية طمعا في مرضاة اهلل تعالى كحبان في صاحبيا عميػو السػبلـ ػ الدفاع عف السِ
 كحرصان عمى سبلمة المعتقد عند المسمميف.

ػ بياف األثر السػي  الػذم يترتػب عمػى عقيػدة النػاس عنػدما يعتمػدكا عمػى المكضػكعات ّ
 كالكاىياتم كدعكة الناس لتجنب ذلؾ.

 الكصفي التحميمي.اتبع الباحث في ىذا البحث المنيه  منيج البحث:
ككانت خطة البحث تتككف مف مقدمة كبحث تمييدم كثبلثة مباحث كخاتمة عمى الخطة: 

 -النحك التالي:
 : كتشتمؿ عمى أىمية المكضكع كسبب اختياره كمنيه البحث كالخطة المتبعة.المقدمة
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 كبينت فيو مصطمحات البحث كىي: كالحديث المكضكعم كالعقيدة.بحث تمييدي: 
كبينت فيو سبب انتشار األحاديث المكضكعة عند الفرؽ الضالة كأىميا األول: المبحث 

 الرافضة كالمعتزلة كالصكفيةم كخطر الخكارج عمى السنة.
 بياف أقكاؿ العمماء في أثر األحاديث المكضكعة عمى العقيدة.المبحث الثاني: في 

 ى العقيدة.شكاىد كأمثمة تبيف تأثير األحاديث المكضكعة عمالمبحث الثالث: 
 كبينت فييا أىـ النتائه كالتكصيات.الخاتمة: 

 مبحـث تمييـدي
يجدر بكؿ باحث قبؿ الشركع بالبحث التعريؼ بمصطمحاتوم كلما كاف ىذا البحث 
يتناكؿ أثر األحاديث المكضكعة عمى العقيدة قمت في ىذا المبحث التمييدم بالتعريؼ 

 بالحديث المكضكعم كالعقيدة. 
 تعريف الحديث الموضوع. المطمب األول:

ػعوي مف الكضع المكضكع اٍسـ مفعكؿ   أوال اْلَمْوُضوع ُلَغة: مأخكذ مف كضع الشَّػٍيء يىضى
م أك مػأخكذ مػف الضػعةم كىػى االنحطػاط فػي الرتبػةم إشػارة إلػى عػدـ اسػتحقاقو لمرفعػةم (ُ)كضعنا

ػا غيػر معبػكء فيػومك ال يؤخػذ بػوم  كأنو ال رتبة لوم كال قيمةم كأف منزلتو الحقيقية أف يبقى مطركحن
ػػا لقػػدره كمراعػػاة لجيػػة  كال يمتفػػت إليػػوم بخػػبلؼ مػػا ثبػػت عػػف النبػػي  فإنػػو يسػػمى "مرفػػكع" تعظيمن

ػعةي  .(ِ)نسبتو إليو مىٍيػًوم كالضَّ ػع اٍلقىػٍكـ عمػى الشَّػٍيء: اتَّفقػكا عى ٍضعا: اختمقػوم كتىكىاضى ع الشٍَّيء كى ككضى
عىةي: خبلؼ الٌرٍفعىة ًفي اٍلقدر مىى شىٍيءو م (ّ)كالضِّ ٍعتيو ًفي األىمر ًإذا كافىٍقتىو ًفيًو عى  . (ْ)كأىٍكضى

                                                           

ىػػ(م المحقػؽ: ّٔٗ( تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة/ عمي بف محمد بػف ابػف عػراؽ )(ُ
  ٓم صُىػم ج ُّٗٗعبد الكىاب عبد المطيؼ كعبد اهلل البمارم: دار الكتب العممية  بيركتم الطبعة األكلىم 

ىػػػم حققػػو : الػػدكتكر عبػػد المطيػػؼ اليمػػيـم كالشػػيخ مػػاىر ّْٔ( معرفػػة أنػػكاع عمػػـ الحػػديث/ البػػف الصػػبلحم (ِ
 .ََِـم صََِِىػ ػ ُِّْلطبعة األكلى ياسيف الفحؿم ط دار الكتب العممية بيركت ػ لبنافم ا

ىػػػ[المحقؽ: ْٖٓ( المحكػـ كالمحػيط األعظػـ/ المؤلػؼ: أبػك الحسػف عمػػي بػف إسػماعيؿ بػف سػيده المرسػي ]ت: (ّ
 .ِٓٗم صِـم ج َََِىػ ػ  ُُِْعبد الحميد ىنداكمم الناشر: دار الكتب العممية بيركتم الطبعة: األكلىم 

مكـر بف عمىم أبك الفضػؿم جمػاؿ الػديف ابػف منظػكر األنصػارم الركيفعػى ( لساف العرب/ المؤلؼ: محمد بف (ْ
 .ّٕٗم صٖىػم ج ُُْْ -بيركتم الطبعة: الثالثة  –ىػ(/ الناشر: دار صادر ُُٕاإلفريقي )المتكفى: 
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 ويأتي لفظ الوضع لمعاٍن ِعـّدةو منيا:
كمنو " كضع الجنابة عنػو " أم أسػقطيام كمثمػو كضػع الشػيء عػف كاىمػو إذا  ا سقاط:

 كيأتي بمعنى الترؾم كمنو: إبؿ مكضكعةم أم مترككة في المرعى. أسقطوم 
كمنو "كضع فبلف القصة" أم اختمقيا كافتراىام ككضع  ق واالفتراء:وكذلك االختال 

اع أم  الرجؿ الحديث: افتراه ككذبوم كمنو قيؿ: حديث مكضكع أم مختمؽ مكذكبمكرجؿ كضَّ
 .(ُ)كذاب مفتر

قىوي ًبًو  ويطمق عمى ا لصاق: فو كىذىام أىٍم: أىٍلصى مىى فيبلى فه عى عى فيبلى : كىضى ييقىاؿي
(ِ). 

 لحديث المكضكع تسمية مجازية. كتسميتو با
المػػراد بالمكضػػكع: ىػػك الكػػذب المختمػػؽ المصػػنكع المنسػػكب ثانيــا الموضــوع اْصــِطاَلًحا: 

زكرنا كبيتاننان كىك شر األحاديث الضعيفة إلى رسكؿ اهلل 
(ّ). 

 المطمب الثاني: التعريف بالعقيدة.
ثكؽ)عقد( العيف كالقاؼ كالداؿ أصؿه كاحده يدأوال العقيدة لغة:  ؿ  عمى شىدٍّ كًشٌدًة كي

 م(ْ)
م كالعقيدة مفرد عقائدم كىي مف العقد كىك الربطم كاإلبراـم كاإلحكاـم (ٓ)كالعقيدة: المعتقد

م كاعتقدى الشيءي:  كالتكثيؽم كالشد بقكةم كالتماسؾ ك المراصةم كاإلثباتم كمنو اليقيف كالجـز

                                                           

( لمحات مف تاريخ السنة كعمـك الحػديث/ بقمػـ عبػد الفتػاح أبػك غػدةم ط دار البشػائر اإلسػبلمية بيػركت لبنػافم (ُ
 .  ٕٗىػم صُُْٕناشر مكتب المطبكعات اإلسبلمية بحمبم الطبعة الرابعة ال
ىػػػ(م المحقػػؽ: عمػػي حسػػيف عمػػي الناشػػر: َِٗ( فػػتح المبيػػث / محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف السػػخاكم )المتػػكفى: (ِ

 .َُّم صُـم جََِّىػ / ُِْْمصرم الطبعة: األكلىم  –مكتبة السنة 
ىػ  م تحقيؽ: عبػد الػرحمف عثمػافم المكتبػة  َٖٔػ   ِٕٓلحسيف العراقي( التقييد كاإليضاح / عبد الرحيـ بف ا(ّ

 .ٖٔم صْـم جُٕٗٗىػ ػ َُْْالسمفية في المدينة المنكرةم الطبعة األكلى: 
( معجـ مقاييس المبة/ المؤلػؼ: أبػك الحسػيف أحمػد بػف فػارس بػف زكريػام المحقػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ىػاركفم (ْ

 .َُّـم صُٗٔٗىػ ػ ُّٗٗالناشر: دار الفكرم الطبعة: 
( المعجـ الكسيط/ المؤلؼ: مجمع المبة العربية بالقاىرة ) إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبػد القػادر (ٓ

 م بدكف دار طبعم كال رقـ طبعة.ُْٔم صِ/ محمد النجار (م الناشر: دار الدعكةم ج
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ـى  ميبى كىاٍشتىدَّ. كتىعىقَّد اإًلخاءي: اٍستىٍحكى دَّةي بينيما: أم ثىبىتى (ُ)ًمٍثؿي تىذىلَّؿى  صى اءي كالمىكى م كاٍعتىقىدى اإلخى
م (ِ)

كالعقد نقيض الحؿم يقاؿ: عقده يعقده م (ّ)كالعيقدةي بالضـ: مكضع العىٍقًدم كىك ما عيًقدى عميو
كبيييمىا؛ كعيٍقدىةي  : ًإبراموعىٍقدنام كمنو عيٍقدىة اليميف كالنكاحم كعيٍقدىة النكاًح كالبيًع: كيجي م (ْ)كؿِّ شيءو

م كما قاؿ (ٓ)كعىٍقدي اليميًف: أف يىٍحًمؼ  يمينا ال لبك فييا كال استثناء فيجب عميو الكفاء بيا
ُم إَْيََمَن ...تعالى:  دته ْغِو ِِف َأْيََمكُِؽْم َوَلاؽِن ُيَماِخُذُكم بََِم َظؼا  [.   ٖٗ]المائدة َٓ ُيَماِخُذُكُم اهللُّ بِالؾا

مىٍيػػػًو (ٔ)يػػػدة الحكػػػـ الػػػذم ال يقبػػػؿ الشػػػؾ فيػػػو لػػػدل معتقػػػدهكالعق ػػػذىا: عىقىػػػٍدتي عى م كىاٍعتىقىػػػٍدتي كى
سىػنىةه: سىػاًلمىةه ًمػٍف  ًقيػدىةه حى لىػوي عى ٍنسىػافي ًبػًوم كى ػا يىػًديفي اإٍلً : اٍلعىًقيػدىةي: مى تَّى ًقيػؿى م حى ًميرى م اٍلقىٍمبى كىالضَّ الشَّػؾِّ

ٍعتيوي  مى : جى كىاٍعتىقىٍدتي مىاالن
(ٕ). 

ٍقػػدان ًمثػػؿي  م(ٖ)كعاقىدتػػو مثػػؿ عاىدتػػو كالعقػػكد أكثػػؽ العيػػكدم ثػػؿ العىٍيػػًدم عاقىٍدتيػػوي عى كالعىٍقػػدي مى
ٍيدان  ا الاِذيَن آَمـُاوْا كمنو قكلو تعالى:  م(ُ)كتعاقد اٍلقىٍكـ: تىعىاىىديكام م كعاقده: عاىده(ٗ)عاىىٍدتيوي عى َ َيا َأُّيه

 [؛ أم: أكفكا بالعيكد التي أكدتمكىا.ُ]المائدة َأْوُفوْا بِاْلُعُؼوِد ... 
                                                           

بػػف منظػػكر األنصػػارم الركيفعػػى اإلفريقػػي ( لسػػاف العػػرب/ المؤلػػؼ: محمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػى م جمػػاؿ الػػديف ا(ُ
 .ِٗٗم صّىػم ج ُُْْ -بيركتم الطبعة: الثالثة  –ىػ( م الناشر: دار صادر ُُٕ)المتكفى: 

ىػػ(م َُٕ( العيف/ المؤلؼ: أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )المتكفى: (ِ
 .َُْم صُامرائيم الناشر: دار كمكتبة اليبلؿم جالمحقؽ: د ميدم المخزكميم د إبراىيـ الس

ىػ(م تحقيؽ: أحمد عبػد البفػكر عطػارم الناشػر: دار ّّٗ( الصحاح / إسماعيؿ بف حماد الجكىرم )المتكفى: (ّ
 .َُٓم صِـم جُٕٖٗ -  ىػ َُْٕالعمـ لممبلييف ػ بيركتم الطبعة: الرابعة 

 .ِٖٗم صّ( لساف العرب/ البف منظكرم ج(ْ
 .َُْم صُ/ لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم م ج( العيف(ٓ
 . ُْٔم صِ( المعجـ الكسيط/ لمجمع المبة العربية بالقاىرةم ج(ٔ
( المصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر/ المؤلػػؼ: أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي الفيػػكمي ثػػـ الحمػػكمم أبػػك (ٕ

 .ُِْم صِىػ(م  الناشر: المكتبة العممية ػ بيركتم جَٕٕالعباس )المتكفى: نحك 
 .ٖٔم صْ( معجـ مقاييس المبة/ البف فارسم ج(ٖ
 .َُْم صُ( العيف/ لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم م ج(ٗ
 .ُْٔم صِ( المعجـ الكسيط/ لمجمع المبة العربية بالقاىرة م ج(ُ
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ػػذىا  ًيػػٍدتي ًإلػػى فػػبلفو ًفػػي كى : عى ييقىػػاؿي ٍمػػعي عيقػػكدم كىًىػػيى أىككػػد العييػػكدم كى كالعىٍقػػد: اٍلعىٍيػػديم كىاٍلجى
مىٍيػًو فتٍأكيمػو أىنػؾ أىلزمتػو ذىًلػؾى ًباٍسػتً  اقىٍدتيػوي أىك عىقىػٍدتي عى : عى م فػًإذا قيٍمػتى كىذىام كتٍأكيمو أىلزمتو ذىًلػؾى يثىاؽو. كى

اقىػػػدىهي: عيػػػده كىاٍلميعىاقىػػػدىةي: اٍلميعىاىىػػػدىةي. كىعى
. كمػػػادة " عقػػػد " تطمػػػؽ عمػػػى عػػػدة أمػػػكرم أىميػػػا: الػػػربط (ُ)

 كالشدم كالعيدم كالمبلزمةم كالتأكيد كمف ذلؾ:ػ
الػػربط كالشػػد بقػػكة. يقػػاؿ: عقػػد الحبػػؿم يعقػػده عقػػدام إذا ربطػػو كشػػده بقػػكةم كقػػد جػػاء  -ُ

اَثاااِت ِف اْلُعَؼاادوَ فػػي كتػػاب اهلل تعػػالى:  .  مػػف السَّػػكاحر المػػكاتي ييعقِّػػدف فػػي ْالفمػػؽ  ِمااْن َِّن الـاػا
ييكط  .(ِ)الخي

العيػػػد. يقػػػاؿ: بػػػيف ىػػػذه القبيمػػػة كتمػػػؾ عقػػػد أم: عيػػػد. كجمعػػػو عقػػػكدم كمنػػػو قكلػػػو  -ِ
ا الاِذيَن آَمـُوْا َأْوُفوْا بِاْلُعُؼوِد ...تعالى:  َ  كا بالعيكد التي أكدتمكىا.[؛ أم: أكفُ]المائدة  َيا َأُّيه

المبلزمة. يقاؿ: عقد قمبو عمى الشيءم أك عقد قمبو الشيءم إذا لزموم كمف ىذا  -ّ
ٍنويم عىٍف النًَّبيِّ  الباب قكؿ النبي   كما في الصحيحيفم عىٍف عيٍركىةى اٍلبىاًرًقيِّ رىًضيى المَّوي عى

يٍ  ٍعقيكده ًفي نىكىاًصييىا اٍلخى ٍيؿي مى :" اٍلخى ًة "قىاؿى ـي ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى ٍبنى  . (ّ)ري اأٍلىٍجري كىاٍلمى
ٍعقيكده ًفييىا ًزـه لىيىا كأىنو مى أىم ميبلى
(ْ). 

التأكيػػد. يقػػاؿ: عقػػد البيػػعم إذا أكػػده. كمنػػو العقػػد المكتػػكب فػػي البيػػع؛ حيػػث إنػػو لػػـ  -ْ
ْغِو ِِف َأْيََمكُِؽاْم َوَلااؽِن  َٓ ُيَماِخاُذُكمُ  يكتب إال بعػد إيقػاع البيػع كتأكيػدهم كمنػو قكلػو تعػالى:  اهللُّ بِاالؾا

ُم إَْيََمَن ...  دته  [.  ٖٗ]المائدة ُيَماِخُذُكم بََِم َظؼا

                                                           

 .ِٕٗم صّ( لساف العرب/ البف منظكرم ج(ُ
 .ٖٗم صْ( معجـ مقاييس المبة/ البف فارسم ج(ِ
البخػػػارم رحمػػػو اهلل تعػػػالى فػػػي صػػػحيحوم كتػػػاب: الجيػػػاد كالسػػػيرم بػػػاب: الخيػػػؿ معقػػػكد فػػػي  ( أخرجػػػو اإلمػػػاـ(ّ

م كبػػػاب: الجيػػػاد مػػػاض مػػػع البػػػر كالفػػػاجرم حػػػديث رقػػػـ: ِّٖٔنكاصػػػييا الخيػػػر إلػػػى يػػػـك القيامػػػةم حػػػديث رقػػػـ: 
م كأخرجػػو اإلمػػاـ ِٕٖٖأحمػػت لكػػـ البنػػائـم حػػديث رقػػـ:  م ككتػػاب: فػػرض الخمػػسم بػػاب: قػػكؿ النبػػي َِْٔ

مسمـ ػ رحمو اهلل تعالى ػ في صحيحوم كتاب: اإلمارةم باب: الخيؿ  في نكاصػييا الخيػر إلػى يػـك القيامػةم حػديث 
 .َّْٖرقـ: 
 .ِٖٗم صّ( لساف العرب/ البف منظكرم ج(ْ
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كتعقيػػد األيمػػاف إنمػػا يكػػكف بقصػػد القمػػب كعزمػػوم بخػػبلؼ لبػػك اليمػػيف التػػي تجػػرم عمػػى 
 المساف بدكف قصد.
ثنا تعريفات كثيرة لمصطمح العقيدةم لقد كردت عمى لساف العمماء قديمنا كحديالعقيدة اصطالحا: 

كلعؿ االختبلؼ األكثر بينيا مف باب اختبلؼ األلفاظ ال اختبلؼ التضادم كأجمؿ ما يمكف أف 
 نقكلو كنسطره أف العقيدة في تعريفيا االصطبلحي ليا تعريفاف عاـ كخاص.

دة حػؽ قاؿ الدكتكر ناصر العقؿ: "إف العقيدة ليػا معنيػاف: معنػي عامػان: يشػمؿ كػؿ عقيػ
ا اإليمػػاف كاليقػػيف الجػػاـز لػػدل المعتقػػد  أك العقيػػدة الباطمػػة عنػػد أىػػؿ الباطػػؿ كىػػي تعنػػي اصػػطبلحن
أم الػػذم ال يتطػػرؽ إليػػو شػػؾ. كمعنػػى خاصػػان: تعنػػي اليقػػيف كالتسػػميـ كاإليمػػاف الجػػاـز بػػاهلل عػػز 

 .(ُ)كجؿ كما يجب لو مف التكحيد كالعبادة كالطاعة"
نقصد بالعقيدة في االصطبلح العاـ أف نعرؼ العقيدة بشكؿ ام: أواًل: العقيدة في االصطالح الع

عاـ دكف نظر فييا أك حكـ عمييا سكاء كانت صحيحة أك خاطئةم إسبلمية أك كفريةم فبل نفرؽ 
بيف عقيدة كأخرل في التعريؼم كعميو فتعريفنا ليا في ىذا السياؽ أقرب لمتعريؼ المبكم منو 

لينا فقاؿ: العقائد ىي األمكر التي يجب أف يصدؽ بيا لبلصطبلحي. ك عرفيا اإلماـ حسف إ
 . (ِ)قمبؾم كتطمئف إلييا نفسؾم كتككف يقيننا عندؾم ال يمازجو ريب كال يخالطو شؾ

ف المسػمـ يصػدؽ قمبػو بالعقيػدة اإلسػبلميةم كتطمػئف إلييػا نفسػوم كتكػكف يقيننػا عنػده ال  كا 
ة مػػػف يصػػػدؽ قمبػػػو المػػػريض بعقيدتػػػو يمازجػػػو ريػػػب فييػػػا كال شػػػؾم كمػػػف أصػػػحاب العقائػػػد الفاسػػػد

 الفاسدةم كتطمئف إلييا نفسو الخبيثةم كتككف يقيننا عنده ال ريب كال شؾ فييا. 
 .(ّ)كعرفيا سيد سابؽ فقاؿ: "ىي التصديؽ بالشيء كالجـز بو دكف شؾ أك ريبة"

                                                           
رابط المحاضرة:   www.islamacademy.net( مكقع أكاديمية المجد (ُ
َُ_AAQََُ/ُِّ/ُِْ/ُْٓ/ِٖٔٗhttp://media.islamacademy.net/Library_Files/media/
.rmَُّّ-ُ     

 .ّٓٗـم  صََِِىػ ػ ُِِْ( مجمكعة رسائؿ اإلماـ الشييد حسف البنام ط دار الدعكةم الطبعة األكلى (ِ
 م ط دار الكتاب العربيم بيركت ػ لبناف.َٖسبلمية/ لمسيد سابؽم ص( العقائد اإل(ّ

http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/514/2869_AAQ101-1303.rm
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/514/2869_AAQ101-1303.rm
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دل كعرفيا مجمع المبة العربية بالقاىرة بقكلو:" العقيػدة الحكػـ الػذم ال يقبػؿ الشػؾ فيػو لػ
. كعرفيا أخر بقكلو:" العقيدة ىي ما يعتقده الشخص في قػرارة نفسػو كيعقػد العػـز عميػو (ُ)معتقده"

 .(ِ)كيراه صحيحان سكاء أكاف صحيحان في حقيقة األمر أـ باطبلن"
كعرفيا الشيخ عمي بف نايؼ الشحكد فقاؿ:" العقيدة في االصطبلح العػاـ: ىػي اإليمػاف 

" لشؾ لدل معتقدهمالجاـز الذم ال يتطرؽ إليو ا  .(ّ)ىذا عمى جية العمـك
نقصد بالعقيدة في االصطبلح الخاص ىي العقيدة اإلسبلمية العقيدة في االصطالح الخاص: 

 عمى كجو الخصكص دكف غيرىا مف العقائدم كعند عمماء المسمميف دكف غيرىـ مف أىؿ العمـ.
ػاًزـيم فىػًإٍف كفي ىػذا السػياؽ عرفيػا اإلمػاـ السػفَّاًريني فقػاؿ:" ااًلٍعتً  ـي الػذٍِّىًف اٍلجى ٍكػ قىػادي ىيػكى حي

الَّ فىييكى فىاًسده" م كىاً  ًحيحه كىافى ميكىاًفقنا ًلٍمكىاًقًع فىييكى صى
(ْ). 

كتعريػػؼ اإلمػػاـ السػػفاريني ىػػذا يظيػػر فيػػو كبكضػػكح كجػػبلء تعريػػؼ العقيػػدة اإلسػػبلمية 
م يشػػمؿ تعريػػؼ كػػؿ عقيػػدة كىػػي العقيػػدة الكحيػػدة الصػػحيحةم ككػػذلؾ تعريػػؼ العقيػػدة الفاسػػدة الػػذ

 غير صحيحة في حكـ اإلسبلـ. 
كعرفيػػا الػػدكتكر محمػػد حػػافظ الشػػريدة بقكلػػو:" معرفػػة مػػا كرد فػػي الكتػػاب كالسػػنة فيمػػا 

 .(ٓ)يتعمؽ باإللييات كالنبكات كالسمعيات معرفة مبنية عمى الجـز كاليقيف كالتصديؽ"
لعقيػػدة ىػػي معرفػػة مػػراد اهلل كعرفيػػا الشػػيخ عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي بقكلػػو:" ا

نزاؿ الكتب م كخمؽ الجف كاإًلنس م ثـ االستقامة عمى  تعالى مف الديانة م كمف بعث الرسؿ م كاً 
 

                                                           

 . ُْٔم صِ( المعجـ الكسيط/ لمجمع المبة العربية بالقاىرةم ج(ُ
م ُ( فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا/ تأليؼ: د. غالب بف عمي عكاجيم ج(ِ
 .ِٗص
عداد: الباحث في القرآف كالسػنَّة عمػي بػف نػايؼ الشػحكدم  ( الخبلصة في خصائص العقيدة اإلسبلمية/(ّ جمع كا 

 .ْـم ص ََِٗىػ   َُّْالطبعة األكلىم 
ىػػػ(م الناشػػر: مؤسسػػة ُُٖٖ( لكامػػع األنػػكار البييػػة محمػػد بػػف أحمػػد بػػف سػػالـ السػػفاريني الحنبمػػي )المتػػكفى: (ْ

 .َٔصم ُـم ج ُِٖٗىػ ػ  َُِْالخافقيف كمكتبتيا ػ دمشؽم الطبعة الثانية: 
ىػػػ ػ َُْْ( مػػدخؿ لدراسػػة العقيػػدة اإلسػػبلمية مبػػادئ كآثػػارم الػػدكتكر محمػػد حػػافظ الشػػريدةم الطبعػػة األكلػػى (ٓ

 .ْٕػ  ص ْٓـم صُْٖٗ
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 .(ُ)ذلؾ كالعمؿ بمقتضاه"
كعرفيػػػا الشػػػيخ عمػػػي بػػػف نػػػايؼ الشػػػحكد فقػػػاؿ:" ىػػػي االعتقػػػاد الجػػػاـز بأركػػػاف اإليمػػػاف 

مػػػف األمػػػكر القمبيػػػة   كعػػػف رسػػػكلو  -ىتعػػػال-كأصػػػكؿ الػػػديف كثكابتػػػو ككػػػؿ مػػػا ثبػػػت عػػػف اهلل 
 .(ِ)كالعمميةم ك القكلية" 

كالػػػرابط بػػػيف المعنػػػى المبػػػكم كاالصػػػطبلحي سػػػكاء العػػػاـ أك الخػػػاص ظػػػاىر جمػػػي؛ ألف 
الذم جـز بالشيءم كصمـ عميػوم قػد ألزمػو قمبػوم كربطػو عميػوم كشػده بقػكةم بحيػث ال يتفمػت منػو 

م أك بالمكافقػػػة مػػػع  أك بمػػػا جػػػاء بػػػو الرسػػػكؿأبػػػدنا. فػػػإف خصصػػػت العقيػػػدة بالكتػػػاب كالسػػػنة م 
 الكاقعم أك بالصحيحة فيك المعنى الخاصم كغير ذلؾ يككف تعريفا عاما

اىتـ أىؿ السنة المبحث األول: سبب انتشار األحاديث الموضوعة عند الفرق الضالة. 
بكثير؛  كالجماعة بالحديث النبكم الشريؼ أكثر مف غيرىـ مف الفرؽ التي تنتسب إلى اإلسبلـ

فجؿ عمماء الحديث منيـم كال يعرؼ عف الفرؽ الضالة عمماء متخصصيف في الحديث النبكم 
م كلـ ييتمكا بوم كلـ يكف عمى رأس أكلكياتيـ بؿ اىتمكا باألحاديث التي  ألنيـ لـ يمقكا لو باالن

يا أيما تناسب أىكائيـ. فأىؿ السنة كالجماعة يركف بأف السنة النبكية ديف ينببي أف يعتنى ب
اعتناءم كأكد عمى ىذا اإلماـ العظيـ كالعالـ الجميؿ محمد بف سيريف ػ رحمو اهلل تعالى ػ حيث 

 .(ّ)قاؿ:" إف ىذا العمـ ديف فانظركا عمف تأخذكف دينكـ "
نمػػا  كأىػػؿ السػػنة كالجماعػػة يػػركف أف القػػرآف الكػػريـ ال يفيػػـ بعيػػديا عػػف السػػنة النبكيػػةم كا 

 الكػريـ بشػرح غامضػو كتبػيف مجممػو كتقييػد مطمقػو كتخصػيص عامػوم تحفظ القػرآفالسنة النبكية 
 كمف ىنا كانت حاجة القرآف الكريـ إلى السنة النبكية أشد مف حاجة السنة النبكية لمقرآف الكريـم 

                                                           

( مجمؿ اعتقاد أئمة السمؼ/ المؤلؼ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركيم الطبعة الثانيةم الناشػر: كزارة الشػؤكف (ُ
 .َُُىػم صُُْٕرشاد ػ المممكة العربية السعكديةم تاريخ النشر: اإلسبلمية كاألكقاؼ  كالدعكة كاإل

عداد: الباحث في القرآف كالسػنَّة عمػي بػف نػايؼ الشػحكدم (ِ ( الخبلصة في خصائص العقيدة اإلسبلمية/ جمع كا 
 .ْـم ص ََِٗىػ َُّْالطبعة األكلىم 

هلل ػ صػمى اهلل عميػو كسػمـ ػ  المشػيكر (  مقدمة المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عػف العػدؿ إلػى رسػكؿ ا(ّ
ىػػ(م المحقػؽ: محمػد ُِٔبصحيح مسمـ/ المؤلؼ: مسمـ بػف الحجػاج أبػك الحسػف القشػيرم النيسػابكرمم )المتػكفى:

 .ُْم صُفؤاد عبد الباقيم الناشر: دار إحياء التراث العربي ػ بيركتم ج
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 .(ُ): "القرآف أحكج إلى السنة مف السنة إلى القرآف"رحمو اهلل تعالى كما قاؿ مكحكؿ
رآف الكػػريـ كلػػيس القػػرآف الكػػريـ بقػػاضو عمييػػام كمػػا قىػػاؿى فالسػػنة النبكيػػة قاضػػية عمػػى القػػ

مىػػػى  لىػػػٍيسى اٍلقيػػػٍرآفي ًبقىػػػاضو عى مىػػػى اٍلقيػػػٍرآًف كى ػػػنَّةي قىاًضػػػيىةه عى يىٍحيىػػػى ٍبػػػفي أىًبػػػي كىًثيػػػرو رحمػػػو اهلل تعػػػالى: "الس 
قاضػينا  م كقاؿ األكزاعي رحمو اهلل تعالى:" السنة قاضية عمػى الكتػاب كلػـ يجػيء القػرآف(ِ)الس نًَّة"

 .(ّ)عمى السنة"
كأمػػا غالبيػػػة الفػػػرؽ التػػػي ضػػمت فػػػي مػػػا يتعمػػػؽ بالسػػنة النبكيػػػة؛ فبػػػاب عنيػػػا الصػػػحيحم 
كانتشػػػر عنػػػدىا المكػػػذكب المكضػػػكعم كسػػػببو غالبنػػػا الجيػػػؿم كعػػػدـ البحػػػث عػػػف العمػػػـم كالتعصػػػب 

ػ بػو حسػب كسكء الطكية كالعياذ باهلل؛ فالرافضة الكذب عندىا جائز لػذلؾ تتػديف إلػى اهلل ػ تعػالى 
زعميػػػا األفػػػاؾم فجػػػاءت بأىكائيػػػا كباطميػػػا ككفرياتيػػػا كجعمتػػػو أحاديػػػث كآثػػػارم كالصػػػكفية جػػػكزت 
كضع األحاديث في باب الترغيػب كالترىيػبم كالخػكارج لػـ يأخػذكا الحػديث النبػكم مػف الصػحابة ػ 

قػدمت  رضي اهلل عنيـ ػ ألنيـ كفركا بزعميـ؛ فكانت الخكارج مف أجيؿ الناس بالسنةم كالمعتزلػة
العقؿ عمى النقؿ فكانػت أضػؿ مػف بعيػر أىميػام كأشػير الفػرؽ الضػالة التػي يمكػف الحػديث عنيػا 

 الرافضة كالمعتزلة كالخكارج كالصكفية.
إف مكقؼ الركافض مػف السػنة النبكيػة يػتمخص فػي معرفػة أنيػـ كفػركا  .(ْ)أواًل: الرافضة

يكػاد أف ال يكػكف ليػـ نسػبة عدديػة إذا مػا نقمتيػا مػف الصػحابة ػ رضػي اهلل عػنيـ ػ إال نفػرنا يسػيرنا 
ذا أسػقطكا النقمػة سػقطت منقػكالتيـ عنػدىـ بػبل شػؾ أك  أردنا أف نقارف بينيـ كبػيف مػف كفػركىـم كا 

                                                           
ىػػم تحقيػؽ عػادؿ بػف محمػدم الناشػر: ّٖٓ(  شرح مػذاىب أىػؿ السػنة عمػر بػف أحمػد بػف عثمػاف بػف شػاىيفم (ُ

 .ْٖم أثر رقـ: ْٔـم صُٓٗٗ -ىػ ُُْٓمؤسسة قرطبة لمنشر كالتكزيعم سنة النشر 
 .ٖٔٓ( أخرجو الدارمي في مسندهم كتاب: المقدمةم باب: السنة قاضية عمى كتاب اهللم أثر رقـ: (ِ
شػر: دار أطمػس لمنشػر كالتكزيػع ػ الريػاضم ( أحاديث فػي ذـ الكػبلـ كأىمػو/ المؤلػؼ: أبػك الفضػؿ المقػرلءم النا(ّ

 .َِٗم أثر  رقـ: ٔٓم صِم تحقيؽ: د. ناصر بف عبد الرحمف بف محمد الجديعم جُٔٗٗالطبعة األكلىم 
إال   ( ىي إحدل الفرؽ المنتسبة لمتشيع  ؿ البيتم مع البراءة مف أبي بكر كعمرم كسائر أصحاب النبي (ْ

مي عمى أبي بكر كعمر رضي اهلل عنيـ. انظر: طبقات الحنابمة البف أبي القميؿ منيـم كمنيـ مف يفضمكف ع
 .ّّ/ُيعمي 



 

-ّٗٓ- 

ريب فبل سنة عندىـم كزاد الطيف بمة لمػا كػاف الكػذب ديػدنيـ كال يسػتطيعكف العػيش بدكنػو كمثػؿ 
 تمنكا فيما ادعكه مف نقكالت. السمؾ الذم ال يستطيع العيش إال في الماء فمـ يأ

قػػاؿ الػػدكتكر محمػػد حسػػف بخيػػت عػػف الرافضػػة :" القاعػػدة عنػػدىـ تقػػـك عمػػى أف مػػف لػػـ 
 .  (ُ)كنازع أئمة الحؽ؛ فميس أىبلن لمثقة كاالعتماد" يكاؿ عمينا فقد خاف كصية رسكؿ اهلل 

برائػب كسبب انتشار األحاديػث المكضػكعة عنػد الرافضػة اسػتحبلليـ لمكػذبم فجػاءكا بال
كالعجائبم كلما كفركا الصحابة ػ رضي اهلل عػنيـ ػ كأسػقطكا ديػف اهلل ػ تعػالى ػ عنػدىـ خػبل الجػك 

 عندىـ ببل ديف فجاءكا بديف مف عند أنفسيـ يكافؽ أىكاءىـ كرغباتيـ.
قاؿ األستاذ الدكتكر الحسيف شػكاط: "يتفػؽ العممػاء كأىػؿ التػاريخ عمػى أف أصػؿ الكػذب 

الشػػيعة الرافضػػةم فػػإنيـ انبمسػػكا فػػي ىػػذه الرذيمػػة بكػػؿ قػػكةم فكضػػعكا  فػػي الحػػديث بػػدأ مػػف قبػػؿ
أحاديػػث فػػي فضػػؿ عمػػي رضػػي اهلل عنػػوم كأىػػؿ البيػػتم ككضػػعكا أحاديػػث أخػػرل تحػػط مػػف شػػأف 

 .(ِ)بقية الصحابة رضي اهلل عنيـ" 
كقػػاؿ الػػدكتكر محمػػد حسػػف بخيػػت:" يعتمػػد الشػػيعة اإلماميػػة اإلثنػػا عشػػرية فػػي الحػػديث 

ىػػػ م ِّٖاصػػة التػػي دكنيػػا عممػػاؤىـم مثػػؿ: كتػػاب الكػػافي لمكمينػػي المتػػكفى سػػنة عمػػى كتػػبيـ الخ
ىػػػػ م كاالستبصػػػار لمطكسػػػي نفسػػػوم كالػػػكافي لمػػػبل ُْٔكالتيػػػذيب لمحمػػػد الطكسػػػي المتػػػكفى سػػػنة 

 . (ّ)ىػ "َُُٗمحسف الكاشي المتكفى سنة 
مىػػػػةي ٍبػػػػ ٍرمى ػػػػًمٍعتي فالرافضػػػػة الكػػػػذب شػػػػعارىـم كالتَّقيػػػػة كالنِّفػػػػاؽ دثػػػػارىـم قىػػػػاؿى حى في يىٍحيىػػػػى: سى

كًر ًمػػػفى  اًب اأٍلىٍىػػػكىاًء أىٍكػػػذىبى ًفػػػي الػػػدٍَّعكىلم كىالى أىٍشػػػيىدى ًبػػػالز  ػػػدنا ًمػػػٍف أىٍصػػػحى ـٍ أىرى أىحى : لىػػػ ػػػاًفًعيَّ يىقيػػػكؿي الشَّ
ػػةً  ػػا رىأىٍيػػتي ًفػػي اأٍلىٍىػػكىاًء قىكٍ (ْ)الرَّاًفضى : مى ػػاًفًعيَّ يىقيػػكؿي ػػًمٍعتي الشَّ ًبيػػعي بػػف سػػميماف: سى ػػا أىٍشػػيىدى . كقػػاؿ الرَّ من

                                                           
( الفرؽ القديمة كالمعاصرة في التاريخ اإلسبلمي/ لمدكتكر محمد حسف بخيػتم ط مكتبػة آفػاؽ لمطباعػة كالنشػر (ُ

 .ٖٗـم صََِٔىػ ػ ُِْٕكالتكزيعم الطبعة الثالثة 
 .ِٔٔد. الحسيف شكاطم ص( حجية السنة كتاريخيا/ تأليؼ أ. (ِ
 .ٖٖ( الفرؽ القديمة كالمعاصرة في التاريخ اإلسبلمي/ لمدكتكر محمد حسف بخيتم ص(ّ
( اإلبانة عف شريعة الفرقة الناجية عبيد اهلل بف محمد بف  بطة العكبرم الحنبميم المحقؽ: عثماف عبػد اهلل آدـ (ْ

يكسػؼ الكابػؿ م حمػد بػف عبػد اهلل التػكيجرم م دار  األثيكبي م كرضا بف نعساف معطي ك يكسػؼ بػف عبػد اهلل بػف
 .ْٓٓم صِـم جُْٗٗىػ ػ ُُْٓالنشر: دار الرايةم البمد:الرياضم الطبعة: الثانيةم سنة الطبع: 
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ػًة " كًر ًمػفى الرَّاًفضى . كذكػر شػيخ اإلسػبلـ ابػف تيميػة ػ رحمػو اهلل تعػالى ػ نػاقبلن مػا ذىػب إليػو (ُ)ًبالز 
الشافعي رحمو اهلل تعالى :" ذكر الشافعي ما ذكره أبك حنيفة كأصحابو أنو يرد شيادة مػف عػرؼ 

 لفقياء ".بالكذب كالخطابية كرد شيادة مف عرؼ بالكذب متفؽ عميو بيف ا
كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل تعالى :" العمماء كميـ متفقػكف عمػى أف الكػذب 

 في الرافضة أظير منو في سائر طكائؼ أىؿ القبمة". كلو أقكاؿ كثيرة في ذلؾ منيا.
 قكلو ػ رحمو اهلل تعالى ػ :" الكذب في الشيعة أكثر منيـ في جميع الطكائؼ ".

لعمػػػـ فػػػي ذـ الرافضػػػة فقػػػاؿ :" قػػػد اتفػػػؽ أىػػػؿ العمػػػـ بالنقػػػؿ كالركايػػػة كنقػػػؿ اتفػػػاؽ أىػػػؿ ا
كاإلسػػناد عمػػى أف الرافضػػة أكػػذب الطكائػػؼ كالكػػذب فػػييـ قػػديـ كليػػذا كػػاف أئمػػة اإلسػػبلـ يعممػػكف 

 .(ِ)امتيازىـ بكثرة الكذب"
كقاؿ أشيب بػف عبػد العزيػز: "سػئؿ مالػؾ ػ رحمػو اهلل ػ عػف الرافضػةف فقػاؿ:" ال تكمميػـ 

 .  (ّ)عنيـ فإنيـ يكذبكف" كال تركً 
كقاؿ أبك عبد اهلل بف بطة الحنبمي:" كأما الرافضة فأشد الناس اختبلفػا كتباينػا كتطاعنػام 
فكؿ كاحد منيـ يختار مذىبا لنفسو يمعف مف خالفو عميوم كيكفر مف لػـ يتبعػوم ككميػـ يقػكؿ: إنػو 

كال طػػبلؽم كال بيػػعم كال شػػراء  ال صػػبلةم كال صػػياـم كال جيػػادم كال جمعػػةم كال عيػػديفم كال نكػػاحم
نو مف ال إماـ لو فبل ديف لوم كمف لـ يعرؼ إمامو فبل ديف لو"  .(ْ)إال بإماـم كا 

كقػاؿ شػيخ اإلسػبلـ ابػف تيميػة ػ رحمػو اهلل تعػالى ػ :" كأمػا الرافضػة فأصػؿ بػدعتيـ عػف 
لحاد كتعمد الكذب كثير فػييـ كىػـ يقػركف بػذلؾ حيػث يقكلػكف ديننػا التقيػ ة كىػك أف يقػكؿ زندقةم كا 

أحدىـ بمسانو خبلؼ ما في قمبوم كىذا ىػك الكػذبم كالنفػاؽ كيػدعكف مػع ىػذا أنيػـ ىػـ المؤمنػكف 
دكف غيػػرىـ مػػف أىػػػؿ الممػػة كيصػػفكف السػػػابقيف األكلػػيف بػػالردة كالنفػػػاؽ فيػػـ فػػي ذلػػػؾ كمػػا قيػػػؿ: 

                                                           
ىػػ(م تحقيػؽ: أحمػد ُْٖ(  شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السػنة كالجماعػة/ ىبػة اهلل بػف الحسػف البللكػائي )المتػكفى: (ُ

 .ُُِٖم أثر رقـ: ُْْٓم صٖـم جََِّىػ ػ ُِّْكديةم الطبعة: الثامنةم السع –البامدمم دار طيبة 
 .ِٗم ِٕم ِٔم صُم جُ(  منياج السنة النبكية/ ابف تيميةم المحقؽ: د. محمد سالـم مؤسسة قرطبةم ط(ِ
(  لساف الميزاف/ المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضػؿ العسػقبلني الشػافعيم الناشػر: مؤسسػة األعممػي (ّ
 .َُم صُاليندم ج –م تحقيؽ: دائرة المعرؼ النظامية ُٖٔٗػ  َُْٔممطبكعات ػ بيركتم الطبعة الثالثةم ل

 .ٔٓٓم صِ(  اإلبانة عف شريعة الفرقة الناجية كمجانبة الفرؽ المذمكمة/ البف بطةم ج(ْ
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مػنيـ كال يكجػد إذ ليس في المظيريف لئلسبلـ أقرب إلى النفاؽ كالردة  (ُ) )رمتني بدائيا كانسمت(
 .(ِ)المرتدكف كالمنافقكف في طائفة أكثر مما يكجد فييـ"

كقػػاؿ ابػػف أبػػي الحديػػد الشػػيعي:" أصػػؿ األكاذيػػب فػػي أحاديػػث الفضػػائؿ كػػاف مػػف جيػػة 
الشػعية فػػإنيـ كضػعكا فػػي مبػدأ األمػػر أحاديػث مختمقػػة فػي صػػاحبيـ حمميػـ عمػػى كضػعيا عػػداكة 

ي سمعت شريكا يقكؿ:" احمػؿ العمػـ عػف كػؿ مػف . كقاؿ محمد بف سعيد األصبيان(ّ)خصكميـ "
 .  (ْ)لقيت إال الرافضة؛ يضعكف الحديثم كيتخذكنو ديننا"

كشريؾ ىذا ىك شريؾ بف عبد اهلل القاضي قاضي الككفة مف أقراف الثػكرم كأبػي حنيفػة 
 .  (ٓ)كىك مف الشيعة الذم يقكؿ بمسانو أنا مف الشيعة كىذا شيادتو فييـ

ييٍكتػػب عػػف كػػؿ صػػاحب بدعػػة إذا لػػـ يكػػف داعيػػة إال الرافضػػة  كقػػاؿ يزيػػد بػػف ىػػاركف:"
. كالمتتبع لما أدخمو الشيعة في دينيـ يجد العجب العجابم كالكفػر البػكاحم فقػد (ٔ)فإنيـ يكذبكف "

الػػذيف زعمػػكا أف جبريػػؿ عميػػو السػػبلـ أخطػػأ  (ٕ)طعػػف بعضػػيـ فػػي جبريػػؿ عميػػو السػػبلـم كالبرابيػػة

                                                           
الخزرج بف  ج رىـ بنتىك: أف سعد بف زيد مناة بف تميـ كاف تزك  رمتني بدائيا كانسمت (   قصة المثؿ القائؿ(ُ

مالؾ ابف سعد كعكفانم ككاف  تيـ اهلل بف رفيدة بف ثكر بف كمب بف كبرةم ككانت مف أجمؿ الناسم فكلدت لو
ساببنؾ فابدئييف بعفاؿ فسابتيا بعد ذلؾ امرأة مف ضرائرىام  :ضرائرىا إذا ساببنيا يقمف: يا عفبلء فقالت ليا أميا

 ني بدائيا كانسمت فأرسمتيا مثبلن. كبنك مالؾ بف سعد رىط العجاجم ككانكاضرتيا رمت فقالت: يا عفبلءم فقالت
 يقاؿ ليـ بنك العفيؿ.

 .َّم صُ(   منياج السنة النبكية/ البف تيميةم ج(ِ
(   شرح نيه الببلغة/ المؤلؼ: عبد الحميد بف ىبة اهلل بف محمد بف الحسيف بف أبي الحديدم أبك حامدم عز (ّ

ىػ (م المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـم الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي ٔٓٔالديف ) المتكفى : 
 .ْٗػ ص ْٖم صُُالحمبي شركاهم ج

ىػػ (م تحقيػؽ: عمػي محمػد البجػاكمم الناشػر: دار ْٖٕ(   ميزاف االعتداؿ في نقد الرجػاؿ/ الػذىبي ) المتػكفى: (ْ
 .ِٖم صُـم ج ُّٔٗىػ ػ  ُِّٖطبعة:األكلىم المعرفة لمطباعة كالنشرم بيركت ػ لبنافم ال

 .ِٔم صُ(  منياج السنة النبكية/ البف تيميةم ج(ٓ
 .َُم صُ(  لساف الميزاف/ البف حجرم ج(ٔ
(  ىي: فرقة مف الشيعة الببلة الذيف يزعمكف أف جبريؿ عميو السبلـ أخطأ حيف نزؿ بالكحي عمى محمد (ٕ

 البراب البراب لذا سمكا بالبرابية.كسبب ذلؾ أف محمدان يشبو عمي كما يشبو 
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ث لػـ يميػز بينػو كبػيف عمػي رضػي اهلل عنػو ... كغيػر ذلػؾ حيػ في النزكؿ بالكحي عمػى محمػد
 مف عقائد ال يتسع البحث لذكرىا.

مػػػػف السػػػػنة النبكيػػػػة يتمثػػػػؿ فػػػػي إنكػػػػار عدالػػػػة (ُ)إف مكقػػػػؼ المعتزلػػػػة ثانًيــــا: المعتزلــــة. 
ذا عارضػت مػذىبيـ  سػاءة األدب معيػـم كرد غالػب أحػاديثيـم كا  الصػحابة ػ رضػي اهلل عػنيـ ػ كا 

اديػػث أنكركىػػام كيشػػكككف فػػي كثيػػر مػػف األحاديػػث الصػػحيحة كيقػػدمكف العقػػؿ آيػػات أكلكىػػا أك أح
 عمييا فيحكمكف بو عمى األحاديث. 

قػػاؿ األسػػتاذ الػػدكتكر الحسػػيف شػػكاط: "ينكػػر المعتزلػػة العدالػػة العامػػة لمصػػحابة كيسػػيئكف 
ر األدب معيػػـ م كبالتػػالي يػػردكف أحاديػػث كثيػػر مػػنيـ مثػػؿ طمحػػة كالزبيػػر كعائشػػة كمعاكيػػة كسػػائ

 .(ِ)مف قاتؿ عميان"
ػػام كػػاف مػػػا  كقػػاؿ أحمػػد أمػػيف: "المعتزلػػػة بعػػد أف قػػرركا أصػػػكليـم كآمنػػكا بيػػا إيماننػػػا تامن
يعارضيا مف آيات يؤكلكنيا كما يعارضيا مف أحاديثم ينكركنيا ػ ككؿ ذلؾ في جرأة كصػراحة ػ 

مكقػػػؼ  كلػػػذلؾ فػػػإف مػػػكقفيـ مػػػف الحػػػديث كثيػػػرنا مػػػا يكػػػكف مكقػػػؼ المتشػػػكؾ فػػػي صػػػحتوم كأحيانػػػان 
 .   (ّ)المنكر لو؛ ألنيـ يحكمكف العقؿ في الحديث ال الحديث في العقؿ"

كقػػاؿ أبػػك لبابػػة حسػػيف:" لقػػد آمػػف المعتزلػػة بأصػػكليـ الخمسػػة كمػػا تفػػرع عنيػػا مػػف آراء 
كجعمكا منيا القاعدة كاألسػاس الػذم تنطمػؽ منػو كػؿ محػاكراتيـ كمعػامبلتيـ مػع النصػكص سػكاء 

مػػا يعػػارض مبػػادئيـ مػػف آيػػات يؤكلكنيػػا كمػػا يعارضػػيا مػػف أحاديػػثم  كانػػت قرآنػػان أك سػػنةم فكػػاف
 .(ْ)ينكركنيا "

                                                           

( المعتزلة في االصطبلح: اسـ يطمؽ عمى فرقة ظيرت في اإلسبلـ في أكائؿ القرف الثانيم كسمكت منيجا عقميا (ُ
متطرفا في بحث العقائد اإلسبلمية م كىـ أصحاب كاصؿ بف عطاء البزاؿ الذم اعتزؿ عف مجمس الحسف 

يث زعمكا أنو في منزلة بيف المنزلتيف الكفر كاإليماف .انظر التعريفات البصرم لخبلفو في مرتكب الكبيرة ح
 . َٓ/ُم كالممؿ كالنحؿ لمشيرستانيِّٖلمجرجاني ص

 .ُِٕػ ص َِٕ(  حجية السنة كتاريخيا/ تأليؼ أ. د. الحسيف شكاطم ص(ِ
 .ٖٓم صّ(  ضحى اإلسبلـ/ تأليؼ أحمد أميفم ط دار الكتاب العربي بيركتم الطبعة العاشرةم ج(ّ
(  مكقػػؼ المعتزلػػة مػػف السػػنة النبكيػػة كمػػكاطف انحػػرافيـ عنيػػا/ تػػأليؼ أبػػك لبابػػة حسػػيفم ط دار المػػكاء لمنشػػر (ْ

 .ّٕـم صُٕٖٗىػ ػ َُْٕكالتكزيعم الطبعة الثانية 
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ككاف رأس االعتزاؿ عمرك بف عبيد يرد الحديث جيبلن منو كعنػادنا؛ فمقػد قػاؿ عمػرك بػف 
عبيػد ػ كذكػر حػديث الصػادؽ المصػدكؽ ػ : " لػك سػمعت األعمػش يقػكؿ ىػذا لكذبتػو كلػك سػمعت 

و كلك سمعت عبد اهلل بف مسعكد كيقكؿ ىذا ما قبمتػو كلػك سػمعت زيد بف كىب يقكؿ ىذا ما أجبت
يقػكؿ ىػذا لرددتػو كلػك سػمعت اهلل تعػالى يقػكؿ ىػذا لقمػت لػو لػيس عمػى ىػذا أخػذت  رسػكؿ اهلل 
 .(ُ)ميثاقنا" 

كقػػػاؿ الشػػػيخ عثمػػػاف بػػػف عمػػػي حسػػػف: "المعتزلػػػة بنػػػكا مػػػذىبيـ فػػػي إنكػػػار السػػػنة عمػػػى 
عدالػة النقمػةم كال سػيما الصػحابة ػ رضػكاف اهلل عمػييـ ػم  مرتكػزيف أساسػيف؛ األكؿ: التشػكيؾ فػي

 . (ِ)كالثاني: تقديـ الدليؿ العقمي عمى الدليؿ النقمي عند التعارض حسب زعميـ" 
كسػػبب انتشػػار األحاديػػث المكضػػكعة عنػػد المعتزلػػة جيميػػـ بالسػػنة كعمكميػػام كتقػػديميـ 

عػػدما أسػػقطكا عدالػػة ركاتيػػا مػػف لمعقػػؿ عمػػى النقػػؿم كغيػػاب كثيػػر مػػف أحاديػػث السػػنة الصػػحاح ب
 الصحابة ػ رضي اهلل عنيـ ػ كتياكنكا في تعظيـ الكحي . 

مف السػنة النبكيػة يتضػح بجػبلء إذا عممنػا مػكقفيـ  (ّ)إف مكقؼ الخكارجثالثًا: الخوارج: 
مف ركاتيا األكائؿ كأشػرؼ األجيػاؿ فػي نقميػا أال كىػـ الصػحابة ػ رضػي اهلل عػنيـ ػ فيػـ عمػى مػا 

دىـ مف اختبلؼ إال أنيـ يجمعػكف عمػى تعػديؿ الصػحابة ػ رضػي اهلل عػنيـ ػ جميعنػا قبػؿ بيف أفرا
سقاط عدالة كؿ مف شارؾ فػي الفتنػة أك رضػي بػالتحكيـ أك ناصػر أحػد الطػرفيف ككااله  الفتنةم كا 
 سكاء عمي أـ معاكية ػ رضي اهلل عنيما ػ كقبميـ يكفركف عثماف بف عفاف ػ رضي اهلل عنو ػ.   

كىاًرج عمى اٍفًترىاؽ مػذاىبيا إكفػار  قاؿ أبك منصكر عبد القاىر الببدادم:" الذم يجمع اٍلخى
ٍيًف " اب اٍلجمؿ ككؿ مف رضي بتحكيـ اٍلحكمى عمي كىعيٍثمىاف كالحكميف كىأىٍصحى
(ْ). 

                                                           
 .َُٕم صُِ(  تاريخ ببداد/ لمخطيب الببدادمم ج(ُ
م َُُم صُماعة/ لعثماف بف عمي حسفم ج(  منيه االستدالؿ عمى مسائؿ االعتقاد عند أىؿ السنة كالج(ِ

 بتصرؼ.
 اإلماـ عمي رضي اهلل عنوم أك ىـ الخارجكف عف - (  الخكارج :ىـ الخارجكف عمى اإلماـ الحؽ في أم زماف(ّ

لبالب  االعتقادية كمكقؼ اإلسبلـ منيا الخكارج تاريخيـ كآراؤىـ أك ىـ الخارجكف بعد اإلماـ عمي( انظر:
  ُٗعكاجي ص

رؽ بيف الفرؽ / المؤلؼ: عبد القاىر بف طاىر بف محمد بف عبػد اهلل الببػدادم التميمػي األسػفرايينيم أبػك (  الف(ْ
 .ٓٓم صُٕٕٗبيركتم الطبعة: الثانيةم  –ىػ (م الناشر: دار ا فاؽ الجديدة ِْٗمنصكرم ) المتكفى: 
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كقاؿ الشيرستاني ػ رحمو اهلل تعالى ػ عف الخػكارج بفرقيػا :" يجمعيػـ القػكؿ بػالتبرم مػف 
هلل عنيما ػ م كيقدمكف ذلؾ عمى كؿ طاعةم كال يصػححكف المناكحػات إال عثماف كعمي ػ رضي ا

عمػػػػى ذلػػػػؾم كيكفػػػػركف أصػػػػحاب الكبػػػػائر كيػػػػركف الخػػػػركج عمػػػػى اإلمػػػػاـ إذا خػػػػالؼ السػػػػنة: حقػػػػا 
 .  (ُ)كاجبنا"

ػػة  كقػػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػف تيميػػة ػ رحمػػو اهلل تعػػالى:" كىانىػػٍت اٍلًبػػدىعي اأٍليكلىػػى ًمٍثػػؿي " ًبٍدعى
كىاًرجً  مىٍيػ اٍلخى ـٍ يىػديؿَّ عى ػا لىػ ػتىوي لىًكػٍف فىًيميػكا ًمٍنػوي مى ـٍ يىٍقًصػديكا ميعىارىضى ـٍ ًلٍمقيٍرآًف لى ًو " إنَّمىا ًىيى ًمٍف سيكًء فىٍيًمًي

ػػٍف لىػػـٍ  م قىػػاليكا: فىمى ػػٍؤًمفي ىيػػكى اٍلبىػػرَّ التًَّقػػيَّ ػػافى اٍلمي يىكيػػٍف بىػػرما  فىظىن ػػكا أىنَّػػوي ييكًجػػبي تىٍكًفيػػرى أىٍربىػػاًب الػػذ نيكًب؛ إٍذ كى
ػا لىٍيسيػكا ًبميػؤٍ  ىيمى ػٍف كىاالى مى ًمػي  كى ػافي كىعى َـّ قىػاليكا: كىعيٍثمى مَّده ًفي النَّاًرم ثيػ ـٍ تىًقيما فىييكى كىاًفره كىىيكى ميخى ؛ أًلىنَّييػ ًمًنيفى

ؿى المَّوي فىكىانىٍت ًبٍدعىتيييـٍ لىيىا ميقىػدِّمىتىاًفم " اٍلكىاًحػدى  ا أىٍنزى كىميكا ًببىٍيًر مى ػًؿ أىٍك حى ػالىؼى اٍلقيػٍرآفى ًبعىمى ػٍف خى ةي " أىفَّ مى
ىيمىا كىانيكا كىذىًلؾى " مىٍف كىاالى ًميما كى . " كىالثَّاًنيىةي " أىفَّ عيٍثمىافى كىعى ًبرىٍأمو أىٍخطىأى ًفيًو فىييكى كىاًفره
(ِ). 

 كقاؿ األستاذ الدكتكر الحسيف شكاط ػ عف الخكارج ػ : " كمنشػأ ضػبلليـ فػي السػنة أنيػـ
أسػػقطكا مركيػػات مػػف حكمػػكا بكفػػرىـ كىػػـ جميػػكر الصػػحابة ػ رضػػي اهلل عػػنيـ ػ م ففقػػدكا بػػذلؾ 
مرجعيػػة السػػنة فػػي معظػػـ مسػػائؿ الػػديفم كىػػـ يمتػػازكف عػػف غيػػرىـ مػػف الفػػرؽ بػػأنيـ ال يسػػتحمكف 
الكذب بؿ يكفػركف الكػاذب م كقػد كرد مػا يفيػد كقػكع بعضػيـ فػي الكػذب م فيكػكف ذلػؾ مػف عمػؿ 

 .(ّ)يس منيجان عامان ليـ" آحاد منيـ م كل
كالخكارج لما كػاف عنػدىـ غمػك شػديد فػي التكفيػر ذىبػكا إلػى أف الكػذب كفػر أكبػر كيفمػا 

 كاف كعمى مف كافم لذلؾ كانكا مف أبعد الناس عف الكذبم كلـ يعرؼ عنيـ ذلؾ.  
كمػا قػاؿ شػيخ اإلسػبلـ ابػف تيميػة ػ رحمػو اهلل تعػالى ػ عػف الخػكارج:" ليسػكا ممػف يتعمػد 

لكذب بؿ ىـ معركفكف بالصدؽ حتى يقػاؿ: إف حػديثيـ مػف أصػح الحػديث لكػنيـ جيمػكا كضػمكا ا
لحػػػاد بػػػؿ عػػػف جيػػػؿ كضػػػبلؿ فػػػي معرفػػػة معػػػاني  فػػػي بػػػدعتيـ كلػػػـ تكػػػف بػػػدعتيـ عػػػف زندقػػػة كا 

                                                           
ىػػ(م ْٖٓمد الشيرسػتانيم )المتػكفى: (  الممؿ كالنحؿ/ المؤلؼ: أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أح(ُ

 .ُُٓم صُالناشر: مؤسسة الحمبيم ج
 .ُّػ ص َّم  صُّ(  مجمكع فتاكل ابف تيمية م جمع عبد الرحمف  بف قاسـم ط دار عالـ الكتبم ج(ِ
 .ِٗٔ( حجية السنة كتاريخيا/ تأليؼ أ. د. الحسيف شكاطم ص(ّ
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 .(ُ)الكتاب"
ف كػػاف الخػػكارج أبعػػد النػػاس عػػف الكػػذب إال أنيػػـ ردكا األحاديػػث بنػػاءن عمػػى أصػػكليـ  كا 

يػػػر مرتكػػػب الكبيػػػرةم كتكفيػػػر جػػػؿ الصػػػحابة رضػػػي اهلل عػػػنيـ بعػػػد التحكػػػػيـ الفاسػػػدة؛ كمنيػػػا تكف
كالطعف في عدالتيـم كعامة كثير مف الركاة كالعمماءم كلـ يتكقؼ األمر عنػد ىػذا؛ بػؿ تعػداه إلػى 
قتػػاليـ لمصػػحابة رضػػي اهلل عػػنيـ؛ بػػؿ اسػػتحمكا الػػدماء كسػػبي النسػػاء كالذريػػة كاسػػتباحة األمػػكاؿ 

 في ىذه المسائؿ . عمى خبلؼ بيف طكائفيـ 
ــــا: الصــــوفية:  إف مكقػػػػؼ الصػػػػكفية مػػػػف السػػػػنة النبكيػػػػة يػػػػتمخص فػػػػي تجػػػػاىميـ لؤلحاديػػػػث رابًع

الصػػػحيحةم كنشػػػر األحاديػػػث الضػػػعيفةم كاخػػػتبلؽ األحاديػػػث المكضػػػكعةم كعميػػػو فػػػبل عجػػػب كال 
تمييػػزىـ فيػو بػيف الطيػب كالخبيػػثم  غػرك أف البالػب عمػى المتصػكفة الجيػػؿ بعمػـ الحػديث كعػدـ

حيح كالسػػقيـم فمػػف تنكػػب اليػػدم النبػػكم كتجاىػػؿ الطريػػؽ الحػػؽ السػػكم ال محالػػة سيضػػؿم كالصػػ
كمػػف أبػػرز أسػػباب ضػػبلؿ الصػػكفية جيميػػـ بعمػػـ الحػػديثم كالػػذم أكدل بيػػـ إلػػى أف بنػػكا أصػػكالن 
عمى أحاديث ال تصحم كىي مف أكىى األحاديثم فيذا حاليـ عند كؿ مف عػرفيـ فقممػا أف تجػد 

ػرَّاؼي  لمتػأخريفصكفينا ال سيما مػف ا طَّػابي ليػؿ كجي ػا بيػذا الفػف المنيػؼ كالعمػـ الشػريؼ فيػـ حي عالمن
 سيؿ. 

كلقػػػػد أشػػػػار كثيػػػػر مػػػػف عممائنػػػػا رحميػػػػـ اهلل تعػػػػالى إلػػػػى ىػػػػذه الحقيقػػػػة كالمتمثمػػػػة بجيػػػػؿ 
الصػػكفية بعمػػػـ الحػػػديث. قػػػاؿ ابػػػف حجػػػر العسػػػقبلني رحمػػػو اهلل تعػػػالى: " مػػػا زاؿ عػػػكاـ الصػػػكفية 

 .(ِ)يرككف الكاىيات" 
كقاؿ الذىبي رحمو اهلل تعالى في ترجمػة أحمػد بػف محمػد م أبػك سػعد الصػكفيم الممقػب 
بطاككس الفقراءم قػاؿ:" قػد ألػؼ أربعػيف حػديثنام كػؿ حػديث مػف طريػؽ صػكفي معتبػرم كجػاء فػي 

                                                           

ابف تيميةم المحقؽ: د. محمد رشاد سالـم الناشر: مؤسسة  (  منياج السنة النبكية/ المؤلؼ: شيخ اإلسبلـ (ُ
 .َّم صُقرطبةم الطبعة ألكلىم ج

(  اإلصابة في تمييز الصحابة/ المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعيم  الناشر: (ِ
 .ِٖٓم صِىػم تحقيؽ: عمي محمد البجاكمم جُُِْدار الجيؿ ػ بيركتم الطبعة األكلى 



 

-ِْٗ- 

م فإف غالبيـ ال اعتناء ليـ بالركاية "  .(ُ)ذلؾ مناكير ال تنكر لمقـك
فػي ترجمػة أبػي الميػث نصػر بػف محمػد بػف إبػراىيـ  كقاؿ اإلماـ الذىبي رحمو اهلل تعالى

تػػركج عميػػو  السػمرقندم الحنفػػيم صػاحب كتػػاب " تنبيػػو البػافميف " ككػػاف مػف المتصػػكفةم قػػاؿ: "
 .(ِ)األحاديث المكضكعة" 

كقػػاؿ اإلمػػاـ جمػػاؿ الػػديف القاسػػمي الدمشػػقي رحمػػو اهلل تعػػالى: " قػػد أنكػػر العممػػاء عمػػى 
ي كتبيـ مف األحاديث التي يعممكف أنيا مػف المكضػكعات كمػف أىؿ التصكؼ كثيرنا مما ذكركه ف

 .(ّ)تفاسير آيات يعممكف أنيا مخالفة مع أنيـ قـك أحبكا األعماؿ" 
العمػػػـ الحػػػديث الػػػذم  كقػػد أشػػػار أىػػػؿ العمػػـ إلػػػى أف مصػػػاحبة الصػػػكفية تنسػػي طالػػػب

 حفظوم كمف ذلؾ أقكاؿ العمماء التالية:
ذابم كلكنو كاف رجبلن قد سػمع الحػديث بالبصػرةم قاؿ يحيى: " داكد بف المحبر ليس بك

ثـ صار إلى عباداف فصار مع الصكفيةم فعمؿ الخكص كاألسىؿم فنسي الحػديث كجفػاهم ثػـ قػدـ 
ببػػدادم فجػػاء أصػػحاب الحػػديث فجعػػؿ يخطػػ  فػػي الحػػديث؛ ألنػػو لػػـ يجػػالس أصػػحاب الحػػديثم 

 .(ْ)كلكنو كاف في نفسو ليس يكذب" 
ركنػػي الصػػكفية لجئػػتكـ بإسػػناد الػػدنيام مضػػيت إلػػى عبػػاس كقػػاؿ جعفػػر ألخمػػدم: " لػػك ت

الدكرم كأنا حدث فكتبت عنو مجمسنا كاحػدنام كخرجػت مػف عنػده فمقينػي بعػض مػف كنػت أصػحبو 
مف الصكفية فقاؿ: أيش ىذا معؾف فأريتو إياهم فقاؿ: كيحؾ تدع عمـ الخػرؽ كتأخػذ عمػـ الػكرؽم 

                                                           

ىجرم ْٖٕ(  سير أعبلـ النببلء/ تصنيؼ اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبيم المتكفى (ُ
 ميبلدم.  ُْٗٗىجرم ػ  ُُْْم ط مؤسسة الرسالةم الطبعة العاشرة َّّم صُٕميبلدمم ج ُّْٕ

 . ِّّم صُٔ(  سير أعبلـ النببلء/ لئلماـ الذىبيم ج(ِ
ح الحديث/ المؤلؼ: العبلمة جماؿ الديف ألقاسمي الدمشقيم تحقيؽ محمد (  قكاعد التحديث مف فنكف مصطم(ّ

 .ُٕٓبيجة البيطارم تقديـ محمد رشيد رضام ط دار النفائسم بدكف رقـ طبعةم ص 
(  الضعفاء الكبير/ محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي المكيم حققو  ككثقو: الدكتكر عبد المعطي (ْ

 . ّٓم صِب العممية بيركتم الطبعة األكلى بدكف سنةم جأميف قمعجيم ط دار الكت
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 .(ُ)أعد إلى عباس"  قاؿ: ثـ خرؽ األكراؽم فدخؿ كبلمو في قمبي فمـ
قػػاؿ الػػذىبي رحمػػو اهلل تعػػالى معمقنػػا عمػػى ىػػذه القصػػة: " مػػاذا إال صػػكفي جاىػػؿ يمػػزؽ 

 .(ِ)األحاديث النبكيةم كيحض عمى أمر مجيكؿم فما أحكجو إلى العمـ" 
فالصػػكفيكف بضػػاعتيـ فػػي عمػػـ الحػػديث ضػػعيفة كمزجػػاةم كلػػذلؾ فشػػت فػػييـ األحاديػػث 

 ال أصؿ لو. المكضكعة كالمكذكبة ككؿ باطؿ
كمف أقكليـ إذا سأؿ الصكفي عف حػديث مػف أيػف جػاء بػوف كلػـ يسػمع مػف ذم قبػؿ كال 

ف لـ يصح سندنا. : صح كشفنا كا   يعرؼ لو أصؿ في السنة فيرد قائبلن
 كأحياننا يجيب قائميـ: حدثني قمبي عف ربي. 

الحػديث  كيستيزئكف بنا نحف أىؿ السنة كالجماعة ألننػا نػركم الحػديث النبػكم عػف أئمػة
مػػػف أمثػػػاؿ اإلمػػػاـ عبػػػد الػػػرزاؽ الصػػػنعاني صػػػاحب المصػػػنؼ المشػػػيكر بمصػػػنؼ عبػػػد الػػػرزاؽ 

 فينكركف عمينا بقكليـ: أنتـ تحدثكف عف عبد الرزاؽم أما نحف فنحدث عف الرزاؽ مباشرة.
ا: تأخػذكف عممكػـ عمػف يمػكت أمػا نحػف فنأخػذ عممنػا عػف الحػي الػذم  كيقكلكف لنا أيضن

 ال يمكت.
 كقد قاؿ أحدىـ: نا بحرنا كقؼ األنبياء بساحمو.كيقكلكف: خض

 إذا طالبكني بعمـ الكرؽ      برزت عمييـ بعمـ الخرؽ
أف مجرد سؤاؿ السالؾ في الطريؽ عف الحديث أك   كيرل شيكخ التصكؼ كأصحاب الطرؽ

صحتو كسندهم أك االستفسار عف الحكـم ىك سكء أدبم كيستحؽ فاعمو الطرد كغضب الرب 
م كال يجكز االعتراض عمى الشيخم أك مخالفتو بقكؿ أك عمؿ؛ لذا حفظ الصكفيكف كالعياذ باهلل

كه كقدمكه عمى الكتاب كالسنة؛ بؿ ردكا األحاديث التي تخالؼ كبلـ ػػػػػػػػػػػػػػيكخيـ كتناقمػػػػػػػػػػػػػػكبلـ ش
 يكخيـ. ش
 

                                                           

(   تاريخ ببداد/ المؤلؼ: أحمد بف عمي أبك بكر الخطيب الببدادمم الناشر: دار الكتب العممية ػ بيركتم (ُ
 .ِِٕم صٕج
 . ٗٓٓم صُٓ(  سير أعبلـ النببلء/ لئلماـ الذىبيم ج(ِ
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 لعقيدة.المبحث الثاني: أقوال العمماء في بيان أثر األحاديث الموضوعة عمى ا
إف انتشار األحاديػث المكذكبػة مصػيبة كبػرل ال يعػرؼ حقيقػة خطرىػا إال مػف فػتح اهلل ػ 

 تعالى ػ عميو مف عمموم كأنار قمبو كبصيرتو.
لػػػػذلؾ ألػػػػؼ اإلمػػػػاـ األلبػػػػاني رحمػػػػو اهلل تعػػػػالى كتابػػػػو المشػػػػيكر كالمسػػػػمى بػػػػػ " سمسػػػػمة 

فيػػػو شػػػدة خطػػػكرة األحاديػػػث  األحاديػػػث الضػػػعيفة كالمكضػػػكعة كأثرىػػػا السػػػي  فػػػي األمػػػة " كبػػػيف
 الضعيفة كالمكضكعة كعظـ أثرىا السي  عمى ديف اإلسبلـ كالمسمميف".

كفي نفس السياؽ كتب الشيخ عبػد الػرحمف عبػد الخػالؽ ػ حفظػو اهلل تعػالى ػ بحثنػا تحػت 
 عنكاف أثر األحاديث الضعيفة كالمكضكعة في العقيدةم كغيرىـ مف أىؿ العمـ كثير.

ني رحمو اهلل تعالى:" مف المصائب العظمى التي نزلت بالمسػمميف منػذ قاؿ اإلماـ األلبا
 .(ُ)العصكر األكلى انتشار األحاديث الضعيفة كالمكضكعة بينيـ "

كتشػػػتد المصػػػيبة كيكبػػػر حجميػػػا كيتعػػػاظـ خطرىػػػا إذا كانػػػت ىػػػذه األحاديػػػث فػػػي أبػػػكاب 
 العقيدة كأصكؿ الديف.

تعػػالى:" ال شػػؾ أف مػػف أكبػػر أسػػاليب  قػػاؿ الشػػيخ عبػػد الػػرحمف عبػػد الخػػالؽ حفظػػو اهلل
كاختبلقػػوم  الكيػػد كالمكػػر لئلسػػبلـ كأىمػػوم كأكبػػر أبػػكاب الضػػبلؿ كالشػػر انتحػػاؿ حػػديث النبػػي 

 .(ِ)كخاصة إذا كاف مكضكع ىذا االنتحاؿ ىك في مسائؿ العقيدة كأصكؿ الديف "
ة:" كقػػد كقػػد قػػاؿ الشػػيخ األلبػػاني رحمػػو اهلل تعػػالى عػػف خطػػر انتشػػار األحاديػػث المكذكبػػ

أدَّل انتشػػارىا إلػػى مفاسػػد كثيػػرةم منيػػا مػػا ىػػك مػػف األمػػكر االعتقاديػػة البيبيػػةم كمنيػػا مػػا ىػػك مػػف 
 .(ّ)األمكر التشريعية "

كقاؿ الشيخ عبد الػرحمف عبػد الخػالؽ حفظػو اهلل تعػالى:" لػـ يسػمـ بػاب مػف أبػكاب العمػـ 
صػػفاتو كأفعالػػو كخمقػػو الشػػرعي إال كدخػػؿ فيػػو شػػيء مػػف الضػػعيؼ كالمكضػػكع ففػػي أسػػماء اهلل ك 

كتككينو كفي الرساالت كفي المبلئكة كالجنػة كالنػار كالكتػب كفػي جميػع أبػكاب الفقػو مػف عبػادات 

                                                           

 .ْٕم صُنيم ج( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة / األلبا(ُ
 م بدكف دار طبع كال تاريخ.ٓ( أثر األحاديث الضعيفة كالمكضكعة في العقيدة/ عبد الرحمف عبد الخالؽم ص(ِ
 .ْٕم صُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة م ج(ّ
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كمعامبلت كأخبلؽ كحػدكد كىكػذا حتػى ال يكػاد يخمػك كتػاب كاحػد مػف كتػب التػراث إال كقػد دخػؿ 
إال كتبنػػػا كالػػػكاىي مػػػف األحاديػػث؛ بػػػؿ كالمكػػػذكب كالمكضػػكع كالمختمػػػؽ  فيػػو شػػػيء مػػػف الضػػعيؼ
ػػا  دقيقنػػا كأجمعػػت األمػػة عمػػى أف مػػا فييػػا صػػحيح سػػميـ ثابػػت كصػػحيح يسػػيرة محصػػت تمحيصن

 .  (ُ)البخارم كمسمـ "
كقػػاؿ الشػػيخ األلبػػاني رحمػػو اهلل تعػػالى: " ىنػػاؾ اعتقػػادات باطمػػة بػػؿ خرافػػات كترىػػات 

كبػة لعػف كظنكف كأكىاـ ما أنزؿ اهلل بيا مف سػمطاف كقػد رأيػت أف أصػميا أحاديػث مكضػكعة مكذ
 .(ِ)اهلل كاضعيا كقبح ممفقيا" 

كلقد جاءت ىذه األحاديػث المكضػكعة مػف الكػذابيف كالػدجاليف بعػد تحقػؽ فشػميـ كخيبػة 
 أمميـ في النيؿ مف القرآف الكريـ بزيادة فيو ما ليس منو.

قػاؿ ابػف الجػكزم رحمػو اهلل تعػػالى:" كلمػا لػـ يمكػف أحػد أف يػػدخؿ فػي القػرآف شػيئنا لػػيس 
كينقصػػكف كيبػػدلكف كيضػػعكف عميػػو مػػا لػػـ يقػػؿ؛  كاـ يزيػػدكف فػػي حػػديث رسػػكؿ اهلل منػػو أخػػذ أقػػ

فأنشػأ اهلل ػ عػز كجػؿ ػ عممػاء يػذبكف عػف النقػؿم كيكضػحكف الصػحيحم كيفضػحكف القبػيحم كمػا 
يخمي اهلل عز كجؿ منيـ عصرنا مف العصكرم غير أف ىذا النسؿ قػد قػؿ فػي ىػذا الزمػاف فصػار 

 كهلل در القائؿ:. (ّ)أعز مف عنقاء مبرب " 
 .(ٓ) (ْ)كٌنا نعٌدىـ قميبلن        فقد صاركا أقؿ مف القميؿ كقد

كقػػاؿ الشػػيخ عبػػد الػػرحمف عبػػد الخػػالؽ حفظػػو اهلل تعػػالى:" قػػد عمػػد كػػؿ خبيػػث إلػػى ىػػذه 
الطريقة المدمرة لمديف بعد أف يئس مف إدخاؿ شيء فػي القػرآف الػذم شػاء اهلل ػ سػبحانو كتعػالى ػ 

                                                           

 . ٕ( أثر األحاديث الضعيفة كالمكضكعة في العقيدة/ عبد الرحمف عبد الخالؽم ص(ُ
اموم آلؼ بينيا كنسقيا محمد عيد العباسي/ بحكث كتبيا كألقاىا محمد ناصر الديف ( التكسؿ أنكاعو كأحك(ِ

 .ِّـم صُٖٔٗىػ ػ َُْٔاأللبانيم ط المكتب  اإلسبلميم الطبعة الخامسة 
  .ُّم صُم جٕٗٓ( المكضكعات/ ابف الجكزم القرش (ّ
ط . دار  / َُٔ / ّ ) " مالياأل " ىػ ( في كتاب ّٔٓت  ) القالي الببدادم إسماعيؿ بف القاسـ ( قاؿ(ْ

 كٌنا نعٌدىـ قميبلن ... فقد صاركا أقؿ مف القميؿ كقد: المصرية ( : أنشدني محمد بف يزيد الكتب
 .ُْم صُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ج(ٓ
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قػػػد اقتضػػت حكمػػػة العمػػيـ الخبيػػػر سػػبحانو كتعػػػالى أف ال يػػدعى ليػػػذه األحاديػػػث . ك (ُ)أف يحفظػػو "
التػػي اختىمىقىيػػػا الميٍبًرضػػػكفى لبايػػػات شػػػتى؛ تسػػػرم بػػػيف المسػػػمميف دكف أف ييقىػػػيِّضى ليػػػا مػػػف يكشػػػؼ 
القنػاع عػػف حقيقتيػػام كيبػػيف لمنػػاس أمرىػػام أكلئػػؾ ىػػـ أئمػػة الحػػديث الشػػريؼم كحػػاًممك ألكيػػة السػػنة 

لػػذلؾ لمػػا قيػػؿ لعبػػد اهلل بػػف المبػػارؾ: ىػػذه األحاديػػث المصػػنكعة ف قػػاؿ: يعػػيش ليػػا . ك (ِ)النبكيػػة"
. كقػػػد كػػػاف عبػػػد اهلل بػػػف المبػػػارؾ رحمػػػو اهلل تعػػػالى مػػػف ىػػػؤالء الجيابػػػذة الػػػذيف بينػػػكا (ّ)الجيابػػػذة

 األحاديث المكضكعة التي اختمقيا الكذَّابكف.
مر بضػػرب عنقػػوم فقػػاؿ لػػو قػػاؿ إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ: " أخػػذ ىػػاركف الرشػػيد زنػػديقنا فػػأ

الزنديؽ: لـ تضرب عنقػي يػا أميػر المػؤمنيف ف قػاؿ: أريػح العبػاد منػؾم قػاؿ: فػأيف أنػت مػف ألػؼ 
ف قاؿ: فػأيف أنػت   كميا ما فييا حرؼ نطؽ بو رسكؿ اهلل  حديث كضعتييا عمى رسكؿ اهلل 

. (ْ)خرجانيا حرفنػا حرفنػا" يا عدك اهللم مف أبي إسحاؽ الفزارم كعبد اهلل بف المبارؾم ينخبلنيام في
 كىؤالء الجيابذة ىـ حراس السنة مف البدع كالكذب عمييا.

كمػػا قػػاؿ سػػفياف الثػػكرم رحمػػو اهلل تعػػالى: "المبلئكػػة حػػراس السػػماءم كأصػػحاب الحػػديث 
 .فحممة الحديث ىـ حماة الديف حقنا كجيابذة األمة صدقنا.(ٓ)حراس األرض" 

ػػػا: " يػػػا أىػػػؿ ب بػػػدادم ال يظػػػنف أحػػػدكـ أنػػػو يقػػػدر أف يكػػػذب عمػػػى كقػػػاؿ الػػػدار قطنػػػي يكمن

                                                           

 .ٓ( أثر األحاديث الضعيفة كالمكضكعة في العقيدة/ عبد الرحمف عبد الخالؽم ص(ُ
الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السي  في األمة/ المؤلؼ: محمد ناصر الديف بف الحاج نكح ( سمسمة األحاديث (ِ

األلبانيم شيرتو: األلبانيم دار النشر: دار المعارؼم البمد: الرياض ػ المممكة العربية السعكديةم الطبعة: األكلىم 
 .ْٕم  صُـم ج ُِٗٗىػ /  ُُِْسنة الطبع: 

د الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس أبك محمد الرازم التميميم الناشر: ( الجرح كالتعديؿ/ المؤلؼ: عب(ّ
 .ُٖم صِم جُِٓٗػ  ُُِٕدار إحياء التراث العربي ػ بيركتم الطبعة األكلىم 

 .ُِٕم صٕ( تاريخ دمشؽ/ البف عساكرم ج(ْ
ىجػرم ػ ْٖٕكفى ( سير أعبلـ النببلء/ تصنيؼ اإلمػاـ شػمس الػديف محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف الػذىبيم المتػ(ٓ

 ميبلدم.  ُْٗٗىجرم ػ  ُُْْم ط مؤسسة الرسالةم الطبعة العاشرة ِْٕم  صٕميبلدمم ج ُّْٕ
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. كىػذا الكػبلـ مػػف اإلمػاـ الػػدارقطني رحمػو اهلل تعػالى يػػدؿ عمػى سػػعة (ُ)كأنػا حػػي"  رسػكؿ اهلل 
دراكوم ك براعة فيمو لمديف بما يعجز معو أىػؿ الباطػؿ أف يطعنػكا فػي الػديف  حفظة كقكة عممو كا 

 أك يدسكا فيو ما ليس منو.
قي رحمو اهلل تعالى: "سمعت غيػر كاحػد مػف مشػايخنا يػذكركف عػف كقاؿ أبك بكر الجكز 

محمد بف إسحاؽ بف خزيمة أنو قاؿ: ما داـ أبك حامد بف الشرفي فػي األحيػاء ال يتييػأ ألحػد أف 
. كعػػف محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف خزيمػػة قػػاؿ: " حيػػاة أبػػي حامػػد بػػف (ِ)"  يكػػذب عمػػى رسػػكؿ اهلل 

 .(ّ)" ى رسكؿ اهلل الشرفي تحجب بيف الناس كبيف الكذب عم
كلمػػػػا كانػػػػت أذكاؽ الكػػػػذابيف كالكضػػػػاعيف مختمفػػػػة كأىػػػػكائيـ متضػػػػادة جػػػػاءت أحػػػػاديثيـ 
المكذكبة متعارضة فيما بينيا كمتناقضة. كمف جميؿ ما سطره الشيخ عبد الػرحمف عبػد الخػالؽ ػ 

ابيف كػانكا فرقنػا حفظو اهلل تعالى ػ قكلو الميبىيِّف لحقيقػة الكػذابيف كالكضػاعيف:" إف الكضػاعيف كالكػذ
شػػتى متباينػػةم ككانػػت ليػػـ أىػػداؼ مختمفػػةم كلػػذلؾ شػػممت األحاديػػث الكاىيػػة كػػؿ نػػكاحي العقيػػدة 

 .   (ْ)كالتشريع تقريبنام فكضع الشيء كنقيضوم كمدح الشيء كضده"
ضػفائيا عميػوم كىػي لػـ تخػرج  كخطر األحاديث المكذكبة يكمف في نسبتيا لمرسكؿ  كا 

 منوم كىذا ىك عيف الكذب.
اًديػػػػػث  كقػػػػػد قػػػػػاؿ اإلمػػػػػاـ مكفػػػػػؽ الػػػػػديف ابػػػػػف قدامػػػػػة المقدسػػػػػي رحمػػػػػو اهلل تعػػػػػالى:" اأٍلىحى
ػػا  اًديػػث الضػػعيفةم ًإمَّ ـم أىك اأٍلىحى ٍسػػبلى نىاًدقىػػة ليمبسػػكا بيىػػا عمػػى أىػػؿ اإٍلً ػػعتيىا الزَّ ػػكعىة الًَّتػػي كىضى اٍلمىٍكضي

ػا ًفييىػام بػؿ كجكدىىػا لضعؼ ركاتيام أىك جيالتيـم أىك لًعمَّة ًفييىا الى يجكز أىف ييقىاؿ بيى  ام كىالى اٍعًتقىاد مى

                                                           

( مكسػػكعة أقػػكاؿ أبػػي الحسػػف الػػدارقطني فػػي رجػػاؿ الحػػديث كعممػػو/ تػػأليؼ: مجمكعػػة مػػف المػػؤلفيف: الػػدكتكر (ُ
أحمد عبد الػرزاؽ عيػدم أيمػف  محمد ميدم المسممي مأشرؼ منصكر عبد الرحمف م عصاـ عبد اليادم محمكد م
 .ُّم صُـم ج ََُِإبراىيـ الزامميم محمكد محمد خميؿم  الطبعة: األكلىم الناشر: عالـ الكتبػ بيركتم: 

 .ِّٗم صِ( الآلل  المصنكعة في األحاديث المكضكعة/ الس يكطيم ج(ِ
 ( المرجع السابؽ كالصفحة.(ّ
 .ٗدة/ عبد الرحمف عبد الخالؽم ص( أثر األحاديث الضعيفة كالمكضكعة في العقي(ْ
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نىاًدقىة فىييكى كىقىٍكًلًيـ الًَّذم أضافكه ًإلىى أنفسيـ " مىا كىضعتو الزَّ كعدميام كى
(ُ). 

كالػػػذم أراه أف كجكدىػػػا لػػػيس كعػػػدميا؛ بػػػؿ كجكدىػػػا شػػػر كعػػػدميا خيػػػرم ككجػػػكد الشػػػر 
 دىا؛ بؿ حرمكا ركايتيا كنشرىا.كالباطؿ شر مف عدمو؛ لذا عمد العمماء إلى التحذير منيام كر 

لذا قاؿ الشيخ العبلمة المحدث محمد ناصر الديف األلباني رحمػو اهلل تعػالى:" ال يجػكز 
نشر األحاديث كركايتيا دكف التثبت مف صحتيام كأف مف فعؿ ذلؾ فيك حسػبو مػف الكػذب عمػى 

 .(ِ)" رسكؿ اهلل 
ة عمػػى أف تصػػبح مػػف الػػديف كيكمػػف خطػػر األحاديػػث المكذكبػػة فػػي إدخاليػػا فػػي الشػػريع

 بعد ذلؾ.
قاؿ الدكتكر يكسؼ القرضاكم: "إف قبػكؿ األحاديػث المكذكبػة ييػدخؿ فػي الػديف مػا لػيس 
منػػوم أمػػا رد األحاديػػث الصػػحيحة فيخػػرج مػػف الػػديف مػػا ىػػك منػػوم كال ريػػب أف كمييمػػا مرفػػكض 

 .(ّ)مذمـك قبكؿ الباطؿ كرد الحؽ" 
و اهلل تعػالى:" إف انتحػاؿ األحاديػث كنسػبتيا كقاؿ الشيخ عبػد الػرحمف عبػد الخػالؽ حفظػ

 .(ْ)إلى الرسكؿ يعني بالضركرة إدخاؿ ما ليس مف الديف في الديف "
ف دؿ ذلؾ عمى شيء إنما يدؿ  كأقكاؿ العمماء في ذلؾ كثيرة ال يتسع ىذا البحث لحصرىام كا 

 عمى خطكرة األحاديث الكاىية عمى اإلسبلـم كعظـ أثرىا السيء عمى الناس.
 مبحث الثالث: شواىد وأمثمة عمى تأثير األحاديث الموضوعة عمى العقيدة.ال

 .(ٓ):"من حدث حديثا فعطس عنده فيو حق" ىذا حديث باطل حديثالمثال األول: 

                                                           

( ذـ التأكيؿ/ المؤلؼ: أبػك محمػد مكفػؽ الػديف عبػد اهلل بػف أحمػد بػف محمػد بػف قدامػة الجمػاعيمي المقدسػي ثػـ (ُ
ىػػػم المحقػػؽ: بػػدر بػػف عبػػد اهلل البػػدرم الناشػػر: َِٔالدمشػػقي الحنبمػػيم الشػػيير  بػػابف قدامػػة المقدسػػيم المتػػكفى: 

 .  ْٕـم صُٖٔٗىػ ػ َُْٔطبعة األكلى الدار السمفية ػ الككيتم ال
 .ُٓم صُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ج(ِ
ىػػػ ػ ُِْٓ( المػػدخؿ لدراسػػة السػػنة النبكيػػة/ د. يكسػػؼ القرضػػاكمم الناشػػر: مكتبػػة كىبػػةم الطبعػػة الخامسػػة (ّ

 .َُّـم صََِْ
 .ٓؽم ص( أثر األحاديث الضعيفة كالمكضكعة في العقيدة/ عبد الرحمف عبد الخال(ْ
 .ِْٔم صُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ج(ٓ
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قػػػاؿ الشػػػيخ األلبػػػاني رحمػػػو اهلل تعػػػالى:" كمػػػف ذلػػػؾ اعتقػػػاد بعضػػػيـ الصػػػدؽ فػػػي خبػػػر 
تحدثػػػو بػػػذلؾم لعػػػؿ مسػػػتند ىػػػذا  يتحػػػدث بػػػو إنسػػػاف مػػػا إذا عطػػػس ىػػػك أك أحػػػد الحاضػػػريف عنػػػد

االعتقػػػاد حػػػديث: ) مػػػف حػػػدث حػػػديثا فعطػػػس عنػػػده فيػػػك حػػػؽ ( كىػػػك حػػػديث باطػػػؿ كقػػػد أكرده 
( كىػػذا كمػػا بعػػده  ِِْالشػػككاني فػػي كتابػػو :) الفكائػػد المجمكعػػة فػػي األحاديػػث المكضػػكعة ص 

الباطمػػة  أمثمػػة جيػػدة لبيػػاف خطػػر األحاديػػث الضػػعيفة كالمكضػػكعة كأثرىػػا السػػي  فػػي نشػػر العقائػػد
كالعػػػادات المسػػػترذلة ممػػػا يكجػػػب عمػػػى كػػػؿ مسػػػمـ كاع معرفتيػػػا كالتحػػػذير منيػػػا كال يػػػتـ ذلػػػؾ إال 
باالىتمػػػاـ بعمػػػـك السػػػنة كدراسػػػتيام كىػػػذا ممػػػا حػػػدا بػػػي إلػػػى كضػػػع كتػػػابي ) سمسػػػمة األحاديػػػث 

 .(ُ)الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السي  في األمة ( 
ػػػًديثً  ػػػًديًث فىييػػػكى دىًليػػػؿي  كقػػاؿ ابػػػف القػػػيـ رحمػػػو اهلل تعػػػالى:" حى ػػػؿي ًعٍنػػػدى اٍلحى "ًإذىا عىطىػػػسى الرَّجي

ٍضػًعًو ألىنَّػا نيشىػاًىدي اٍلعىطَّػاسى كىاٍلكىػًذبى  ف صحح بعػض النػاس سىػنىًدًه فىػاٍلًحس  يىٍشػيىدي ًبكى ًصٍدًقًو" كىذا كا 
ػػػًف النًَّبػػػيِّ  ػػػًديثو ييػػػٍركىل عى ػػػؿو ًعٍنػػػدى حى مىػػػوي كلػػػك عطػػػس مئػػػة أىٍلػػػًؼ رىجي ػػػؿي عىمى ًتًو   يىٍعمى ـٍ ًبًصػػػحَّ ػػػ ـٍ ييٍحكى لىػػػ

دٍَّؽ" ـٍ تيصى كرو لى لىٍك عىطىسيكا ًعٍندى ًشيىادىًة زي  .(ِ)ًباٍلًعطىاًسم كى
كقػػاؿ الشػػيخ األلبػػاني رحمػػو اهلل تعػػالى:" لػػك صػػح ىػػذا الحػػديث لكػػاف يمكػػف الحكػػـ عمػػى 
 كؿ حديث نبكم عطس عنده بأنو حؽ كصدؽم كلك كاف عند أئمة الحػديث زكرا ككػذباف كىػذا مػا

 .(ّ)ال يقكلو فيما أظف أحد "
كال يخفى عمى عاقؿ خطكرة ىذا الكبلـ المختمؽم فكيؼ يحكـ عمى صدؽ الكبلـ بناءن 

 عمى عطاس العاطسم كقد يككف ىذا الكبلـ كذبا ككفران بكاحانم أف ىذا لبريب كعجيب.
: "إذا طنت أذن أحدكم فميصل عمي وليقل : ذكر اهلل بخير من حديثالمثال الثاني: 
 ذكرني" حديث موضوع.

 
                                                           

( التكسػػؿ أنكاعػػو كأحكامػػوم آلػػؼ بينيػػا كنسػػقيا محمػػد عيػػد العباسػػي/ بحػػكث كتبيػػا كألقاىػػا محمػػد ناصػػر الػػديف (ُ
 .ِِـم صُٖٔٗىػ ػ َُْٔاأللبانيم ط المكتب اإلسبلميم الطبعة الخامسة 

ىػػ(م المحقػؽ: عبػد الفتػاح أبػك غػدةم ُٕٓقػيـ الجكزيػة )المتػكفى: ( المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ/ ابػف(ِ
 .ُٓـم  صَُٕٗىػ ػَُّٗالناشر: مكتبة المطبكعات اإلسبلمية حمبم الطبعة األكلى

 .ِْٔم صُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ج(ّ



 

-َٗٓ- 

قػػػاؿ الشػػػيخ األلبػػػاني رحمػػػو اهلل تعػػػالى:" كمنيػػػا اعتقػػػادىـ بػػػأف أحػػػدا مػػػف أصػػػحابيـ أك 
أقربػػائيـ يػػذكرىـ بخيػػر إذا طنػػت آذانيػػـ " م أصػػؿ ىػػذه العقيػػدة حػػديث مكضػػكع ىػػك:) إذا طنػػت 
 أذف أحػػػدكـ فميصػػػؿ عمػػػي كليقػػػؿ : ذكػػػر اهلل بخيػػػر مػػػف ذكرنػػػي ( كأكرده الشػػػككاني فػػػي ) الفكائػػػد

 . (ُ)(  ِِْالمجمكعة ص 
كثير مف العمماء كالعظماء كأىؿ الخير كاإلنفاؽ  الذيف يتحدث عػنيـ النػاس بػالخير لػيبلن كنيػارانم 
كيجػػرم ذكػػرىـ عمػػى ألسػػنة خمػػؽ كثيػػرم كلػػك صػػح ىػػذا الكػػبلـ القتضػػى أال تتكقػػؼ آذاف ىػػؤالء 

 العمماء كالعظماء كأىؿ الخير عف الطنيفم كىذا ما ال يصدقو الكاقع.
من قمم أظفاره يوم السبت خرج منو الداء ودخل فيو الشفاء حديث:" المثال الثالث: 

ومن قمم أظفاره يوم األحد خرجت منو الفاقة ودخل فيو الغني ومن قمم أظفاره يوم االثنين 
خرجت منو العمة ودخل فيو الصحة ومن قمم أظفاره يوم الثالثاء خرج منو المرض ودخمت 

م أظفاره يوم األربعاء خرج منو الوسواس والخوف ودخل فيو األمن فيو العافية ومن قم
والصحة ومن قمم أظفاره يوم الخميس خرج منو الجذام ودخمت فيو العافية ومن قمم أظفاره 

 ".يوم الجمعة دخمت فيو الرحمة وخرج منو الذنوب
قطة ىػػك مكضػػكع فػػي إسػػناده كضػػاعاف كمجاىيػػؿ فقػػبح اهلل الكػػذابيف كقػػبح ألفػػاظيـ السػػا

ككمماتيـ الركيكة قاؿ السخاكم في المقاصد لـ يثبت فػي كيفيػة قػص األظفػار كال فػي تعيػيف يػـك 
لػػػو شػػػيء عػػػف النبػػػي صػػػمى اهلل عميػػػو ك سػػػمـ كمػػػا يعػػػزل مػػػف الػػػنظـ فييػػػا لعمػػػي رضػػػي اهلل عنػػػو 

 (ِ)فباطؿ. 
ا قاؿ الشيخ األلباني رحمو اهلل تعالى:" ككػذلؾ اعتقػادىـ بػأف بػبلء ينػزؿ عمػييـ إذا قصػك 
أظفارىـ في الميؿ كفي أياـ السػبت كاألحػد . . م أك إذا كنسػكا بيػكتيـ لػيبل . . " م كقػد تمقػى ىػذه 
 العقيدة الباطمة بعض المتفقية فنظميا شعرنا يمقف لبعض طبلب المدارس الشرعيةم كمنيا قكلو: 

 قص األظافر يـك السبت آكمو       تبدك كفيما يميػو تذىػب البركػة
                                                           

ىػػا محمػػد ناصػػر الػػديف ( التكسػػؿ أنكاعػػو كأحكامػػوم آلػػؼ بينيػػا كنسػػقيا محمػػد عيػػد العباسػػي/ بحػػكث كتبيػػا كألقا(ُ
 .ِِـم صُٖٔٗىػ ػ َُْٔاأللبانيم ط المكتب اإلسبلميم الطبعة الخامسة 

( الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعةم محمد بف عمي بف محمد الشككانيم الناشر : المكتب اإلسبلمي (ِ
 .ُٕٗىػم تحقيؽ : عبد الرحمف يحيى المعمميم صَُْٕبيركتم الطبعة الثالثة م  –



 

-ُٗٓ- 

ف يكف في الثبلثا فاحذر اليمكةكعالـ فاضػ     .(ُ)ؿ يبدك بتمكىمػا       كا 
كلعؿ ذلؾ لو عبلقة بعبدة الككاكب كالنجـك ليتفرغكا لعبادتيام كلك تتبعنا الناس لكجدنا  

كثيران منيـ حيف السير كالسمر يقكمكف بكنس بيكتيـ ليبلن كال ينزؿ بيـ ما يزعمو الزاعمكفم 
 جربتو مراران فما نزؿ بي ببلء بفضؿ اهلل تعالى.كبعد قراءتي ليذا الكبلـ فقد 

 :" لو أحسن أحدكم ظنو بحجر لنفعو اهلل بو ". ال أصل لو.حديثالمثال الرابع: 
يكقػػػع النػػػاس كالعامػػػة فػػػي الشػػػرؾ كاعتقػػػاد النفػػػع كالضػػػر ببيػػػر اهللم كمػػػا أف ذلػػػؾ  ىػػػذا االفتػػػراء

 يتعارض مع أسماء اهلل تعالى فيك النافع الضار. 
ػًديثي الَّػًذم يىٍرًكيػًو بىٍعػضي النَّػاًس " إذىا قاؿ شيخ  اإلسبلـ ابػف تيميػة رحمػو اهلل تعػالى:" اٍلحى

ػاًء اٍلميٍسػًممً  مىمى ػده ًمػٍف عي ـٍ يىٍرًكىىػا أىحى ٍكػذيكبىاًت الًَّتػي لىػ اًىي " ىيػكى ًمػٍف اٍلمى يفى كىالى ىيػكى سىأىٍلتيـٍ المَّوى فىاٍسأىليكهي ًبجى
ػرو لىنىفىعىػوي المَّػوي ًفي شىٍيءو ًمٍف كيتيًب اٍلحى  جى ـٍ ظىنَّػوي ًبحى ػديكي ٍنًزلىًة مىا يىٍركيكنىوي ًمٍف قىٍكًلًو:" لىٍك أىٍحسىػفى أىحى ًديًث ًبمى

ٍكذيكبىاًت"  ا ًمٍف اٍلمى  .(ِ)ًبًو " فىًإفَّ ىىذىا أىٍيضن
كقػػاؿ الشػػيخ األلبػػاني رحمػػو اهلل تعػػالى:" كمنيػػا اعتقػػادىـ أنيػػـ إذا أحسػػنكا ظػػنيـ بحجػػر 

فيػػو فإنػػو يػػنفعيـ " م أصػػؿ ىػػذه العقيػػدة الضػػالة حػػديث:" لػػك أحسػػف أحػػدكـ ظنػػو بحجػػر كاعتقػػدكا 
( كنقػؿ عػف ابػف تيميػة  ُِٓ/  ِ -لنفعو اهلل بو " كأكرده الحافظ العجمكني فػي ) كشػؼ الخفػاء 

أنو كذبم كعف ابف حجر أنو ال أصػؿ لػوم كعػف صػاحب ) المقاصػد ( أنػو ال يصػحم كنقػؿ عػف 
 . (ّ) ف كبلـ عباد األصناـ الذيف يحسنكف ظنيـ باألحجار (ابف القيـ قكلو:) ىك م

ـٍ ظىنَّػوي  ػديكي كقاؿ شػيخ اإلسػبلـ ابػف تيميػة رحمػو اهلل تعػالى:" قىػٍكؿي اٍلقىاًئػًؿ : " لىػٍك أىٍحسىػفى أىحى
ـً أىٍىػػًؿ الشِّػػٍرًؾ كىاٍلبيٍيتىػػاًف فىػًإفَّ عيبَّػػادى  ػًر لىنىفىعىػػوي المَّػػوي ًبػػًو " ىيػػكى ًمػٍف كىػػبلى جى ـٍ ًبيىػػا  ًبحى ػػنيكا ظىػػنَّيي اأٍلىٍصػػنىاـً أىٍحسى

ـى كىمىا قىاؿى المَّوي تىعىالىى: ػػػػػػػػػػػػػػػي فىكىان يىنَّ ًب جى يَّاىىا ًمٍف حىصى ـٍ كىاً  ُؽْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللاِ َحَصُب  كا ىي  إكا

                                                           

( التكسػػؿ أنكاعػػو كأحكامػػوم آلػػؼ بينيػػا كنسػػقيا محمػػد عيػػد العباسػػي/ بحػػكث كتبيػػا كألقاىػػا محمػػد ناصػػر الػػديف (ُ
 .ِِـم صُٖٔٗىػ ػ َُْٔاأللبانيم ط المكتب اإلسبلميم الطبعة الخامسة 

 .  ّّٓم صِْ(  مجمكع الفتاكل/ البف تيميةم ج(ِ
يد العباسي/ بحكث كتبيا كألقاىا محمد ناصر الديف (  التكسؿ أنكاعو كأحكاموم آلؼ بينيا كنسقيا محمد ع(ّ

 .ِّػ ص ِِـم صُٖٔٗىػ ػ َُْٔاأللبانيم ط المكتب  اإلسبلميم الطبعة الخامسة 
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ا َواِرُدوَن   .(ُ) [ٖٗ]األنبياء   َجَفـاَم َأْكُتْم هَلَ
ػرو لىنىفىعىػوي" كىىيػكى ًمػٍف كقاؿ اب جى ـٍ ظىنَّوي ًبحى ديكي ًديثي "لىٍك أىٍحسىفى أىحى ف القيـ رحمو اهلل تعالى: " حى

ٍضػًع اٍلميٍشػًرًكيفى عيبَّػػاًد األىٍكثىػاًف " كى
ػٍف اٍعتىقىػػدى (ِ) . كقػػاؿ شػيخ اإلسػػبلـ ابػف تيميػػة رحمػو اهلل تعػػالى:" مى
ر هي  مىػى ذىًلػؾى فىػًإٍف كىػافى ًفي شىٍيءو أىنَّوي يىٍنفىعيوي أىٍك يىضي يىٍبعىثيػوي عى فىًإفَّ ااًلٍعًتقىادى يىٍدعيكهي إلىى اٍلًفٍعًؿ أىٍك التَّػٍرًؾ كى

دي ااًلٍنًتفىػػػػاًع بً  ػػػػرَّ الَّ فىميجى ػػػػرَّةي إذىا اٍنتىفىػػػػٍت اٍلمىكىاًنػػػػعي كىاً  ٍنفىعىػػػػةي كىاٍنػػػػدىفىعىٍت اٍلمىضى ػػػػمىٍت اٍلمى اٍلًفٍعػػػػًؿ أىٍك ميطىاًبقنػػػػا حىصى
ًر ًبػػوً  ػػرى يَّػػاًؿ اٍلكيفَّػػاًر: لىػػٍك أىٍحسىػػفى  الضَّ ػػا ىىػػذىا قىػػٍكؿي بىٍعػػًض جي نَّمى ػػرًَّة كىاً  ٍنفىعىػػًة كىاٍلمىضى ػػكؿى اٍلمى الى ييكًجػػبي حيصي

قىػٍد اعٍ  ٍنفىعىػًة ًفيًو.كى ػرو لىنىفىعىػوي فىيىٍجعىميػكفى ااًلٍنًتفىػاعى ًبالشَّػٍيًء تىبىعنػا ًلظىػفِّ اٍلمى جى ـٍ ظىنَّوي ًبحى ديكي ًركيكفى تىقىػدى اٍلميٍشػأىحى
ُه  َأْقَرُب ِمْن َكْػِعهِ  ااًلٍنًتفىاعى ًباأٍلىٍصنىاـً الًَّتي قىاؿى المَّوي ًفييىا:   .(ّ)[13احلج ]  يدظوا  َدَْن  ََضه

كىذا الحديث ال يصح أبدان كلك صح النتفع المشرككف بشركيـم كلنفعت األكثاف  
يا؛ بؿ يحققكف الضر يـك القيامة عبدتيام كمعمـك أف األصناـ كاألكثاف ال ينفعكف في الدن

ياكـ منيا.  كالكقكع في غضب اهلل كسخطو كالخمكد في نار جينـ أعاذنا اهلل كا 
 :" يا آدم لوال محمد ما خقمتك ". باطل موضوع.حديثالمثال الخامس: 

قاؿ الشيخ األلباني رحمو اهلل تعػالى معمقنػا عمػى حػديث " يػا آدـ لػكال محمػد مػا خمقتػؾ:" 
ارؾ كتعػػالى قػػد أخبرنػػا عػػف الحكمػػة التػػي مػػف أجميػػا خمػػؽ آدـ كذريتػػو فقػػاؿ عػػز كجػػؿ: إف اهلل تبػػ

وما خؾؼت اجلن واإلكس إٓ لقعبدون   [ فكؿ مػا خػالؼ ىػذه الحكمػة أك زاد عمييػا ٔٓ]الذاريات
ال يقبؿ إال بنص صحيح عػف المعصػـك ػ صػمى اهلل عميػو كسػمـ ػ كمخالفػة ىػذا الحػديث الباطػؿم 

عمػػى ألسػػنة النػػاس:) لػػكالؾ لػػكالؾ مػػا خمقػػت األفػػبلؾ ( فإنػػو مكضػػكع كمػػا قػػاؿ كمثمػػو مػػا اشػػتير 
الصنعانيم ككافقو الشككاني في) الفكائد المجمكعػة فػي األحاديػث المكضػكعة ( م كمػف الطرائػؼ 
أف المتنبي ميرزا غبلـ أحمد القادياني سرؽ ىذا الحديث المكضكع فػادعى أف اهلل خاطبػو بقكلػو: 

ألفػػبلؾ ( كىػػذا شػػيء يعتػػرؼ بػػو أتباعػػو القاديػػانكف ىنػػا فػػي دمشػػؽ كغيرىػػا ) لػػكالؾ لمػػا خمقػػت ا
 .  (ْ)لكركده في كتاب متنبئيـ )حقيقة الكحي(

                                                           

 . ُّٓم صُُ( مجمكع الفتاكل/ البف تيميةم ج(ُ
 .ُّٗ( المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ/ ابف قيـ الجكزية ص(ِ
 . ُْٔم صُٗ(  مجمكع الفتاكل/ البف تيميةم ج(ّ
 .ُِٕػ ص ُِٔ( التكسؿ أنكاعو كأحكاموم األلبانيم ط المكتبم اإلسبلميم ص(ْ
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كىػذا يخػالؼ مػا ىػك معمػػـك مػف الػديف بالضػركرة كىػػك أف اهلل خمػؽ الخمػؽ كبعػث الرسػػؿ 
مػػا  كأنػػزؿ الكتػػب كسػػخر لئلنسػػاف مػػا فػػي البػػر كالبحػػر ألجػػؿ عبادتػػو كحػػده ال شػػريؾ لػػوم كىػػذا

 أطبقت عميو ا يات كاألحاديث الصحيحة.
" كنت كنزا مخفيا ال أعرف فأحببت أن أعرف فخمقت خمقا  حديثالمثال السادس: 

 فعرفتيمو وفي لفظ فتعرفت إلييم فبي عرفوني ". ال أصل لو.
قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل تعالى: كما يرككه كنت كنزا ال أعرؼ فأحببت أف أعرؼ 

كال أعرؼ لو إسنادا صحيحا  يـ بى فبى عرفكنى ىذا ليس مف كبلـ النبي فخمقت خمقا فعرفت
كال يعرؼ لو إسناد  . كقاؿ في مكضع آخر:" كليس ىذا مف كبلـ النبي (ُ)كال ضعيفا "

. كقاؿ اإلماـ أحمد بف عبد الكريـ البزم العامرم رحمو اهلل تعالى: "ىك (ِ)صحيح كال ضعيؼ"
كبنكا عميو أصكليـ كأنكره ابف تيمية كالزركشي كابف حجر مشيكر عند الصكفية كاعتمدكه 

. كقاؿ اإلماـ العجمكني رحمو اهلل تعالى:" كىك كاقع كثيرنا في كبلـ (ّ)كالسيكطي كغيرىـ
. كقاؿ اإلماـ محمد بف دركيش بف محمد الحكت (ْ)الصكفيةم كاعتمدكه كبنكا عميو أصكال ليـ
 .(ٓ)ة في األحاديث القدسية تساىبل منيـ"البيركتي الشافعي:" كىذا يذكره المتصكف

قاؿ بعض الحفاظ ليس ىذا مف كبلـ  " كقاؿ اإلماـ بدر الديف أبك عبد اهلل الزركشي:
. كقاؿ العبلمة الشيخ مرعي بف يكسؼ (ٔ) "كال يعرؼ لو إسناد صحيح كال ضعيؼ النبي 

                                                           

 (.ُِِ/ُٖ( مجمكع الفتاكل )(ُ
  (. ّٕٔ/ُٖ( نفسو )(ِ
( الجد الحثيث في بياف ما ليس بحديث/ المؤلؼ: العامرمم أحمد بف عبد الكريـ البزمم المحقؽ: فكاز أحمد (ّ

م ص  .ُٕٓزمرليم الناشر: دار ابف حـز
 .ُِّم صِ( كشؼ الخفاء العجمكني  ج(ْ
( أسنى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب/ المؤلؼ: الحكتم محمد بف دركيش بف محمدم الناشر :دار (ٓ

 .ُِِالكتب العمميةم ص
ىػم تحقيؽ مصطفى عبد القادر  ْٕٗ( الآلل  المنثكرة في األحاديث المشيكرة  محمد بف عبد اهلل الزركشيم (ٔ
 .ُّٔـم مكاف النشر بيركتم صُٖٔٗ -ىػ  َُْٔم الناشر دار الكتب العمميةم سنة النشر عطا
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 (ِ)"ال أصؿ لو" ير المالكي:. كقاؿ العبلمة محمد األمير الكب(ُ)"ال أصؿ لو" الكىرمي المقدسي:
 .(ّ)"ال أصؿ لو اتفاقا" كقاؿ األلباني:

كعمى الرغـ مف ككف الحديث مكضكعا فإنو يحمؿ عقائد باطمة حيث يستدؿ الصكفية 
بو عمى عمكميـ الخاصة ؛ التي يتمقكنيا بزعميـ عف اهلل تعالى مباشرة م كبناءا عمى ذلؾ 

بالحمكؿ كاالتحاد ككحدة الكجكدم كيخالفكف صريح يحمكف كييحًرمكف عمى أىكائيـ كيعتقدكف 
 القرآفم كما صح مف الحديث كال يتسع ىذا البحث لذكر نماذج لذلؾ.

َذاَت َيْوٍم ِمْن َبْعِض ُحَجرِِه  َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َخَرَج َرُسوُل المَِّو  المثال السابع:
َحْمَقَتْيِن؛ ِإْحَداُىَما َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َوَيْدُعوَن المََّوو َواأْلُْخَرى َيَتَعمَُّموَن َفَدَخَل اْلَمْسِجَد َفِإَذا ُىَو بِ 

َيْدُعوَن َوُيَعمُِّموَنو َفَقاَل النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم:" ُكلٌّ َعَمى َخْيٍرو َىُؤاَلِء َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن وَ 
نََّما ُبِعْثُت ُمَعمًِّما َفَجَمَس َمَعُيْم ".المََّو َفِإْن َشاَء  ْن َشاَء َمَنَعُيْمو َوَىُؤاَلِء َيَتَعمَُّموَنو َواِ   َأْعَطاُىْم َواِ 

 .(ٗ)أخرجو ابن ماجو و الدارمي في سننيما. بسند ضعيف ضعفو األلباني
قاؿ الشيخ األلباني رحمو اهلل تعالى:" كقد اشتير االحتجاج بيذا الحديث عمى 

كعية الذكر عمى الصكرة التي يفعميا بعض أىؿ الطرؽ مف التحمؽ كالصياح في الذكرم مشر 
كالتمايؿ يمنة كيسرة ك أماما كخمفام مما ىك غير مشركع باتفاؽ المتقدميفم كمع أف الحديث ال 
يصح كما عممت م فميس فيو ىذا الذم زعمكه م بؿ غاية ما فيو جكاز االجتماع عمى ذكر اهلل 

ذا فيو أحاديث صحيحة في مسمـم كغيره؛ تبني عف ىذا الحديث م كىي ال تفيد تعالى م كى
أيضا إال مطمؽ االجتماع م أما ما يضاؼ إليو مف التحمؽ كما قرف معو مف الرقص فكمو بدع 

 .(ٓ)كضبلالت يتنزه الشرع عنيا "

                                                           

ىػم  َُِّ( الفكائد المكضكعة في األحاديث المكضكعة/ المؤلؼ: مرعي بف يكسؼ الكرميم المتكفى سنة (ُ
 .َُّالمحقؽ: محمد بف لطفي الصباغم الناشر: دار الكراؽم ص

 ُِِٖالمكذكبة عمى خير البرية/ لمعبلمة محمد األمير الكبير المالكي المتكفى  ( النخبة البيية في األحاديث(ِ
 .ُّم صُىػم ىذه النسخة  مرقمة حسب طبعة المكتب اإلسبلميم ج

 .َِّٔم  حديث رقـ: َٓم صُّ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة م ج(ّ
 .ٔٔم صُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة م ج(ْ
 .ٕٔم صُج( نفسو م (ٓ
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إف تراقص الصكفية كتمايميـ كصراخيـ كليكىـ كلعبيـ بالعصي لـ يفعمو أحد مف  
صحابة رضي اهلل عنيـ كال مف التابعيف كأئمة الديف رحميـ اهللم كقد أنكر عمييـ ذلؾ األئمة ال

 األربعة كمف جاء بعدىـ ممف ييعتد برأيو مف أىؿ الممة.
 الخــاتمــة

كفػػي ختػػاـ ىػػذا البحػػث أحمػػد اهلل سػػبحانو كتعػػالى عمػػى مػػا يسػػر ككفػػؽم كأسػػتبفره عمػػى 
كعمػػػى آلػػػو كصػػػحبو  البريػػػة سػػػيدنا رسػػػكؿ اهلل  تقصػػػيرم كخطئػػػيم كأصػػػمي كأسػػػمـ عمػػػى خيػػػر

كبعػػد فقػػد  الطيبػػيف البػػر الميػػاميف الػػذيف نصػػركا الػػديف ككػػانكا عمػػى ىػػدل سػػيد الخمػػؽ محمػػد 
 تكصؿ الباحث مف خبلؿ ىذا البحث إلى العديد مف النتائه كالتكصيات كما يمي:

 أواًل: النتائج:
 أىـ النتائه التي تكصؿ إلييا الباحث ىي :

تسمية المكضكع حديثان كتسميتو بذلؾ عمى سبيؿ المعنى المبكمم كال يصح ال يصح  -ُ
 نسبتو إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـم كال ركايتو إال عمى سبيؿ التحذير منو.

إف جميع األسباب التي دعت الكضاعيف لكضع الحديث ىي أسباب كاىية؛ إما لنصرة  -ِ
 مذىبيـ المنحرؼم أك بدعيـ الضالة.

اعكف بالكضع انبرل عمماء اإلسبلـ لمرد عمييـ كالتحذير مف منذ بدأ الكض -ّ
 المكضكعات كبياف خطر ذلؾ.

مف أبرز الفرؽ التي كضعت األحاديث الشيعة الركافض كالصكفية كالمعتزلة كأقميا  -ْ
كضعان ىـ الخكارجم كيكمف خطرىـ في رد األحاديث الصحاح بزعميـ أف كثيران مف 

 الصحابة كفركا بعد التحكيـ.
مف حديث مكضكع إال كلو أثر سيء عمى األمة في دينيام كأخطرىا ما يمس ما  -ٓ

 العقيدة.
 ثانيُا: التوصيات:

أكصي عمماء اإلسبلـ كأىؿ الحديث كطمبة العمـ الشرعي باالىتماـ في بياف خطر  .ُ
 المكضكعات كالتحذير مما اشتير عمى ألسنة الناس منيا.
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صحاح كمف لـ يكف مف أىؿ التخصص عمى الخطباء كالكعاظ االىتماـ بحفظ كنشر ال .ِ
 فصحيحي البخارم كمسمـ يكفيانوم كمف جيؿ فدكاء العي السؤاؿ.

االىتماـ بعمؿ دكرات لخدمة السنة النبكية كمنيا دكرات في التخريهم كدكرات في  .ّ
معرفة حكـ العمماء عمى الحديثم كدكرات في استخداـ الحاسكب في خدمة السنة 

 النبكية.
فظ عمينا القرآف الكريـ أف يحفظ عمينا سنة نبينا محمد صمى اهلل عميو كاهلل أسأؿ كما ح

 كسمـم كأف ييي  ليا مف يخدميا كيسعى في نشرىا كتنقيتيا مف المكضكعات كالكاىيات.
 كاهلل المكفؽ كىك ىادم السبيؿ.

 المراجـــــع
د اهلل عبيػػد اهلل بػػف اإلبانػػة عػػف شػػريعة الفرقػػة الناجيػػة كمجانبػػة الفػػرؽ المذمكمػػة/ المؤلػػؼ: أبػػك عبػػ .ُ

محمػػد بػػف  بطػػة العكبػػرم الحنبمػػيم شػػيرتو: ابػػف بطػػةم المحقػػؽ: عثمػػاف عبػػد اهلل آدـ األثيػػكبي مك 
رضػػا بػػف نعسػػاف معطػػي ك يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف يكسػػؼ الكابػػؿ م حمػػد بػػف عبػػد اهلل التػػكيجرم م 

 ـ.ُْٗٗػ ػ ىُُْٓدار النشر: دار الرايةم البمد:الرياضم الطبعة: الثانيةم سنة الطبع: 
    أثػػػر األحاديػػػث الضػػػعيفة كالمكضػػػكعة فػػػي العقيػػػدة/ عبػػػد الػػػرحمف عبػػػد الخػػػالؽ م بػػػدكف دار طبػػػع  .ِ

 كال تاريخ طبعة.
أحاديػث فػي ذـ الكػبلـ كأىمػو/ المؤلػؼ: أبػك الفضػؿ المقػرئم الناشػر: دار أطمػس لمنشػر كالتكزيػع ػ  .ّ

 بف محمد الجديع.م تحقيؽ: د. ناصر بف عبد الرحمف ُٔٗٗالرياضم الطبعة األكلىم 
أسنى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب/ المؤلػؼ: الحػكتم محمػد بػف دركيػش بػف محمػدم دار  .ْ

 الكتب العممية ػ بيركت.
اإلصابة في تمييز الصحابة/ المؤلؼ: أحمد بػف عمػي بػف حجػر أبػك الفضػؿ العسػقبلني الشػافعيم   .ٓ

 ؽ: عمي محمد البجاكم.ىػم تحقيُُِْالناشر: دار الجيؿ ػ بيركتم الطبعة األكلى 
 تاريخ ببداد/ المؤلؼ: أحمد بف عمي أبك بكر الخطيب الببدادمم دار الكتب العممية ػ بيركت. .ٔ
 تاريخ دمشؽ/ البف عساكر. .ٕ
الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة/ المؤلؼ: نكر الديفم عمي بػف محمػد بػف  ونزيت .ٖ

ىػ(م المحقؽ: عبد الكىاب عبػد المطيػؼ م ّٔٗكفى: عمي بف عبد الرحمف ابف عراؽ الكناني )المت
بيػػػػركتم الطبعػػػػة: األكلػػػػىم  –ة عبػػػػد اهلل محمػػػػد الصػػػػديؽ البمػػػػارمم الناشػػػػر: دار الكتػػػػب العمميػػػػ

 ىػ. ُّٗٗ
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التكسؿ أنكاعو كأحكاموم آلؼ بينيا كنسقيا محمد عيد العباسي/ بحكث كتبيا كألقاىا محمػد ناصػر  .ٗ
 ـ.ُٖٔٗىػ ػ َُْٔم الطبعة الخامسة الديف األلبانيم ط المكتب  اإلسبلمي

الجد الحثيث في بياف ما ليس بحػديث/ المؤلػؼ: العػامرمم أحمػد بػف عبػد الكػريـ البػزمم المحقػؽ:  .َُ
.  فكاز أحمد زمرليم الناشر: دار ابف حـز

الجرح كالتعديؿ/ المؤلؼ: عبد الرحمف بف أبي حػاتـ محمػد بػف إدريػس أبػك محمػد الػرازم التميمػيم  .ُُ
 .ُِٓٗػ  ُُِٕياء التراث العربي ػ بيركتم الطبعة األكلىم الناشر: دار إح

 حجية السنة كتاريخيا/ تأليؼ أ. د. الحسيف شكاط. .ُِ
عداد: الباحث في القرآف كالسنَّة عمي بف نايؼ  .ُّ الخبلصة في خصائص العقيدة اإلسبلمية/ جمع كا 

 ـ. ََِٗىػ   َُّْالشحكدم الطبعة األكلىم 
مكفػػؽ الػػديف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف قدامػػة الجمػػاعيمي ذـ التأكيػػؿ/ المؤلػػؼ: أبػػك محمػػد  .ُْ

ىػم المحقػؽ: بػدر بػف َِٔالمقدسي ثـ الدمشقي الحنبميم الشيير  بابف قدامة المقدسيم المتكفى: 
 ـ.  ُٖٔٗىػ ػ َُْٔعبد اهلل البدرم الناشر: الدار السمفية ػ الككيتم الطبعة األكلى 

أثرىػا السػي  فػي األمػة/ المؤلػؼ: محمػد ناصػر الػديف بػف سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضػكعة ك  .ُٓ
الحاج نكح األلبانيم شيرتو: األلبانيم دار النشر: دار المعػارؼم البمػد: الريػاض ػ المممكػة العربيػة 

 ـ. ُِٗٗىػ /  ُُِْالسعكديةم الطبعة: األكلىم سنة الطبع: 
ىجػرم ْٖٕلػذىبيم المتػكفى سير أعبلـ النببلء/ اإلماـ شمس الػديف محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف ا .ُٔ

 ميبلدم.  ُْٗٗىجرم ػ  ُُْْميبلدم م ط مؤسسة الرسالةم الطبعة العاشرة  ُّْٕ
شػػرح أصػػكؿ اعتقػػاد أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة/ أبػػك القاسػػـ ىبػػة اهلل بػػف الحسػػف بػػف منصػػكر الطبػػرم  .ُٕ

دار ىػػػ(م تحقيػػؽ: أحمػػد بػػف سػػعد بػػف حمػػداف البامػػدمم الناشػػر: ُْٖالػػرازم البللكػػائي )المتػػكفى: 
 ـ.ََِّىػ ػ ُِّْالسعكديةم الطبعة: الثامنةم  –طيبة 

شػػرح مػػذاىب أىػػؿ السػػنة كمعرفػػة شػػرائع الػػديف كالتمسػػؾ بالسػػنف/ألبي حفػػص عمػػر بػػف أحمػػد بػػف  .ُٖ
ىػػم تحقيػؽ: عػادؿ بػف ّٖٓىػػم سػنة الكفػاة ذك الحجػة ِٕٗعثماف بػف شػاىيفم سػنة الػكالدة صػفر 

 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ محمدم مؤسسة قرطبة لمنشر كالتكزيعم سنة النشر
  شػػرح نيػػه الببلغػػة/ عبػػد الحميػػد بػػف ىبػػة اهلل بػػف محمػػد بػػف الحسػػيف بػػف أبػػي الحديػػدم أبػػك حامػػدم  .ُٗ

ىػػػ (م المحقػػؽ: محمػػد أبػك الفضػػؿ إبػػراىيـم دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة ٔٓٔعػز الػػديف ) المتػػكفى : 
 عيسى البابي الحمبي شركاه.



 

-ٖٗٓ- 

ماعيؿ بػػف حمػاد الجػكىرم الفػارابي )المتػػكفى: الصػحاح تػاج المبػة كصػحاح العربيػػة/ أبػك نصػر إسػ .َِ
ىػ(م تحقيؽ: أحمد عبد البفكر عطارم الناشر: دار العمػـ لممبليػيف ػ بيػركتم الطبعػة: الرابعػة ّّٗ

 ـ. ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ
 ضحى اإلسبلـ/ أحمد أميفم ط دار الكتاب العربي بيركت ػ لبنافم الطبعة العاشرة بدكف تاريخ. .ُِ
ظ أبػػي جعفػر محمػد بػف عمػػرك بػف مكسػى بػف حمػػاد العقيمػي المكػيم حققػػو  الضػعفاء الكبيػر/ الحػاف .ِِ

ككثقػػو: الػػدكتكر عبػػد المعطػػي أمػػيف قمعجػػيم ط دار الكتػػب العمميػػة بيػػركتم الطبعػػة األكلػػى بػػدكف 
 سنة. 

 العقائد اإلسبلمية/ لمسيد سابؽ م ط دار الكتاب العربيم بيركت ػ لبناف. .ِّ
بػػػف عمػػػرك بػػػف تمػػػيـ الفراىيػػػدم البصػػػرم )المتػػػكفى: العػػػيف/ أبػػػك عبػػػد الػػػرحمف الخميػػػؿ بػػػف أحمػػػد  .ِْ

 ىػ(م المحقؽ: د ميدم المخزكميم د إبراىيـ السامرائيم دار كمكتبة اليبلؿ.َُٕ
فتح المبيث بشرح ألفية الحديث لمعراقي/ شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بػف محمػد  .ِٓ

لمحقػػؽ: عمػػي حسػػيف عمػػي م ىػػػ(م اَِٗبػػف أبػػي بكػػر بػػف عثمػػاف بػػف محمػػد السػػخاكم )المتػػكفى: 
 ـ.ََِّىػ / ُِْْمصرم الطبعة: األكلىم  –مكتبة السنة 

الفػػػرؽ القديمػػػة كالمعاصػػػرة فػػػي التػػػاريخ اإلسػػػبلمي/ لمػػػدكتكر محمػػػد حسػػػف بخيػػػتم ط مكتبػػػة آفػػػاؽ  .ِٔ
 ـ.ََِٔىػ ػ ُِْٕلمطباعة كالنشر كالتكزيعم الطبعة الثالثة 

ىر بػػف طػػاىر بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل الببػػدادم الفػػرؽ بػػيف الفػػرؽ كبيػػاف الفرقػػة الناجيػػة/ عبػػد القػػا .ِٕ
بيػركتم الطبعػة:  –ىػ (م دار ا فػاؽ الجديػدة ِْٗالتميمي األسفرايينيم أبك منصكرم ) المتكفى: 

 .ُٕٕٗالثانيةم 
فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا/ د. غالب بف عمي عكاجيم دار لينػا  .ِٖ

 ـ.ُٕٗٗ ىػ ػُُْٖم ّلمنشر كالتكزيعم ط
ىػػم  َُِّالفكائد المكضكعة في األحاديث المكضكعة/ مرعي بػف يكسػؼ الكرمػيم المتػكفى سػنة  .ِٗ

 المحقؽ: محمد بف لطفي الصباغم دار الكراؽ.
قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث/ العبلمة جماؿ الديف ألقاسمي الدمشقيم تحقيػؽ محمػد  .َّ

 نفائسم بدكف رقـ طبعة.بيجة البيطارم تقديـ محمد رشيد رضام ط دار ال
كشػػؼ الخفػػاء كمزيػػؿ االلبػػاس عمػػا اشػػتير مػػف االحاديػػث عمػػى ألسػػنة النػػاس/ لممفسػػر المحػػدث:  .ُّ

ػم ط دار الكتػػب العمميػػة  ى ُُِٔالشػػيخ إسػػماعيؿ بػػف محمػػد العجمػػكني  الجراحػػي المتػػكفى سػػنة 
 ػ. ىَُْٖ –ـ ُٖٖٗلبنافم الطبعة الثالثة مصححة األخطاء  –بيركت 



 

-ٗٓٗ- 

  كرة فػػي األحاديػػث المشػػيكرة المعػػركؼ بػػػ ) التػػذكرة فػػي األحاديػػث المشػػتيرة (م لئلمػػاـ الآللػػ  المنثػػ .ِّ
ىػػم  ْٕٗىػػ/ سػنة الكفػاة  ْٕٓبدر الديف أبػي عبػد اهلل محمػد بػف عبػد اهلل الزركشػيم سػنة الػكالدة 

 ـ.ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔتحقيؽ مصطفى عبد القادر عطام الناشر دار الكتب العمميةم بيركت 
كعة في األحاديث المكضكعة/ جػبلؿ الػديف الس ػيكطيم الناشػر: دار الكتػب العمميػةم الآلل  المصن .ّّ

 بيركت.
لسػاف العػرب/ محمػد بػف مكػـر بػف عمػػى م جمػاؿ الػديف ابػف منظػكر األنصػارم الركيفعػى اإلفريقػػي  .ّْ

 ىػ. ُُْْ -بيركتم الطبعة: الثالثة  –ىػ( م الناشر: دار صادر ُُٕ)المتكفى: 
ف عمػػػي بػػػف حجػػػر أبػػػك الفضػػػؿ العسػػػقبلني الشػػػافعيم مؤسسػػػة األعممػػػػي لسػػػاف الميػػػزاف/ أحمػػػد بػػػ .ّٓ

 اليند. –م تحقيؽ: دائرة المعارؼ النظامية ُٖٔٗػ  َُْٔلممطبكعات ػ بيركتم الطبعة الثالثةم 
لمحػات مػػف تػػاريخ السػػنة كعمػػـك الحػػديث/ عبػػد الفتػػاح أبػػك غػػدةم ط دار البشػػائر اإلسػػبلمية بيػػركت  .ّٔ

 ىػ.  ُُْٕاإلسبلمية بحمبم الطبعة الرابعة  لبنافم الناشر مكتب المطبكعات
لكامػػع األنػػػكار البييػػػة كسػػػكاطع األسػػرار األثريػػػة لشػػػرح الػػػدرة المضػػية فػػػي عقيػػػدة الفرقػػػة المرضػػػية/  .ّٕ

ىػ(م مؤسسة ُُٖٖشمس الديفم أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي )المتكفى: 
 ـ. ُِٖٗىػ ػ  َُِْالخافقيف كمكتبتيا ػ دمشؽم الطبعة الثانية: 

مجمػػػؿ اعتقػػػاد أئمػػػة السػػػمؼ/ عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد المحسػػػف التركػػػيم الطبعػػػة الثانيػػػةم كزارة الشػػػؤكف  .ّٖ
 ىػ.ُُْٕاإلسبلمية كاألكقاؼ  كالدعكة كاإلرشاد ػ المممكة العربية السعكديةم 

بػػد مجمػػكع فتػػاكل شػػيخ اإلسػػبلـ أحمػػد بػػف تيميػػة قػػدس اهلل ركحػػوم جمػػع كترتيػػب الفقيػػر إلػػى اهلل ع .ّٗ
الػػػرحمف  بػػػف قاسػػػـ العاصػػػمي النجػػػدم الحنبمػػػي رحمػػػو اهللم ط دار عػػػالـ الكتػػػب لمطباعػػػة كالنشػػػر 

 كالتكزيع.
 ـ.ََِِىػ ػ ُِِْمجمكعة رسائؿ اإلماـ الشييد حسف البنام ط دار الدعكةم الطبعة األكلى  .َْ
: ىػػ[المحقؽْٖٓالمحكـ كالمحيط األعظـ/ أبػك الحسػف عمػي بػف إسػماعيؿ بػف سػيده المرسػي ]ت:  .ُْ

 ـ. َََِىػ ػ  ُُِْبيركتم الطبعة: األكلىم  –عبد الحميد ىنداكمم دار الكتب العممية 
المػػػدخؿ لدراسػػػػة السػػػػنة النبكيػػػة/ د. يكسػػػػؼ القرضػػػػاكمم الناشػػػػر: مكتبػػػة كىبػػػػةم الطبعػػػػة الخامسػػػػة  .ِْ

 ـ.ََِْىػ ػ ُِْٓ
ىػػ ػ َُْْلػى مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية مبادئ كآثارم د. محمد حػافظ الشػريدةم الطبعػة األك  .ّْ

 ـ.ُْٖٗ
       المصػػػػباح المنيػػػػر فػػػػي غريػػػػب الشػػػػرح الكبيػػػػر/ أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي الفيػػػػكمي ثػػػػـ الحمػػػػكمم  .ْْ

 ىػ(م  الناشر: المكتبة العممية ػ بيركت.َٕٕأبك العباس )المتكفى: نحك 



 

-َٗٔ- 

 المعجـ الكسيط/ المؤلؼ: مجمع المبة العربية بالقػاىرة ) إبػراىيـ مصػطفى / أحمػد الزيػات م حامػد .ْٓ
 عبد القادر م محمد النجار (م دار الدعكة م بدكف دار طبعم كال رقـ طبعة.

معجـ مقاييس المبة/ أبك الحسيف أحمد بف فػارس بػف زكريػام المحقػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ىػاركفم  .ْٔ
 ـ.ُٕٗٗىػ ػ ُّٗٗدار الفكرم الطبعة: 

ف عبػػػد الػػػرحمف معرفػػػة أنػػػكاع عمػػػـ الحػػػديث/ البػػػف الصػػػبلحم اإلمػػػاـ الحػػػافظ أبػػػي عمػػػرك عثمػػػاف بػػػ .ْٕ
ىػػػػم حقػػػؽ نصكصػػػو كخػػػرج أحاديثػػػو كعمػػػؽ عميػػػو: الػػػدكتكر عبػػػد ّْٔالشػػػيرزكرمم المتػػػكفى سػػػنة 

المطيؼ اليميـم كالشيخ ماىر ياسيف الفحؿم ط دار الكتب العمميػة بيػركت ػ لبنػافم الطبعػة األكلػى 
 ـ.ََِِىػ ػ ُِّْ

ػ صػمى اهلل عميػو كسػمـ ػ  مقدمة المسند الصػحيح المختصػر بنقػؿ العػدؿ عػف العػدؿ إلػى رسػكؿ اهلل  .ْٖ
المشػػػػػػيكر بصػػػػػػحيح مسػػػػػػمـ/ المؤلػػػػػػؼ: مسػػػػػػمـ بػػػػػػف الحجػػػػػػاج أبػػػػػػك الحسػػػػػػف القشػػػػػػيرم النيسػػػػػػابكرمم 

 ىػ(م المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقيم الناشر: دار إحياء التراث العربي ػ بيركت.ُِٔ)المتكفى:
         رسػػػػتانيم الممػػػػؿ كالنحػػػػؿ/ المؤلػػػػؼ: أبػػػػك الفػػػػتح محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الكػػػػريـ بػػػػف أبػػػػى بكػػػػر أحمػػػػد الشي .ْٗ

 ىػ (م مؤسسة الحمبي.ْٖٓ) المتكفى: 
المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ/ محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ  .َٓ

ىػػػ(م عبػػػد الفتػػاح أبػػػك غػػدةم مكتبػػػة المطبكعػػات اإلسػػػبلمية حمػػبم الطبعػػػة ُٕٓالجكزيػػة )المتػػػكفى:
 ـ.َُٕٗىػ ػَُّٗاألكلى

/ شػػػيخ اإلسػػػبلـ ابػػػف تيميػػػةم د. محمػػػد رشػػػاد سػػػالـم مؤسسػػػة قرطبػػػةم الطبعػػػة منيػػػاج السػػػنة النبكيػػػة .ُٓ
 ألكلى.ا
منيه االسػتدالؿ عمػى مسػائؿ االعتقػاد عنػد أىػؿ السػنة كالجماعػة/ لعثمػاف بػف عمػي حسػفم مكتبػة  .ِٓ

 ىػ .ُُْٓالرشدم السعكديةم الرياضم 
المسػممي مأشػرؼ  مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممو/ د. محمد ميدم .ّٓ

منصكر عبد الرحمف م عصاـ عبد اليادم محمكد م أحمد عبد الرزاؽ عيدم أيمف إبراىيـ الزامميم 
محمكد محمػد خميػؿم  الطبعػة: األكلػىم عػالـ الكتػب لمنشػر كالتكزيػع ػ بيػركتم لبنػافم سػنة النشػر: 

 ـ. ََُِ
م ضػػبط ٕٗٓػ  َُٓش المكضػػكعات/ لئلمػػاـ أبػػى الفػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػى بػػف الجػػكزم القػػر  .ْٓ

 – ُّٖٔكتقػػديـ كتحقيػػػؽ: عبػػد الػػػرحمف محمػػد  عثمػػػافم الطبعػػة األكلػػػى حقػػكؽ الطبػػػع محفكظػػػة 
ُٗٔٔ. 



 

-ُٗٔ- 

مكقػؼ المعتزلػػة مػػف السػػنة النبكيػػة كمػػكاطف انحػرافيـ عنيػػا/ أبػػك لبابػػة حسػػيفم ط دار المػػكاء لمنشػػر  .ٓٓ
 ـ.ُٕٖٗىػ ػ َُْٕكالتكزيعم الطبعة الثانية 

اؿ/ شػمس الػديف أبػك عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف بػف قىاٍيمػاز  ميزاف االعتػداؿ فػي نقػد الرجػ .ٔٓ
ىػ (م تحقيؽ: عمي محمد البجاكمم الناشر: دار المعرفػة لمطباعػة كالنشػرم ْٖٕالذىبي )المتكفى: 

 ـ. ُّٔٗىػ ػ  ُِّٖبيركت ػ لبنافم الطبعة األكلىم 
محمػػػد األميػػػر الكبيػػػر المػػػالكي النخبػػػة البييػػػة فػػػي األحاديػػػث المكذكبػػػة عمػػػى خيػػػر البريػػػة/ لمعبلمػػػة  .ٕٓ

 ىػم طبعة المكتب اإلسبلمي. ُِِٖالمتكفى 
رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط المحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة:   www.islamacademy.netمكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  .ٛ٘

http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/ََُ/ُِّ/ُِْ/ُْٓ/ِ
ٖٔٗ_AAQَُُ-َُّّ.rm     
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 اسًياالروايات الواىية ودورىا في ُفرقة األمة سي
 (ُ)نادر نمر وادي 

 ممخص بحث                                
ىذا بحث مكسـك بػ: الركايات الكاىية كدكرىا في فرقة األمة سياسينام كقد تناكؿ ىذا 
البحث ىذا المكضكع ألىميتو كحساسيتوم كذلؾ لما تحياه األمة اإلسبلمية اليـك مف تفرؽ 

كلىم كقد تبيف مف خبلؿ ىذا البحث معنى الركايات كتشرذـ ترجع أصكلو إلى القركف األ
الكاىية كخطكرتيام ككذلؾ تبيف أىمية الكحدة كاالتفاؽم خاصة في ىذا الجانب الميـ مف 
حياة األمـ كىك الجانب السياسيم كما تبيف دكر العامؿ السياسي في ظيكر الركايات الكاىية 

ف مدل إسياـ الركايات الكاىية في كجكد كأنو مف أكؿ األسباب التي أدت لظيكرىام كما تبي
أك إذكاء نار الفتنة المتمثمة في الفرقة السياسية كالنزاعات كالخصكمات كالصراعات بيف 
طكائؼ المسمميفم سكاءن كانت في جانب القيادة كالخبلفة كالممؾم أك في جانب عبلقة 

 األمة.جماعات كطكائؼ المسمميف بعضيـ ببعض في القركف األكلى مف تاريخ 
إنَّ اْلَحْمَد ِلمَّو نحمده وَنْسَتِعيُنُو َوَنْسَتْغِفُرُهو َوَنُعوُذ ِبِو ِمْن ُشُروِر َأْنُفِسَناو َمْن َيْيِد : المقدمة

ًدا  اهلُل َفال ُمِضلَّ َلُوو َوَمْن ُيْضِمْل َفال َىاِدَي َلُوو َوَأْشَيُد َأْن ال إَلَو ِإال اهلُلو َوَأْشَيُد أنَّ ُمَحمَّ
 ْبُدُه َوَرُسوُلُو. أما بعد:عَ 

ال يخفى عمى كؿ ذم لب ما تحياه األمة اإلسبلمية اليـك مف فرقة كتشرذـ في كثير 
مف جكانب الحياةم كمف ىذه الجكانب الجانب السياسيم كىك مف أىـ الجكانب التي يتكجب 

بلقتيـ عمى األمة أف تتجنب الخبلؼ فييا؛ ألنو يمثؿ عبلقة المسمميف ببعضيـ البعضم كع
بأئمتيـم كعبلقتيـ ببيرىـ مف األمـم فمتى كانت األمة مكحدة سياسينا كانت أقكل كأكبر ىيبة 
في قمكب أعدائيام كالعكس بالعكسم فكمما كانت األمة مفرقة إلى فرؽ كجماعات كأحزاب 

 كتكتبلت كانت أضعؼ كأحقر في نظر أعدائيا.
كمف ىذه األسباب: تمؾ الركايات كال شؾ أف ليذه الفرقة أسبابنا كثيرة كمختمفةم 

كاألحاديث الكاىية التي انتشرت في األمة في القركف األكلى فكانت سببا في فرقة المسمميفم 
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ا لمفتنةم فقسمتيا كشتتيا إلى طكائؼ كممؿ كأحزاب كجماعات مختمفةم  أك كانت عامبل مييجن
ل إلى كجكد صراعات فكؿ منيـ كضع ركايات كتمسؾ بيا في نصرة مذىبو كانتمائوم ما أد

 بيف تمؾ الطكائؼ كالممؿم كالتي بدأت منذ فجر اإلسبلـ كاستمرت حتى يكمنا ىذا .
كمف ىنا كانت فكرة ىذا البحثم كىك تسميط الضكء عمى تمؾ الركايات كبياف مدل 
تأثيرىا في فرقة األمة كفي الجانب السياسي عمى كجو الخصكص في القركف األكلى مف 

 سبلمية.تاريخ األمة اإل
يستمد ىذا البحث أىميتو مف األىداؼ التي يسعى أواًل: أىمية البحث وبواعث اختياره: 

لمكصكؿ إلييام حيث إنو يتناكؿ مسألة ميمة جدنا؛ كىي مسألة افتراؽ األمة في جانب ميـ 
 مف حياتيا كىك الجانب السياسي.

 بخاصة في الجانب السياسي.بياف أىمية كحدة األمة كخطكرة تفرقيا ك ثانًيا: أىداف البحث: 
 الكقكؼ عمى خطكرة الركايات الكاىية. -1
معرفة مدل إسياـ ىذه الركايات في كجكد ىذه الفرقة؛ كذلؾ ليتسنى لمحريصيف عمى   -2

 كحدة األمة محاربتيا كمقاكمتيا مف أجؿ تحقيؽ الكحدة كنبذ الفرقة كاالختبلؼ.
المنيه االستقرائي في جمع المادةم سمؾ الباحث في ىذا البحث  -ُ: ثالثًا: منيج الباحث

كالمنيه الكصفي في عرض المكضكعم كاستعاف بالمنيه التحميمي في بياف بعض المسائؿ 
 كاالستنباط منيا كتحميميا.

تكثيؽ ا يات القرآنية في متف البحث عقب ا ية مباشرةم كتكثيؽ األحاديث النَّبىكيَّة  -ِ
الجزء كالصفحة إف لـ يكجد  ـ الحديث أكالشريفة في حاشية البحث؛ كذلؾ بذكر رق

 ترقيـ لؤلحاديثم كتكثيؽ النقكؿ كاالقتباسات األخرل في حاشية البحث.
بياف الحكـ عمى الحديث إف كاف مف غير الصحيحيف أك أحدىمام مع االستئناس بأقكاؿ  -ْ

 أئمة النقد إف عيًثرى عمييا.
عمماء عميو في الحاشية إال ما كاف ذكر ما يتعمؽ بدراسة الحديث كتخريجو كأحكاـ ال -ٓ

 .لضركرة فيذكر في المتف
 يتككف البحث مف مقدمة كثبلثة مباحث كخاتمة:رابًعا: خطة البحث: 

 كفييا أىمية المكضكعم كبكاعث اختيارهم كأىداؼ البحثم كمنيجوم كخطة الدراسة. المقدمة:
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 م وأحكام":المبحث األول: الروايات الواىية وفرقة األمة سياسًيا "مفاىي
 المطمب األكؿ: مفيـك الركايات الكاىية.
 المطمب الثاني: مفيـك الفيرقة السياسية.

 المطمب الثالث: خطكرة الركايات الكاىية.
 المطمب الرابع: أىمية كحدة الكممة كخطكرة الفرقة كاالختبلؼ.

 المبحث الثاني: العامل السياسي ودوره في ظيور األحاديث الواىية:
 كؿ: كقكع الفتنة بيف المسمميف.المطمب األ

 المطمب الثاني: التقرب لمحكاـ كالسبلطيف بما يكافؽ أىكاءىـ.
 المطمب الثالث: الزندقة كالطعف في اإلسبلـ مف ًقبىؿ أعدائو.

 المطمب الرابع: قصد التفرقة بيف المسمميف.
 المبحث الثالث: دور الروايات الواىية في اختالف األمة سياسًياو وفيو:

 .لمطمب األكؿ: ركايات كاىية في باب الخبلفة كالكاليةا
 المطمب الثاني: ركايات كاىية في تفاضؿ البمداف.

 المطمب الثالث: ركايات كاىية في تفاضؿ األجناس كالجماعات كالمذاىب.
 ففييا أىـ النتائه كالتكصيات. أما الخاتمة:

 
 المبحث األول

 مفاىيم وأحكام"الروايات الواىية وفرقة األمة سياسًيا "
 :المطمب األول: مفيوم الروايات الواىية

ـٌ يشػتؽ منػوم فاألصػؿ مػا كػاف  الرواية لغة: قاؿ ابف فارس: "الراء كالػكاك كاليػاء أصػؿه كاحػدم ثػ
كاةوم كىـ الذيف يأتكنيـ بالماء. فاألصؿ ىذام ثـٌ شػبِّو بػو  ًخبلؼى العىطىش ... كىك راكو مف قكـو ري

بىرو فيركيوم كأنَّو أتاىـ بًريِّيـ مف ذلؾ"الذم يأتي القكـى ًبعٍ   .(ُ)مـو أك خى

                                                           

 .ّْٓ/ِ( انظر: مقاييس المبة: ابف فارسم ُ)
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فالركايػػة: ىػػي اإلخبػػارم كركايػػة األحاديػػث حمميػػام مسػػتعار مػػف قػػكليـ "البعيػػر يػػركم 
 .(ُ)الماء" أم يحمموم كحديث مركم محمكؿم كىـ ركاة األحاديث كما يقاؿ ركاة الماء

سناد ذ فرواية الحديث اصطالًحا: لؾ إلى مػف عػزم إليػو بتحػديث نقؿ السنة كنحكىا كا 
 .(ِ)إخبار أك غير ذلؾ أك

م يػدؿ  عمػى اسػترخاء فػي شػيء. ككػؿ  فػ أما الواىية لغة: الكاك كاليػاء كالحػرؼ المعتػؿ 
ى رباطيو فيك كاهو   .(ّ)شيءو استرخى

فيي الركاية التي كاف ضعفيا شديدم بحيث ال يعتبر كال  وأما الواىية اصطالًحا:
 ذلؾ مف الركايات المترككة كالمنكرة كالمكضكعة كالمكذكبة. يستشيد بيام كما دكف

فقد اعتبر ابفي حجر "الكاىي" في المرتبة العاشرة مف مراتب الجرح كالتعديؿم فقاؿ: 
ليو اإلشارة: بمتركؾم أك متركؾ  "العاشرة: مف لـ يكثؽ البتةم كضعؼ مع ذلؾ بقادحم كا 

 .(ْ)أك ساقط" أك كاىي الحديثم الحديثم
ي مػػػف الػػػركاة أك الركايػػػات: يظيػػػر أف معناىػػػا عنػػػد معظػػػـ المحػػػدثيف ىػػػك شػػػدة فػػػالكاى

 .(ٓ)ضعؼ الراكم بحيث ال يصمح لبلستشياد
الحديث  فعند تتبع ىذه المفظة في كتب الجرح كالتعديؿ تجد أنيا تطمؽ كيراد بيا

 م كما شابو ذلؾ.(ٖ)م كالمتركؾ(ٕ)م كالمنكر(ٔ)المكضكع
فسرىا في كبلـ النقاد بمعنى الضعؼ الذم ال يقتضي كلكف بعضيـ كاف يستعمميا أك ي

 في ابف زبالة "كاىى الحديث  -رحمو اهلل–ترؾ صاحبوم كمف ذلؾ: قكؿ ابف أبي حاتـ الرازم 

                                                           

 .ّٕٕ( التعاريؼ: لممناكمم ُ)
 .َُ/ُ( تدريب الراكم: السيكطيم المقدمة: ِ)
 .ُْٔ/ٔ( مقاييس المبة: ابف فارسم ّ)
 .ُٖنيم ( تقريب التيذيب: ابف حجر العسقبلْ)
 .ُْٗ/ّ( انظر لذلؾ: الجرح كالتعديؿ: الرازمم ٓ)
 . ٓٔ/ُ( الضعفاء: لمعقيميم ٔ)
 .ِِْ/ٔ( ميزاف االعتداؿ: الذىبيم ٕ)
 .ِْٔ/ِ( الجرح كالتعديؿ: الرازمم ٖ)
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 .(ُ)بمتركؾ" ضعيؼ الحديث ذاىب الحديث منكر الحديث عنده مناكير كليس
الحػػػديث ضػػػعيؼ"  كمػػػا كػػػاف أبػػػك حػػػاتـ الػػػرازم يقرنيػػػا أحياننػػػا مػػػع الضػػػعيؼ فيقػػػكؿ: "كاىػػػي

 .(ِ)"ضعيؼ كاىي الحديث" أك
كال شػػػػؾ أف المقصػػػػكد بيػػػػذا الضػػػػعؼ ىػػػػك الضػػػػعؼ الشػػػػديد الػػػػذم ال يصػػػػمح لممتابعػػػػة كال 
ال فػػإف الضػػعيؼ ضػػعفنا يسػػيرنا ينجبػػر كيعتبػػر كيستشػػيد بػػو ال يػػدخؿ فػػي الػػكاىي  لبلستشػػيادم كا 

 .(ّ)كبالتالي فالمعنى األكؿ ىك الصحيح .-كاهلل أعمـ–مف الركايات 
كالدليؿ عمى ذلؾ أف أبا حاتـ أحياننا أطمقيا كأراد منيػا التػرؾ: فقػاؿ عػف نصػر ابػف مػزاحـ: 

 .(ْ)"كاىي الحديث متركؾ الحديث ال يكتب حديثو"
 كيحمؿ قكؿ ابف أبي حاتـ في ابف زبالة عمى ضعؼ كنكارة في أحاديثو لـ تقتضي تركو.

لضػعؼ الشػديدم كلػيس مطمػؽ فمف ىنػا نجػد أف المقصػكد بالضػعؼ المقػركف بػالكاىي ىػك ا
 الضعيؼم فإف الضعيؼ عمى مراتب.

ٍعفنا ال يىٍمتىًنعي اٍلعىمىؿي ًبًو؛  -رحمو اهلل–قاؿ ابف تيمية  ًعيؼه ضى ـٍ نىٍكعىاًف: ضى ًعيؼي ًعٍندىىي كىالضَّ
ٍعفنا ييكًجبي تىٍركىوي؛ كىىي  ًعيؼه ضى . كىضى سىفى ًفي اٍصًطبلًح التٍِّرًمًذمِّ كى اٍلكىاًىي"كىىيكى ييٍشًبوي اٍلحى

(ٓ). 
 المطمب الثاني: مفيوم الُفرقة السياسية:

سى الرجؿي أيمكر  تعريف السياسة لغة: سىاس األىمرى ًسياسةن قاـ بوم كسيٍستي الرعية ًسياسىة كسيكِّ
الناس ًإذا ميمِّؾى أىمرىىـم كالسِّياسةي القياـي عمى الشيء بما ييٍصًمحوم كجاء في الحديث الشريؼ 

  .(ٕ()ٔ)«ك ًإٍسرىاًئيؿى تىسيكسيييـي األىٍنًبيىاءي كىانىٍت بىني »
                                                           

 .ِِٖ/ٕ( المصدر السابؽ: ُ)
 .ِّٔ/ٖم ُٕٔ/ِ( المصدر السابؽ: ِ)
. ِّٖ/ٓالكتركني عمى ممتقى أىؿ الحديث( مادة: كاه: ( انظر لذلؾ: معجـ مصطمحات المحدثيف )كتاب ّ)

كالمقترح في أجكبة المصطمح لمشيخ: مقبؿ الكادعيم )كتاب الكتركني عمى مكقع الشيخ( السؤاؿ     
 .ّْرقـ: 

 .ْٖٔ/ٖ( الجرح كالتعديؿ: الرازمم ْ)
 .ِٓ/ُٖ( مجمكع الفتاكل: ابف تيميةم ٓ)
ٍيرىةى مف حديث أبي ىي  ّْٓٓ( صحيح البخارم: ٔ)  .رى
 .ُّْ/ُّم كتيذيب المبة: اليركمم ُِْٗ/ّ( انظر: لساف العرب: ابف منظكرم ٕ)
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الدكلػةم كأكجػو  السياسة ىػي فػف ممارسػة القيػادة كالحكػـ كعمػـ السػمطة أكوالسياسة اصطالًحا: 
.  العبلقة بيف الحاكـ كالمحكـك

كفػػي تعريػػؼ أكثػػر دقػػة كشػػمكالن عيٌرفػػت بأنيػػا: النشػػاط االجتمػػاعي الفريػػد مػػف نكعػػوم 
مػػف خػػبلؿ القػػكة الشػػرعية –لعامػػةم كيضػػمف األمػػف كيقػػيـ التػػكازف كالكفػػاؽ الػػذم يػػنظـ الحيػػاة ا

بيف األفراد كالجماعات المتنافسة كالمتصارعة في كحدة الحكـ المسػتقمة عمػى أسػاس  -كالسيادة
كبالتػػاليم فالمقصػػكد بالفرقػػة السياسػػية ىػػي فرقػػة األمػػة كاختبلفيػػا فػػي جانػػب  .(ُ)عبلقػػات القػػكة

ةم كفػػي جانػػب عبلقػػة المسػػمميف ببعضػػيـ الػػبعض عمػػى مسػػتكل األفػػػراد اإلدارة كالحكػػـ كالقيػػاد
 كالجماعات.

   المطمب الثالث: خطورة الروايات الواىية:
ركاية األحاديث الكاىية كالمكضكعة كالمكذكبػة أضػر ضػرر عمػى الػديفم كأشػد خطػر 
عمى المسػمميف. يتبػيف ذلػؾ مػف خػبلؿ مػا كرد مػف نصػكص تشػدد فػي الزجػر عػف ىػذا األمػرم 

يػػػي افتػػػراء عمػػػى اهلل بالكػػػذبم كالػػػذيف يفتػػػركف عمػػػى اهلل الكػػػذب ىػػػـ الظػػػالمكفم بػػػؿ ىػػػـ أظمػػػـ ف
ى َظااَذ اهللاِ اْلَؽااِذَب  النػػاس: قػػاؿ تعػػالى  اااِن اْفااَسَ . كأف ذلػػؾ ىػػك اإلثػػـ [ٕ]الصػػؼ:   َوَمااْن َأْطَؾااُم ِِم
وَن َظاَذ اهللِّ الَؽاِذَب َوكَ  المبيف قاؿ تعػالى:  بِقـااً اكُظاْر َكقاَ  َيْػاَسُ . كأف [َٓ]النسػاء:   َػاى بِاِه إِْثاًَم مه

وَن َظااَذ اهللِ اْلَؽاِذَب َٓ ُيْػؾُِحااونَ  فاعميػو ليسػكا مػف المفمحػيف؛ قػاؿ تعػالى:     قااْل إِنا الاذيَن َيْػاَسُ
 .[ٗٔ]يكنس: 

فيما سبؽ مف آيػات أف الكػذب مػف أكبػر الػذنكب كالخطايػا؛ خاصػة إذا كػاف  فبيف 
. فالكػذب عمػى النػاس كبيػرةم فكيػؼ إذا كػاف عمػى رسػكؿ كعمػى رسػكلو  عمى اهلل عػز كجػؿم

 ف!. الناسف! ككيؼ إذا كاف عمى رب الناس 
مػػف الكػػذب عميػػو كتكعػػد فاعميػػو بالنػػارم فقػػد صػػح بػػؿ  كمػػف السػػنة؛ قػػد حػػذر النبػػي 

ػٍف كىػذىبى »أنػو قػاؿ:  تكاتر عنو  م مى ػدو مىػى أىحى مىػيَّ لىػٍيسى كىكىػًذبو عى مىػيَّ ميتىعَّمػدنا فىٍميىتىبىػكٍَّأ  ًإفَّ كىػًذبنا عى عى
عمػى أم أحػدم ألف  ليسػت كعاقبتػو عمػى رسػكؿ اهلل  . فإف عاقبػة الكػذب(ِ)«مىٍقعىدىهي ًمفى النَّارً 

                                                           

 .ّّٔ-ِّٔ/ّ( انظر: مكسكعة السياسة: عبد الكىاب الكياليم ُ)
 .  مف حديث اٍلميًبيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى  ُُِٗ( صحيح البخارم: ِ)



 

-ٗٔٗ- 

تشريع لؤلمة كالقرآف الكريـم كما قػاؿ تعػالى:  في أمكر الديف كفعمو كتقريره كبلـ رسكؿ اهلل 
ااَوى ٓا َوْحااٌي يااوَحى إِْن هااوَ  *  َوَمااا َيـطِااُق َظااِن اهْلَ   [ كليػػذا فالػػذم يكػػذب عمػػى ْ-ّ]الػػنجـ:   إِ

 يككف قد كذب عمى اهلل عز كجؿ. رسكؿ اهلل 
ػػػػدي »كقػػػاؿ عميػػػو الصػػػبلة كالسػػػبلـ  ػػػًذبه فىيػػػكى أىحى ػػػًديثو يػػػرىل أىنػػػوي كى نػػػى ًبحى ػػػدَّثى عى ػػػٍف حى مى

 بمف تعمد الكذب ف!.. فيذا فيمف يعمـ بأنو مكذكب كال يتكرع كال يتحرلم فكيؼ (ُ)«اٍلكىاًذًبيف
ذكره  : "كليذا قاؿ العمماء ينببي لمف أراد ركاية حديث أك-رحمو اهلل-قاؿ النككم 

ا أك حسننا قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  نحك ذلؾ مف  كذا أك فعموم أك أف ينظر؛ فاف كاف صحيحن
ف كاف ضعيفنا فبل يقؿ: قاؿ أك فعؿ أك أمر أك نيىم كشبو ذلؾ مف صيغ  م كا  صيغ الجـز

كل عنو كذام أك جاء عنو كذا كما أشبيو"ال ؛ بؿ يقكؿ ري جـز
(ِ). 

 المطمب الرابع: أىمية وحدة الكممة وخطورة الفرقة واالختالف:
كحدة أبناء اإلسبلـ العظيـم بكحدة مشاعرىـ كأىدافيـ كغاياتيـ  وحدة الكممة ىي:

مف اختبلؼ  كمصيرىـم برغـ ما يفصؿ بينيـ مف حدكد كفكاصؿم كبرغـ ما قد يككف بينيـ
 .-فيما فيو متسع لبلختبلؼ-في الفيـ كاالجتياد 

فالمسممكف  كالكحدة اإلسبلمية تشمؿ جميع جكانب الحياةم كال يستثنى جانب منيام
كحدة اجتماعية كاحدةم كىـ كذلؾ اقتصادينا كتعبدينام كفي أحكاـ النكاح كاألسرة كفي القضاء 

 كفي السياسة كالتبعات العسكرية.
بعضيـ؛ فاف الجانب السياسي غير مستثنى مف مبدأ  خبلفان لما يتكىـ لذلؾ فإنو

كاألحاديث التي تحدثت في الكحدة كانت ذات  الكحدة بؿ عمى العكسم فاف أكثر ا يات
طابع سياسي كاضح. فقد أخبر الصادؽ المصدكؽ صمكات اهلل كسبلمو عميو أنو ستنقض 

خرىا الصبلة كما ىذا إال إنذارنا بالفرقة عرل اإلسبلـ عركة عركة أكليا نقضان الحكـ كآ
ٍت عيٍركىةه : »كؿ اهلل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسياسية. قاؿ رس ا اٍنتىقىضى فَّ عيرىل اإًلٍسبلـً عيٍركىةن عيٍركىةن؛ فىكيمَّمى  لىييٍنقىضى

                                                           

 .مف حديث اٍلميًبيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى  ُ( صحيح مسمـ: ُ)
 .ُٕ/ُ( انظر: شرح النككم عمى مسمـ: ِ)



 

-َٕٗ- 

ـي كىآًخريىيفَّ ا ٍك ا اٍلحي ليييفَّ نىٍقضن بلةي تىشىبَّثى النَّاسي ًبالًَّتي تىًمييىام كىأىكَّ  .(ُ)«لصَّ
ا مف فركض الديفم كأساسنا مف  كأما عف أىمية ىذه الكحدة: فإنيا تعتبر فرضن
أساساتوم كيؼ ال ف! كأمة اإلسبلـ ىي أمة التكحيدم فالرب كاحدم كالرسكؿ كاحدم كالديف 

ًة َواِحَدةً  كاحدم كالقبمة كاحدةم كالشعائر كاحدةم قاؿ تعالى:  ُتُؽْم ُأما ُؽْم  إِنا َهِذِه ُأما َوَأَكا َربه

[. كىي فريضة دينية كضركرة دنيكيةم دؿ عمى ذلؾ القرآف كالسنة ِٗ]األنبياء  َفاْظُبُدونِ 
ُقواْ  النبكيةم قاؿ تعالى:  ٓ  َ [م كقاؿ: َُّ]آؿ عمراف:   َواْظَتِصُؿوْا بَِحْبِل اهللِّ ََجِقعًا َوَٓ َتَػرا

ابِِرينَ  ُؽمْ َتـَاَزُظوا َفَتْػَشُؾوا َوَتْذَهَب ِرَيُ  وا إِنا اهللَ َمَ  الصا [. كقد حذر اهلل ْٔ]األنفاؿ:  َواْصِزُ
ُقوْا    :تعالى مف التفرؽ في الديف كرتب عميو عذاب أليـم فقاؿ  َوَٓ َتُؽوُكوْا َكالاِذيَن َتَػرا

ْم َظَذ   [.َُٓعمراف:  ]آؿ   اٌب َظظِقمٌ َواْخَتَؾُػوْا ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلَبقنـَاُت َوُأْوَلائَِك هَلُ
ك: »نفسى الحقائًؽم حيث يقكؿ  كأما مف السنةم فقد أكد النبي  ـي أىخي  اٍلميٍسًم

م : »كيقكؿ  (ِ)«اٍلميٍسًمـً ال يىٍظًمميوي كىال ييٍسًمميوي  ـٍ ـٍ أىٍدنىاىي ًتًي م يىٍسعىى ًبًذمَّ ـٍ اٍلميٍسًمميكفى تىتىكىافىأي ًدمىاؤيىي
مىيٍ  ييًجيري عى ٍف ًسكىاىيـٍ كى مىى مى ـٍ يىده عى م كىىي ـٍ اىي ـٍ أىٍقصى العداء كاالقتتاؿ بيف  . كما اعتبر النبي (ّ)«ًي
م فقد قضى عمى مف يريد  المسمميف قريننا لمكفر يجب أف يتصدَّل لو المسممكف بكؿ حزـو

ًميعه عى »تفريؽ المسمميف بعد اجتماعيـ بالتقتيؿ فقاؿ:  ـٍ جى كي ـٍ كىأىٍمري ؿو مىٍف أىتىاكي كىاًحدو ييًريدي  مىى رىجي
ـٍ أىكٍ  اكي ـٍ فىاٍقتيميكهي  أىٍف يىشيؽَّ عىصى اعىتىكي مى  .(ُ)«ييفىرِّؽى جى

                                                           

كالحاكـ في المستدرؾ  ُٕٓٔكابف حباف في الصحيح   َُِٖٔ ( أخرجو أحمد بف حنبؿ في المسند ُ)
مف حديث أبي أمامة الباىميم بمثمو. كقاؿ الحاكـ: "اإلسناد كمو صحيح كلـ يخرجاه" كقاؿ  ُِِٕ

 األرنؤكط في التعميؽ عمى المسند: إسناده قكم.
 مف حيث عىٍبد اهلًل ٍبفى عيمىرى رىًضيى اهللي عىٍنييمىا. ِِْْ( صحيح البخارم: ِ)
اسحاؽ كقاؿ  مف طرؽ مختمفة منيا طريؽ يحيى بف سعيد كمحمد بف ِّٕٓداكد في سننو:  ( أخرجو أبكّ)

مف طرؽ أيضا منيا طريؽ عبد الرحمف بف  ِٖٓٔأبك داكد ركاية ابف اسحاؽ ببعض ىذام كابف ماجة 
مف طريؽ سميماف بف مكسى بمفظ مختمؼ جميعيـ عف عمرك بف  ُّٕٖشم كأخرجو الترمذم عيا

شعيب عف أبيو ]شعيب بف محمد بف عبد اهلل[ عف جده ]عبد اهلل بف عمرك بف العاص[. كقاؿ الترمذم 
 .َِِٖ"حسف غريب" كقاؿ األلباني: "حسف صحيح" صحيح الجامع 

ةى  َْْٗ( صحيح مسمـ: ُ)  .بف شريح  مف حديث عىٍرفىجى



 

-ُٕٗ- 

عمى نفس اليدلم فحرصكا عمى الكفاؽ كعدـ  كقد سار أصحاب النبي 
م فىًإنِّي أىٍكرىهي االٍخًتبل االختبلؼم قاؿ عمي  كفى كا كىمىا كيٍنتيـٍ تىٍقضي ؼى في خبلفتو لقضاتو: "اٍقضي

اًبي مىاعىةه أىٍك أىميكتى كىمىا مىاتى أىٍصحى تَّى يىكيكفى ًلمنَّاًس جى  .(ُ)"حى
كال شؾ أف ىذا المطمب الشرعيم بؿ ىذه الفريضة الدينيةم ىك أكلى األكلكياتم 

 كمقدـ عمى كؿ ما سكاه مف الكاجباتم ألنيا تعتبر في مقاـ الكسائؿ لبيرىا مف البايات.
مف ذلؾ في الحديث عػف ضػركرة الكحػدة كأىميتيػام فػذلؾ  كلسنا بصدد التفصيؿ أكثر

 أمر مفركغ منو ككاضح لدل كؿ مسمـ كاع.
 المبحث الثاني

 العامل السياسي ودوره في ظيور األحاديث الواىية
بعػػػد البحػػػث يمكػػػف القػػػكؿ بػػػأف مػػػف أكؿ األسػػػباب التػػػي أدت إلػػػى ظيػػػكر األحاديػػػث 

مكػذكب ىػك العامػؿ السياسػيم فمػف األسػباب الكاىية مػف الضػعيؼ جػدنا كالمكضػكع كالػكاىي كال
 السياسية لمكضع ىك:

 المطمب األول: وقوع الفتنة بين المسممين األوائل:
ـٍ  -رحمو اهلل–كيتبيف ذلؾ مف خبلؿ كممة محمد بف سيريف  المشيكرة حينما قاؿ: "لى

قىعىًت اٍلًفٍتنىةي  ـٍ فىييٍنظىري ًإلىى  -ثمافمقتؿ ع–يىكيكنيكا يىٍسأىليكفى عىًف اإًلٍسنىاًد فىمىمَّا كى الىكي قىاليكا سىم كا لىنىا ًرجى
" ـٍ ًديثييي ذي حى ييٍنظىري ًإلىى أىٍىًؿ اٍلًبدىًع فىبلى ييٍؤخى ًديثيييـٍ كى ذي حى أىٍىًؿ الس نًَّة فىييٍؤخى
(ِ). 

فيػػذه الكممػػة تفيػػد أف بػػدء الكضػػع كػػاف بسػػػبب سياسػػي كىػػك الفتنػػة التػػي كقعػػت أيػػػاـ 
ظيرت ركايات في فضائؿ الخمفاء الراشػديف أك بعضػيـم ثػـ انتشػرت ثـ مف بعدهم ف عثماف 

الخبلفػػات السياسػػيةم كانتشػػر معيػػا الكػػذب نصػػرة لطائفػػة أك خميفػػة كنحػػك ذلػػؾم ككػػذلؾ حينمػػا 
عصػػػفت الفتنػػػة بػػػيف معاكيػػػة كعمػػػي كظيػػػرت تيػػػارات سياسػػػية كثيػػػرة داخػػػؿ دكلػػػة اإلسػػػبلـ مثػػػؿ 

بم فأصػػبحت األحاديػػث تكضػػع نصػػرة ليػػذه المػػذاى الشػػيعة كالخػػكارج كالمعتزلػػة كغيرىػػا مػػف
المذاىب فتؤجه نػار الفتنػة كالفرقػة بػيف المسػمميف. كبػذلؾ يكػكف العامػؿ السياسػي ىػك مػف أكؿ 

                                                           

ًميٍّ  َّٕٕ( صحيح البخارم: ُ)  مكقكفنا. مف حديث عى
 .-رحمو اهلل–عف اٍبًف ًسيًريفى  ِٕ( صحيح مسمـ: ِ)



 

-ِٕٗ- 

العكامػػؿ التػػي أدت إلػػى ظيػػكر األحاديػػث الكاىيػػة. كسػػيأتي مزيػػد مػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ عنػػد 
 .-بإذف اهلل تعالى–لثالث الحديث عف الركايات الكاىية في باب الخبلفة كالممؾ مف المبحث ا

 بما يوافق أىوائيم: المطمب الثاني: التقرب لمحكام والسالطين
م فقػػد كضػػع حػػديثان فػػي فضػػؿ (ُ)كذلػػؾ كمػػا فعػػؿ غيػػاث بػػف إبػػراىيـ النخعػػي الكػػذاب
مىاـ. كذلؾ أنو دخؿ عمى الميدمم ككاف الميدم مىاـم فقيػؿ ًلبيػاث  المعب بالحى ييحب المعب بالحى

ثػـ زاد  –إال فػي نصػؿ أك خػٌؼ أك حػافر  ال سػبؽ»مػؤمنيف. فجػاء بحػديث: ىػذا حػٌدث أميػر ال
 فأمر لػو الميػػػػدم بصٌرةم فمما قاـ مف عند الميدم قاؿ الميدم: أشيد أف «. جناح أك –فيو 

مىاـ قفاؾ قفا كٌذابم فمما خرج أمر الميدم بذبح الحى
(ِ). 

 دائو:من ِقَبل أع المطمب الثالث: الزندقة والطعن في ا سالم
فبعػػد أف نصػػر اهلل المسػػمميفم كفػػتح عمػػييـ الػػببلدم كمكػػنيـ مػػف العبػػادم أدرؾ الزنادقػػة 
م فمبسكا لباس اإلسبلـ غشان كنفاقػانم كقصػدكا  كأعداء اإلسبلـ أف قكة اإلسبلـ ال تيقاـك بعد اليـك
يقاع الخبلؼ كاالفتراؽ في المسمميف. قاؿ حماد بػف زيػد: كضػعت الزن ادقػة بذلؾ إفساد الديف كا 

–م كىػذا بحسػب مػا كصػؿ إليػو عممػو كاختبػاره (ّ)أربعة عشػر ألػؼ حػديث" عمى رسكؿ اهلل 
ال -رحمػػو اهلل فقػػد نقػػؿ المحػػدثكف أف زنػػديقان كاحػػدان كضػػع أربعػػة آالؼ  فػػي كشػػؼ كػػذبيام كا 

ليضػػرب عنقػػو قػػاؿ: "كضػػعت فػػيكـ أربعػػة آالؼ  (ْ)حػػديث. فقػػالكا: لمػػا أخػػذ ابػػف أبػػي العكجػػاء
. كلقػػد أثػػر كضػػعيـ فػػي اإلسػػبلـ أقػػبح التػػأثير ففػػرؽ (ُ)الحػػبلؿ كأحػػؿ الحػػراـ"حػػديث أحػػـر فييػػا 

 اإلسبلـ ىك الحؽ الذم ال يقبؿ الخبلؼ كال التعدد. بيف المسمميف شيعان كمذاىب مع أف

                                                           

لساف  ٕٕٔٔ( غياث ىك أبك عبد الرحمف النخعي الككفي متركؾ اتيـ بكضع الحديث. تاريخ ببداد: ُ)
 . ُُّ/ٔالميزاف: ابف حجرم 

ضكعم كالمتيـ فيو غياث بف إبراىيـ النخعيم انظر: تنزيو الشريعة: مك « كال جناح»( الحديث بمفظة ِ)
 ِٕٔٓكحسنوم كأبك داكد  ََُٕ. كىك صحيح بدكف ىذه المفظةم فقد أخرجو الترمذم: ُٔ/ُالكنانيم 
 .ْٖٕٗعف أبي ىريرة. كصححو األلباني. صحيح الجامع:  ُّٗٓكالنسائي 

 .ُّ/ُ( الضعفاء الكبير لمعقيمي: ّ)
ي العكجاء ىذا ىك عبد الكريـ بف أبي العكجاءم خاؿ معف بف زائدةم زنديؽم قتمو محمد ابف سميماف ( ابف أبْ)

 .ِِْ/ٓسميماف الياشمي األمي. انظر: لساف الميزاف البف حجر: 
 ( المصدر السابؽ.ُ)



 

-ّٕٗ- 

 المطمب الرابع: قصد التفرقة بين المسممين :
َرَمُؽْم ِظـْااَد اهللاِ إِنا َأْكاا   :كذلػؾ بػذـ بعػض األجنػػاس أك األلػكافم كمخالفػة قػكؿ اهلل 

دعػػػػكني مػػػػف السػػػػكداف إنمػػػػا األسػػػػكد لبطنػػػػو »[ كذلػػػػؾ مثػػػػؿ ركايػػػػة: ُّ]الحجػػػػرات: َأْتَؼاااااُكْم 
بػبلؿ بػف ربػاح  . فيذا طعف في الجنس األسكدم متناسيف أف مػف أصػحاب النبػي (ُ)«كفرجو

ككػاف أسػػكدنام ككػػذلؾ كػػاف عطػػاء بػف أبػػي ربػػاح 
 مػػف كبػػار عممػاء مكػػة ككػػاف يخضػػع لػػو (ِ)

 الممكؾ كالخمفاء كيأتكنو كيستفتكنو. 
قاؿ الشيخ األلبػاني بعػد أف حكػـ عمػى الحػديث بالكضػع: "كىػذا أقػؿ مػا يقػاؿ فػي ىػذا 
الراكم لحديث الترجمة؛ فإنو باطؿ ظاىر البطبلف؛ لمخالفتو لما ىك معمـك بالضركرة مػف ديػف 

نمػػا عمػػى العمػػ ـٍ اإلسػػبلـ؛ أف المػػدح كالقػػدح لػػيس عمػػى المػػكف كالجػػنس؛ كا  مىكي ؿ الصػػالح ًِإفَّ أىٍكػػرى
{ الحجرات  ـٍ  .(ّ)"ًُّعندى المًَّو أىٍتقىاكي

إذان: ىذه األحاديث التي تفرؽ شمؿ األمةم كتفضؿ أجناسان عمى أجنػاسم كعرقػان عمػى 
 عرؽ إنما ىي مف مفرزات الجاىميةم فصيبت بيذه األحاديث المكضكعة تفرقةن لشمؿ األمة.

 المبحث الثالث
 لواىية في اختالف األمة سياسًيادور الروايات ا

كىػػذا المبحػػث يبػػيف مػػدل مسػػاىمة الركايػػات الكاىيػػة فػػي تباعػػد كافتػػراؽ المسػػمميف فػػي 
شتى المجاالت كبخاصة في الجانب السياسي في القركف األكلىم كىػي الركايػات الكاىيػة التػي 

شػػتت شػػمؿ  كضػػعيا أنصػػار المػػذاىب كاألحػػزاب السياسػػية منػػذ فجػػر التػػاريخ اإلسػػبلميم كالتػػي
                                                           

اًلًد ٍبًف ميحى  ِّّٖم كابف أبي حاتـ في العمؿ  َِٓ( أخرجو العقيمي في الضعفاء: ُ) مَّدو كبلىما مف طريؽ خى
م سىٍيفو ًميِّ ٍبًف حي ًمًؾم مىعى عى ٍبًد اٍلمى ًليدى ٍبفى عى رىٍجنىا نىتىمَّقىى اٍلكى : خى بىٍيًرم عىٍف أىًبيًوم قىاؿى تَّى ًإذىا كينَّا  ًمٍف آًؿ الز  حى

دَّثىٍتًني أيـ  أيمِّ  ًمي  ٍبفي حيسىٍيفو حى كىاًبنىام فىقىاؿى عى بىًشي  ًلرى كقاؿ ابف  يم عىًف النًَّبيِّ ًببىٍعًض الطًَّريًؽ عىرىضى حى
" كقاؿ العقيمي: "كفي ىذا المتف ركاية أخرل مف  اًلده مىٍجييكؿه م كخى ًديثه ميٍنكىره أبي حاتـ قىاؿى أىًبي: "ىىذىا حى

ا ليف ال يثبت". كقاؿ األلباني: مكضكع. السمسمة الضعيفة:   .ِٕٕكجو أيضن
.  ( عطاء بف أبي رباح: مف سادات التابعيفم شىٍيخي ِ) ًشي  مىٍكالىىيـم المىكِّي  مَّدو القيرى م أىبيك ميحى ـً رى م ميٍفًتي الحى اإًلٍسبلىـً

م م أىٍعرىجى م أىٍفطىسى ؿَّ م أىشى كىافى عىطىاءه أىٍعكىرى م كى كىافى يىٍعمىؿي المىكىاًتؿى م كى دى: أىبيٍكهي نيٍكًبي  دى. مات  قىاؿى أىبيك دىاكي أىٍسكى
 .ٖٔ/ٗ: . انظر: سير أعبلـ النببلءُُْسنة 

 .ُِّٗ( السمسمة الضعيفة: ّ)



 

-ْٕٗ- 

األمػػػػة كفرقػػػػت جماعتيػػػػام بنصػػػػيا عمػػػػى تفضػػػػػيؿ مػػػػذىب عمػػػػى مػػػػذىبم أك أشػػػػخاص عمػػػػػى 
بمػػػد عمػػػػى بمػػػدم كمػػػػا شػػػابو ذلػػػػؾم ممػػػا كضػػػػعو الكضػػػػاعكف  أشػػػخاصم أك أمػػػػة عمػػػى أمػػػػةم أك

 كالكذابكف نصرة لدعكاتيـ ككيدنا لبيرىـ.
كقبػػؿ الشػػركع فػػي عػػرض ىػػذه الركايػػات ال بػػد مػػف اإلشػػارة إلػػى كجػػكد ركايػػات كاىيػػة 

 كنت مف أمر اختبلؼ األمةم كأعطت سمة جميمةم بأف الخبلؼ رحمة كسعة في الديف.ى
فيذه الركايات تسكغ ألصحاب األفكار الضالة كالمنحرفة الخارجة عف جماعة 

 .(ُ)«اختبلؼ أمتي رحمة: »المسمميف كجكدىـم كمف ىذه الركايات ما ينسب إلى النبي 
يح ككثيران ما يقاؿ مف فكؽ المنابر كىذا القكؿ مشيكر جدان عمى أنو حديث صح

كينشر في صفحات الجرائد كيذاع في مجالس الناس كمنتدياتيـم كالحقيقة أف األمر بخبلؼ 
ذلؾم فيك حديث ال أصؿ لو. كقد كاف لو أثره السيء عمى افتراؽ األمة في شتى المجاالت 

ختبلؼ رحمة ! فإذا كاف بما فييا األحكاؿ السياسية كاألحكاـ الفقييةم كيؼ ال كىك يجعؿ اال
عف ىذه  -رحمو اهلل–االختبلؼ رحمةم فيؿ يككف االجتماع عذاب ف! قاؿ العبلمة ابف حـز 

الركاية: "كىذا مف أفسد قكؿ يككف؛ ألنو لك كاف االختبلؼ رحمة لكاف االتفاؽ سخطانم كىذا 
 .(ِ)ط"اختبلؼم كليس إال رحمة أك سخ ما ال يقكؿ بو مسمـ؛ ألنو ليس إال اتفاؽ أك

ف مف آثار ىذا الحديث السيئة أف كثيران مف  -رحمو اهلل–كيقكؿ العبلمة األلباني  "كا 
المسمميف يقركف بسببو االختبلؼ الشديد الكاقع بيف المذاىب األربعةم كال يحاكلكف أبدان 

.. فمك كانكا يتأممكف  الرجكع بيا إلى الكتاب كالسنة الصحيحة كما أمرىـ بذلؾ أئمتيـ 
[ ِٖ ]النساء:  َوَلْو َكاَن ِمْن ِظـِد َغْرِ اهللاِ َلَوَجُدوا فِقِه اْختًِلفًا َكِِراً  تعالى في حؽ القرآف قكلو 

فا ية صريحة في أف االختبلؼ ليس مف اهللم فيكؼ يصح إذف جعمو شريعة متبعة كرحمة 
                                                           

م كقاؿ ركاه الشيخ نصر المقدسي في كتاب ُٕ( ذكره القارم في األسرار المرفكعة في األخبار المكضكعة ُ)
كركاه البييقي في المدخؿ" قمت: كجدتو في المدخؿ الى السنف الكبرل:  -كلـ أقؼ عميو–الحجة مرفكعنا 

كقاؿ العراقي عف إسناد البييقي: "ضعيؼ" « حابي لكـ رحمةاختبلؼ أص»في حديث طكيؿ كفيو  ُِٓ
كقاؿ األلباني عف الحديث: "ال أصؿ لوم كلقد جيد المحدثكف في أف يقفكا لو عمى سند فمـ يكفقكا". 

 .ٕٓم كالسمسمة الضعيفة: ْٕانظر: المبني عف حمؿ األسفار: العمـ 
 .ُٔ/ٓ( اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ: ِ)



 

-ٕٗٓ- 

اجب محاكلة ف!". ثـ يقكؿ: "كجممة القكؿ أف االختبلؼ مذمـك في الشريعةم فالك  منزلة
َوَٓ َتـَاَزُظوا َفَتْػَشُؾوا  التخمص منو ما أمكف؛ ألنو مف أسباب ضعؼ األمة كما قاؿ تعالى 

[ أما الرضا بو كتسميتو رحمة فخبلؼ ا يات الكريمة ْٔ]األنفاؿ:   َوَتْذَهَب ِرَيُؽمْ 
 .(ُ)"المصرحة بذمو كال مستند لو إال ىذا الحديث الذم ال أصؿ لو عند رسكؿ اهلل 

أما عف اختبلؼ الصحابة فيناؾ فرؽ بيف اختبلفيـ كاختبلؼ أىؿ األىكاءم 
فالخبلؼ بيف الصحابة كقع مع كراىتيـ الشديدة لمخبلؼم باإلضافة إلى تحمييـ بركح 
التحابب كالتكادد رغـ اختبلفيـم كتحمييـ بمصداقية كنزاىة ترجعيـ إلى الحؽ عند ظيكرهم أما 

قع رغـ معرفة الكثير مف المختمفيف لمحؽ كالصكابم كما ىذا إال كبرنا االختبلؼ اليـك فإنو كا
منيـ عف أف يرجعكا إلى الحؽ كيقركا بالخطأم بؿ االختبلؼ اليـك يتخذ كسيمة كمبرر لمشقاؽ 
كاإلضرار باألمة بالخركج عف جماعتيا مف قبؿ المختمفيفم باإلضافة إلى عدـ كجكد المحبة 

نما   .(ِ)األحقاد كالضبائف كالكراىية العمياء"كال التكادد بينيـم كا 
:  قاؿ ابف القاسـ: سمعت مالكنا كليثنا يقكالف في اختبلؼ أصحاب رسكؿ اهلل 

 .(ّ)"ليس كما قاؿ ناس: )فيو تكسعة( ليس كذلؾ إنما ىك خطأ كصكاب"
فخٌطأ  كقاؿ المزني صاحب اإلماـ الشافعي: "كقد اختمؼ أصحاب رسكؿ اهلل 

ام ك  نظر بعضيـ في أقاكيؿ بعض كتعقبيام كلك كاف قكليـ كمو صكابنا عندىـ بعضيـ بعضن
في غير مسألة أنو قاؿ: أقكؿ فييا برأيي فإف يؾ  لما فعمكا ذلؾم كقد جاء عف ابف مسعكد 

ف يؾ خطأ فمني كأستبفر اهلل مف  . كغضب عمر بف الخطاب (ْ)صكابنا فمف اهللم كا 
كعب كابف مسعكد في الصبلة في الثكب الكاحد .. فقاؿ: ال أسمع أحدنا  اختبلؼ أيبي بف

 .(ُ)يختمؼ فيو بعد مقامي ىذا إال فعمت بو كذا ككذا"
                                                           

 .ٕٓيفة: ( السمسمة الضعُ)
 .ِٔ: األلبانيم ( انظر ىذا المعنى: صفة صبلة النبي ِ)
م ّ)  .ُّٕ/ٔ( اإلحكاـ: ابف حـز
عف ابف مسعكد كفيو قصة كقاؿ  ُّٕ/ٗم كابف أبي شيبة: َْٔ/َّ( األثر أخرجو أحمد في المسند: ْ)

 األرنؤكط: إسناده صحيح عمى شرط مسمـ.
 .ُٕٔ/ِ( جامع بياف العمـ كفضمو: ابف عبد البرم ُ)



 

-ٕٗٔ- 

 المطمب األول: روايات واىية في باب الخالفة والوالية:
كذلػؾ  فإف اختبلؼ األمة في بػاب الخبلفػة كالكاليػة كقػع منػذ القػركف األكلػى لئلسػبلـم

بعػػد أف افترقػػت األمػػػة إلػػى جماعػػات مختمفػػػةم فأخػػذ غػػبلة كػػػؿ جماعػػة فػػي كضػػػع مػػا ينصػػػر 
 دعكتيـ كمذىبيـ مف أحاديث كركاياتم كفيمف يككف لو حؽ اإلمامة كالخبلفة.

 أواًل: فتنة عثمان ودور الروايات الواىية فييا:
فنجػد  عفػاف  فإذا نظرنا ألسباب كقكع الفتنة األكلى كىػي مقتػؿ الخميفػة عثمػاف بػف

 (ُ)م أثيػػػرت مػػػف قبػػػؿ الزنادقػػػة كدعػػػاة الفتنػػػة كػػػابف سػػػبأ الييػػػكدمأنيػػػا ركايػػػات كاىيػػػة ضػػػده 
ضرب عمار بف ياسر حتى فتؽ أمعاءهم كأنو ضػرب  كرجالوم كالتي كاف منيا: أف عثماف 

ـى بػػػف مػػػركاف بعػػػد أف نفػػػاه  ػػػ    ابػػػف مسػػػعكد حتػػػى كسػػػر أضػػػبلعو كمنعػػػو عطػػػاءهم كأنػػػو رد الحكى
 م كمنيا أعطى مركاف خيمس أفريقية ! كغيرىا الكثير. رسكؿ اهلل

 -رحمػػػو اهلل-كفػػػي رد ىػػػذه الركايػػػات الكاىيػػػة يقػػػكؿ القاضػػػي أبػػػك بكػػػر ابػػػف العربػػػي 
بالنسبة لضربو عمار: "ىذا كمو باطؿ سندان كمتنان كلك أنو فتؽ أمعػاءه مػا عػاش أبػدان .. كيقػكؿ 

 .(ِ)بف مسعكد فيك زكر ككذب": أما ضرب عثماف العف ضربو لعبد اهلل بف مسعكد 
كـى فيقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيميو  : "طعف كثير مف أىؿ -رحمو اهلل-كأما رد ه لمحى

العمـ في نفيو كقالكا ذىب باختيارهم كقصة نفي الحكـ ليست في الصحاح كليس ليا إسناد 
ذا كاف النبي   بالنفي لـ قد عزر رجبلن  يعرؼ بو أمرىا .. كقالكا ىك ذىب باختياره ... كا 

يمـز أف يبقى منفينا طكؿ الزماف فإف ىذا ال يعرؼ في شيء مف الذنكبم كلـ تأًت الشريعة 
ا  .(ُ)بذنب يبقي صاحبو منفينا دائمن

مػػػس أفريقيػػػة لكاحػػػد يقػػػكؿ ابػػػف العربػػػي  : "لػػػـ -رحمػػػو اهلل-كأمػػػا عػػػف ركايػػػة إعطػػػاؤه خي
مػػسم كينفػػذ فيػػو مػػا  يصػػح. عمػػى أنػػو قػػد ذىػػب مالػػؾ كجماعػػة إلػػى أف األمػػاـ يػػرل رأيػػو فػػي الخي

                                                           

م قيؿ: كاف ييكدينا ( عبد اهلل بف سبأ الييكدمم رأس السبأية مف غبلة الزنادقة ككانت تقكؿ بألكىية عمي ُ)
كأظير اإلسبلـم كلعب دكرا كبيرا في التحريش بيف المسمميف أياـ الخميفة عثماف. انظر: لساف الميزاف: 

 .ٖٖ/ْم األعبلـ لمزركمي: ّْٖ/ْ
 .َُّ -ٖٕقكاصـ البف العربي: ( انظر: العكاصـ مف الِ)
 ُٔٔ/ٔ( انظر: منياج السنة البف تيمية: ُ)



 

-ٕٕٗ- 

أداهي إليػػو اجتيػػادهم كأفَّ إعطػػاءه لكاحػػد جػػائز. كأمػػا قػػكليـ إنػػو ضػػرب بالعصػػا فمػػا سػػمعتو ممػػف 
نما ىك باطؿ يحكى كزكر يينثي أطاع أك  . أىػ.(ِ)فياهلل كلمنيى" (ُ)عصىم كا 

كغيػػر ذلػػؾ مػػف االفتػػراءات كالركايػػات الكاىيػػة التػػي اسػػتخدميا دعػػاة الفتنػػة فػػي تييػػيه 
 .الناس عمى عثماف 

إال أنػو ال زالػت إلػى اليػـك بعػض كمف البريب أنو رغـ كضكح الحؽ في شأف عثمػاف 
كتكيؿ لو السػباب كالشػتائـم متأسػيف بأسػبلفيـ الػذيف   الفرؽ المنتسبة لئلسبلـ تعادم عثماف

 .(ّ)قتمكهم مثؿ فرقة اإلباضية
 ايات الواىية فييا:ودور الرو  -رضي اهلل عنيما–ثانًيا: فتنة عمي ومعاوية 

كلما اختمؼ عمي كمعاكية عمى الحكػـم كػاف لمركايػات الكاىيػة أكبػر األثػر فػي تكسػيع 
ذكػػاء نػػار الفتنػػة. فػػإذا مػػا نظرنػػا إلػػى الشػػيعة كخاصػػة مػػنيـ االثنػػى عشػػريةم فنجػػد أف  الفرقػػة كا 

مػػف عنػدىـ ركايػات تفيػد عقيػدة الػػنص اإلليػي عمػى األئمػةم التػي تػػرل أف األئمػة االثنػي عشػر 
م جػػاء فػػي تكليتػػو بعػػد النبػػي  -يزعمػػكف –م كأف النصػػي اإلليػػػي آؿ البيػػتم كأكليػػـ عمػػي 

 .كأنو أحؽ الناس بذلؾم بما فييـ أبك بكر كعمر كعثماف 
فمما يعتمد عميو الشيعة في عقيدة النص عمى األئمةم ما يركنو عف جابر بف    

ـ كبيف يدييا لكح فيو أسماء عبد اهلل األنصارم قاؿ: دخمت عمى فاطمة عمييا السبل
 محمد كثبلثة منيـ ثبلثة منيـ م القائـ  آخرىـ كلدىا فعددتي اثني عشر األكصياء مف

. فعند النظر في مصدر ىذه الركاية فنجد أنيا مف كتاب الكافي لمكمينيم كال يخفي (ُ)عمي"
كاالفتراء عمى عمى مف لو أدنى معرفة في الحديث ما يعنيو ىذا الكتاب مف الكضع كالكذب 

 كأصحابو. النبي 

                                                           

( ينثى: أم ييذاع كييظير. كالنثا مثؿ الثناء. إال أنو يككف في الخير كالشرم كالثناء في الخير خاصة. لساف ُ)
 .ِّْْ/ ٔالعرب: 

 .ُُّ -ُُِ( العكاصـ مف القكاصـ البف العربي: ِ)
 .ُِْاألمكية كالعباسية كظيكر فكر الخكارج: عمي الصبلبيم ( انظر: عصر الدكلتيف ّ)
سىٍيًف عىًف اٍبًف مىٍحبيكبو عىٍف أىًبيِْٓ/ُ( الكافي لمكميني: ُ) ًد ٍبًف اٍلحي مَّ مَّد ٍبف يىٍحيىى عىٍف ميحى كًد  . عف ميحى اري اٍلجى

ٍعفىرو  ٍبًد المًَّو اأٍلىنٍ  -عميو السبلـ-عىٍف أىًبي جى اًبًر ٍبًف عى اًرمِّ بو.عىٍف جى  صى



 

-ٕٖٗ- 

كأما إذا نظرنا في حاؿ إسناد ىذه الركاية فنجد مف النظرة األكلى أف فييا أبك 
الجاركد زياد بف المنذر األعمى الككفي الرافضيم قاؿ ابف معيف: "كذاب عدك اهلل ليس 
ب    يسكل فمسنا" كقاؿ أبك حاتـ بف حباف: "كاف رافضينا يضع الحديث في مثالب أصحا

 .(ُ)كيركم في فضائؿ أىؿ البيت أشياء ما ليا أصكؿم ال يحؿ كتب حديثو" رسكؿ اهلل 
 فعمى مثؿ ىذه الركاية بنت الشيعة عقيدتيـ النص اإلليي عمى األئمة.

ىذا إماـ ابف إماـ »أنو قاؿ عف الحسيف  كمف ىذه الركايات ما يركل عف النبي 
ـ اسمو كاسمي ككنيتو كنيتي يمؤل األرض عدالن أخك إماـ أبك أئمة تسعةم تاسعيـ قائمي

 . كغيرىا مف الركايات.(ِ)«كقسطنا كما ممئت جكرنا كظممنا
فمف أراد أف يمحِّص صٌحة ىذه العقيدة كيرل سندىام سيتبٌيف لو أف مستندىا 

اعيف ال  مجمكعة مف األحاديث كالركايات الكاىية سندان كمتنانم المركية مف قبؿ غبلة أك كضَّ
ـ بركاياتيـ أم حجة ميما كثرتم ثـ تبيف لو أف القرائف الخارجية مف آيات القرآف ككقائع تقك 

التاريخ كسير األئمة أنفسيـ؛ تؤكد عدـ صدكر تمؾ األحاديث كالركايات؛ كبالتالي عدـ صحة 
 .العقيدة التي أنبنت عمييا
 في الرد عمى ىذه العقيدة: -رحمو اهلل–فيقكؿ ابف تيمية 

قاؿ أف ىذا كذب عمى الشيعة؛ فإف ىذا ال ينقمو إال طائفة مف طكائؼ الشيعة أف ي أواًل:
 كسائر طكائؼ الشيعة تكذب ىذا.

أف يقاؿ ىذا معارض بما نقمو غير االثنى عشرية مف الشيعة مف نص آخر يناقض  ثانًيا:
 ىذا كالقائميف بإمامة غير االثنى عشر.

   فييـ مف نقؿ ىذا النص كال ذكره في كتاب  أف يقاؿ عمماء الشيعة المتقدمكف ليس ثالثًا:
 كال احته بو في خطاب كأخبارىـ مشيكرة متكاترة فعمـ أف ىذا مف اختبلؽ المتأخريف.

أف األحاديث التي نقميا الصحابة في فضائؿ أبي بكر كعمر كعثماف أعظـ تكاترنا عند  رابًعا:
 صم فإف جاز أف يقدح في نقؿ جماىير الصحابة لتمؾ ة مف نقؿ ىذا النػػػػػػػػػػػة كالخاصػػػػػػػػػػػػالعام

                                                           

 .ُٗٓ/ٗ( تيذيب الكماؿ لممزم: ُ)
 .ُٕٕ/ٖ( منياج السنة النبكية البف تيمية: ِ)



 

-ٕٗٗ- 

ف كاف القدح في ىذا متعذرنا ففي تمؾ أكلى  .(ُ)الفضائؿ؛ فالقدح في ىذا أكلىم كا 
كشػيعتو كتقديسػيـم كمػف ىػذه  كبناءن عمى ىذه العقيدة ظيػرت ركايػات إطػراء عمػي 

 الركايات:
رهم مخذكؿ مف خذلوم أنا عميان أمير البررةم كقاتؿ الفجرةم منصكر مف نص»ركاية: 

 فيذه ركاية مكضكعة. (ِ)«مدينة العمـ كعمي بابيام فمف أراد العمـ فميأت الباب
قػد أتػاكـ : »فأقبؿ عمي بػف أبػي طالػب فقػاؿ النبػي  "كنا عند النبي  كمنيا ركاية:

كالػػذم نفسػػي بيػػده إف ىػػذا كشػػيعتو ليػػـ »ثػػـ التفػػت إلػػى الكعبػػة فضػػربيا بيػػده ثػػـ قػػاؿ: « أخػػي
ائزكف يػػـك القيامػػةم ثػػـ قػػاؿ: إنػػو أكلكػػـ إيمانػػان معػػيم كأكفػػاكـ بعيػػد اهللم كأقػػكمكـ بػػأمر اهللم الفػػ

إِنا الاِذيَن آَمـاوا  قاؿ كنزلػت: « كأعدلكـ في الرعيةم كأقسمكـ بالسكيةم كأعظمكـ عند اهلل مزية

ياِة  اِت ُأْوَلئَِك هاْم َخاْرُ اْلَزِ اِلَ إذا  قػاؿ فكػاف أصػحاب محمػد  (مٕ)سػكرة البينػة: َوَظِؿؾوا الصا
أقبؿ عميى قالكا: "قد جاء خير البرية"
ا .(ّ)  كغيرىا الكثير.. كىي مكضكعة أيضن
فػػي الػػرد عمػػى مػػف يبػػالي فػػي فضػػائؿ عمػػيى  -رحمػػو اهلل–كفػػي ىػػذا يقػػكؿ ابػػف تيميػػة 

كيدعي بأنيا أكثر مف فضائؿ أبػي بكػر كعمػر: "إف الفضػائؿ الثابتػة فػي األحاديػث الصػحيحة 
م كاألحاديػث التػي يػذكركنيا كأنيػا فػي  ألبي بكر كعمر أكثػر كأعظػـ مػف الفضػائؿ الثابتػة لعمػيى

الصحيح عند الجميػكر كأنيػـ نقمكىػا فػي المعتمػد مػف قػكليـ ككتػبيـ ىػك مػف أبػيف الكػذب عمػى 
عمماء الجميكرم فإف ىذه األحاديث التػي ذكرىػا أكثرىػا كػذب أك ضػعيؼ باتفػاؽ أىػؿ المعرفػة 

الػػػذم فييػػػا لػػيس فيػػػو مػػػا يػػػدؿ عمػػػى إمامػػة عمػػػيى كال عمػػػى فضػػػيمتو عمػػػى  بالحػػديثم كالصػػػحيح
بكر كعمرم بؿ كليست مف خصائصو بؿ ىي فضائؿ شاركو فييا غيرهم بخػبلؼ مػا ثبػت  أبي

                                                           

 .ُُٖ- ُٕٕ/ٖ( انظر: منياج أىؿ السنة البف تيمية: ُ)
مف حديث جابر بف عبد اهلل  ٕٖٖم كالخطيب في تاريخ ببداد: ُِٗ/ُ( ركاه ابف عدم في الكامؿ ِ)

م كالآلل  المصنكعة لمسيكطي: ّْٗائد المجمكعة لمشككاني: مرفكعنام قاؿ الذىبي "مكضكع" الفك 
 .ِٕٓ/ٔم كالسمسمة الضعيفة لؤللباني: َّّ/ُ

بوم كقاؿ األلباني في  م مف حديث جابر بف عبد اهلل ُّٕ/ِْ( أخرجو ابف عساكر في تاريخ دمشؽ: ّ)
دكنو لـ أجد ليما  : "مكضكعم كىذا إسناد مظمـ؛ أبك الزبير مدلسم كقد عنعنو. كمفِْٓٗالضعيفة 

 ترجمةم فأحدىما ىك ا فة".



 

-َٖٗ- 

مػػف فضػػائؿ أبػػي بكػػر كعمػػر فػػإف كثيػػرنا منيػػا خصػػائص ليمػػا ال سػػيما فضػػائؿ أبػػي بكػػر فػػإف 
 .(ُ)عامتيا خصائص لـ يشركو فييا غيره"

ذا مػػػا ن رضػػػي اهلل -ظرنػػػا لمطػػػرؼ األخػػػرم كنتيجػػػةن لمػػػا حػػػدث بػػػيف عمػػػي كمعاكيػػػة كا 
ػام فممػا  -عنيما ػا كفضػائؿ بنػي أميػة عمكمن نجد ركايات كضػعت فػي فضػائؿ معاكيػة خصكصن

 كضع مف مدح معاكية كالتنٌبؤ لو بالممؾ كالدعاء لو بالجنة:
  فإنػو أمػيفيا محمد اسػتكص بمعاكيػةم »فقاؿ:  منيا ركاية: جاء جبرئيؿ إلى النبي 

 .(ِ)«عمى كتاب الٌمو كنعـ األميف ىك
كبدكرىـ كضع الببلة مف خصـك معاكية مف الشيعة أك المتممِّقكف لمعباسػييف أحاديػث 

ليابا ليام كمنيػا ركايػة:  ا لنار الفتنة كا  إذا رأيػتـ معاكيػة عمػى »تقدح فيوم كتحط مف قدره تأجيجن
 .(ّ)«منبرم فاقتمكه

كليَّ مف بني أمية حتى كصمت الكالية إلى مركاف ابف  بؿ كانت النقمة عمى كؿ مف
الممعكفم  ىك الكزغ بف الكزغ الممعكف بف»فكيضع فيو أحاديثم كمف ذلؾ ما يركل:  (ُ)الحكـ

 .(ِ)«يعني مركاف بف الحكـ
                                                           

 .ّ/ٓ( منياج أىؿ السنة البف تيمية: ُ)
الممؾ إال  مف حديث ابف عباس كقاؿ: لـ يرك ىذا الحديث عف عبد َِّٗ( ركاه الطبراني في األكسط ِ)

خر ال مركاف تفرد بو محمد بف قطفم كقاؿ الييثمي: رجالو رجاؿ الصحيح إال كاحدنا ففيو ليفم كا 
 .ٓٗٓ/ٗأعرفو ! مجمع الزكائد: 

سعيد  م مف حديث أبيُٕٓ/ُم كالمجركحيف البف حباف: ُّْ/ٓ( أخرجو ابف عدم في الكامؿ: ّ)
في ترجمة الحكـ بف ظيير كنقؿ قكؿ ابف حباف: كاف  ّٖٔ/ِالخدرمم كذكره ابف حجر في التيذيب 

ذا الحديث. كانظر السمسمة الضعيفة: يشتـ الصحابة كيركم عف الثقات األشياء المكضكعات كمنيا ى
َّْٗ. 

( مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أميةم مف كبار التابعيفم شيد الجمؿ مع عائشة ثـ صفيف مع ُ)
معاكية ثـ كلي إمرة المدينة لمعاكيةم كبقي بالشاـ إلى أف مات معاكية بف يزيد بف معاكية فبايعو بعض 

 .ِّْٖبة في تمييز الصحابة البف حجر: ىػ. اإلصا ٓٔأىؿ الشاـ. تكفي عاـ 
ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف عىٍكؼو  ُْٖٔ( أخرجو الحكاـ في المستدرؾ ِ) ًحيحي  مف حديث عى ًديثه صى بوم كقاؿ ىىذىا حى

اهي" كرده الذىبي بقكلو: ال كاهللم كميناء  ـٍ ييٍخًرجى لى ٍسنىاًدم كى  -مكلى عبد الرحمف بف عكؼ أحد ركاتو–اإلًٍ
 .ّْٖحاتـ" كقاؿ األلباني: مكضكع. السمسمة الضعيفة:  كذبو أبك



 

-ُٖٗ- 

لعف  عمى ذلؾ فيقكؿ: "أما ما ذكره مف أف النبي  -رحمو اهلل–كيجيب ابف تيمية 
ل عمى المنبر فيذا الحديث ليس في شيء مف كتب اإلسبلـ التي معاكية كأمر بقتمو إذا رؤ 

يرجع إلييا في عمـ النقؿم كىك عند أىؿ المعرفة بالحديث كذب مكضكع مختمؽ عمى النبي 
  كمما يبيف كذبو أف منبر النبي ..  قد صعد عميو بعد معاكية مف كاف معاكية خيرنا منو

د عميو لمجرد الصعكد عمى المنبر كجب قتؿ باتفاؽ المسمميفم فإف كاف يجب قتؿ مف صع
ىؤالء كميـ .. كمعاكية ممف حسف إسبلمو باتفاؽ أىؿ العمـم كليذا كاله عمر بف الخطاب 

  مكضع أخيو يزيد بف أبي سفياف لما مات أخكه يزيد بالشاـ .. كعمر لـ يكف تأخذه في
 .(ُ)اهلل لكمة الئـ كليس ىك ممف يحابى في الكالية"

 راع بني أمية وبني العباس ودور الروايات الواىية فيو:ثالثًا: ص
كما كاف لمركايات الكاىية ظيكر كاضح في الصراع بيف بني أمية كبني العباسم 
فقد كاف لببلة الفريقيف دكر كبير في ظيكر ركايات كاىية كمكذكبة في فضائؿ الخمفاء 

 العباسييفم كفضائؿ بني العباس ككؿم كمف ذلؾ:
أريت بني مركاف يتعاكركف عمى منبرم فساءني ذلؾم كرأيت بني »منيا ركاية 

 .(ِ)«العباس يتعاكركف منبرم فسرني ذلؾ
كغيرىا  .(ُ)«فيكـ النبكة كالمممكة»قاؿ لمعباس:  كمنيا ما جاء أف رسكؿ الٌمو 

 الكثير. بؿ كضعت أحاديث تنص كتصرح عمى أف الميدم مف العباسييف: 
ىذا عمي أبك الخمفاء األربعيفم أجكد »يقكؿ فييا:  منيا ركاية منسكبة لمنبي 

 كر كالميدمم بي يا عـ فتح الٌمو ىذا األمر ػػػػػػػكلده السفاح كالمنص ام مف ػػػػػػػػػػػػقريش كفنا كأجممي

                                                           

 .ُِٔ/ْ( منياج السنة النبكية: ُ)
م عف ثكبافم قاؿ الييثمي: فيو زيد بف معاكية كىك متركؾ. ٔٗ/ِ( أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير: ِ)

 .ِْٖٕم كقاؿ األلباني: ضعيؼ جدنا. السمسمة الضعيفة ِْٕٗمجمع الزكائد: 
م مف حديث أبي ىريرةم قاؿ  َُٗٗم كابف عدم في الكامؿ: ِٕٖٔلبييقي في دالئؿ النبكة: ( أخرجو اُ)

      : تفرد بو ابف شبيب ْٖٔم كقاؿ ابف الجكزم في العمؿ المتناىيػػة ّٗ/ِالذىبي: منكر. السير: 
لباني: قاؿ ابف حباف: ال يجكز االحتجاج بو ككاف فضمؾ الرازم يحؿ ضرب عنقوم كقاؿ األ -عبد اهلل-

 .ِْٕٔمنكر. الضعيفة: 
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 . إشارة إلى الميدم. (ُ)«كسيختمو برجؿ مف كلدؾ
ة بيف المسمميفم كلذلؾ فإف ىذه الركايات كاف ليا الدكر الكبير في تأجيه نار الفرق

 بمدح فبلف كالطعف في فبلف.
قاؿ ابف القيـ: "كأما ما كضعو الرافضة في فضائؿ عميى فأكثر مف أف يعدم قاؿ 

كأىؿ  : كضعت الرافضة في فضائؿ عمي (ِ)الحافظ أبك يعمى الخميمي في كتاب اإلرشاد
ـ مف ذلؾ لكجدت البيت نحك ثبلث مئة ألؼ حديث. كال تستبعد ىذا فإنؾ لك تتبعت ما عندى

األمر كما قاؿ. كمف ذلؾ ما كضعو بعض جيمة أىؿ السنة في فضائؿ معاكية ابف أبي 
 م قاؿ إسحاؽ بف راىكيو: ال يصح في فضائؿ معاكية بف أبي سفياف عف النبي سفياف 
 شيء.

: كمراده كمراد مف قاؿ ذلؾ مف أىؿ الحديث أنو لـ يصح -أم ابف القيـ –قمت 
ال فما صح عندىـ في مناقب الصحابة عمى العمـك كمناقب حديث في مناقبو  بخصكصوم كا 
 داخؿ فيو. قريش فمعاكية 

كمف تمؾ األحاديث في ذـ معاكيةم ككؿ حديث في ذمو فيك كذبم ككؿ حديث في 
ذـ عمرك بف العاص فيك كذبم ككؿ حديث في ذـ بني أمية فيك كذبم ككؿ حديث في 

كذبم ككؿ حديث في تحريـ كلد العباس عمى النار فيك  مدح المنصكر كالسفاح كالرشيد فيك
كذبم ككذا كؿ حديث في ذكر الخبلفة في كلد العباس فيك كذبم كحديث عدد الخمفاء مف 

 .(ُ)كلد العباس كذبم ككذلؾ أحاديث ذـ الكليد كذـ مركاف بف الحكـ
 المطمب الثاني: روايات واىية في تفاضل البمدان:

ية ظيكر في المفاضمة بيف األقاليـ كالبمدافم إثارة لمنعرات كما كاف لمركايات الكاى
 الجاىمية كالعصبية المقيتة التي أماتيا اإلسبلـم مف التفاخر باألحساب كاألنساب كالقكميات.

                                                           

 -محمد بف زكريا الببلب - ( أخرجو السيكطي مف حديث ابف عباس كقاؿ: مكضكعم المتيـ بو الببلبيُ)
 .ّٕٗ/ُالآلل  المصنكعة في األحاديث المكضكعة: 

 .َُٔرشاد في معرفة عمماء الحديث الخميمي: ( اإلِ)
 .ُُٖ -ُُٔ/ُ( انظر: المنار المنيؼ البف القيـ: ُ)



 

-ّٖٗ- 

فقد كضعت أحاديث في فضؿ الشاـ ككنيا مقر الخبلفة األمكيةم كأحاديث في ذـ 
 ثكرات المتكاصمة ضد األمكٌييف.ال العراؽ معقؿ المعارضة كأنصار عمٌيم كمكطف

إف األبداؿ بالشاـ يككنكفم كىـ أربعكف رجبلنم بيـ تسقكف »فمف ىذه الركايات: 
 .(ُ)«البيثم كبيـ تنصركف عمى أعدائكـ كيصرؼ عف أىؿ األرض الببلء كالبرؽ

بؿ منيا ركايات تجعؿ مدائننا مف مدائف الجنة كأخرل مف مدائف النارم كىي ركاية: 
كبيت المقدس كدمشؽم كأما مدائف النار  ائف مف مدائف الجنةم مكة كالمدينة أربع مد»

 .(ِ)«فالقسطنطينية كطبرية كأنطاكية كصنعاء
قدـ عمينا عمػر بػف الخطػاب الشػاـ   : عف أبي إدريس قاؿ كفي ذـ العراؽ كأىميا يركل 

يػػا أميػػر المػػؤمنيف مػػف أعيػػذؾ بػػاهلل   : "إنػػي أريػػد أف آتػػي العػػراؽم فقػػاؿ لػػو كعػػب األحبػػار  : فقػػاؿ
بيػا تسػعة أعشػار الشػر ككػؿ داء عضػاؿ كعصػاة الجػف   : قػاؿ  ف قاؿ كما تكػره مػف ذلػؾ   !  ذلؾ

 .(ّ)" كىاركت كماركتم كبيا باض إبميس كفرخ
 كىذا كمو إما مكضكع أك منكر أك ضعيؼ كما ىك مثبت في حاشية البحث.

فاألقربم ثـ األنصارم ثـ  أكؿ مف أشفع لو مف أمتي أىؿ بيتيم ثـ األقرب»كمنيا 
 .(ُ)«مف آمف بي كاتبعنيم ثـ اليمفم ثـ سائر العربم ثـ األعاجـم كمف أشفع لو أكال أفضؿ

                                                           

م مف حديث عمي بف أبي طالب كقاؿ: ىذا منقطع بيف ِٖٗ/ُ( أخرجو ابف عساكر في تاريخ دمشؽ: ُ)
 .ِّٗٗكعمي فإنو لـ يمقوم كقاؿ األلباني: ضعيؼ. الضعيفة:  -بف عبيد الحضرمي-شريح 

عف أبي ىريرةم كقاؿ ىذا حديث غريب مف حديث محمد  َِِ/ُ( أخرجو ابف عساكر في تاريخ دمشؽ: ِ)
ابف مسمـ الطائفي عف الزىرم كالمحفكظ حديث الكليد بف محمد المكقرم .. كأخرجو الطبراني في مسند 

الزىرم  م عف عتبة بف عبد السمميم نحكهم كقاؿ ابف عدم كىذا منكر ال يركيو عفَُٔ/ِالشامييف: 
 .ُْٗ/ُ. كذكره السيكطي في الآلل  المصنكعة: ّٕ/ٕغير المكقرم. الكامؿ البف عدم: 

م عف أبي إدريس كفي إسناده عمرك بف كاقد كىك منكر ُٗٓ/ُ( أخرجو ابف عساكر في تاريخ دمشؽ: ّ)
 .َُِ/ٖكانظر: تيذيب التيذيب البف حجر:  ِٗٗٔم كِٖٗٔالحديث. التاريخ الكبير لمبخارم: 

مف  ِّٖ/ِم كابف عدم في الكامؿ: ُِٕٖم كاألكسط: ُِْ/ُِ( أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير: ُ)
حديث ابف عمرم كذكره السيكطي في مكضكعاتو كنقؿ قكؿ الدارقطني: تفرد بو حفص عف ليثم قاؿ 

م كقاؿ األلباني: ّْٕ/ِالمؤلؼ: ليث ضعيؼ كحفص كذاب كىك المتيـ بو. الآلل  المصنكعة: 
 .ّّٕكع. الضعيفة: مكض
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فيذه األحاديث كغيرىا مما يزيد الفرقة بيف األمةم بالثناء عمى بمداف كذـ بمداف 
 أخرلم كبإثارة النعرات الجاىمية كالعصبية القكمية المقيتة.

: "كؿ حديث في مدح ببداد أك ذميا كالبصرة -رحمو اهلل–كزية قاؿ ابف قيـ الج
ككؿ حديث فيو أف مدينة  .كالككفة كمرك كعسقبلف كاإلسكندرية كنصيبيف كأنطاكية فيك كذب

 .(ُ)كذا ككذا مف مدف الجنة أك مف مدف النار فيك كذب"
ركايات فبل شؾ أف ليذه الركايات أكبر األثر في تكريس فرقة األمةم فبمثؿ ىذه ال

يستدؿ كيتمسؾ كيجادؿ أىؿ األىكاء عف أىكائيـم فإلى اليـك يستدؿ الرافضة عمى ضبلليـ 
بركايات فضائؿ الككفةم كركايات فضائؿ العراؽ كببدادم كفضائؿ النجؼ األشرؼ ككرببلءم 
بؿ كيقدسكنيا أعظـ مما يقدسكف الكعبة كالبيت الحراـم كىكذا غيرىـ مف أصحاب األىكاء 

 يعتز ببمده كمقر دكلتو. كالبدع كؿه 
 المطمب الثالث: روايات واىية تفاضل بين األجناس والجماعات والمذاىب:

كىذا مف األسباب التي بثت ركح العصبية كالقبمية كالعنصرية في األمةم بأف 
كضعت أحاديث تفاضؿ بيف األمـ كالشعكب كاألجناس كاأللكاف كالمباتم مع أف اإلسبلـ جاء 

م كىال ألىٍحمىرى »رر أف لمناس كافةم كق ًبيٍّ مىى عىرى ًميٍّ عى م كىال ًلعىجى ًميٍّ مىى أىٍعجى ًبيٍّ عى ال فىٍضؿى ًلعىرى
مىى أىٍحمىرى ًإال ًبالتٍَّقكىل دى عى دىم كىال أىٍسكى مىى أىٍسكى  .(ِ)«عى

حب قريش إيمافم كببضيـ » منيا ركايات تفضؿ العرب عمى غيرىـ مثؿ ركاية:
بضيـ كفرم كمف أحب العرب فقد أحبنيم كمف أببض العرب كفرم كحب العرب إيمافم كب

 .(ُ)«فقد أببضني

                                                           

 .ُُٕ/ُ( المنار المنيؼ البف القيـ: ُ)
مف حديث أبي نضرةم في حديث  ِّٗم كابف المبارؾ في مسنده ِّْٖٗ( أخرجو أحمد في المسند ِ)

م كقاؿ األلباني: إسناده صحيح. ِِٔٓمطكؿم قاؿ الييثمي: رجالو رجاؿ الصحيح. مجمع الزكائد: 
 كط في تعميقو عمى المسند.م ككذلؾ قاؿ األرنؤ ََِٕالصحيحة: 

. كقاؿ: "لـ يركه عف ثابت إال الييثـ". مف حديث أنس  ِّٕٓ( أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط: ُ)
م كقاؿ األلباني: ضعيؼ جدنا. َُْٔٔقاؿ الييثمي: كفيو الييثـ بف جماز كىك متركؾ. مجمع الزكائد: 

 . َُُٗالسمسمة الضعيفة: 
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: كعز اإلسبلـ ال يرتبط بعزة العربم بؿ قد يعزه -رحمو اهلل–يقكؿ الشيخ األلباني 
اهلل باألعاجـم كالتاريخ يشيد بذلؾم بيد أف ذلؾ ال ينافي أف يككف جنس العرب أفضؿ مف 

مف أفضمية جنس العرب ىك الذم عميو أىؿ السنة  جنس سائر األمـم ذلؾ ألف ما ذكرتو
ًإفَّ المَّوى : »كالجماعةم كيدؿ عميو مجمكعة مف األحاديث الكاردة في ىذا الباب منيا قكلو 

ٍيشو بىًنى ىىاًشـو  ٍيشنا ًمٍف ًكنىانىةى كىاٍصطىفىى ًمٍف قيرى لىًد ًإٍسمىاًعيؿى كىاٍصطىفىى قيرى اٍصطىفىى ًكنىانىةى ًمٍف كى
 .(ُ)«طىفىاًنى ًمٍف بىًنى ىىاًشـو كىاصٍ 

كجممة القكؿ: إف فضؿ العرب إنما ىك لمزايا تحققت فييـ فإذا ذىبت بسبب إىماليـ 
ال فضؿ لعربي عمى »إلسبلميـ ذىب فضميـم كمف أخذ بيا مف األعاجـ كاف خيرنا منيـم 

يء كمف ىنا يظير ضبلؿ مف يدعك إلى العركبة كىك ال يتصؼ بش« أعجمي إال بالتقكل
. كمف ىذه الركايات كذلؾ ركاية: (ِ)مف خصائصيا المفضمةم بؿ ىك أكركبي قمبنا كقالبنا !

أماف ألىؿ األرض مف البرؽ القكسم كأماف ألىؿ األرض مف االختبلؼ المكاالة لقريشم »
 .(ّ)«قريش أىؿ اهللم فإذا خالفتيا قبيمة مف العرب صاركا حزب إبميس

اتخذكا »رل تذميـ: فمما جاء في مدحيـ ركاية: كمنيا ركايات تمدح السكداف كأخ
 .(ُ)«السكداف فإف ثبلثة منيـ مف سادات أىؿ الجنةم لقماف الحكيـم كالنجاشيم كببلؿ المؤذف

                                                           

 حديث كاثمة بف األسقع. مف َٕٕٔ( أخرجو مسمـ: ُ)
 .َّْ/ُ( السمسمة الضعيفة: ِ)
م مف حديث ابف عباس. كقاؿ ْٖٗٔم كالحاكـ في المستدرؾ: ُٔٗ/ُُ( أخرجو الطبراني في الكبير: ّ)

اهم فرده الذىبي بقكلو: "قمت: كاهم كفي إسناده ضعيفاف" كذكره ابف  رِّجى ـٍ ييخى لى ٍسنىاًدم كى ًحيحي اإلًٍ الحاكـ: صى
كفيو خميد بف دعمه كقد ضعفو أحمد  ي المكضكعات كقاؿ: كىذا مكضكع عمى رسكؿ اهلل الجكزم ف

كالدارقطنيم كقاؿ يحيى: ليس بشيءم كقاؿ النسائي: ليس بثقةم كفيو محمد بف سميماف الحراني قاؿ    
 . ّٖٔ. كقاؿ األلباني: ضعيؼ جدنا. الضعيفة: ُّْ/ُأبك حاتـ الرازم منكر. 

مف حديث ابف عباسم قاؿ الذىبي: قاؿ ابف حباف باطؿ فيو  ُٖٗ/ُُي في الكبير: ( أخرجو الطبرانُ)
. كقاؿ الشككاني: ّْٓعف أبيف. تمخيص المكضكعات:  -راكو لممكضكعات-عثماف بف عبد الرحمف 

 ُٕٗقيؿ ال يصح في إسناده مف ال يحته بو كقد ذكره ابف الجكزم في مكضكعاتو. الفكائد المجمكعة: 
م كقاؿ َُْ/ُي: ال يصح أبيف يقمب األخبار كعثماف ال يحته بو. الآلل  المصنكعة: كقاؿ السيكط

 .ٕٖٔاأللباني: ضعيؼ جدنا. الضعيفة: 
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ككذلؾ منيا ركايات  .(ُ)« !!إنما األسكد لبطنو كفرجو»كمما جاء في تحقيرىـ: 
 .(ِ)«يؾشر الماؿ في آخر الزماف الممال»تحتقر المماليؾ مثؿ ركاية: 

كىذه كميا ركايات كاىيةم قاؿ القارم: كؿ أحاديث ذـ الحبشة كالسكداف كالمماليؾ 
 .(ّ)كميا ال تصح

الخبث سبعكف جزءنا؛ فجزء في الجف كاإلنسم كتسع » كمنيا ركايات تحتقر البربر:
 .(ْ)«كستكف في البربر

تميـم كخطباؤىا غرة العرب كنانةم كأركانيا »: كمنيا ركايات تفاضؿ بيف القبائؿ مثؿ
أسدم كفرسانيا قيسم كهلل تبارؾ كتعالى مف أىؿ السماكات فرسافم كفرسانو في األرض 

 .(ٓ)«قيس
مف أحسػف مػنكـ »مثؿ  بؿ أف منيا ما يرىب مف تعمـ لبات األمـ كالشعكب األخرل:

 .(ُ)«أف يتكمـ بالعربية فبل يتكممف بالفارسيةم فإنو يكرث النفاؽ
كايات تعمؿ عمى تشتيت األمة كتفرقتيا إلى جماعات كال شؾ أف مثؿ ىذه الر 

كمذاىب كأحزاب متناحرةم كتؤدم إلى ظيكر قكميات مختمفة يعتز أصحابيا بيا مستدليف 
 بأدلة كاىية.

                                                           

 . كقد سبؽ تخريجو في العكامؿ السياسية لظيكر الكضع.ِٕٕ( مكضكع. السمسمة الضعيفة لؤللباني: ُ)
في المكضكعاتم كأقره السيكطي. انظر: م كأكرده ابف  الجكزم َِٔ/ٔ( أخرجو ابف عدم في الكامؿ: ِ)

الجكزم:  م كمكضكعات ابفُُٖ/ِم كالآلل  المصنكعة لمسيكطي: ِّٕالمؤلؤ المصكع لمطرابمسي: 
ِ/ِّٓ. 

 .ّْٓ( انظر: أسنى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب لمحكت: ّ)
م عف عثماف بف عفاف ْٖٗ/ِم كالبسكل في المعرفة كالتاريخ: ِٕٖٔ( أخرجو الطبراني في األكسط: ْ)

مرفكعام كقاؿ: "ال يركل عف عثماف إال بيذا اإلسناد م تفرد بو يزيد بف أبي حبيب عف أبي ىانىء 
 .ِّٓٓحميد بف ىان " كقاؿ األلباني: ضعيؼ. الضعيفة: 

 .ُُِٓ. عف أبي ذر. قاؿ األلباني: باطؿ. الضعيفة: ّّٕٔ( أخرجو ابف عساكر في تاريخ دمشؽ: ٓ)
 َِِ/ُم عف ابف عمرم كذكره الشككاني في الفكائد المجمكعة: َُُٕلحاكـ في المستدرؾ: ( أخرجو اُ)

كقاؿ: في إسناده عمر بف ىاركف قاؿ الذىبي كذبو ابف معيف. كانظر: الآلل  المصنكعة لمسيكطي: 
 .ِّٓم كقاؿ األلباني: مكضكع. السمسمة الضعيفة: ِّٖ/ِ
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اعكا ىذه الركايات أصكالن كبرل في اإلسبلـ تساكم بيف العربي  فتناسى كضى
ن َذَكٍر كل: كالعجميم كاألبيض كاألسكدم كال تفاضؿ بينيـ إال بالتق ا َخَؾْؼـَاُكم من ا الـااُس إِكا َ ]َيا َأُّيه

َِى َوَجَعْؾـَاُكْم ُصُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنا َأْكَرَمُؽْم ِظـَد اهللاِ َأْتَؼاُكْم إِنا اهللاَ َظؾِقمٌ    َخبٌِر[َوُأك
 .[13احلجرات]

 ككما قاؿ الشاعر: 
 *** فبل تترؾ التقكل اتكاالن عمى النسب أال إنما التقكل ىي العز كالكـر

 فقد رفع اإلسبلـ سمماف فارس *** كقد كضع الشرؾ الشريؼ أبا ليب
 أحاديث واىية في شأن فرق أو مذاىب معينة:

فقد كضعت أحاديث تمدح مذاىب معينةم أك جماعات معينةم أك تذميام قاصديف 
كمف ذلؾ ما كضعو ماعة أك مذىب. بذلؾ الكيد السياسيم أك التنظير كحشد األتباع لكؿ ج

أحدىـ أك في ذميـ أك ذـ  غبلة المذاىب كجيمتيـ مف أحاديث في مدح األئمة األربعة أك
 أحدىـ:

كمف ذلؾ: ركايات تفاضؿ بيف المذىب الحنفي كالشافعي كتطعف في اإلماـ الشافعي 
س أضر عمى يككف في أمتي رجؿ يقاؿ لو محمد بف إدري»كذلؾ مثؿ ركاية:  -رحمو اهلل -

 .(ُ)«أمتي مف إبميسم كيككف في أمتي رجؿ يقاؿ لو أبك حنيفة ىك سراج أمتي
فيذه الركاية ركاىا الخطيب عف أبي ىريرة مرفكعنا كاقتصر عمى ما ذكره في أبي 

كقاؿ: مكضكعم كضعو محمد بف سعيد المركزم البكرقي ثـ قاؿ: ىكذا حدث بو في  حنيفة
لى مف تبع لو بخراسافف ثـ لما ذىب إلى  ببلد خراسافم العراؽ سئؿ: أال ترل إلى الشافعي كا 

أضر  كسيككف في أمتي رجؿ يقاؿ لو محمد بف إدريسم فتنتو»فحدث بيذا الحديث كزاد فيو: 

                                                           

أحد ركاتو  –عف أبي ىريرةم كقاؿ: ما كاف أجرأ ىذا الرجؿ  مَّٖ/ٓ( أخرجو الخطيب في تاريخ ببداد: ُ)
عف أنس كقاؿ:  ْٔ/ّعمى الكذب. كأخرجو ابف حباف في المجركحيف  -كىك محمد بف سعيد البكرقي

مف حدث بيذه األحاديث أك ببعضيا يجب أف ال يذكر في جممة أىؿ العمـ. كقاؿ الذىبي عف حديث 
 .ُٖٓم كانظر: الفكائد المجمكعة: ُُِمذىبي: أنس: فيو دجاالف. أحاديث مختارة ل
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أم أف ىذا الكضاع يضع مف األحاديث ما يتماشى مع البمد  (ُ)«عمى أمتي مف فتنة إبميس
ابتباء مصالح شخصية مف كراءىام أك تنفيرنا لمناس التي ىك نازؿ فييام إما تقربنا لحكاميا أك 

مف مذىب معيفم كتحقيرنا لمتبعيوم فإف العراؽ كانت آنذاؾ مكطف المذىب الحنفي حيث كلد 
حنيفة النعماف كانتشر مذىبو فييام فأراد ىذا الكضاع أف يمدح أبا  بيا إماـ المذىب أبك

لينفر الناس في العراؽ مف أف يتبعكا  -رحميما اهلل –حنيفة في العراؽم كيطعف في الشافعي 
 الشافعي كما اتبعو أىؿ خراساف.

نصرة  كىذا ىك ديدف أىؿ األىكاء؛ فإنيـ يستجيزكف الكذب عمى رسكؿ اهلل 
لمذىبيـم كتركيجا لبضاعتيـم كىذا ما كانت تفعمو الخكارج كنحكىـ مف أىؿ األىكاءم قاؿ 

ا مف الخكارج تاب كر  إف ىذه األحاديث ديف فانظركا »جع كىك يقكؿ: ابف لييعة: سمعت شيخن
 .(ِ)«عمف تأخذكف دينكـ م فإنا كنا إذا ىكينا أمرنا صيرناه حديثنا

ا مف ىذه الركايات: ركايات في مدح أصحاب الرايات السكد كالحث عمى  كأيضن
 يقتؿ عند»مكاالتيـ كنصرتيـم كىذا مف آثار الكضع في زمف الدكلة العباسية: كمنيا ركاية: 

كنزكـ ثبلثة كميـ ابف خميفةم ثـ ال يصير إلى كاحد منيـم ثـ تطمع الرايات السكد مف قبؿ 
م ثـ ذكر شيئنا ال أحفظو فقاؿ: فإذا رأيتمكه فبايعكه كلك  المشرؽ فيقتمكنكـ قتبلن لـ يقتمو قـك

مف  إذا رأيتـ الرايات السكد خرجت -كفي ركاية  -حبكنا عمى الثمهم فإنو خميفة اهلل الميدم 
 .(ُ)قبؿ خراساف فأتكىا كلك حبكا.. إلخ"

فيذه الركاية فييا دعكة التباع أصحاب الرايات السكدم كتدعكا لنصرتيـ كلك حبكنا 
عمى الثمهم كال شؾ أف لمثؿ ىذه الركايات أىداؼ سياسيةم فمف الكاضح أف حديث الرايات 

                                                           

اال  ُّٔ/ُم كجامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ البف األثير: َّٖ/ٓ( تاريخ ببداد لمخطيب الببدادم: ُ)
 أنو ذكر أف الحديث مف أحاديث مأمكف بف أحمد المركزم.

 .ُُٖ/ُ( الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع لمخطيب الببدادم: ِ)
عف ثكباف. كذكره  ُِٕٖكالبييقي في دالئؿ النبكة  ِِّٕٖكأحمد مختصرنا  َْْٖجو ابف ماجو (  أخر ُ)

م كقاؿ األلباني: منكر. ُٖ/ِكانظر: تنزيو الشريعة لمكناني:  ُْْٓابف الجكزم في العمؿ المتناىية 
 .ٖٓالسمسمة الضعيفة: 
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م ككانكا يبشركف بأف (ُ)ليـ السكد مف كضع العباسييف ألنيـ كانكا يتخذكف مف السكاد شعارنا
 الميدم منيـ.

قاؿ ابف كثير: "كال شؾ أف الميدم الذم ىك ابف المنصكر ثالث خمفاء بني 
العباسم ليس ىك الميدم الذم كردت األحاديث المستفيضة بذكرهم كأنو يككف في آخر 

ا"  .(ِ)الزمافم يمبل األرض عدالن كقسطنا كما ممئت جكرنا كظممن
ىذه الركايات دكر في فرقة األمةم كأنيا ساىمت بشكؿ أك بنخر فبل شؾ أف لمثؿ 

في كجكد الفتنة كالفرقة بيف المسمميفم كيؼ ال كىي تفرؽ بيف عربي كعجميم كتجعؿ حب 
كتجعؿ ببضيـ مف  -دكف اإلشارة إلى قربيـ أك بعدىـ مف اإليماف -العرب مف اإليماف 

 الكفر !.
! ككذلؾ كىي تفرؽ بيف شامي كعراقي !  ككيؼ ال كىي تفرؽ بيف األسكد كاألبيض

 بيف يمني كمصرم ! أك
ككيؼ ال كىي تفرؽ بيف حنفي كشافعيم كتجعؿ مف اإلماـ الشافعي فتنة أضر مف 

 إبميسم بينما تجعؿ مف أبي حنيفة سراج األمة !
ككيؼ ال كىي تكجب مكاالة جماعة معينة أك شخص معيف كتدعي أنو الميدم 

 لنصرتو كلك حبكنا عمى الثمه كما عبرت ركاية الرايات السكد !الكاجب إتباعوم كتدعك 
 

 الخاتمة
 أواًل: النتائج :

بعد حمد اهللم حمدنا كثيرنا يكافي نعمو كيكاف  مزيده عمى أف أتـ لنا ىذا البحثم فقد 
 ىذا البحث: تبيف مف خبلؿ

أشار إلى  أف الركايات الكاىية ىي أضر ضرر عمى الديفم كأكبر شر عمى المسمميفم -ُ
 ذلؾ القرآف كالسنة النبكية المطيرة.

                                                           

 .ِٕٕ/ٔ( البداية كالنياية البف كثير: ُ)
 .ِٖٕ/ٔ( المصدر السابؽ: ِ)
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تبيف أىمية كحدة كممة المسمميف في كؿ المجاالت كخاصة في الجانب السياسي ككنو  -ِ
 يمثؿ عبلقة المسمميف بحكاميـ كعبلقتيـ ببعضيـ البعض كعبلقتيـ ببيرىـ مف األمـ.

 الركايات الكاىية. تبيف أف العامؿ السياسي مف أكؿ العكامؿ التي أدت إلى ظيكر -ّ
تبيف خطكرة الركايات الكاىية كدكرىا في تيكيف أمر اختبلؼ األمةم بؿ كدكرىا في زرع  -ْ

في  الفرقة كاالختبلؼ في األمة منذ القركف األكلىم سكاء في باب الخبلفة كاإلمارة أك
ةم باب تفاضؿ البمداف أك تفاضؿ األمـ كاألقكاـ أك تفاضؿ المذاىب كاألفكار المختمف

ككيؼ أثرت عمى عبلقة المسمميف ببعضيـ البعضم كما أدت إليو مف إثارة الفتف 
كالنزاعات كمف إحياء القكميات كالعصبيات كاالعتزاز األنساب كاألحساب كاألجناس 

 كاأللكاف كغيرىا مف نعرات الجاىمية.
تبيف ضعؼ كبطبلف كثير مف األحاديث التي تثبت فضؿ لبمداف أك أشخاص  -ٓ

كذريتو كشيعتوم كأحاديث ذـ  عات معينةم مثؿ أحاديث المبالبة في مدح عميى جما أك
ثبات الخبلفة ليـم أك معاكية  أحاديث  كذـ بني أميةم أك أحاديث مدح بني العباس كا 

أحاديث مدح ببداد أك ذميا أك البصرة أك الككفة أك مرك أك عسقبلف  ذميـ كثمبيـم أك
أحاديث ذـ السكداف كالحبشة  دينة كذا ككذا مف الجنةم أكأحاديث أف م اإلسكندريةم أك أك

كالمماليؾ كالبربرم أك أحاديث في مدح بعض القبائؿ كقيس كأسد كتميـ كغير ذلؾ مف 
 أحاديث مما ىك مثبت في البحث.

 ثانًيا: أىم التوصيات :
 لمفرقة. ضركرة تنقية مراجع المسمميف مف الركايات الكاىية جمعنا لكممة األمة كمحاربة -ُ
ضركرة تجديد فقو الخبلؼ في األمة كمحاربة كؿ ما يؤصؿ كيبرر لممختمفيف اختبلفيـ  -ِ

.  المذمـك
ضركرة التحرم عند بناء المكاقؼ عامةن بما فييا المكاقؼ السياسية مف أف تبنى عمى  -ّ

نما التزاـ الركايات الصحيحة في ذلؾ.  ركايات كاىية أك مكذكبة أك مفتراهم كا 
ة عقد دكرات عممية لمخطباء كالكعاظ كمف يعتمكف المنابر في عمـك الحديث ضركر  -ْ

 كمصطمحو تبيف ليـ خطكرة ىذه الركايات كطرؽ كشفيا كالتصدم ليا.
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ضركرة تكفير أدكات حديثة لمكشؼ عف األحاديث الكاىية لممختصيف كغيرىـ؛ مثؿ  -ٓ
 مكاقع االنترنت المختصة كالبرامه المحكسبة كغيرىا.

باهلل التكفيؽم كصٌؿ الميـ كسمـ كبارؾ عمى محمد كعمى آؿ محمد كما صميت ىذا ك 
 كباركت عمى إبراىيـ كعمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيد.

 سبحانؾ الميـ كبحمدؾ أشيد أف ال إلو إال أنت أستبفرؾ كأتكب إليؾ.
 كالحمد هلل رب العالميف.

 
 قائمة المراجع

 ( المحقؽ: عبد الرحمف الفريكائيم مكتبة الدارم ْٖٕأحاديث مختارة: محمد بف أحمد الذىبي )ىػ
 ىػ.َُْْالمدينة المنكرةم الطبعة األكلىم 

 ( دار الحديث القاىرةم  ْٔٓاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ: عمي بف أحمد بف حـز األندلسي )ىػ
 ىػ.َُْْالطبعة األكلىم 

 ( تحقيؽ: د. ْْٔاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث: الخميؿ بف عبد اهلل الخميمي )محمد سعيد  ىػ
 ىػ.َُْٗالرياضم الطبعة األكلىم  –عمر إدريسم مكتبة الرشد

 ( )ىػ( تحقيؽ: َُُْاألسرار المرفكعة في األخبار المكضكعة: عمي بف محمد )المبل عمي القارم
 ـ م بيركت.ُُٕٗ -ىػُُّٗمؤسسة الرسالة  -محمد الصباغم دار األمانة

 فة المراتب: محمد بف دركيش الحكتم دار الكتب العممية.أسنى المطالب في أحاديث مختم 
  ( تحقيؽ: عمي محمد  ِٖٓاإلصابة في تمييز الصحابة: أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني )ىػ

 ىػ.ُُِْبيركتم الطبعة األكلىم  –البجاكمم دار الجيؿ 
  ( الناشر: دار العمـ لممبلييفُّٔٗاألعبلـ: خير الديف بف محمكد الزركمي )م الطبعة: الخامسة ىػ

 ـ. ََِِأيار/ مايك  -عشر
  أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير: جابر بف مكسى الجزائرمم مكتبة العمـك كالحكـم المدينة

 ـ.ََِّ -ىػُِْْالمنكرةم المممكة العربية السعكديةم الطبعة : الخامسةم 
 ( ْٕٕالبداية كالنياية: أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي )حققو: عمي شيرمم دار إحياء ق

 ـ.ُٖٖٗ -قَُْٖالتراث العربيم الطبعة األكلىم 
 ( دار الكتب العمميةم بيركتم ِٔٓالتاريخ الكبير: أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم )ىػ

 ـ.ُٖٔٗ
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 ( "الناشر: دار الكتب العممية  ّْٔتاريخ ببداد: أحمد بف عمي "الخطيب الببدادم )بيركت. –ىػ 
 مدينة دمشؽ كذكر فضميا كتسمية مف حميا مف األماثؿ: عمي بف الحسف ابف عساكر  تاريخ

 ـ .ُٓٗٗىػ( المحقؽ: عمر بف غرامة العمرمم دار الفكرم بيركتم ُٕٓ)
  ـم نشر ََِّىػ ُِْْتحرير عمـك الحديث: عبد اهلل الجديع: مؤسسة الريافم الطبعة األكلىم

 الجديع لمبحكث كاالستشارات.
 ىػ( تحقيؽ: ُُٗكم في شرح تقريب النكاكم: عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي )تدريب الرا

 ـ.ُٔٗٗصبلح عكيضةم دار الكتب العمميةم بيركتم الطبعة األكلىم 
 .تقريب التيذيب: أحمد بف عمي بف حجر العسقبلنيم صبير أحمد شاغؼم دار العاصمة 
 ة الرشد.تمخيص كتاب المكضكعات: محمد بف أحمد الذىبيم طبعة مكتب 
 ( ّٔٗتنزيو الشريعة المرفكعة عف األحاديث الشنيعة المكضكعة: عمي بف محمد الكناني )ىػ

 حققو: عبد الكىاب عبد المطيؼم عبد اهلل البمارمم دار الكتب العممية.
  ـم دار ُْٖٗ -ىػَُْْتيذيب التيذيب: أحمد بف عمي ابف حجر العسقبلنيم الطبعة األكلىم

 الفكر.
  ىػ( تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼم الناشر: ِْٕ: يكسؼ بف الزكي المزم )تيذيب الكماؿ

 ـ.َُٖٗ –ىػ ََُْبيركتم الطبعة األكلىم  –مؤسسة الرسالة 
 ( المحقؽ: عبد السبلـ ىاركف كآخركفم َّٕتيذيب المبة: محمد بف أحمد األزىرم اليركم )ىػ

 ـ.ُْٔٗ –ىػ ُّْٖالدار المصريةم مصر الجديدةم 
 ميمات التعاريؼ: محمد عبد الرؤكؼ المناكمم تحقيؽ: د. محمد رضكاف الدايةم  التكقيؼ عمى

 ىػ.َُُْدمشؽم ط  –دار الفكرم بيركت  -دار الفكر المعاصر 
 ( المحقؽ : د. بشار عكاد معركؼم دار الجيؿ  ِٕٗالجامع الكبير: محمد بف عيسى الترمذم )ىػ

 ـ.ُٖٗٗثانيةم ػ بيركتم دار العرب اإلسبلمي ػ بيركتم الطبعة ال
  .الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع: أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب الببدادمم تحقيؽ: د

 ىػ.َُّْالرياضم  -محمكد الطحافم مكتبة المعارؼ 
 ( تحقيؽ: َٔٔجامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ: أبك السعادات المبارؾ ابف األثير الجزرم )ىػ

مكتبة دار البيافم الطبعة األكلىم الجزء  -مطبعة المبلح -مكانيعبد القادر األرنؤكطم مكتبة الح
 [ دار الفكر م تحقيؽ بشير عيكف.ُِ]
 ىػ( دراسة كتحقيؽ: فكاز أحمد زمرليم ّْٔجامع بياف العمـ كفضمو: يكسؼ ابف عبد البر )ت

م الطبعة األكلىم  -مؤسسة الرياف   ىػ.ََِّدار ابف حـز
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  ىػ( الطبعة األكلىم مطبعة مجمس دائرة  ِّٕأبى حاتـ الرازم )الجرح كالتعديؿ: عبد الرحمف بف
 ـ دار إحياء التراث العربي بيركت.ُِٓٗىػ ُُِٕحيدر آبادم سنة  -المعارؼ العثمانية

 ( المحقؽ: عبد ْٖٓدالئؿ النبكة: أحمد بف الحسيف البييقي )المعطي قمعجيم دار الكتب  ىػ
 ىػ.َُْٖىرةم الطبعة األكلىم القا –دار الرياف لمتراثم بيركت -العممية

 ( تحقيؽ: د. عبد الرحمف الفريكائيم دار السمؼ  َٕٓذخيرة الحفاظ: محمد بف طاىر المقدسي )ىػ
 ـم الرياض.ُٔٗٗ-ىػ ُُْٔ

  سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السي  في األمة: محمد ناصر الديف األلباني
 ألكلى.ىػ( دار المعارؼم الرياضم الطبعة اَُِْ)
 ( بشار عكاد معركؼم دار الجيؿم بيركتم ِّٕسنف ابف ماجو: محمد بف يزيد ابف ماجة )ىػ

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ
 ( دار الكتاب ِٕٓسنف أبي داكد بحاشيتو عكف المعبكد: سميماف بف األشعث السًِّجٍستاني )ىػ

 العربي.
 ( المحقؽ: مكتب َّّسنف النسائي بشرح السيكطي كحاشية السندم: أحمد بف شعيب النسائي )ىػ

 ىػم الطبعة الخامسة.َُِْتحقيؽ التراثم دار المعرفةم بيركتم 
 ( ِٔٓصحيح البخارم: الجامع المسند الصحيح المختصر: محمد بف إسماعيؿ البخارم )ىػ

 ىػم الطبعة األكلىم دار طكؽ النجاة.ُِِْتحقيؽ: محمد زىير الناصرم 
 ( بيركتم دار الجيؿ بيركت ُِٔصحيح مسمـ: مسمـ بف الحجاج النيسابكرم )دار األفاؽ  -ىػ

 الجديدة.
 ( المحقؽ: شعيب األرنؤكطم ّْٓصحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف: محمد بف حباف البيستي )ىػ

 ـ. ُّٗٗ -ىػُُْْمؤسسة الرسالةم بيركتم الطبعة الثانيةم 
 بلمي.صحيح الجامع الصبير كزياداتو: محمد ناصر الديف األلبانيم المكتب اإلس 
 ( دار إحياء التراث ٕٔٔصحيح مسمـ بشرح النككم: محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ىػ

 ىػ.ُِّٗالعربيم بيركتم الطبعة الثانيةم 
  صفة صبلة النبي  مف التكبير إلى التسميـ كأنؾ تراىا: محمد ناصر الديف األلبانيم مكتبة

 الرياض. –المعارؼ لمنشر كالتكزيع 
  :ىػ( المحقؽ: حمدم السمفيم دار ِِّأبك جعفر محمد بف عمرك العقيمي )الضعفاء الكبير

 ـ.َََِ -ىػَُِْالصميعيم الرياضم الطبعة األكلىم 
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 ( تحقيؽ: فاركؽ حمادةم دار الثقافةَّْالضعفاء: أحمد بف عبد اهلل أبك نعيـ األصبياني )ىػ- 
 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْٓالدار البيضاءم الطبعة األكلىم 

 ألمكية كالعباسية كظيكر فكر الخكارج: عمي الصبلبي دار البيارؽ. الطبعة عصر الدكلتيف ا
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖاألكلىم 

 ( طبعة مكتبة الرشد.ِّٕعمؿ الحديث البف أبي حاتـ: عبد الرحمف بف محمد الرازم )ىػ 
 ( تحقيؽ خميؿ الميسم دإٗٓالعمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية: عبد الرحمف بف الجكزم )ر ىػ

 ىػ( بيركت.َُّْالكتب العمميةم )
 ( المحقؽ: محب الديف الخطيبّْٓالعكاصـ مف القكاصـ: أبك بكر بف العربي )كمحمكد  -ىػ

 ـ( الطبعة: الثانية.ُٕٖٗ -ىػ َُْٕبيركت   ) –ميدم االستانبكليم دار الجيؿم لبناف
 غزةم الطبعة:  –سبلمية الفرؽ القديمة كالمعاصرة في التاريخ اإلسبلمي: محمد بخيتم الجامعة اإل

 ىػ.ُِْْ –ـ ََِّالثانيةم 
 ( تحقيؽ:      َُِٓالفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة: محمد بف عمي الشككاني )ىػ

 ىػ.َُْٕبيركتم الطبعة الثالثةم  -عبد الرحمف المعمميم المكتب اإلسبلمي
 ( طبعة داِّٗالكافي في أصكؿ الديف: محمد بف يعقكب الكميني )ر الكتب اإلسبلمية.ىػ 
 ( م تحقيؽ يحيى مختار غزاكمم ّٓٔالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ: عبد اهلل بف عدم الجرجاني)ىػ

 ـم بيركت.ُٖٖٗ -ىػ َُْٗدار الفكرم 
 ( تحقيؽ: د. محمد ضياء الرحمف ْٖٓالمدخؿ الى السنف الكبرل: أحمد بف الحسيف البييقي )ىػ

 ىػم الككيت.َُْْاألعظميم دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلميم 
 ( تحقيؽ: عبد الفتاح أبكُٕٓالمنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ: ابف قيـ الجكزية )غدةم  ىػ

 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْحمبم الطبعة الثانيةم  –مكتب المطبكعات اإلسبلمية 
 ( َُّٓالمؤلؤ المرصكع فيما ال أصؿ لو أك بأصمو مكضكع: محمد بف خميؿ الطرابمسي )ىػ

 ىػم بيركتُُْٓمد زمرليم دار البشائر اإلسبلميةم تحقيؽ: فكاز أح
 ( دار الكتب العممية. ُُٗالآلل  المصنكعة في األحاديث المكضكعة: جبلؿ الديف السيكطي )ىػ 
 ( المحقؽ: عبد اهلل عمي الكبير كآخركف:  َٕٓلساف العرب: محمد بف عبيداهلل ابف منظكر )ىػ

 الشاذليم دار المعارؼم القاىرة. –حسب اهلل
  لساف الميزاف: أحمد بف عمي بف حجر العسقبلنيم عبد الفتاح أبك غدةم مكتب المطبكعات

 اإلسبلمية.
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 .المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف: محمد بف حباف البستيم تحقيؽ: محمكد زايد 
 (دار الفكرم بيركتم َٕٖمجمع الزكائد كمنبع الفكائد: عمي بف أبي بكر الييثمي )ػ.ىُُِْىػ 
 ( المحقؽ : أنكر الباز ِٖٕمجمكع الفتاكل: أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية )عامر الجزارم  -ىػ

 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔدار الكفاءم الطبعة: الثالثةم 
  المستدرؾ عمى الصحيحيف كبذيمو التمخيص: أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل النيسابكرم الحاكـ

 ىػ( دار المعرفةم بيركت.َْٓ)
 ىػم َُْٕالرياضم الطبعة األكلىم  –ىػ( مكتبة المعارؼ ُُٖماـ عبد اهلل بف المبارؾ: )مسند اإل

 تحقيؽ: صبحي البدرم السامرائي.
 ( المحقؽ: حمدم بف عبدَّٔمسند الشامييف: سميماف بف أحمد أبك القاسـ الطبراني )المجيد  ىػ

 ـم الطبعة: األكلى.ُْٖٗ -ىػَُْٓالسمفيم مؤسسة الرسالةم بيركتم 
 ( مؤسسة قرطبة  ُِْالمسند: اإلماـ أحمد بف حنبؿ )القاىرةم مذيمة بأحكاـ شعيب األرنؤكط. –ىػ 
 ( نَّؼ: عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبةم  ىػ( المحقؽ: محمد عكامةم الناشر: دار القبمة.ِّٓالميصى
 ( المحقؽ: عبد المحسف بَّٔالمعجـ األكسط: سميماف بف أحمد أبك القاسـ الطبراني )ف إبراىيـ ىػ

 ىػ(.ُُْٓالحسينيم دار الحرميفم القاىرةم )
 ( المحقؽ: حمدم بف عبد المجيد َّٔالمعجـ الكبير: سميماف بف أحمد أبك القاسـ الطبراني )ىػ

 السمفيم مكتبة ابف تيميةم القاىرةم الطبعة الثانية.
  :ٓمعجـ مصطمحات المحدثيف )كتاب الكتركني عمى ممتقى أىؿ الحديث( مادة: كاه/ِّٖ. 
 ( تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ َّْمعرفة الصحابة: أحمد بف عبد اهلل أبك  نعيـ األصبياني )ىػ

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗالرياضم الطبعة األكلىم  –العزازمم دار الكطف لمنشر 
 ( الطبعة األكلى ّٓٗمعرفة الصحابة: محمد بف إسحاؽ بف مندهم )ـ.ََِٓ -ىػُِْٔىػ 
 ىػ( المحقؽ: أكـر ضياء ّْٕرستكية: يعقكب بف سفياف البسكم )المعرفة كالتاريخ: ركاية بف د

 ىػم الطبعة األكلى.َُُْالعمرمم مكتبة الدارم المدينة المنكرةم 
 ( المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركفم دار  ّٓٗمقاييس المبة: أحمد بف فارس القزكيني الرازم )ىػ

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗالفكرم 
 صنعاءم الطبعة الثانية  -ىػ( دار ا ثارُِِْؿ الكادعي )المقترح في أجكبة المصطمح: مقب

 www.muqbel.net.  ّْ)كتاب الكتركني عمى مكقع الشيخ( السؤاؿ رقـ: 
  ( المحقؽ: د. محمد رشاد سالـم  ِٖٕمنياج السنة النبكيةم  أحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية )ىػ

 مؤسسة قرطبةم الطبعة ألكلى.
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 عبد الكىاب الكياليم المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر.مكسكعة السياسة: مؤلؼ رئيس : 
 ( تحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثمافم ٕٗٓالمكضكعات: عبد الرحمف بف عمى بف الجكزم )ىػ

 ـ.ُٔٔٗ -ىػ ُّٖٔالطبعة األكلىم 
 ( المحقؽ: عمي محمد معكض  ْٖٕميزاف االعتداؿ: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي )ىػ

 ـ.ُٓٗٗحمد عبد المكجكدم دار الكتب العمميةم بيركتم كالشيخ عادؿ أ
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 أثر االستدالل باألحاديث الواىية 
 عمى توسيع دائرة الخالف بين أبناء األمة

  (ٔ)عمي محمد سواعد
 المقدمة

الحمد هللم كالصبلة عمى سيد خمؽ اهللم كمف كااله كاقتفى أثره كسار عمى ىداه م  
 كبعد:

الة شاممة كاممة م فبمٌغ عف ربو كامؿ األمانة مكحث أتباعو فمقد بعث اهلل رسكلو برس
نضر اهلل امرءنا سمع منا حديثا "كحممة لكائو عمى نقميا إلى أصقاع الدنيا قاطبة م فقاؿ:  

فانبرل الجيابذة فشمركا عف ساعد الجد فافرغكا في ذلؾ غاية  (ِ)فحفظو حتى يبمبو ..
 الجيد.                               

لكف األمة ابتميت بمصائب عظمى كرزايا ال تحصى منذ عصكرىا األكلىم حيث 
تبمبمت بينيا  قكميات عدة ليـ غايات كمنرب ال تخفى. فانتشرت مف خبلليـ افتراءات 
كأكاذيب عمى رسكلنا الحبيب. فكانت األحاديث الكاىية كا ثار المختمقةم فانتشرت في األمة 

قد أدل انتشارىا إلى  مفاسد عدة كككارث جمة. فاتسعت رقعت كانتشار النار في اليشيـ. ك 
الخبلؼ كزاد الشرخ كالشقاؽ كالتشرذـ كاالفتراؽ في األفكار كالمعتقدات بيف أبناء الديف الكاحد 
كالمنيه األكحد.  لذا فقد ارتأل الباحث أف يدلي بدلكه في ىذا المضمار مجيبنا عمى السؤاؿ: 

 اآلثار في توسيع دائرة االختالف في العقائد واألفكار؟  ما ىو أثر  االستدالل بيذه
كقد اختار الباحث لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ فرقتيفم كىما: األحمديةم كالصكفية. 

(. كقد اعتمدت في أفكارىا ْٖخاصة كأف ىذه الفرؽ ليا كجكد كانتشار في مناطؽ فمسطيف )
 عمى كثير مف ا ثار الكاىية كاألحاديث الضعيفة.

                               قد قسـ الباحث بحثو إلى : مقدمة كمبحثيف اثنيف:                                                                                ك  

                                                           

 ( أستاذ مساعد في الحديث كعمكمو في كمية الدعكة في أـ الفحـ .ُ)
 (.   ِِْم ِِّ( . ابف ماجو )َّٔٔ( . أبك داكد ) ُّٖ/ٓم ّْٕ/ُ( حديث صحيح م أخرجو :أحمد ) (ِ
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كيشمؿ التعريؼ بيـ. أىـ أفكارىـ كمعتقداتيـ. األحاديث الكاىية المبحث األول: األحمدية: 
 حقيقيام أثر ىذه األحاديث في تكسيع االختبلؼ.   التي اعتمدكىا كت

: كيشمؿ التعريؼ بيـ .أصكليا كمنشأىا. األحاديث الكاىية التي  المبحث الثاني: الصوفية
 اعتمدكىا كتحقيقيام أثر ىذه األحاديث في تكسيع االختبلؼ. 

 كتشمؿ اىـ نتائه البحث كتكصيات الباحث .   الخاتمة:
أقدمو خدمة لمسنة النبكيةم فإف أصبت فبفضؿ اهلل كمٌنو كبعد: فيك جيد متكاضع 

ف كاف غير ذلؾ فمف نفسي كالشيطاف. كحسبي أني أردت الخير كاإلصبلح       ككرموم كا 
 ما استطعت .  

 المبحث األول : األحمدية .
 كفيو خمس مطالب :     

 المطمب األكؿ : التعريؼ باألحمدية .
 عتقداتيـ.المطمب الثاني : أىـ أفكارىـ كم

 المطمب الثالث : األحاديث الكاىية التي اعتمدكىا.
 المطمب الرابع : تحقيؽ األحاديث كالرد عمييـ . 

 المطمب الخامس : أثر األحاديث التي اعتمدكىا عمى تكسيع الخبلؼ .
 المطمب األول : التعريف باألحمدية )القاديانية(.

ت في أكائؿ القرف الرابع عشر اليجرم القاديانية طائفة كافرةم كنحمة ىدامةم ظير    
م  (ُ)في أرض قادياف مف أرض اليند عمى يد رجؿو اسمو ميرزا غبلـ أحمد القادياني 

 كاتخذت مف اإلسبلـ شعاران؛ لستر أغراضيا الخبيثةم كعقائدىا الفاسدة. 
 فالقاديانية ىـ أتباع ميرزا غبلـ أحمد القاديانيم كسمكا بذلؾ نسبة إلى البمد الذم
كلد فيو ىذا المتنب  الكذاب.... لمقاديانية اسـ آخرم فيـ في أفريقيا كغيرىا مف الببلد 

 )أحمدية( تزكيران عمى المسمميف.  اإلسبلمية يسمكف أنفسيـ:
                                                           

ـ. َُٖٗىػ / ُِّٔـ كتكفيُّٖٓىػ كفؽ َُِٓ( كلد في قرية قادياف مف أعماؿ البنجاب في اليند سنة (ُ
ماعة االسبلمية األحمديةم عقائدىا مفاىيميا كنبذة تعريفية . الشركة االسبلمية المحدكدة . انظر: الج

 .ُٖٔ-َُِص
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نما النسبة لمتنبئيـ   كالحقيقة أنو ال عبلقة ليـ برسكؿ اهلل  الذم اسمو أحمدم كا 
   .  (ُ)د فيعرفكف بالقاديانية أحمد القادياني. أما في الباكستاف كالين

ـ ُٕٖٓكقد كانت بدايتيـ في منتصؼ القرف التاسع عشرم كعمى كجو التحديد سنة 
حيث قاـ اإلنجميز باالستيبلء عمى اليندم كسقطت بذلؾ إحدل الدكؿ اإلسبلمية الكبرل التي 

 قامت في مستيؿ القرف السادس عشر الميبلدم. 
لـ يقر ليـ قرارم كلـ ييدأ ليـ باؿم  ذا االستعمارإزاء ى كبرغـ ذلؾ فإف المسمميف

فقاكمكا االستعمار بشتى الكسائؿم فقادكا الثكراتم كالحركات الداخميةم التي تطالب بجبلء 
المستعمر مف ببلدىـ مما أفزع ذلؾ اإلنجميزم كأقض مضاجعيـم كجعميـ يبحثكف عف طريؽ 

 مف قبؿ المسمميف.  يقاكمكف بو تمؾ الحركات الجيادية التي تثار ضدىـ
كلقد أدركت الحككمة اإلنجميزية ذلؾ الخطرم كعرفت أف طبيعة المسمميف دينية؛ 
فالديف ىك الذم يحركيام كالديف ىك الذم ييسكنيام كأف المسمميف ال يؤتكف إال مف قبؿ العقيدة 

 كاإلقناع الدينيم كما يككف لو طابع  ديني. 
مميف كفي اتجاىيـ مثؿ ما يؤثر قياـ رجؿ منيـ كاقتنعت أخيران بأنو ال يؤثر في المس

باسـ منصب ديني رفيعم كيجمع حكلو المسمميفم كيخدـ سياسة اإلنجميزم كيؤمنيـ مف جية 
المسمميفم كعائبلتيـ. _ كفي شخص ميرزا غبلـ أحمد القادياني الذم كاف مضطرب 

أتباع كمؤمنكفم كيككف  األفكار كالعقيدةم ككاف طمكحان إلى أف يؤسس ديانة جديدة كيككف لو
كجد اإلنجميز ضالتيـ؛ فاتخذكه ككيبلن ليـ   لو مجد كاسـ في التاريخ مثؿ ما كاف لمنبي 

يعمؿ لمصمحتيـ بيف المسمميف. فاحتضف اإلنجميز القاديانيةم كتبنكىام كبذلكا لنصرتيا ما في 
ؽ منربيـ كالتمكيف ليـ كسعيـ مف اإلمكانيات المادية كالمعنكية؛ كذلؾ لما رأكا فييا مف تحقي

في اليند كفي غير اليندم كاحتضنتيا كذلؾ الييكدية العالميةم كليـ مراكز في أنحاء العالـ 
 . (ِ)كما يزعـ القاديانيكف  -كفي إسرائيؿ لنشر اإلسبلـ 

 
                                                           

ك د ناصر العقؿ  د ناصر القفارم. المكجز في  ِِْ( أحمد بف سعد بف حمداف. عقيدة ختـ النبكة ص  (ُ
 (. ُْْاالدياف كالمذاىب المعاصرة  ص 

 ٓ( كالقاديانية ثكرة عمى النبكة المحمدية كاالسبلـ  صَُ-ٓكالقاديانية ص ( الندكم ابك الحسف )القادياني (ِ



 

-َََُ- 

  المطمب الثاني : أىم أفكارىم ومعتقداتيم:
كر مجمؿ العقائد الفاسدة لقد خالؼ القاديانيكف المسمميف في كثير مف عقائدىـ. كنذ

 التي يعتقدكنيا عمى كجو اإليجاز كالتمخيص:
يعتقد القاديانيكف أف اهلل يصـك كيصمي كيناـ كيصحك كيكتب كيخط  كيجامع ػ 

)قاؿ لي اهلل: إني أصمي كأصـك  تعالى اهلل عما يقكلكف عمكما كبيران. فيزعـ زعيميـ قائبل:
اهلل: إني مع الرسكؿ أجيب؛ أخط  كأصيبم إني مع  )قاؿ . كقاؿ أيضان: (ُ)كأصحك كأناـ( 
 . (ِ)الرسكؿ محيط( 

بؿ ىي جاريةم كاهلل سبحانو يرسؿ   تعتقد القاديانية بأف النبكة لـ تختـ بمحمد 
الرسكؿ حسب الضركرةم كأف غبلـ أحمد ىك أفضؿ األنبياء جميعان يقكؿ القادياني: " كنعني 

كنعتقد بأنو ال نبي بعده إال الذم ىك مف أمتو كمف أكمؿ  بختـ النبكة كماالتيا عمى نبينا...
 . (ّ)"المخاطبة اإلليية أبدا أتباعو...فمك لـ أكف مف أمتو كلـ اتبعو لما كاف لي أف أحظى بيذه

نادكا بإلباء عقيدة الجياد يقكؿ زعيميـ: "أييا األحبة تخمكا عف فكرة الجياد العدكاني 
 "(ْ)ـ الديف كقد انتيت ا ف الحركب مف أجؿ نشر الديف... لقد جاء المسيح الذم ىك إما

عقيدىـ في المسيح: يقكلكف بمكت عيسى كسائر األنبياء. كينكركف صمبو أك رفعو إلى  -
السماء. كما ال يعترفكف بنزكلو أخر الزماف. يقكؿ القادياني: "إف فكرة نزكؿ المسيح مف 

 .(ٓ)السماء فكرة باطمة تماما" 
لميدم المعيكد ىك الميرزا غبلـ أحمد القادياني. يقكؿ: "قد بينت مرارنا المسيح المكعكد كا -

 .  (ُ)لمناس إظيارا أني أنا المسيح المكعكد كالميدم المعيكدم ككذلؾ أمرت" 
 

                                                           

 . ٕٗ/ِ( القادياني . البشرل  (ُ

 ( المصدر نفسو . (ِ

 .ُِْ-ُُْ/َِم  ِٕٖ-ِٖٓ/ ُٗ( السابؽ   (ّ

 .ٖٕ-ٕٕ/ُٕ( السابؽ  (ْ

 .ٕٔ/َِ( السابؽ  (ٓ

 .ِْٔ-ِِْ/ٓ( السابؽ  (ُ



 

-ََُُ- 

 المطمب الثالث : األحاديث الواىية التي اعتمدوىا:
م كيزعمكف : يقكلكف لـ يرد أم دليؿ عمى انقطاع النبكة التابعة قط استمرار النبوة .ُ

. كيستدلكف عمى ذلؾ بالحديث:)إذا أعظمت أمتي الدنيا نزعت منيا ىيبة (ُ)استمرارىا 
ذا تركت األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر حرمت بركة الكحي(.  اإلسبلـ . كا 

فيذكر ىذا  (ِ): يزعـ القادياني أف اهلل أكحى إليو ككممو كما كمـ الرسؿ نبوة القادياني .ِ
) أنت بمنزلة كلدم (. كمما يستدؿ بو ىك كقكمو الحديث:  خاطبو قائبلن  المتنبي أف اهلل

 )الخمؽ عياؿ اهلل (. كالحديث: ) قكلكا خاتـ النبييف كال تقكلكا ال نبي بعدم (.
: يزعمكف أف عيسى بف مريـ قد مات م كعميو فإف زعيميـ ىك القادياني ىو المسيح .ّ

يث: ) ألستـ تعممكف أف ربنا حي ال يمكت الحد (ّ)المسيح المكعكد . مكمف بعض أدلتيـ 
 كأف عيسى أتى عميو الفناء (. كالحديث: ) ال ميدم إال عيسى ( .

ـ م كفي عاـ  ُٖٖٗ: يدعكف أف القادياني أعمف نفسو ميدينا سنة ال ميدي إال القادياني .ْ
:)إف لميدينا  (ْ)م كما زعمكا في الحديث  ظيرت ا يتاف تحقيقا لنبكة محمد  ُْٖٗ

يتيف لـ تككنا منذ خمؽ اهلل السمكات كاألرض م ينكسؼ  القمر ألكؿ ليمة مف رمضاف آ
 كتنكسؼ الشمس في النصؼ منوم كلـ يكف منذ خمؽ اهلل السمكات كاألرض (.  

 المطمب الرابع : تحقيق األحاديث والرد عمييم . 
ذا تركت األمر با .ٔ لمعركؼ كالنيي ) إذا أعظمت أمتي الدنيا نزعت منيا ىيبة اإلسبلـ .كا 

 .  (ٓ)عف المنكر حرمت بركة الكحي ( . حديث ضعيؼ ألنو منقطع 

                                                           

 . ُٖ-ُٓف منا .( انظر: طاىر ىاني . ماذا تنقمك  (ُ

 .ُْٔ/ِِ( انظر : الخزائف الركحانية .  (ِ

 . ُُٖ-ْٗ( انظر : الجماعة اإلسبلمية األحمدية .  (ّ

 .ُٖٔ-ُُٗ( انظر : نفسو.  (ْ

( أخرجو ابف أبي الدنيا في كتاب األمر بالمعركؼ عف الفضيؿ بف عياضم قاؿ: ذكر عف النبي . فذكره.  (ٓ
. ِٖٕٓ/ٔ. كضعفو االلباني في السمسمة الضعيفة. َُُٕٔر برقـ كذكره السيكطي في الجامع الصبي

. كالعراقي  في المبني عف حمؿ  َِّ/ِ. كالسيكطي في الدر المنثكر  ََٕٔكذكر في كنز العماؿ 
 .ّٖٓ/ُاألسفار



 

-ََُِ- 

 .(ُ): حديث منكر ) الخمؽ عياؿ اهلل ( .ٕ
 : ضعيؼ ألنو منقطع . (ِ)قكلكا خاتـ النبييف كال تقكلكا ال نبي بعدم  .ّ

                                                           

 ٔ/ٓٔالخمؽ عياؿ اهلل فأحبيـ إلى اهلل أنفعيـ لعيالو . ركاه أبك يعمى   ( عف أنس قاؿ رسكؿ اهلل  (ُ
كركاه الحارث في مسنده ِ/ِٓٓك القضاعي في مسند الشياب  َُ/ٖٔطبراني في المعجـ الكبير كال

. كميـ مف طريؽ يكسؼ بف عطية عف ثابت عف أنس بو .قمت :فمداره عمى يكسؼ بف  ِ/ٕٖٓأيضان 
عطية كىك الصفار قاؿ أبك زرعة كأبك حاتـ كالدارقطني ضعيؼ الحديث كقاؿ البخارم منكر الحديث 

أبك داكد ليس بشيء كقاؿ النسائي متركؾ الحديث كليس بثقة كقاؿ أبك بشر الدكالبي متركؾ  كقاؿ
الحديث كقاؿ أبك أحمد بف عدم كلو غير ما ذكرت ككميا غير محفكظة كعامة حديثو مما ال يتابع عميو 

بو .  كقاؿ بف حباف يقمب األخبار كيمزؽ المتكف المكضكعة باألسانيد الصحيحة ال يجكز االحتجاج
(م َُٓٔٔ/َٓٗ/ٗ(م ابف ابي حاتـ . الجرح كالتعديؿ )ّّٕانظر :أبك زرعة الرازم كتاب الضعفاء  .)

( م النسائي .الضعفاء كالمترككيف ٔٗٔ( م ا جرم . سؤالت ) ِّْْ/ِّٔ/ٖالبخارم .التاريخ الكبير )
( مابف ِِّٕ/ٖٔ/ِ( م الدكرم . تاريخ بف معيف ) ُِِ/ّ(م ابف عدم . الكامؿ في الضعفاء )ْٔٔ)

(  م ابف أبي شيبة . سؤالت عمي بف ُّٗ( م الجكزجاني .أحكاؿ الرجاؿ )ُّْ/ّحباف .المجركحيف ) 
 ( .ْٖٔ/ْ( مالذىبي .ميزاف االعتداؿ )َْٕٕ/ُٓٗ/ٖ(  مالمزم .تيذيب الكماؿ ) َِْالمديني ) 

كفييا مكسى بف عمير  .َُ/ٖٔكركم مف طريؽ عبد اهلل بف مسعكد عند الطبراني في المعجـ الكبير 
كىك القرشي قاؿ عباس عف يحيى ليس بشيء كقاؿ محمد بف عبد اهلل بف نمير كأبك زرعة كالدارقطني 
ضعيؼ كقاؿ أبك حاتـ ذاىب الحديث كذاب كقاؿ النسائي ليس بثقة . انظر : ابف أبي حاتـ . الجرح 

( م المزم ِّٖ/ِاف .المجركحيف )( مابف حبِٖٓ( مالنسائي .الضعفاء كالمترككيف ) ٕٗٔ/ٖكالتعديؿ )
. فثبت أف الحديث َّْٓ,ََُٗ( . كضعفو  االلباني في الضعيفة ِٖٖٕ/ِْٕ/ٕتيذيب الكماؿ ) 

 .  منكر كال يصح عف رسكؿ اهلل 

(م دكف سند؛ كلكف قاؿ: أخرجو  ابف ُٖٔ/ٔ( أثر عف عائشة رضي اهلل عنيا ذكره السيكطي في تفسيره ) (ِ
في باب ) مف كره أف يقكؿ: ال نبي بعد النبي (م مركيما عف حسيف بف محمدم أبي شيبة  في مصنفو 

م عف عائشة رضي اهلل عنيام قالت: كال تقكلكا: ال نبي  قكلكا: خاتـ النبييفم »قاؿ: حدثنا جرير بف حاـز
كمف الكاضح أف األثر المكقكؼ  كجرير ىذا لـ يسمع مف عائشة رضي اهلل عنيام فيك منقطع.«. بعده 

مى الصحابيم ال يقاـك الحديث المرفكع الصحيحم ككيؼم إذا كاف ذلؾ األثر منقطعنا. كال شؾ أف ع
المنقطع مف أقساـ الضعيؼ. كتعقيبنا عمى أثر عائشة قاؿ الشيخ بكر أبك زيد في ) معجـ المناىي 

م لـ يسمع مف عائشةم رضي اهلل عنيا ”المفظية (:   قاؿ في ك “. كىذا األثر منقطعم جرير بف حاـز
فإالَّ تكف ذىبت إلى نزكؿ المسيحم فما أعرؼ لو كجينا؛ إال ”مكضع آخرم بعد أف ذكر نصَّ ىذا األثر:  

 “.أف تككف قالت: ال تبيِّركا ما سمعتـم كقكلكا كما قيؿ لكـم كالفظكا بمثمو سكاء 



 

-ََُّ- 

 .ال أصؿ لو. (ُ)ألستـ تعممكف أف ربنا حي ال يمكت كأف عيسى أتى عميو الفناء  .ْ
 . حديث منكر . (ُ)ال عيسى ال ميدم إ .٘

                                                           

 نصو :( أكؿ سكرة آؿ عمراف ؛ قاؿ ما  ُٖٔ/رقـ ْٖ( نقمو الكاحدم في أسباب النزكؿ) ص (ُ
مىى رىسيكًؿ المًَّو  كىانيكا ًستِّيفى رىاًكبنا عى م كى ٍفدي نىٍجرىافى ـى كى : قىًد كفى ـٍ أىٍربىعىةى عىشىرى رىجيبلن ًمٍف   قىاؿى اٍلميفىسِّري ًفيًي كى

ـٍ يؤكؿ أمرىـم "فالعاقب" أىًميري اٍلقىٍكـً  ثىةي نىفىرو ًإلىٍيًي ًفي اأٍلىٍربىعىةى عىشىرى ثىبلى م كى ـٍ ـي الًَّذم  أىٍشرىاًفًي ًتًي اًحبي مىشيكرى كىصى
ـيم "كىأى  ـٍ كىاٍسميوي: اأٍلىٍييى اًحبي رىٍحًمًي كفى ًإالَّ عىٍف رىٍأًيًو كىاٍسميوي: عبد المسيحم ك"السيد" إماميـ كىصى بيك الى ييٍصًدري

م ـٍ اًحبي ًمٍدرىاًسًي مىاميييـٍ كىصى م كىاً  ـٍ ٍبريىي ـٍ كىحى ٍمقىمىةى" أيٍسقيفييي اًرثىةى ٍبفي عى تَّى  حى دىرىسى كيتيبىييـٍ حى كىافى قىٍد شىريؼى ًفيًو كى كى
بىنىٍكا لىوي اٍلكىنىاًئسى ًلًعٍمًموً  ليكهي كى مىكَّ فيكهي كى كـً قىٍد شىرَّ كىانىٍت ميميكؾي الر  م كى ـٍ سيفى ًعٍمميوي ًفي ًديًنًي مىى  حى كىاٍجًتيىاًدًهم فىقىًدميكا عى

ميكا مىٍسًجدىهي حً   رىسيكًؿ المًَّو  دىخى ماؿ رجاؿ كى ٌبات كىأىٍرًديىةه ًفي جى ـٍ ثياب الحبرات جي مىٍيًي م عى مَّى اٍلعىٍصرى يفى صى
اًرًث ٍبًف كىٍعبو .  بيف اٍلحى

اًب رىسيكًؿ المًَّو  ـٍ ًمٍف أىٍصحى مٍَّكا   يىقيكؿي بىٍعضي مىٍف رىآىي م فىقىاميكا فىصى ـٍ تييي بلى انىٍت صى قىٍد حى م كى ـٍ ٍفدنا ًمٍثمىيي ا رىأىٍينىا كى مى
ـى السَّيِّدي كىاٍلعىاًقبي رىسيكؿى   فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو   ي مىٍسًجًد رىسيكًؿ المًَّو فً  مٍَّكا ًإلىى اٍلمىٍشًرًؽم فىكىمَّ " فىصى ـٍ "دىعيكىي

: "كىذىٍبتيمى   فىقىاؿى لىييمىا رىسيكؿي المًَّو   المًَّو  م قىاؿى : قىٍد أىٍسمىٍمنىا قىٍبمىؾى ـً "أىٍسًممىا"م فىقىاالى ٍسبلى ا مىنىعىكيمىا ًمفى اإلًٍ
ـٍ يكف عيسى كلد اهلل فى  : ًإٍف لى "م قىاالى م كىأىٍكميكيمىا اٍلًخٍنًزيرى ًميبى لىدنام كىًعبىادىتيكيمىا الصَّ مىٍف أىبيكهيف ديعىاؤيكيمىا ًلمًَّو كى

ًميعنا ًفي ًعيسىى . ميكهي جى اصى  كىخى
: "أىلىٍستيـٍ تىٍعمىميكفى "أىلىٍستيـٍ تىٍعمىمي   فىقىاؿى لىييمىا النًَّبي   لىده ًإالَّ كىىيكى ييٍشًبوي أىبىاهيف" قىاليكا: بىمىىم قىاؿى كفى أىنَّوي الى يىكيكفي كى

: "أىلىٍستيـٍ تىٍعمىميكفى أىفَّ رى  مىٍيًو اٍلفىنىاءيف " قىاليكا: بىمىىم قىاؿى م كأف عيسى أتى عى ي  الى يىميكتي بَّنىا حى مى أىفَّ رى ـه عى ى بَّنىا قىيِّ
م قىا : "فىيىٍؿ يىٍمًمؾي ًعيسىى ًمٍف ذىًلؾى شىٍيئناف" قىاليكا: الى يىٍرزيقيويف" قىاليكا: بىمىىم قىاؿى بَّنىا كىؿِّ شىٍيءو يىٍحفىظيوي كى : "فىًإفَّ رى ؿى

" قىاليكا:  ب نىا الى يىٍأكيؿي كىالى يىٍشرىبي كىالى ييٍحًدثي كَّرى ًعيسىى ًفي الرًَّحـً كىٍيؼى شىاءىم كىرى : "أىلىٍستيـٍ تىٍعمىميكفى صى بىمىىم قىاؿى
لىدىىىام ثيَـّ غيذِّمى  ٍرأىةي كى عي اٍلمى عىٍتوي كىمىا تىضى مىٍتوي أيم وي كىمىا تىٍحًمؿي اٍلمىٍرأىةيم ثيَـّ كىضى مى م أىفَّ ًعيسىى حى ًبي   كىمىا ييبىذَّل الصَّ

ف" قىاليكا: بىمىىم قىا ييٍحًدثي يىٍشرىبي كى ـي كى ؿى المَّوي ثيَـّ كىافى يىٍطعى ف" فىسىكىتيكام فىأىٍنزى ٍمتيـٍ ا زىعى : "فىكىٍيؼى يىكيكفي ىىذىا كىمى   ؿى
ٍدرى سيكرىًة آًؿ عمراف إلى بضعة كثمانية آيىةو ًمٍنيىا  أ. ىػ .       ـٍ صى  ًفيًي

كىذه القصة ليس ليا إسناد أصبلن م فيي بيذه الزيادة عند الكاحدم فقط بدكف إسناد م كلـ ينقميا أحد 
م كأف عيسى أتى بي ي  الى يىميكتي بَّنىا حى ذه الزيادة بإسناد أك ببير إسناد إال الكاحدم " أىلىٍستيـٍ تىٍعمىميكفى أىفَّ رى

مىٍيًو اٍلفىنىاءيف".  كلذا ال يعكؿ عمى ىكذا حديث ألنو غير ثابت عف رسكؿ اهلل  م خاصة أنو يتعمؽ   عى
 في مكضكع العقيدة .

[ ُّٔ/ٓتاريخو ] [ كالخطيب فيُْْ/ْ( كالحاكـ في مستدركو ]َّْٗسننو )( أخرجو ابف ماجو في  (ُ
=   ( كأبك عمرك الداني في ُٓٓ/ُ( كابف عبد البر في جامع العمـ )ُْْٕكابف الجكزم في الكاىيات)

 



 

-ََُْ- 

إف لميدينا آيتيف لـ تككنا منذ خمؽ اهلل السمكات كاألرض م ينكسؼ  القمر ألكؿ ليمة مف  .ٔ
. (ُ)رمضاف كتنكسؼ الشمس في النصؼ منوم كلـ يكف منذ خمؽ اهلل السمكات كاألرض 

 حديث مكضكع.
 

                                                                                                                                                    

(  كميـ مف ِٔ/ُ( كالسمفي في الطيكريات ) ِ/ِِ/ٓم ُ/ٗ/ْم ِ/ّ/ّالسنف الكاردة في الفتف )= 
الشافعي م حدثني محمد بف خالد الجندم  د األعمى المصرم م ثنا محمد ابف إدريسطريؽ يكنس بف عب

م قاؿ : ) ال يزداد األمر إال   مالؾ أف رسكؿ اهلل  عف أباف بف صالح م عف الحسف م عف أنس بف
إال  مإال إدبارنا كال الناس إال شحان م كال تقـك الساعة إال عمى شرار الناس م كال الميد شدة كال الدنيا
فيو محمد بف خالد الجندم م قاؿ ابف عياش متركؾ مكقاؿ البييقي  م خبر منكر كىذا) عيسى بف مريـ

مابف حجر .تيذيب التيذيب  َٕٕٓ/ِٔٗ/ٔكابف حجر مجيكؿ. )انظر :المزم .تيذيب الكماؿ . 
د كتكاد تتفؽ كممة المحدثيف عمى تضعيؼ ىذا الحديث . فق  .( ْٖٗٓكالتقريب . َٓٔٔ/ُِّ/ٕ.

ـي كشيخ اإلسبلـ ابف تيمية في منياج السنة ) اًك عَّفىوي اٍلبىٍييىًقي  كىاٍلحى ( كابف القيـ في المنار المنيؼ ِٔٓ/ٖضى
( :  ىك خبر منكر اىػ . كقاؿ القارم في ّٓٓ/ّ( . كقاؿ الذىبي في "ميزاف االعتداؿ" )ُْٖ)ص 

ذكره الشككاني في "الفكائد المجمكعة" ( : ضعيؼ باتفاؽ المحدثيف اىػ . ك ُّٖ/َُ"مرقاة المفاتيح" )
( : ٕٕ( كقاؿ : قاؿ الصباني : مكضكع اىػ . كقاؿ األلباني في "سمسمة األحاديث الضعيفة" )ُِٕ)

 منكر اىػ .

( فيك ليس ُٕٕٕ/ُٓ/ِ: أخرجو الدارقطني في سننو )  ( الحديث مكضكع كىك ليس مف قكؿ النبي (ُ
نما ركاه الدار   بحديث عف النبي  قطني مف قكؿ محمد بف الحنيفية ) ابف عمي بف أبي طالب ( قاؿ كا 

سعيد االصطخرم  ثنا محمد بف عبد اهلل بف نكفؿ ثنا عبيد بف يعيش ثنا يكنس  الدارقطني : حدثنا أبك
عمرك بف شمر عف جابر عف محمد بف عمي : فذكره . كىذا األثر مكضكع مكذكب عمى  ابف بكير عف

   .ة( رحمو اهللعمي )ابف الحنفي محمد بف
السميماني: كاف عمرك  قاؿ  .كمداره كآفتو عمرك بف شىًمر الجعفي الككفي الشيعي أبكعبد اهلل: كضاع

قاؿ الحاكـ: كاف كثير المكضكعات عف جابر الجعفي  . كقاؿ الجكزجاني : كذاب زائغ  .يضع لمركافض
: رافض يشتـ الصحابة كيركم  قاؿ ابف حباف  .الفاحشة عف جابر غيره كليس يركم تمؾ المكضكعات

ككذلؾ  . ترككه قاؿ أبك حاتـ: منكر الحديث جدنا ضعيؼ الحديث ال يشتبؿ بوم . عف الثقات المكضكعات
 كآخركف . كٌىاه غير كاحدم منيـ البخارم كالنسائي كابف سعد كالدارقطني

(م ِّٖٓ/ُٖٓ/ٔير )(م البخارم التاريخ الكبُِّْٗ/َُّ/ٔانظر: ابف أبي حاتـ. الجرح كالتعديؿ )
( م النسائي . الضعفاء كالمترككيف ْْ( م الجكزجاني . أحكاؿ الرجاؿ )ٕٓ/ِابف حباف. المجركحيف )

( م الدارقطني .السنف ُْْ/ِ(م الدكرم . تاريخ ابف معيف ) ُِْ(م ا جرم . سؤالت )ْٕٓ)
 (.ّٔٔ/ْ(م ابف حجر. لساف الميزاف )ِٖٔ/ّ(م الذىبي. الميزاف )ّٓٓ/ُ)



 

-ََُٓ- 

 المطمب الخامس : أثر األحاديث التي اعتمدوىا عمى توسيع الخالف .
لقد كاف ليذه األحاديث الكاىية أكبر األثر في بناء كتككيف عقيدة القاديانية . 

 كترتكز ىذه العقيدة عمى أسس ثبلثة : 
استمرار النبكة كعدـ انقطاعيا بمكت محمد بف عبداهلل عميو الصبلة كالسبلـ .بؿ أنيا األول: 

كقعت عمى غبلميـ مستمرة كقد تككف في أم رجؿ صالح مف أتباع محمد كبالضركرة قد 
. كىذا المعتقد المبني عمى تأكيبلت عديدة كتفسيرات مختمقة  الذم زعـ أنو نبي بعد محمد 

لآليات القرآنيةم منحرفةم ككاف االعتماد فييا باألساس عمى األحاديث الكاىية . كعميو ترل 
ب الضركرةم بؿ ىي جاريةم كاهلل يرسؿ الرسكؿ حس القاديانية بأف النبكة لـ تختـ بمحمد 

كاعتمادىـ عمى ىذه األحاديث زياد في بعد اليكة  كأف غبلـ أحمد ىك أفضؿ األنبياء جميعان.
.  بينيـ كبيف بقية المسمميف مف أىؿ السنة كالجماعة م الذيف يجزمكف بختـ النبكة بمحمد 
خراجيـ مف الممة إلنكارىـ معمكمن  ا مف مما دفع عمماء المسمميف المعتبريف الى تكفيرىـ كا 

 الديف بالضركرة .
م كأنو لف ينزؿ في أخر الزماف فيككف مف عبلمات الساعة مكت عيسى بف مريـ  الثاني:

الكبرل م كىك ما يؤمف بو جميكر المسمميف مف أىؿ السنة كالجماعة .أما القاديانية فيزعمكف 
كذلؾ عمى قد مات م كأدلتيـ كثيرة تقـك عمى تأكيؿ ا يات كلي أعناقيا م ك  أف عيسى 

. كىذا ألستـ تعممكف أف ربنا حي ال يمكت كأف عيسى أتى عميو" الفناء الحديث الكاىي :"
المعتقد ال يزيد اليكة إال بعدا كال الشرخ إال تكسعا بينيـ كبيف كافة المسمميف م حتى أصبح لو 
م األثر الكبير في تكسيع دائرة الخبلؼ . كاتبع كثير مف العكاـ مكأنصاؼ المتعمميف 

 كأصحاب األىكاء ممنيه ىؤالء القـك م كآمنكا بيذا الببلـ معيسى مكعكدا كنبيا جديدا .
أف الميرزا غبلـ ىك المسيح المنتظر كىك نفسو الميدم المأمكؿ . كاألمر العجيب  الثالث :

حقان ما يدعيو القاديانيكف حيث يدَّعكف أف المقصكد بالمسيح المكعكد في األحاديث النبكية 
نما المقصكد ىك مثيؿ المسيحم يعني  فة ليس عيسى بف مريـم الشري م ألنو ماتم كا 

مسيح مثؿ ابف مريـم كيعنكف بذلؾ مسيحيـ المزعـك مرزا غبلـ أحمدم كيقكلكف: طالما أف 
المسيح كاف نبيانم فبل ينافي مجيئو مع ختـ النبكة. كالحقيقة أنيـ يجمعكف بيف المسيح 

احدا اعتمادا عمى األحاديث الكاىية ا نفة الذكر . كىذا كمو المكعكد كالميدم عمى أنو ك 



 

-ََُٔ- 

ينفي فكر كمعتقد جماعة المسمميف م التي تؤمف بانيما اثنيف كليسا كاحدنا . كأيا كاف االمر 
فبالتأكيد ليسا الميرزا الدجاؿ الذم تدعيو جماعة القاديانية . كلذا فإف ىذا المعتقد الباطؿ 

بيف الفرؽ اإلسبلمية مكقد تأكد أثره السمبي عمى المجتمعات  ساعد كيساعد كباعد كيباعد
اإلسبلمية قاطبةم خاصة في ظؿ التركيه المتعمد كالمبرمه مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ 
المسمكعة كالمرئية كالمقركءة م كفي ظؿ تسارع كتسابؽ كسائؿ اإلعبلـ بالدخكؿ إلى كؿ بيت 

 بة . عمى سطح المعمكرة م في ظؿ طفرة إعبلمية رىي
يقكؿ الميرزا غبلـ: ))أرسؿ اهلل ليذه األمة المسيح المكعكد الذم ىك أفضؿ مف 
المسيح األكؿ بكؿ مجده .. أقسـ باهلل العظيـ الذم نفسي بيده أنو لك كاف عيسى بف مريـ 
في مكاني لما استطاع عمؿ األشياء التي أستطيع أنا فعميا. ك ا يات التي تحققت عمى 

 .  (ُ)كاف أف تتحقؽ عمى يديو(( يدم لـ يكف باإلم
كيقكؿ الميرزا غبلـ: ))بعد كؿ ىذا ك بعدما بٌيف اهلل ك الحكارييف ك الرسؿ سيادة 

في ىذا الزماف األخير بسبب إنجازاتو العظيمةم فإنو مف الزلؿ  –الميرزا  –المسيح الثاني 
 (( .(ِ)مريـف" الشيطاني القكؿ "لماذا تعتبر نفسؾ أفضؿ بكثير مف المسيح األكؿ ابف 

 المبحث الثاني
 الصوفية

 المطمب األول :التعريف بالصوفية و لغة واصطالحًا .
التصكؼ كممة مجيكلة االشتقاؽ مكال يعرؼ ليا مصدر محدد حتى مف أكثر الناس 

ألبي  -حاكيا ما نصو : " قاؿ ابف الصبلح : كرأيت  (ُ)خبرة بيا. فقد ذكر السبكي 
 ى لفظتي التصكؼ كالصكفية مجمع فيو أقكاؿ الصكفية ألؼ ػػػػػػػػػعنكتابا في م - (ِ)المنصكر 

                                                           

 .  ُِٓص ِِالخزائف الركحانية ج -( القادياني .حقيقة الكحي  (ُ

 ( المصدر السابؽ . (ِ

ىػ . انظر : ُٕٕىػ كتكفي في دمشؽ سنة  ِٕٕ( عبد الكىاب بف عمي  السبكي م كلد في القاىرة سنة  (ُ
 .ُْٖ/ْالزركمي .األعبلـ. 

ىػ . انظر :ابف خمكاف . كفيات ِْٗنة ( ىك عبد القاىر بف طاىر بف محمد التميمي الببدادم المتكفى س (ِ
 (.ِّٗ/َِّ/ّاألعياف . )



 

-ََُٕ- 

 .  (ُ)قكؿ مرتبة عمى حركؼ المعجـ " 
أف كممة صكفية كممة مكلدة ال يشيد ليا قياس كال اشتقاؽ في  (ِ)كيرل القشيرم 

. كعمى ىذا تككف كممة تصكؼ مبتدعة محدثة كغير معركفة عند العرب (ّ)المبة العربية 
 .(ْ)أجمعيف  كأصحابو   كال في عصر الرسكؿ  األكائؿ

كلما كاف مف العسير حصر التصكؼ لبة أك اصطبلحام فإني سأحاكؿ ذكر بعض    
األقكاؿ في المبة كاالصطبلح معميا عمى قمتيا متكضح بعض البمكض المخيـ عمى ىذا 

 المصطمح كتمممـ شعثو.
 تعريف الصوفية والتصوف في المغة: 

 قكاؿ المعتبرة في ثبلثة أقكاؿ :يمكف إجماؿ األ
إلى أف أصؿ الصكفية ينتسبكف إلى الصفاء كأنيـ  (ٓ)نسبة إلى الصفاء : ذىب الكبلباذم .ُ

. كىذا القكؿ رفضو كثير (ٔ)سمكا صكفية لصفاء أسرارىـ كشرح صدكرىـ كضياء قمكبيـ 
ك نسبنا مف العمماء م منيـ القشيرم حيث  يرل أف ىذه النسبة غير صحيحة لبة ألننا ل

 . (ٕ)أحدان إلى الصفاء لقمنا صفائي 
  كقاؿ آخركف إف الصكفية نسبة إلى أىؿ الصفة كىـ جماعة مف أصحاب رسكؿ اهلل  .ِ

كانكا ينزلكف في مكاف خمؼ الحجرات في المسجد النبكم كعرؼ المكاف باسميـ ككانكا 
 . كىذا الكبلـ  (ُ) متفرغيف لمعبادة كلممجاكرة كىـ فقراء المياجريف الذيف ليس ليـ مأكل

                                                           

 .َُْ/ٓ( السبكي . طبقات الشافعية .  (ُ

ىػ .انظر :الذىبي .سير أعبلـ ْٓٔىػ كتكفي ّٕٔ( ىك عبد الكريـ بف ىكازف القشيرم النيسابكرم مكلد  (ِ
 .ُِْٖ/ْٖٓ/ُّالنببلء 

 (.ِِٕ( القشيرم .الرسالة القشيرية ) (ّ

 (.ّٔلسيركردم .عكارؼ المعارؼ )( ا (ْ
( أبك بكر محمد إبراىيـ بف يعقكب الكبلباذم البخارمم صاحب كتاب التعرؼ لمذىب أىؿ التصكؼ.  (ٓ

 .ِٓٗ/ٓىػ. انظر :الزركمي .األعبلـ .َّٖتكفي 

 (.ِْ-َِ( انظر : إحساف إليي ظيير .التصكؼ المنشأ كالمصادر ) (ٔ

 .ِّٕ ( القشيرم .الرسالة القشيرية .ص (ٕ

 .ُٖٓ( ابف الجكزم .تمبيس إبميس . (ُ



 

-ََُٖ- 

في كليس صكفي. فَّة صي  ال يستقيـ بالنظر إلى االشتقاؽ المبكم ألف النسبة إلى أىؿ الصي
كما كاف النزالء ينزلكف فيو حيث ال مأكل ليـ كال عمؿ يرتزقكف منو فكاف أحدىـ إذا كجد 
 عمبلن كبيتان كزكجةن ترؾ مكاف الصفة كذىب إلى عممو كىك ليس خاصان بأحد بؿ ىك

 مكاف لعامة المسمميف كآحادىـ.
كذىب قـك إلى أف الصكفية نسبة إلى الصكؼ كذلؾ ألف النسبة إلى الصكؼ صكفي  .ّ

كممف رجح ىذا القكؿ شيخ اإلسػبلـ بػف تيميػة رحمو اهلل في الفتاكل كالسيركردم كابف 
. كالراجح في ىذه األقكاؿ ىك نسبتيـ إلى  (ُ)خمدكف كحجتيـ عمى صحة ىذه النسبة

صكؼ ألنو حكـ بالظاىر كتصح لبة مأك قكؿ اإلماـ القشيرم كىك مف أكائؿ الصكفية ال
 فيك أعمـ بشؤكنيـ. 

إذا أردنا أف نعرؼ التصكؼ في االصطبلح فبل بد مف الصوفية والتصوف اصطالحًا: 
الرجكع إلى أقكاؿ الصكفية في ماىية التصكؼ ككذلؾ أقكاؿ أصحاب الطرؽ. كمنػذ نشأة 

كمنا ىػذا حػدث في التصكؼ تشعبػات كثيرة كانحرافات عف منيه األكائػؿ الصكفية إلى ي
ككثػرت أقكاليـ فػي حقيقػة التصكؼ إلى ما يزيد عمى ألؼ قكؿم ككؿ قكؿ مػف ىػذه األقػكاؿ 
يشيػر إلى أىـ جانب في التصكؼ عند قائمو سكاءن بالنظر إلى الطريقػة أك الخمؽ أك البايةم 

الصكفػي أك مػف حكلو كبالنظر إلى حالو كالخطأ الذم يريد أف يقكمو أك بالنظػر إلى حاجػة 
 كال تخمك أقكاليـ مف جانػب في الجكانػب التاليػة:

 قاؿ سمنكف: التصكؼ أف ال تممؾ شيئا كال يممكؾ شيء .  -التصكؼ بمعنى الزىد:  -ُ
مؽ زاد -ِ مؽ فمف زاد عميؾ في الخي عميؾ في  التصكؼ األخبلؽ قاؿ الكتاني: التصكؼ خي

 الصفاء. 
 التصكؼ بمعنى الصفاء: قاؿ بشر الحافي: الصكفي مف صفا هلل قمبو.  -ّ
التصكؼ بمعنى المجاىدة: قاؿ الجنيد: التصكؼ عنكة ال صمح فييا. كالمراد بالعنكة  -ْ

 الجد كالتعب كالمراغمة.
 التصكؼ التزاـ بالشريعة: قاؿ الجنيد: التصكؼ بيت كالشريعة بابو.  -ٓ

                                                           

 .ْٕٔك ابف خمدكف . المقدمة . ُُ/ٔ( ابف تيمية .مجمكع الفتاكل .  (ُ



 

-ََُٗ- 

نظر في األقكاؿ المتقدمة نجد أف كؿ تعريؼ مف تعريفات أئمة التصكؼ كبال 
كالمنتسبيف إليو يشير إلى جانب مف الجكانبم كىذه الجكانب مجتمعة تشير إلى جكانب 
عظيمة مف جكانب ىذا الديف فالتصكؼ السني ينببي أف يتكفر فيو جميع ما ذكر مف زىد 

خبلص كمجاىدة كخمؽ كريـ كتسميـ لرب الع الميف كالتزاـ بشرعو كترؾ لمتكمؼم كأف يمتـز كا 
  بالعبادة الدائمة هلل عز كجؿ كما أمرم كالبعد عف كؿ ما نيي  المنتسب إلى اهلل تعالى

 الشارع عنوم كعف البدع المضمة كعف الفكر البريب كالفمسفات الباطمة. 
دؿ كيترجح لدينا بعد عرض تمؾ التعريفات تعريؼ ابف خمدكف لمتصكؼ. ألنو ي

داللة كاضحة عمى معاني التصكؼ المتعددة كعمى أحكاؿ الصكفية كاىتماماتيـ كىك " 
كاإلعراض عف زخرؼ الدنيا كالزىد فيما يقبؿ   العككؼ عمى العبادة كاالنقطاع إلى اهلل تعالى

 .  (ُ)عميو الجميكر مف لذة كماؿ كجاهم كاالنفراد عف الخمؽ في الخمكة لمعبادة 
كلقد تضاربت  اختمؼ الناس في بدء ظيكر التصكؼ . صوليا ومنشأىا .المطمب الثاني : أ

أدلى بدلكه  أقكاؿ العمماء كتعددت مفاىيميـ حكؿ الكقت الذم ظيرت فيو الصكفية ككؿه 
حسبما ترجح لديوم كالكاقع أنو ال يعرؼ بالتحديد الدقيؽ متى بدأ التصكؼ في المسمميف كال 

 : عمماءمف ىك أكؿ متصكؼ لكف ىناؾ أقكاؿ لم
 أف ىذه التسمية عرفت قبؿ اإلسبلـ مرادان بيا أصحاب الفضؿ كالشرؼ.   (ُ
ىػم كقيؿ بعد المائتيف مف ُٖٗىػم كقيؿ سنة َُٓأف المذىب الصكفي ظير سنة   (ِ 

"فرؽ  :اليجرة. كقيؿ بعد القركف الثبلثة األكلى. قاؿ الدكتكر غالب عمي صاحب كتاب
ىذه االختبلفات أف التصكؼ ظير بعد اإلسبلـ في معاصرة" كالذم يظير لي مف بيف 

شكؿ زىد كرغبة في الدار ا خرة ككبح جماح النفس في حب الدنيا ميما أمكفم ثـ 
م ثـ لحقو ما يمحؽ غيره مف سائر المبادئ أك األفكار  صارت األمكر عمى ىذا المفيـك

دخاؿ شتى المفاىيـ بقصد تيذيب الفكرة كتقديميا في شيء متكامؿ  مف حب التطكر كا 
ببض النظر عف مطابقتيا لمحؽ أك مجانبتيا لو.  كعمى كؿ ما كرد مف األقكاؿ فإف 

                                                           

( انظر : شكبكي .محمكد يكسؼ . مفيـك التصكؼ كأنكاعو في الميزاف الشرعي . مجمة الجامعة  (ُ
 .ّٗ-ّٓالخمؽ .. ك ظيير .إحساف إليي .التصكؼ بيف الحؽ ك ُٔ-ُّ/َُ –االسبلمية _غزة 



 

-ََُُ- 

عمى الصحيح مف   العمماء أجمعكا عمى أف التصكؼ ليس لو كجكد في عيد النبي 
أقكاليـم كأف ىذه التسمية حدثت بعد ذلؾ حيث لبس إبميس عمى أكلئؾ القـك كصاركا 

في الككفة بسبب  التصكؼ . كقيؿ أكؿ ما ظير (ُ)فرحكف أحزابان كؿ حزب بما لدييـ
فارسم كالتأثر بالفمسفة اليكنانية في الككفة بعد عصر الترجمة ثـ  دقربيا مف ببل

. يقكؿ ابف خمدكف رحمو اهلل في مقدمتو: "إف نشأة  (ِ)بسمككيات رىباف أىؿ الكتاب 
مى الدنيا كانصرؼ الناس عندما أقبؿ الناس ع اليجرم التصكؼ كانت في القرف الثاني
.كأيد ذلؾ شيخ اإلسبلـ ىذا الرأم فقاؿ: "إف نشأة (ّ)لمزىد كالعبادة فسمكا بالصكفية" 

الصكفية كانت في أكائؿ القرف الثاني اليجرم كأنو لـ يشتير إال بعد القرف الثالث 
 .(ْ)اليجرم" 

 المطمب الثالث : األحاديث الواىية التي اعتمدوىا .
 م الذم ال أىؿ لو كال كلد(. (ٓ): )خيركـ بعد المائتيف كؿ خفيؼ الحاذ  . ترؾ الزكاجُ
 . كحدة الكجكد : )مف عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو(.ِ
 . ترؾ الجياد : )رجعنا مف الجياد األصبر إلى الجياد األكبر(.ّ
   . يمدحكف الضبلؿ كالحيرة :)زدني فيؾ تحيرا( .ْ
عمـ كييئة المكنكف ال يعرفو إال أىؿ العمـ باهلل م . عركج الصكفي إلى السماء : )إف مف الٓ

 كال ينكره إال أىؿ البرة باهلل( . 
 . الكجد كالرقص : قكلو لعمي )أنت مني كأنا منؾ( فحجؿ . ٔ
 . )تكجد رسكؿ لسماعو شعرا ألعرابي( .ٕ
 .  كماؿ اإلنساف : )قمب المؤمف مف عرش الرحمف( .ٖ

                                                           

 .ِٗٓ-ُٗٓ( عمي غالب .فرؽ معاصرة  (ُ

 .ُْ( ظيير .إحساف إليي .التصكؼ كالمنشأ كالمصادر  (ِ

 .ْٕٔ( ابف خمدكف .المقدمة . (ّ

 .َُٔ-ُٔٓ..كابف الجكزم .تمبيس إبميس . ٓ/ُُ( ابف تيمية .مجمكعة الفتاكل . (ْ

(.كابف منظكر. لساف ّْٗ/ُفي غريب الحديث )( أم خفيؼ الظير مف العياؿ . ابف األثير . النياية  (ٓ
 . مادة : حكذ .ْٕٖ/ّالعرب 



 

-َُُُ- 

 أحسف أحدكـ الظف بحجر لنفعو( . . شدة حسف الظف حتى اإلشراؾ : )لكٗ
 المطمب الرابع : تحقيق األحاديث التي اعتمدوىا .

 باطؿ . (ُ). ) خيركـ بعد المائتيف ....( ُ
 ال أصؿ لو. (ُ). )مف عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو( ِ

                                                           

-ُٕٗ/ٔ(مكالخطيب الببدادم في تاريخو .)ٕٖٔٗ/َٓٓ/ُِ( أخرجو :البييقي في شعب االيماف .) (ُ
( . كابف األعرابي في معجمو َٕ( .كالخطابي في العزلة )َُِ/ُ(.كفي الجامع )ِِٓ/ُُ( ك) ُٖٗ

( . كابف عدم في الكامؿ في الضعفاء ُُ/ِـ الميراني في الفكائد المنتخبة ) ( . كأبك القاسَُٖ/ِ)
( . كالذىبي ُِِ/ُ( . كالضياء في المنتقى )ٔ/ُّْ/ُ( ك )ِ/ُُّ/ِ( . كابف عساكر )َُّٕ/ّ)

( . كميـ مف طريؽ ركاد بف الجراح أبك ٗٔ/ِ( . كالعقيمي في الضعفاء الكبير ) ٓٓ/ِفي الميزاف ) 
( م كقاؿ ِْ/ِ( . كالبزالي في اإلحياء )ِِٖٓ/َُٕ/ِكرده الديممي في مسند الفردكس )عصاـ بو . كأ

( ركاه أبك يعمى مف حديث حذيفة كىك ضعيؼ . كقاؿ الذىبي : ُُّٖ/ُّٖ/ٔالعراقي في تخريجو ) 
ىذا حديث مما يبمط فيوم كسبقو البييقي فخرجو في الشعب فقاؿ: تفرد بو ركاد بف الجراح . كقاؿ ابف 

لجكزم: قاؿ الدارقطني :  تفرد بو ركاد كىك ضعيؼ م كقد أدخمو البخارم في الضعفاء كقاؿ : اختمط ا
ال يكاد يقـك حديثو . كقاؿ الخميؿ: ضعفو الحفاظ كغمطكه فيو كفي معناه أخبار كميا كاىية . كقاؿ 

ؿ األلباني : ( . كقإَُْ/ّٗٔ/ّالزركشي : غير محفكظ كالحمؿ عف ركاد ) المناكم .فيض القدير )
 (.ُِٖٗ( . كمكضكع . ضعيؼ الجامع الصبير ) َّٖٓباطؿ )ضعيفة 

قمت : كالحديث ىذا مداره عمى ركاد بف الجراح أبك عصاـ مكىك ضعيؼ ضعفو العمماء . لذلؾ ضعؼ 
(. الخميمي ٖٔٔ/ُالعمماء الحديث بؿ قاؿ بعضيـ إنو مكضكع . انظر : الييتمي في الفتاكل الحديثية )

( .الذىبي. َُّْ/ّ( . ابف القيسراني . الذخيرة ) ْ/صٗ( . ابف حـز . المحمى )ُْٕ/ْاد )في اإلرش
(. الزركشي .الآلل  َِِ/ِْ( . ابف الممقف . التكضيح لشرح الجامع ) ُِّتمخيص العمؿ المتناىية )

ألجكبة ( م اِّْ( . السخاكم . المقاصد الحسنة )ُّ/ْ( . البكصيرم . إتحاؼ الخيرة ) ٖٔالمنثكرة )
( .العيني . َِٗ/ّ( .ابف حجر في التيذيب . )ُٖ/ُ( . ابف كثير . البداية كالنياية )ٖٔ/ُالمرضية )

( . محمد البرم . إتقاف ما يحسف مف األخبار َُٓ( . السميكدم . البماز )َُْ/َِعمدة القارم )
كمع ىذا صححو  (.ُّٓ( .الصعدم . النكافح العطرة )ِّْ( . الزرقاني .مختصر المقاصد)ِْٗ/ُ)

 ( .َُْٕالسيكطي في الجامع الصبير )فيض القدير 

(: ُٖٗ( ليس ىك بثابت . كقاؿ السخاكم في المقاصد)ِٖٔ( ال أصؿ لو : قاؿ النككم في المنثكرات ) (ُ
نما يحكى عف يحيى بف معاذ مف قكلو. كقاؿ ابف القيـ  قاؿ أبك المظفر السمعاني :ال يعرؼ مرفكعا م كا 

= ( :ليس ىذا حديثا عف رسكؿ اهلل مإنما أثر اسرائيمي .كقاؿ السيكطي في ّْٕ/ُالكيف )في مدارج الس
 



 

-َُُِ- 

 . (ُ). )رجعنا مف الجياد األصبر إلى الجياد األكبر( ّ
 .  (ِ). )زدني فيؾ تحيرا( ْ
.  (ُ)كييئة المكنكف ال يعرفو إال أىؿ العمـ باهللم كال ينكره إال أىؿ البرة باهلل  . إف مف العمـٓ

 حديث مكذكب . 

                                                                                                                                                    

( :ليس ىذا مف ّْٗ/ُٔ(: ال أصؿ لو .كقاؿ ابف تيمية في مجمكع الفتاكل )ُٕٔ/ِتدريب الراكم )= 
كبلـ النبي كال ىك في شيء مف كتب الحديث كال يعرؼ لو إسناد . كقاؿ الصباني في المكضكعات 

( .كالزرقاني .مختصر المقاصد ُّٓ( : مكضكع .كأنصر : عمي القارم .االسرار المرفكعة )ّٓ)
 ( .ٔٔ( . كاأللباني . الضعيفة )ّّٗ( . كالصعدم . النكافح العطرة )َُِٓ)

حدثنا أحمد بف عبيد حدثنا تمتاـ حدثنا  أخبرنا عمي بف أحمد بف عبداف ( أخرجو البييقي في كتاب الزىد (ُ
قـك   عف عطاء عف جابر قاؿ قدـ عمى رسكؿ اهلل  براىيـ حدثنا يحيى بف يعمي عف ليثعيسى بف إ
قاؿ  قدمتـ خير مقدـ مف الجياد األصبر إلى الجياد األكبر ( قيؿ كما الجياد األكبر  غزاة فقاؿ 

  " وفي " تاريخ ضعؼ. كالحديث ركاه الخطيب أيضا . قاؿ البييقي ىذا إسناد فيو  مجاىدة العبد ىكاه

. ككذلؾ  العبلء م قاؿ : حدثنا ليث بو مف طريؽ الحسف بف ىاشـ عف يحيى بف أبي ( ِْٓ - ِّٓ/ُّ
( مف طريؽ عيسى ابف إبراىيـم قاؿ : نا  ُ/ّٖ/ُّالمنتقاة " )  ركاه أبك بكر الشافعي في " الفكائد

  م فقاؿ النبي  راةقـك ع  قدـ عمى النبي : قاؿ :  نا  ليث عف عطاء عف جابر قاؿ يحيى بف يعمى
 )ُٕٗ/ُُتيمية في " مجمكع الفتاكم " )  فذكره. قمت : كىك حديث ال أصؿ لو . قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف:

األعماؿم  كأفعالو م كجياد الكفار مف أعظـ  المعرفة بأقكاؿ النبي  ال أصؿ لو م كلـ يركه أحد مف أىؿ
( :قيؿ ال أصؿ لو أك بأصمو ُُِي االسرار ).كقاؿ عمي القارم ف بؿ ىك أفضؿ ما تطكع بو اإلنساف

(:إسناده ضعيؼ .كقاؿ ابف عثيميف في شرح رياض ّٖٔ/ِٔمكضكع. كقاؿ ابف باز في فتاكيو )
 ( : منكر .َِْٔ( : ال أصؿ لو كال يصح. كقاؿ األلباني في الضعيفة )َّّ/ٓالصالحيف )

في مجمكع  : قاؿ ابف تيمية. ابف عربي نقبل عف ُٖٗ( ذكره عبد البني النابمسي في كتاب الكجكد ص  (ِ
.  كذب باتفاؽ أىؿ العمـ بحديثو  ( :ُٕٗ/ٓ( : لـ يرك ىذا الحديث أحد. كقاؿ في )َِِ/ِالفتاكل )

م كلـ يركه أحد مف أىؿ العمـ بالحديث  ( :مف األحاديث المكذكبة عمى النبي ّْٖ/ُُكقاؿ في )
نما يركيو جاىؿ ممحد .  كا 

معراج أبي يزيد البسطامي ( .قمت :  أخرجو أبك  ِمممحؽ ُّْفي كتابو المعراج ) ص ( ذكره القشيرم  (ُ
عبد الرحمف السممي في كتابو األربعيف في التصكؼ في باب إباحة الكبلـ في باطف العمـ 

( م مف طريؽ عبد السبلـ بف صالح أبك الصمت ثنا سفياف بف عيينة عف ابف جريه ِّكحقيقتو)حديث 
 =    (. ُِْي ىريرة بو ) انظر : السخاكم . تخريه األربعيف في التصكؼ .) ص عف عطاء عف أب

 



 

-َُُّ- 

 .ضعيؼ اإلسناد. (ُ). )أنت مني كأنا منؾ( فحجؿ ٔ

                                                                                                                                                    

قمت : كمداره عمى عبد السبلـ بف صالح أبك الصمت : قاؿ أبك حاتـ :لـ يكف صدكؽ كىك ضعيؼ = 
.كأما أبك زرعة فأمر أف يضرب عمى حديثو كقاؿ : ال أحدث عنو كال أرضاه . كقاؿ ابك زكريا الساجي 

مناكير ىك عندم ضعيؼ . كقاؿ الجكزجاني : كاف زائبا عف الحؽ مائبل عف القصد .كقاؿ : يحدث ب
ابف حباف: ال يجكز االحتجاج بو إذا انفرد . كقاؿ ابف عدم : لو أحاديث مناكير في فضؿ أىؿ البيت 
 كمتيـ فييا .قاؿ بشار كشعيب :أم أنو الذم عمميا م فمف أيف جاءه الصدؽ ف. كقاؿ الذىبي : كاه
شيعي متيـ مع صبلحو . كقاؿ ابف حجر : صدكؽ لو مناكير ككاف شيعينا م كأفرط العقيمي فقاؿ : 

 كذاب . قاؿ بشار كشعيب :أم أنو الذم عمميا م فمف أيف جاءه الصدؽ ف . 
( . ََْٗ/َْٓ/ْ( .المزم . تيذيب الكماؿ ) ِٕٓ/ّٔ/ٔانظر: ابف أبي حاتـ . الجرح كالتعديؿ )

(. الذىبي. الكاشؼ ُُٓ/ِ(. ابف حباف . المجركحيف ) ّٕٗالرجاؿ )  الجكزجاني . أحكاؿ
( . بشار عكاد ََْٕ( م التقريب )ُِْٗ/ُِِ/ٓ( . ابف حجر . تيذيب التيذيب ) َّْٓ/ُٖٗ/ِ)

أبك عبد الرحمف محمد بف  –(. قمت: كالمصنؼ ََْٕ/ُّٔ/ِكشعيب األرنؤكط . تحرير التقريب ) 
( م كنقؿ عف محمد بف ِْٖ/ِمقاؿ: ترجمو الخطيب في تاريخو ) ىػ _ فيو ُِْالحسيف السممي ت 

يكسؼ القطاف النيسابكرم قكلو فيو: كاف غير ثقة م ككاف يضع لمصكفية األحاديث . كقاؿ الذىبي في 
( : كفي تصانيفو ِِٓ/ُٕ( : كما أظنو يتعمد الكذب . كقاؿ في )ِٓٓ/ُٕسير أعبلـ النببلء )

( : تكممكا فيو كليس بعمدة . ثـ قاؿ : كفي ِّٓ/ّؿ في الميزاف ) أحاديث كحكايات مكضكعة . كقا
 القمب مما ينفرد !!

( : كالحديث ليس إسناده ثابت باتفاؽ أىؿ المعرفةم ِٗٓ/ُّقمت : كقاؿ ابف تيمية في مجمكع الفتاكل )
 كلـ يرك في أميات كتب الحديث المعتمدة .

كجعفر كزيد   بف ىان  عف عمي قاؿ :أتيت النبي  ( عف ىان ٕٖٓ/َُٖ/ُ( أخرجو أحمد في مسنده ) (ُ
قاؿ : فقاؿ لزيد : أنت مكالم فخجؿ قاؿ : كقاؿ لجعفر : أنت أشبيت خمقي كخمقي قاؿ : فخجؿ كراء 

( ْْٕ/ُّٔ/ِزيد قاؿ: كقاؿ لي: أنت مني كأنا منؾ فخجمت كراء جعفر. كالبزار في البحر الزخار )
عيؼ ألمريفم األكؿ : أف لفظ الحجؿ في = الحديث غريب مف طريؽ ىان  بو . قمت : كالحديث ض

(مكأبك يعمى َٕٕكرد الحديث مف طرؽ أخرل صحيحة كليس فييا ىذا الفظ .فقد أخرجو أحمد )
( مكابف ّٔ/ْ(  مكابف سعد)ٖ/ٔ( م كالبييقي )ُُِ/ّ()َُِ/ّ(مكالحاكـ ) ْٓٓ(  م)َْٓ(م) ِٔٓ)

(. الثاني : أف ىان  بف ىان  : ال َِِٖداكد ) (م كأبكَْٕٔ( مكابف حباف )َُٓ/ُِأبي شيبة )
يحتمؿ التفرد .قاؿ ابف سعد: كاف يتشيع مككاف منكر الحديث. كقاؿ ابف حجر :قاؿ ابف المديني : 
مجيكؿ .كقاؿ حرممة عف الشافعي : ال يعرؼ كأىؿ العمـ بالحديث ال ينسبكف حديثو لجيالة حالو .كقاؿ 

ره ابف حباف في الثقات . كقاؿ بشار كشعيب :بؿ مجيكؿ .انظر: ابف حجر: مستكر .ككثقو العجمي كذك
(.المزم .تيذيب ِْٕٔ( التقريب )ِّ/ُُ( .ابف حجر .تيذيب التيذيب )ِِِّ/ٔابف سعد .الطبقات )

( .بشار عكاد ُُٕٕ(. العجمي .تاريخ الثقات )َٗٓ/ٓ(. ابف حباف .الثقات )ُّْٕ/ّٕٗ/ٕالكماؿ )
 ( .ِْٕٔ/ّْ/ْيب )كشعيب األرنؤكط .تحرير التقر 



 

-َُُْ- 

 .مكضكع. (ُ). ) تكجد رسكؿ لسماعو شعرا مف أعرابي ( ٕ
                                                           

(بتحقيؽ د. عبدالحميـ ّٔ-ّٓ/ِالمعارؼ) ( أخرجو شياب الديف أبي حفص عمر السيركردم في عكارؼ (ُ
بف إسحؽ حدثنا سعيد بف عامر عف شعبة  محمكد ك د. محمكد الشريؼ :  مف طريؽ أبي بكر عمار

فقاؿ:   عميو جبريؿ عف عبد العزيز بف صييب عف أنس بف مالؾ قاؿ: كنا عند رسكؿ اهلل إذ نزؿ 
يا رسكؿ اهلل إف فقراء أمتؾ يدخمكف الجنة قبؿ األغنياء بنصؼ يـك كىك خمسمائة عاـ ففرح رسكؿ اهلل 

نعـ يا رسكؿ اهللم فقاؿ رسكؿ اهلل :  -أم ممف حضر غزكة بدر-فقاؿ: ىؿ فيكـ مف ينشدناف فقاؿ بدرل 
 ىاتم فأنشأ األعرابى:

 طبيب ليا كال راقيفبل  لقد لسعت حية اليكل كبدم  
 فعنده رقيتي كتريػاقي إال الحبيب الذل شبفت بػو 

فتكاجد رسكؿ اهلل كتكاجد األصحاب معو حتى سقط رداؤه عف منكبوم فمما فرغكا آكل كؿ كاحد منيـ 
إلى مكانو. فقاؿ معاكية بف أبى سفياف: ما أحسف لعبكـ يا رسكؿ اهللم فقاؿ : )مو يا معاكية ليس بكريـ 

يتز عند سماع ذكر الحبيب(م ثـ قسـ رداءه عمى مف حاضرىـ بأربعمائة قطعة. قاؿ مف لـ ي
فيذا الحديث أكردناه مسندا كما سمعناه فيذا الحديث أكردناه مسندا كما سمعناه ككجدناه  : السيركردم

كمعنى . (كيخاله سرم أنو غير صحيح كالقمب يأبى قبكلو . كقد تكمـ في صحتو أصحاب الحديث
 أم االىتزازم كسقكط ردائو داللة عمى شدة االىتزاز(. التكاجد

رقـ  َِٕ/ ْإسحاؽ عف سعيد بف عامر الضبعي "  قاؿ ابف حجر في المساف في ترجمة " عمار بف   
قد لسعت حية اليكل كبدم فإف الباقييف ثقات انتيى م كقد  : كأنو كاضع ىذه الخرافة التي فييا ٖٕٓ

ريؽ أبي بكر عمار بف إسحاؽ أنبأنا سعيد بف عامر بوم فذكر الحديث  ط ركاه ابف طاىر في السماع مف
)حديث مرفكع( . كقاؿ  ّٗٓكقاؿ القارم :في االسرار المرفكعة في االحاديث المكضكعة رقـ الحديث: 

دً ّٔٓ/ُُابف تيمية . في مجمكع الفتاكل ) ًكمى (: كىًذبه ًباتِّفىاًؽ أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً ًباٍلحى مىا ري ًفي ذىًلؾى يًث م كى
دى ًبًو أىبيك بىٍكرو عىمَّ  قىاؿى : تىفىرَّ ًديًث أىنىسو م كى وي الدٍَّيمىًمي  ًمٍف حى قىاؿى الس ييكًطي  : أىٍخرىجى اؽىم مىٍكضيكعه م كى اري ٍبفي ًإٍسحى

كىاهي أىبيك طىاًىرو اٍلمىقٍ  قىاؿى الدًَّميًرم  : كىرى اًحبي قىاؿى الذَّىىًبي  : كىأىنَّوي كىاًضعىوي م كى ًديًث أىنىسو م كىصى ًدًسي  ًمٍف حى
ٍسنىاًد ًثقىةه م اؽى م فىًإفَّ بىاًقي اإلًٍ ًديثه مىٍكضيكعه م كىأىنَّوي كىاًضعىوي عىمَّاري ٍبفي ًإٍسحى ىىكىذىا قىاؿى  اٍلعىكىاًرًؼ م فىيىذىا حى

( : أكرده الحافظ بف ِٕ/ِّّ/ِتنزيو الشريعة ) الذَّىىًبيِّ كىغىٍيريهي م كىىيكى ًممَّا ييٍقطىعي ًبًكٍذًبًو .كقاؿ الكناني في
طاىر كىك باطؿم كقاؿ الحافظ أبك مكسى المديني قد عاب غير كاحد مف أىؿ العمـ ابف طاىر بإيراد 
ىذا الحديث في كتابو .ككتب شيخ اإلسبلـ أبك الفرج عبدالرحمف بف أبي عمر المقدسي كقد سئؿ عف 

يظير لو أنو مكضكع . ككتب شيخ اإلسبلـ النككم كقد سئؿ  ىذا الحديث ما ممخصو مإف الكاقؼ عميو
عنو باطؿ ال تحؿ ركايتو كال نسبتو إلى النبي كيعزر مف ركاه عالما تعزيرا بميبا . كقاؿ االلباني في 

 ( : مكضكع.ٖٓٓالضعيفة )



 

-َُُٓ- 

 .مكضكع . (ُ). )قمب المؤمف مف عرش الرحمف( ٖ
 .باطؿ ال أصؿ لو. (ِ)ف بحجر لنفعو( . )لك أحسف أحدكـ الظٗ

لقد كاف لعدد مف االحاديث  المطمب الخامس :أثر ىذه األحاديث في توسيع دائرة الخالف .
المكضكعة كالكاىية أكبر األثر مفي تكسيع دائرة الخبلؼ كاالختبلؼ بيف الفرؽ اإلسبلمية 

 مالستنادىـ عمييا كمصدر لتشريع أقكاليـ كأفعاليـم كمنيا : 
لقد دفعيـ االعتماد عمى األحاديث المكضكعة إلى العزكؼ عف . العزوف عن الزواج : ُ

الزكاج .كاعتباره عائقا أماـ المتصكؼ . لذا تنادكا كتداعكا إلى الرىبنة كمثؿ النصارل 
.يقكؿ إبراىيـ بف أدىـ :)إذا تزكج الفقير فمثمو مثؿ رجؿ  ركب السفينة مفإذا كلد لو كلد 

السيركردم عنو : )مف تعكد أفخاذ النساء ال يفمح( .ككما ترل فعندىـ  فقد غرؽ(. كقاؿ
الزكاج مما يحمد تركوم كيشكر النائي عنو . كبالطبع ىذا مخالؼ لما دعا إليو اإلسبلـ 

َِّي ِمْن ]مكرغب بو الرسكؿ الكريـ . حيث قاؿ اهلل تعالى: "  اِلِ ُحوا إََياَمى ِمـُْؽْم َوالصا
َوَأْكؽِ

)لكني أصمي كأناـ كأصـك كأفطر   : . كقكؿ الرسكؿ {36}النور:[ ْم َوإَِمائُِؽمْ ِظَباِدكُ 
كأتزكج النساء م فمف رغب عف سنتي فميس مني(. كقكلو : ) تزكجكا الكلكد الكدكد فإني 

 مكاثر بكـ األمـ يـك القيامة(. 
 كعميو فإف اعتمادىـ عمى المكضكع كالكاىي مف األحاديث زادىـ بعدا عف منيه 

 اإلسبلـم ككسع دائرة الخبلؼ مع غيرىـ مف طكائؼ المسمميف . 
كحدة الكجكد عقيدة إلحادية تأتي بعد التشبع بفكرة الحمكؿ في بعض  . وحدة الوجود :ِ

المكجكداتم كمفادىا ال شيء إال اهلل ككؿ ما في الكجكد يمثؿ اهلل عز كجؿ ال انفصاؿ 
                                                           

ني ( كقاؿ : قاؿ الصبأُٖٖ( . كالعجمكني في كشؼ الخفاء )ُٓ( ذكره الصباني في المكضكعات ) (ُ
 مكضكع.

( : مف َُٔ( قكؿ مفترل عمى رسكلنا المصطفى عميو الصبلة كالسبلـ .قاؿ ابف القيـ في المنار المنيؼ ) (ِ
( :مكذكب مختمؽ .كقاؿ ابف تيمية في ّّّ/ُكضع المشركيف عباد األكثاف. كقاؿ في إغاثة الميفاف )

الشرؾ كالبيتاف .كقاؿ محمد  (: مف المكذكباتم كمف كبلـ أىؿّّٓ/ِْ(م) ُّٓ/ُُمجمكع الفتاكل )
( : ُٖٔ( م كالزرقاني في مختصر المقاصد)ْٔٓ/ِابف محمد البرم في إتقاف ما يحسف مف االخبار )
 (.َْٓ( . كااللباني في الضعيفة )ٔٔال أصؿ لو . ككذا عمي القارم في المكضكعات )



 

-َُُٔ- 

ليس كجكدىا غيره   ك عيف كجكد اهلل تعالىبيف الخالؽ كالمخمكؽم كأف كجكد الكائنات ى
كال شيء سكاه البتةم كىي فكرة ىندية بكذية مجكسية. كىذا ىك المبدأ الذم قاـ عميو 
مذىب ابف عربي الصكفي _كىك ما يعتقده كثير مف الصكفية _الذم قاؿ: سبحاف مف 

يات مف القرآف خمؽ األشياء كىك عينيام كتجرأ عمى تفسير كتاب اهلل ببير عمـ فاستدؿ بن
 ]َوَوَجَد اهللَ ِظـَْدُه[ الكريـ زعمان أف اهلل أطمؽ اسـ الكجكد عمى نفسو كما في قكلو تعالى :

ِحقًَم[  , {39}النور: اًبا را م {111}النساء: ]ََيِِد اهللَ َغُػوًرا َرِحقًَم[, 64النساء: ]َلَوَجُدوْا اهللَّ َتوا
عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو((. كىذا كاستدؿ بأحاديث مكضكعة مثؿ حديث: ))مف 

 االستدالؿ مف أغرب كأنكر ما تمفظ بو قائؿ.
التربية الصكفية بطبيعتيا بعيدة عف فكرة الجياد كالقتاؿ ألنيا تعتبر  . ترك الجياد:ٖ

الرياضات الركحية ىي األصؿ كاألساس م كىذه الرياضات ال تنتيي إال إذا كصؿ أحدىـ 
ذا فني فكي ال   ؼ يجاىد ف!! لمرحمة الفناء م كا  كنحف نتكمـ عف الصفة البالبة عمييـ م كا 

فقد يكجد منيـ مف لو مشاركة في دفع الظالميف م كلكف األكثرية ىـ مع المطاع المتبمب 
كليذا قيؿ:  إف كؿ شعر التصكؼ ظير في زماف ضعؼ المسمميف السياسي . كلذلؾ 

يـ أبعد مف غيرىـ م حتى نجد في يقكؿ ابف تيمية عنيـ: " كأما الجياد فالبالب عمييـ أن
عكاـ المؤمنيف مف الحب لؤلمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كالحب كالتعظيـ ألمر اهلل 

)أم  أف كثيران منيـ يعدكف ذلؾكالبضب كالبيرة لمحاـر اهلل ما ال يكجد فييـ . حتى 
كالفناء كالبقاء ىك " كربما يظنكف أف الذكر كالتفكر  (ُ)الجياد( نقصان في طريؽ اهلل كعيبان 

 األصؿ كاألىـ .
يمدحكف الضبلؿ كالحيرة مكالظمـ كالخطأم كالعذاب الذم عذب اهلل بو  . الحيرة والضالل :ْ

األمـ . اعتمادا عمى ذاؾ الحديث المكذكب ) زدني فيؾ تحييرا( . فما مدح اهلل ذلؾ م كال 
نما ىذا حاؿ المنافقيف المرتديف مفإف الضبلؿ كالحيرة مما ذميا هلل في  قالو رسكلو .كا 

َكا َوُكَرده َظَذ َأْظَؼابِـَا َبْعَد إِْذ ]كتابو الكريـ فقاؿ :  َٓ َيُُضه َٓ َيـَْػُعـَا َو ُقْل َأَكْدُظو ِمْن ُدوِن اهللِ َما 

انَ  َقاضُِِّي ِِف إَْرِ  َحْرَ ف دعكتيـ . ككاضح أ  {71[ }األىعام:َهَداَكا اهللُ َكالاِذي اْشَتْفَوْتُه الشا
                                                           

 .ِٖٔ/ُ( ابف تيمية . االستقامة . (ُ



 

-َُُٕ- 

ىذه بعيدة كؿ البعد عما يفيموم كيعتقده المؤمنكف. فيـ يذمكف الصراط المستقيـ 
كيمدحكف طريؽ أىؿ الضبلؿ. كىذا أصمو في ذلؾ الحديث المكذكب مالذم ال يزيد البكف 

 . (ُ)إال تكسعا كالشرخ إال تصدعا 
ت ال تحتمميا يزعمكف أف لصاحب المقامات الصكفية  حاالت كمقاما . معراج الصوفي:ٓ

قمكب أىؿ البفمة كعامة الناس م كلو مف اهلل أسرار لك أطمع عمييا أىؿ البرة لبيتكا فييا م 
كمنيا قصة معراج أبي يزيد البسطامي .حيث يزعـ أنو عرج إلى السماء في منامو كرأل 
 مف ا يات الباىرات ما رأل . استنادا إلى الحديث المكذكب أنؼ الذكر . كىذا بحد ذاتو
كاؼ لزيادة الخبلؼ كتكسيع رقعتو .إذ ال يقبمو غير الصكفية مف الفرؽ اإلسبلمية .ألنو 

 مخالؼ ألبسط قكاعد اإلسبلـ البينة الكاضحة .
لقد كاف لمبراـ العاـر كالرقص كالتمايؿ عند الصكفية مكانو ثابتة بؿ  . الرقص عند الذكر:ٔ

مف قمت معرفتيـ بالديف اإلسبلمي  ىذا النكع صار مف أقكل الشبكات التي يصطادكف بيا
الحنيؼم كحقان إنو نكع مف الخمؿ في السمكؾ كاالضطراب الذىني حيف يعبدكف اهلل 
بالرقص كالحركات التي ال تمت إلى عبادة اهلل بأية صمة إال كما تمت إلييا عبادة الييكد 

كب التسبيح هلل المزامير عمى كج -العيد القديـ  -المحرفة  -مف قبؿ حيف حثتيـ التكراة 
 بالدؼ كالمزمار كالعكد كالربابة.

كعند الصكفية في أكقاتيـ الخاصة مجالس يجتمعكف فييا عمى الرقص كالبناء  
كالتصفيؽ كالصياح بأصكات منكرة يمزقكف فييا ثيابيـ كيتمايمكف حيف يأخذ منيـ الطرب 

نار أك الرغبة في الجنة. مأخذه في حركات بيمكانية ال يفيـ منيا أم إشارة إلى الخكؼ مف ال
كقد أصبح الرقص الصكفي الحديث عند معظـ الطرؽ الصكفية في مناسبات االحتفاؿ بمكلد 
بعض كبارىـ أك في أية مناسبة مف مناسباتيـ الكثيرةم يحضر عازفكف كمكسيقيكف كيختمط 

يتناكلكف  بعضيـ ببعض رجاالن كنساءن كباران كصبارانم كيجمس في ىذه المناسبة كبار األتباع
ألكانان مف شرب الدخافم ككبار أئمتيـ يقرءكف عمييـ بعض الخرافات المنسكبة لمقبكرييـ. 
كالبناء الذم يترنمكف بو يشتعؿ حبان كعشقان كغرامان كقصائد كجد كحزفم فإذا سئمكا عف ذلؾ 

                                                           

 .َِّ-ُٖٗ/ِلفتاكل .( انظر : ابف تيمية . مجمكع ا (ُ



 

-َُُٖ- 

زعمكا أنيا مف الطرؽ التي تكصميـ إلى ربيـم أك ىك الحب اإلليي كما يسمكنو لترغيب 
 لناس فيو. كىذه الصكر البيمكانية الرعناء ىي صكرة الذكر. ا
م كىؿ   فيؿ كاف الرسكؿ   أك أحد مف الصحابة يفعمكف مثؿ ىذا التنطع المذمـك

كالسكينة في العبادة مف قريب أك مف بعيدم   مثؿ تمؾ الحركات تشير إلى الخشكع هلل تعالى
عف الشيطاف. إنيا ميازؿ كسخرية بدينيـ  كىؿ ذلؾ االختبلط كالتمايؿ يمكف أف يككف بعيدان 

كمع ذلؾ فيـ يتممسكف ليـ األدلة التي يجادلكف بيا ميما كاف سقكطيا. كمف أدلتيـ 
 األحاديث المزعكمة آنفا. 

 الخاتمة
تشعبت مذاىب األمة اإلسبلمية مكتنكعت مشاربيا م ككؿ يدعي أف الحؽ معوم 

طؽ القكة أحيانا .مستدال لرأيو مرة بدليؿ مف متكسبل إلثبات رأيو بقكة المنطؽ أحيانا كمن
الكتاب أك السنة كأخرل بتأكيؿ أك تفسير اعكج مصطنع مرات أخر .كليس ىذا غريبا مفيي 
طبيعة البشر عندما تستيكييـ الشياطيف فتجتاليـ عف صراط اهلل. كلكف األنكى كاألدىى 

مف مصادر التشريع كىي كاألصعب أثرا ىك اعتماد فرقة مف الفرؽ عمى المصدر الثاني 
السنة م فتسكؿ ليـ نفكسيـ االستدالؿ عف مزاعميـ بأحاديث مختمقة مكذكبة أك ىالكة كاىية 

. كتكمف الخطكرة في أف طبيعة المسمـ أنو يطأط    منسكبة زكرا كبيتانا إلى رسكؿ اهلل 
عمـ لو بصحيح  الرأس  إذعانا لقكؿ رسكؿ اهلل م كعندما يككف ىذا المسمـ قميؿ البضاعة مال

الحديث مف ضعيفةم فإنيا تنطمي عميو الحيمة م كيعتقد عندىا جازما صحة منيه تمؾ الفرقة 
الضالة أك األخرل. لذا تجده ىذا ينتسب ليذه الفرقة كا خر إلى تمؾ . كىكذا تكثر الفرؽ 

مت عرل كيزداد التشرذـ كتتسع اليكة كيزداد البكف بيف المسمميف مبسبب ىذه الفرؽ التي أقا
 مبادئيا كأعمدة عركشيا عمى األحاديث الكاىية المكذكبة .

نعـ إف األمة ستفترؽ فرقا شتى ملكف الذم ال شؾ فيو ىك أف كاحدة فحسب ىي  
التي عمى الحؽ فقد جاء في الحديث: )ستفترؽ أمتي عمى ثبلث كسبعيف فرقة .الناجية منيا 

أىؿ السنة كالجماعة. قيؿ: كما السنة كاحدة كالباقكف ىمكى. قيؿ: كمف الناجيةف قاؿ: 
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. كقاؿ :) ال تزاؿ طائفة مف أمتي ظاىريف عمى (ُ)كالجماعةف قاؿ: ما أنا عميو كاصحابي( 
 .(ِ)الحؽ إلى يـك القيامة ( 

 كيزداد خطر ىذه الفرؽ كما جاءت بو مف الكاىيات عندما نعمـ :
 أنيا مخالفة ليدم اإلسبلـ كدعكة لمجماعة . .ُ
ا .أنيا تنشر ال .ِ   كذب عمى رسكؿ اهلل كتعتمده منيجن
أنيا في غالبيا صناعة مأجكرة مدسكسة مف أعداء األمة إمعانا منيـ في تمزيقيا  .ّ

 كتكىينيا.
كال شؾ أف ىاتيف الفرقتيف التي استدؿ الباحث عمى خطرىما بما لدييما مف  

التي تشكؿ معكؿ الكاىيات _ كىما األحمدية كالصكفية_ ال شؾ أنيما أنمكذجاف لبقية الفرؽ 
 ىدـ كأداة دمار في جسد األمة اإلسبلمية .

كقد حاكؿ الباحث تسميط الضكء عمييما ك مبينا خطكرتيما كسكء أثرىما في زيادة   
الفرقة م كمحذرا مف االغترار بشعاراتيما البراقة التي تستيكم كثيرا مف ضعفاء النفكس 

يارىا في تعقب الكاىيات كالمكضكعات كعديمي العمـ كاالطبلع عمة منيه عمماء األمة كخ
.آمبل أف يككف قد أزاح الستار ككشؼ المثاـ مكأباف الحؽ لشباب األمة خاصة في أرض 
اإلسراء كالمعراج مممف يتربص ليـ كثير مف األعداء بكسائؿ عدة مكمف ضمنيا معاضدة 

 ار في اليشيـ .كمناصرة تمكـ الفرؽ الضالة ملتنشر باطميا بيف شباب المسمميف انتشار الن
ف أبعد النجع فحسبو المحاكلة      فإف أصاب الباحث فذلؾ فضؿ مف اهلل كمنةم كا 

 كاالجتيادم كلف يعدـ أجرا أك فائدة .
 وما التوفيق إال من اهلل فيو الناصر ونعم الوكيل .

                                                           

 (.ِّّ/ِ( م احمد )ِّٗٗ( م ابف ماجة ) ْٔٗٓ( أخرجو : أبك داكد ) (ُ

 ( .َُْ/ْ( م أحمد ) ٔ(م ابف ماجة )ُِِٗ( أخرجو : الترمذم )  (ِ



 

-ََُِ- 

 المصادر
 

تحقيؽ أبك اسحؽ  ىػ( .مجمكعة رسائؿ .ُِٖ= ابف أبي الدنيا عبداهلل بف محمد بف عبيد أبك بكر ) 
 ىػ . دار الكتاب العربي بيركت.َُُْ/ُالحكيني .ط

ىػ(. الجرح كالتعديؿ. تحقيؽ ِّٕ= ابف أبي حاتـ عبدالرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس الرازم )
 . دار الكتب العممية. ََِِىػ/ُِِْ/ُمصطفى عبدالقادر عطا. ط

 تحقيؽ. كاألثار األحاديث في المصنؼ(. ىػِّٓ) العبسي الككفي محمد بف عبداهلل شيبة أبي = ابف
 . الفكر دار. ُٖٗٗ/ىػَُْٗ/ُط. لحاـ محمد سعيد
. كاالثر الحديث غريب في النياية (.ىػَٔٔ) السعادات أبي الجزرم األثير بف محمد األثير = ابف

 . العممية الكتب دار. ُٕٗٗ/ىػُُْٖ/ُط. عكيضة محمد بف صبلح تخريه
 .القاىرة المتنبي مكتبة. ىػُّٖٔ/ِط.  إبميس تمبيس ( .ىػٕٗٓ) عمي بف عبدالرحمف الجكزم = ابف
 نكر تحقيؽ. المرفكعات األحاديث مف المكضكعات (.ىػٕٗٓ) عمي بف عبدالرحمف الجكزم = ابف

 .السمؼ أضكاء مكتبة. ُٕٗٗ/ىػُُْٖ/ُط. بكياجيبلر عمي بف شكرم بف الديف
ىػ(. منياج السنة في نقض كبلـ الشيعة كالقدرية. ِٖٕ= ابف تيمية أحمد بف عبدالسبلـ الحراني )

 كبيامشو الكتاب المسمى بياف مكافقة صريح المعقكؿ بصحيح المنقكؿ لممؤلؼ. دار الفكر .
ىػ(. االستقامة .تحقيؽ محمد رشاد سميـ. ِٖٕ= ابف تيمية أحمد بف عبدالسبلـ الحراني )

 نكرة.ىػ. جامعة اإلماـ محمد بف سعكد المدينة المَُّْ/ُط
ىػ. مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ . جمع عبد الرحمف ِٖٕ= ابف تيمية أحمد بف عبدالسبلـ الحراني )

 قاسـ .
ىػ(. المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف. ّْٓ= ابف حباف محمد بف حباف البستي )

 ىػ مزيدة كمنقحة.َُِْ/ِتحقيؽ محمكد إبراىيـ زايد . ط
 .دار الكتب العممية.ُٖٕٗىػ/ُّٖٗ/ُىػ.الثقات. طّْٓف البستي )= ابف حباف محمد بف حبا

 . دار الفكر.ُٕٖٗىػ/ُُْٕىػ(. لساف الميزاف . ط سنة ِٖٓ= ابف حجر أحمد بف عمي بف حجر)
. بعناية عادؿ ُٔٗٗىػ/ُُْٔ/ُىػ. تقريب التيذيب.طِٖٓ= ابف حجر أحمد بف عمي بف حجر)

 مرشد. مؤسسة الرسالة.
 . دار الفكر.ُْٖٗىػ/َُْْ/ُىػ. تيذيب التيذيب. طِٖٓعمي بف حجر) = ابف حجر أحمد بف
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ىػ(. المحمى باألثار. تحقيؽ  د. ْٔٓ= ابف حـز عمي بف محمد بف سعيد بف حـز األندلسي )
 . دار الكتب العممية.ُْٖٗىػ/َُْٓعبدالبفار سميماف البندارم. طبعة سنة 

يؽ شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد. ىػ(.مسند أحمد .تحقُِْ= ابف حنبؿ أحمد بف حنبؿ )
 . مؤسسة الرسالة .ُٓٗٗىػ/ُُْٔ/ُط

 . دار القمـ بيركت.ُُٖٗ/ْىػ(. المقدمة. طَٖٖ= ابف خمدكف عبدالرحمف بف محمد ابف خمدكف)
ىػ(. الطبقات الكبرل. تحقيؽ زياد محمد َِّ= ابف سعد محمد بف سعد بف منيع الياشمي )

 لحكـ المدينة.ىػ. مكتبة العمـك كاَُْٖ/ِمنصكر. ط
ىػ(. تاريخ أسماء الثقات ممف نقؿ عنيـ العمـ. حققو ّٖٓ= ابف شاىيف عمر بف احمد بف عثماف )

 . دار الكتب العممية.ُٖٔٗىػ/َُْٔ/ُكعمؽ عميو د. عبدالمعطي أميف قمعجي. ط
ي ىػ(.جامع بياف العمـ كفضمو كما ينببّْٔ= ابف عبد البر يكسؼ بف عبد البر القرطبي األندلسي)

 في ركايتو كحممو. دار الفكر .
ىػ(. الكامؿ في ضعفاء ّٓٔ= ابف عدم عبداهلل بف عدم بف عبداهلل بف محمد بف أحمد الجرجاني)

 . دار الفكر بيركت.ُٖٖٗىػ/َُْٗ/ّالرجاؿ. تحقيؽ يحيى مختار غزاكم. ط
دمشؽ .  ىػ(. تاريخ مدينةُٕٓ= ابف عساكر عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بف عبداهلل الشافعي)

 . دار الفكر .ُٓٗٗتحقيؽ محب الديف أبي سعيد عمر بف غرامة العمرم . طبعة سنة 
 الصحيح في المنيؼ المنار(. ىػُٕٓ)الدمشقي الحنبمي بكر أبي بف محمد الجكزية قيـ = ابف

 .حمب اإلسبلمية المطبكعات مكتب. ُْٗٗ/ٔط. غدة أبك عبدالفتاح تحقيؽ .كالضعيؼ
ىػ(. البداية كالنياية . دقؽ أصكلو كحققو مجمكعة مف ْٕٕبف عمر بف كثير )= ابف كثير إسماعيؿ 

 . دار الرياف لمتراث.ُٖٖٗىػ/َُْٖ/ُاألساتذة . ط
ىػ(. سنف ابف ماجة .صححو كرقمو كأخرج أحاديثو كعمؽ ِٕٓ= ابف ماجة محمد بف يزيد القزكيني )

 عميو محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب العممية.
ىػ(. لساف العرب . ُُٕابف منظكر محمد بف مكـر بف منظكر اإلفريقي المصرم)= 
 . دار صادر بيركت .َُٗٗىػ/َُُْ/ُط

ىػ(. مسند أبك يعمى. حققو كخرج أحاديثو حسيف سميـ َّٕ= أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثنى )
 . دار المأمكف لمتراث .ُٖٔٗىػ/َُْٔ/ُأسد.ط

ىػ(. اإلرشاد .تحقيؽ د. محمد سعيد ْْٔبف أحمد الخميمي القزكيني ) = أبك يعمى الخميؿ بف عبداهلل
 ىػ. مكتبة الرشيد الرياض.َُْٗ/ُعمر إدريس. ط
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ىػ( ِٕٓ= ا جرم محمد بف عمي بف عثماف . سؤاالت أبي عبيد ا جرم ألبي داكد السجستاني )
كم. في معرفة الرجاؿ كجرحيـ كتعديميـ. تحقيؽ د. عبدالعميـ عبدالعظيـ البست

 . دار االستقامةم مؤسسة الرياف.ُٕٗٗىػ/ُُْٖ/ُط
. ُٕٗٗىػ/ُُْٕ/ُ= األرنؤكط شعيب األرنؤكط كبشار عكاد معركؼ . تحرير تقريب التيذيب. ط

 مؤسسة الرسالة.
= األلباني محمد ناصر الديف . ضعيؼ الجامع الصبير كزياداتوم الفتح الكبير. إشراؼ زىير 

 ة كمنقحة.مزيد َُٗٗىػ/َُُْ/ّالشاكيش. ط
= األلباني محمد ناصر الديف. سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيء في االمة. 

 جديدة. مكتبة المعارؼ.    ُِٗٗىػ/ُُِْ/ُط
 . السنة ترجماف إدارة. ُٖٔٗ/ُط . كالمصادر المنشأ التصكؼ.  إحساف ظيير = إليي

ػ(.البحر الزخار م المعركؼ بمسند البزار ىِِٗ= البزار أحمد بف عمرك بف عبدالخالؽ العتكي )
 . مكتبة العمـك كالحكـ.ََِّىػ/ُِْْ.تحقيؽ د. محفكظ الرحمف زيف اهلل . طبعة سنة

ىػ(. السنف الكبرل .تحقيؽ محمد عبد القادر عطا. طبعة ْٖٓ= البييقي أحمد بف الحسيف )
 . مكتبة الباز مكة .ُْٗٗىػ/ُُْْ

ػ(. شعب اإليماف. تحقيؽ محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ. ىْٖٓ= البييقي أحمد بف الحسيف )
 . دار الكتب العممية . َُٗٗىػ /َُُْ/ُط

ىػ(.أحكاؿ الرجاؿ . تحقيؽ صبحي البدرم السامرائي. ِٗٓ= الجكزجاني إبراىيـ بف يعقكب ) 
 مؤسسة الرسالة.

ضمينات الذىبي في ىػ(.المستدرؾ عمى الصحيحيف مع تَْٓ= الحاكـ محمد بف عبداهلل النيسابكرم)
التمخيص كالميزافم كالعراقي في أماليو م كالمناكم في فيض القدير كغيرىـ مف العمماء. تحقيؽ 

 . المكتبة العصرية.َََِىػ/َُِْ/ُحمدم الدمرداش محمد . ط
ىػ(. سنف المصطفى. عمؽ عميو كخرج أحاديثو مجدم بف منصكر ّٖٓ= الدارقطني عمي بف عمر)

 .دار الكتب العممية.ُٔٗٗىػ/ُُْٕ/ُبف سيد  الشكرم. طا
ىػ(مكمعو ممحؽ ِّّىػ(.تاريخ يحيى بف معيف )ُِٖ= الدكرم العباس بف محمد بف حاتـ الببدادم)

 بكبلـ يحيى بف معيف بركاية خالد بف يزيد بف الييثـ بف طيماف. تحقيؽ عبداهلل حسف. دار القمـ. 
ف لو ركاية في الكتب الستة. كبيامشو ذيؿ ىػ(. الكاشؼ في معرفة مْٖٕ= الذىبي محمد بف أحمد )

ىػ(م كأحكاـ الرجاؿ مف تقريب التيذيب البف حجر . ِٖٔالكاشؼ لمحافظ أبي زرعة العراقي )
 . دار الفكر.ُٕٗٗىػ/ُُْٖ/ُتحقيؽ صدقي جميؿ العطار. ط
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داؿ ىػ(.سير أعبلـ النببلءم كبيامشو أحكاـ الرجاؿ مف ميزاف االعتْٖٕ= الذىبي محمد بف أحمد )
 في نقد الرجاؿ. حققو كخرج أحاديثو خيرم سعيد. المكتبة التكقيفية.  

ىػ(. ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ. تحقيؽ عمي محمد البجاكم ْٖٕ= الذىبي محمد بف أحمد )
 . دار المعرفة بيركت.ُّٔٗ/ُط
 تحقيؽ. شيكرةالم األحاديث في المنثكرة الآلل (. ىػْٕٗ) بيادر بف عبداهلل بف محمد الزركشي= 

 . اإلسبلمي المكتب. ُٖٔٗ/ىػَُْٔ/ ُط. الصباغ لطفي بف محمد
= الزركمي خير الديف الزركمي. األعبلـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف 

 . دار العمـ لممبلييف بيركت.ُٖٗٗ/ُكالمستشرقيف. ط
طبقات الشافعية .تحقيؽ محمكد محمد  ىػ(.ُٕٕ= السبكي عبدالكىاب بف عمي بف عبد الكافي )

 .دار الكتب العممية .ِالطناحي كعبدالفتاح محمد الحمك. ط
ىػ(. المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة َِٗ= السخاكم محمد بف عبدالرحمف )

 . دار الكتاب العربي.ُٖٓٗ/ُعمى االلسنة. تحقيؽ محمد عثماف النحت. ط
 عمي تحقيؽ .التصكؼ في السممية األربعيف تخريه. محمد بف عبدالرحمف بف محمد = السخاكم
 .عماف عمار دار مبيركت اإلسبلمي المكتبم ُٖٖٗ/ُط. عبدالحميد عمي حسف

ىػ(. البماز عمى المماز في المكضكعات المشيكرات. ُٗٗ= السميكدم نكر الديف أبك الحسف)
 العممية .. دار الكتب ُٖٔٗ/ُتحقيؽ محمد عبدالقادر عطا. ط

 عبدالحميـ.د تحقيؽ. المعارؼ عكارؼ(.ىػِّٔ)  حفص أبي الديف شياب عمر = السيركردم
 .المعارؼ دار. الشريؼ بف محمكد .كد محمكد

ىػ(. الآلل  المصنكعة في األحاديث ُُٗ= السيكطي جبلؿ الديف عبدالرحمف السيكطي )
 المكضكعة. دار المعرفة.

ىػ(.تدريب الراكم في شرح تقريب النككم. ُُٗالسيكطي ) = السيكطي جبلؿ الديف عبدالرحمف
 . دار الكتب العممية.ُٖٗٗىػ/َُْٗ/ّتحقيؽ عبدالكىاب عبدالمطيؼ. ط

.  تعريفية كنبذة م كمفاىيـ عقائدم  األحمدية اإلسبلمية الجماعة.  المحدكدة اإلسبلمية = الشركة
 . دار الكتب العممية.ُٔٗٗىػ/ُُْٕ/ُالشكرم. ط.  ََِٓ/ُط

 محمد تحقيؽ.  المكضكعة األحاديث في المجمكعة الفكائد(. ىػُِٓٓ) عمي بف محمد = الشككاني
 .العربي الكتاب دار. ُٖٔٗ/ُط. عكض عبدالرحمف

الكتاب: المكضكعات. تحقيؽ نجـ  ىػ(. المكضكعات.َٓٔ= الصباني الحسف بف محمد )
 ىػ. دار المأمكف لمتراث دمشؽ.َُْ/ِعبدالرحمف خمؼ. ط



 

-َُِْ- 

ىػ(. النكافح العطرة في األحاديث المشتيرة. تحقيؽ محمد     ُُُٖفدم محمد بف أحمد )= الص
 .  دار الكتب العممية.ََُِىػ/ُِِْ/ُم مؤسسة الكتب الثقافية. طُِٗٗ/ُعطا.ط
 . َََِ/ُط . منا تنقمكف ماذا.  ىاني = طاىر

ديثو حمدم عبد المجيد ىػ(. المعجـ الكبير. حققو كخرجو أحأَّ= الطبراني سميماف بف أحمد )
 السمفي. مكتبة ابف تيمية .

ىػ(. كشؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس عما اشتير مف األحاديث ُُِٔ= العجمكني إسماعيؿ بف محمد )
 عمى ألسنة الناس. بإشراؼ أحمد القبلش . مكتبة التراث اإلسبلمي م دار التراث.

ىػ(م َٕٖقات. بترتيب نكر الديف الييثمي)ىػ(. تاريخ الثُِٔ= العجمي أحمد بف عبداهلل بف صالح )
 . دار الكتب العممية.ُْٖٗىػ/َُْٓ/ُكتضمينات ابف حجر . تعميؽ عبد المعطي قمعجي. ط

ىػ(.الضعفاء الكبير . تحقيؽ عبد المعطي ِِّ= العقيمي محمد بف عمر بف مكسى بف حماد المكي)
 . دار الكتب العممية.ُأميف قمعجي. ط

المكتبة العصرية   . ََُِ/ْي . فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ . ط= العكاجي غالب بف عم
 الذىبية.

 ىػ(.عمدة القارم . دار إحياء التراث بيركت.ٖٓٓ= العيني محمكد بف احمد العيني)
 .بيركت المعرفة دار. الديف عمـك إحياء( . ىػٓٓٓ)حامد أبك محمد بف محمد = البزالي
.  مراد يحيى تحقيؽ.  األخبار مف يحسف ما إتقاف( . ػىَُُٔ) محمد بف الديف نجـ = البزم
 . العممية الكتب دار. ََِْ/ُط

= القادياني ميرزا غبلـ أحمد .حمامة البشرل إلى أىؿ مكة كصمحاء أـ القرل .  طبعة حديثة 
 .ََِٕىػ/ُِْٖ
 ديةاألحم المطبعة م ََِْ/ ِ ط. اليند في الناصرم المسيح.  احمد غبلـ ميرزا = القادياني
 . حيفا – الكبابير

ىػ(. األسرار المرفكعة في األخبار المكضكعة َُُْ= القارم عمي بف محمد بف سمطاف اليركم)
 . المكتب اإلسبلمي.ُٖٔٗ)المكضكعات الكبرل(. تحقيؽ عمي محمد لطفي الصباغ. طبعة سنة

.  القشيرية سالةالر  (.ىػْٔٓ) القرشي النيسابكرم عبدالممؾ ابف ىكازف بف عبدالكريـ = القشيرم
 .بيركتم  الثقافية الكتب مؤسسة.  كمنقحة جديدة طبعة

.  السمفي عبدالمجيد حمدم تحقيؽ.  الشياب مسند.  عبداهلل أبي سبلمة بف محمد = القضاعي
 . الرسالة مؤسسة.  ُٖٓٗ/ُط



 

-َُِٓ- 

ىػ(. تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ. تحقيؽ بشار عكاد ِْٕ= المزم يكسؼ بف عبدالرحمف )
 . طبعة جديدة منقحة كمصححة. مؤسسة الرسالة.ُٖٗٗىػ/ُُْٖ ُعركؼ . طم

ىػ(. األحاديث المختارة مما ليس في الصحيحيف أك ّْٔ= المقدسي محمد بف عبدالكاحد بف أحمد )
 ىػ. مكتبة النيضة مكة المكرمة .َُُْ/ُأحدىما . تحقيؽ عبدالممؾ بف عبداهلل بف دىيش. ط

 ىػ المكتبة التجارية مصر.ُّٔٓ/ُىػ(. فيض القدير . طَُُّكؼ )= المناكم محمد بف عبدالرؤ 
.  المعاصرة كالمذاىب األدياف في الميسرة المكسكعة.  اإلسبلمي لمشباب العالمية = الندكة
 .ُٖٗٗ/ِط

 . الدار السعكدية لمنشر .ُٕٔٗ/ّ= الندكم عمي الحسني أبك الحسف . القادياني كالقاديانية . ط
. المطبعة ََُٗ/ُني أبك الحسف. القاديانية ثكرة عمى النبكة كاإلسبلـ. طالندكم عمي الحس =

 السمفية.
ىػ(. الضعفاء كالمترككيف . تحقيؽ مركز الخدمات كاألبحاث َّّ= النسائي أحمد بف شعيب )

. مؤسسة الكتب الثقافية م دار ُٕٖٗىػ/َُْٕ/ِالثقافية . بكراف الضناكم ككماؿ الحكت . ط
 الفكر .
 . دار إحياء التراث العربي .ُىػ(. الفتاكل الحديثية. طْٕٗي أحمد بف حجر )= الييتم

ىػ(. ببية الباحث عف زكائد مسند الحارث . َٕٖ= الييثمي عمي بف سميماف بف أبي بكر الشافعي )
. الجامعة اإلسبلمية المدينة ُِٗٗىػ/ُُّْ/ُتحقيؽ كدراسة حسيف أحمد صالح الباكرم . ط

 المنكرة .
ىػ(. أسباب النزكؿ . تحقيؽ أيمف صالح ْٖٔم عمي بف أحمد بف محمد النيسابكرم)= الكاحد

 القاىرة. -. دار الحديث ُٖٗٗىػ/ُُْٗ/ْشعباف. ط



 

-َُِٔ- 



 

-َُِٕ- 

 حادثة ا فك
شاعتيا  ودور المنافقين في تحريفيا وا 

 (ٔ)عبد السالم حمدان الموح
 (ٕ)عبد الجواد محمد األسطل

 المقـدمـة
نزؿ كتابو ىدل لمعالميفم  كجعمو صراطا مستقيمانم الحمد هلل الحؽ المبيف الذم أ

كنكران مبينانم كالصبلة كالسبلـ عمى البشير النذيرم الداعي إلى الصراط المنير م كعمى آلو 
 كأصحابو كالتابعيف إلى يـك الديف كبعد.

ف  فإف االبتبلء في النفس كاألىؿ كالماؿ كالكلد ىي سنة إليية مع أنبيائو كأكليائوم كا 
ء ليبتمي عمى قدر إيمانوم كلذا فإف األنبياء ىـ أشد  الناس ببلءنم كىـ القدكة ألتباعيـ في المر 

الصبر كالثباتم كمعالجة األزمة بحكمة كركيةم بعيدان عف األخذ بالقيؿ كالقاؿم كتحريؼ 
شاعة األقكاؿم إنيا القيادة الحكيمةم التي تنتظر تعاليـ اهلل تعالىم كتكجييات رب  المقاؿم كا 
 العالميف في حسـ الصراع بيف الحؽ كالباطؿم كبيف الحقيقة كاالفتراءم كبيف الكاقعية كالبيتاف.
إف المنافقيف كالذيف في قمكبيـ مرض كالمرجفيف يتصيدكف الفرصم كيستبمكف 
رباؾ في  حداث بمبمةم كا  األحداثم فيؤكلكنيام كيحرفكنيام كيشيعكنيام بيدؼ خمط المكاقؼم كا 

شباؿ العامة كالخاصة في أمكر ىامشية ثانكيةم ال تجمب إال السقكط في الصؼ الداخميم  كا 
الكحؿم كاالنحراؼ عف الجادةم كىذا الدكر السمبي كما يتبعو مف الركايات الكاىية المكذكبة 

 تمثؿ خطران عمى اإلسبلـ بصفة عامةم كعمى الصؼ المؤمف بصفة خاصة.
ليتنزؿ حكـ اهلل تعالى في ىذه  كمع ذلؾ فممو حكمة في كقكع حدث ىنا أك ىناؾم

القضيػة أك تمػؾم فيككف العبلج القرآني لينتفع بو المؤمنكف في كؿِّ عصكرىـم كمع كؿ 
 أجياليـ المتتالية إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا.

                                                           

 غزة . –( األستاذ الدكتكر في التفسير كعمـك القرآف بكمية أصكؿ الديف بالجامعة اإلسبلمية ُ)
 جستير في التفسير كعمـك القرآف كالمحاضر بالكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية.( الحاصؿ عمى درجة الماِ)



 

-َُِٖ- 

كانطبلقا مف ىدؼ الدراسة كغايتيا فقد جعمناىا في مقدمةم كثبلثة مباحث كخاتمةم   
 كفيو مطمباف:ول : تعريف ا فك وزمن الوقوع . المبحث األ كما يمي: 

ا.  المطمب األكؿ : تعريؼ اإلفؾ لبة كاصطبلحن
 المطمب الثاني: زمف كقكع الحادثة.

 كفيو مطمباف:المبحث الثاني: دواعي الحادثة ودور المنافقين . 
 المطمب األكؿ: دكاعي الحادثة.

شاعتيا  المطمب الثاني: دكر المنافقيف في تخريجيا كا 
 كفيو ثبلثة مطالب:المبحث الثالث: الرد القرآني والِحَكم المستفادة. 
 المطمب األكؿ: الرد القرآني في إثبات البراءة.

 المطمب الثاني: الحكـ المستفادة مف حادثة اإلفؾ.
 المطمب الثالث: األحكاـ كالمكاعظ المستنبطة مف حادثة اإلفؾ

 مف نتائه كتكصيات. كفييا أىـ ما تكصمت إليو الدراسة الخاتمة:
 المبحث األول

 تعريف ا فك وزمن الوقوع
 المطمب األول : تعريف ا فك لغة واصطالحًا .

اإلفؾ: ىك اف تسمع خبرانم كتجعؿ لسانؾى طميقان بوم كىذا ىك تعريؼ أواًل: تعريف ا فك لغًة 
ْوَكُه بَِلْلِسـَتُِؽْم وَ رب العالميف لئلفؾم قاؿ تعالػى:   َتُؼوُلوَن بَِلْفَواِهُؽْم َما َلْقَس َلُؽْم بِِه ِظْؾٌم إِْذ َتَؾؼا

 .يقيف أم: تتمقى بالمساف كتقكؿ بما ال تعمـمكأف يأتيؾ الخبر دكف {15}النور: 
")أفؾ( اليمزة كالفاء كالكاؼ أصؿ كاحدم يدؿ عمى  معجـ مقاييس المبة كجاء في

م إذا كذب. كاإلفؾ الكذب. قمب الشيء كصرفو عف جيتو. يقاؿ أفؾ الشيء. كأفؾ الرجؿ
 قالوا أجئتـا لتلفؽـا ظن آهلتـاكأفكت الرجؿ عف الشيءم إذا صرفتو عنو. قاؿ اهلل تعالى: 

. كالمؤتفكات: الرياح التي تختمؼ ميابيا. يقكلكف:"إذا كثرت المؤتفكات زكت [ ِِ]األحقاؼ: 
 .(ُ)األرض"

                                                           

 .ُُٖ/ُ( معجـ مقاييس المبة/ ابف فارس ُ)



 

-َُِٗ- 

ـى إٍفكان  ًم رىبى كعى بالكسر كالفتح كالتحريؾ كأيفيككان : كفي القامكس المحيط: أفىؾى كضى
فىو كقىمىبىو أك قىمىبى رٍأيىو رى  . (ُ)كىذىبى كأىفَّؾى فيك أفَّاؾه كأفيؾه كأفيكؾه ك عنو يىٍأًفكيو أٍفكان : صى

كقاؿ فخر الديف الرازم: اإلفؾ أبمغ ما يككف مف الكذب كاالفتراءم كقيؿ ىك البيتاف 
كأصمو اإلفؾ كىك القمب ألنو قكؿ مأفكؾ عف كىك األمر الذم ال تشعر بو حتى يفجأؾ 

كجيوم كأجمع المسممكف عمى أف المراد ما أفؾ بو عمى عائشة 
(ِ). 

 .  (ّ)كقاؿ المناكم: اإلفؾ كؿ مصركؼ عف كجيو الذم يحؽ أف يككف عميو
 .(ْ)كقاؿ أبك البقاء :كؿ شيء في القرآف إفؾ فيك كذب

حثاف في كضع تعريؼ شرعي اصطبلحي ليذه اجتيد الباثانيًا: تعريف ا فك اصطالحًا: 
 المفظة القرآنيةم كذلؾ فيما يمي:

كابنة صاحبػو  زكج النبي  ىك الفرية التي افترىا المنافقكف بحؽ السيدة عائشة 
 . .مع الصحابي الجميؿ صفكاف بف المعطؿ  (ٓ) في البار الممقب بأبي بكر الصديؽ 
ثت  ىذه الحادثة في شير شعباف مف السنة الخامسة حدالمطمب الثاني: زمن وقوع الحادثة. 

ككانت عند الرجكع مف    . (ٔ)إسحاؽ لميجرة عند عامة أىؿ المبازمم كسنة ست عمى قكؿ ابف
-أف الحارث بف أبي ضرار  رسكؿ اهلل  كسبب البزكة أنو لما بمغ غزكة بني المصطمؽم 

ف العربم يريدكف حرب قكمو كبعض مف حالفو م سػار في -رأس كسيد بني المصطمؽ

                                                           

 باب الكاؼ فصؿ اليمزة مادة )أفؾ( . ِْٖ/ّ( القامكس المحيط/الفيركزآبادم ُ)
 . كبمثمو قاؿ الزمخشرم كالبيضاكم.َّْ/ ِّ( التفسير الكبير/ الرازم ِ)
 . ُٖالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ/ المناكم  ص( ّ)
 . ُّٓ( الكميات/ أبك البقاء صْ)
صػديقا فقػاؿ يكػكف بعػدم اثنػا عشػر خميفػة أبػك بكػر  ( قاؿ ابف الجكزم نقبل عف ابف قتيبػة : سػماه النبػي ٓ)

مػػف يحمػػؼ بػػاهلل أف اهلل أنػػزؿ اسػػـ أبػػي بكػػر   الصػػديؽ ال يمبػػث إال قمػػيبلم ككػػاف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب 
. باإلسػراءم فكذبػو قػريشم كصػدقو أبػك بكػر  السماء الصػديؽ كقيػؿ سػمي الصػديؽ يػـك أخبػر النبػي 

 .ْٕانظر: تمقيح فيـك أىؿ األثر في عيكف التاريخ كالسير/ ابف الجكزم ص 
 .ِّٓ/ّ( انظر: كتاب السيرة النبكية/ ابف ىشاـ ٔ)



 

-ََُّ- 

بريدة بف  ابتاعكا خيبلن كسبلحانم كتيٌيأكا لمخركجم حينيا بعث رسكؿ اهلل  م كقدرسكؿ اهلل 
م فأتاىـ حتى كرد عمييـ ماءىـم كقد تألبكا كجمعكا  الحصيب األسمميم ليستطمع لو خبر القـك

خبرىـم فندب  الجمكعم كلقي الحارث بف أبي ضرار ككمموم كرجع إلى رسكؿ اهلل فأخبره
فرسانم ككاف منيـ  رسكؿ اهلل الناسم فأسرعكا في الخركجم كخرج معو سبعمائة مقاتؿ كثبلثكف

 .جماعة مف المنافقيفم كاستعمؿ عمى المدينة زيد بف حارثة
شديدانم  كبمغ الحارث بف أبي ضرار كمف معو مسير رسكؿ اهلل إليوم فخافكا خكفان 

الماءم  م كانتيى رسكؿ اهلل إلى المريسيعم  كىك مكافكتفرؽ عنيـ مف كاف معيـ مف العرب
 . كأصحابو لمبلقاة القـك  فضرب عميػو قبتوم كمعو عائشة ك أـ سممة م كتييأ رسكؿ اهلل 

لـ  كالصحيح مف ركايات ىذه البزكةم كما يذكر اإلماـ ابف القيـ كأىؿ السيرم أنو
نما أغاركا عمييـ عند الماءم كس ىذا ما ثبت  بكا ذرارييـم كأمكاليـم كيؤيديكف بينيـ قتاؿم كا 

كأنعاميـ  -أم غافمكف -غاٌركف أغار عمى بني المصطمؽ كىـ  في الصحيح "أف النبي 
 .(ُ)يكمئذ جكيرية " تسقى عمى الماءم فقتؿ مقاتمتيـم كسبى ذرارييـم كأصاب

سمميف الم ككشفت ىذه البزكة حقد المنافقيف عمى الفئة المؤمنةم فما إف عممكا بأف
ثـ سعكا إلى  انتصركا في المريسيعم حتى سعكا في إثارة العصبية بيف المياجريف كاألنصارم

في نفسو كأىؿ بيتوم فشنكا حربان نفسية مريرة مف خبلؿ حادثة اإلفؾ   إيذاء رسكؿ اهلل 
 .  أىؿ بيت الرسكؿ  التي اختمقكىا عمى

 المبحث الثاني
 دواعي الحادثة ودور المنافقين

 مب األول: دواعي الحادثة.المط
ما ىك إال حمقة مف  حادثة اإلفؾ الذم رميت بو أـ المؤمنيف الصديقة بنت الصديؽ

العدك أف ىذا الديف يقـك عمى  حمقات التنمر عمى الدعكةم كمحاكلة تشكيو رمكزىا؛ كذلؾ لعمـ
ةم فقد تحٌقؽ لو النمكذج كتشكيو تمؾ القدك  المثاؿ كالنمكذج كالقدكةم فإذا أفمح في إسقاط ىذا

                                                           

رقػـ  ٖٖٗ/ِعمى الكفار الذيف بمبػتيـ دعػكة اإلسػبلـ ( ركاه مسمـ/ كتاب الجياد كالسير: باب جكاز اإلغارة ُ)
 . َِّْالحديث: 



 

-َُُّ- 

ما أرادم الحادثة قصة أليمة ىزت المجتمع المدني بأسره شيران كامبلنم عيرفت في السيرة 
كانت بعد غزكة بني  -رضي اهلل عنيا-النبكية بحادثة اإلفؾم تتعمؽ بأـ المؤمنيف عائشة 

أف  لنا لكي يستفيد منيا كؿ مسمـ دركسان عظيمةم كيعمـ -جؿ كعبل-المصطمؽم ساقيا اهلل 
الببليا كالمحف كأنكاع االختبارات نزلت بأشرؼ كأطير إنسافم فبل عميو إف نزؿ بو شيء مف 

ف خير ما يكاجو بو ىك الصبر كاالحتساب ليناؿ األجر في الدنيا كا خرة.  ذلؾم كا 
إف المصائب كالفتف اختبارات تبيف مدل ما يمتمؾ العبد مف اإليمافم كىي ضركرة 

كم إيمانوم كلعؿ مف حكمة االبتبلء أنو فرصة لمراجعة حسابات لممؤمفم تشحذ ىمتو كتق
مضتم ككقفة أماـ تطمعات لمستقبؿ آتم فاالبتبلء يزيد الرجاؿ نضكجان كصبلبةم كالدعاة 
الصادقيف ثباتان كعمقانم كلف يككف االبتبلء شران لممؤمنيف أبدانم فيك خير يسكقو اهلل لعبادهم 

التي يمتمككنيام كما ىي إال لحظات حتى نرل أنيا ما زالت  ليعكدكا كقد عمتيـ عزة اإليماف
 عمى شمكخيا كقد سقط كؿ ما حكليام كتحكؿ إلى رماد. 

مر بو عدد مف االبتبلءات كالمحف منذ بعثو اهلل جؿ كعبل بيذا الديفم  كالنبي 
 لكف أقسى محنة كانت ىي حادثة اإلفؾ. تمؾ الحادثة التي كشفت عف شناعة جـر المجرميف
كبشاعتو كىك يتناكؿ بيت النبكة الطاىر الكريـم كيتناكؿ عرض رسكؿ اهلل أكـر الخمؽ عمى 

أكـر صحابتو عميوم كعرض رجؿ مف الصحابة كىك  اهللم كعرض الصٌديؽ أبي بكر 
كيشبؿ ذلؾ الحدث المسمميف بالمدينة شيران مف الزمافم ىذا الحادث  صفكاف بف المعطؿ 

كقمب أبي بكر  -رضي اهلل عنيا-ـ لقمب رسكؿ اهلل كقمب عائشة الذل جمب اليمـك كا ال
 الصديؽ كقمب صفكاف شيران كامبل.

 :(ُ)كالحادثة كما يركىا اإلماـ البخارم رحمو اهلل تعالى
عف ابف شيابم قاؿ أخبرني  قاؿ حدثنا يحيى بف بكيرم حدثنا الميث عف يكنس

اهلل بف عبد اهلل بف عتبة ابف  قاصم كعيبيدعركة بف الزبيرم كسعيد بف المسيَّبم كعمقمة بف ك 
   حيف قاؿ ليا أىؿ اإلفؾ   زكج النبي  -رضي اهلل عنيا -مسعكدم عف حديث عائشة 

                                                           

   خيػران  لػكال إذ سػمعتمكه ظػف المؤمنػكف كالمؤمنػات بأنفسػيـ قكلػو  ( صػحيح البخارم/كتػاب التفسػير: بػابُ)
 .ّْْٕرقـ الحديث  ُْٕٕ /ْ



 

-َُِّ- 

حدثني طائفة مف الحديثم كبعض حديثيـ يصٌدؽ بعضانم  ما قالكام فبرأىا اهلل مما قالكام ككؿ  
ف كاف بعضيـ أكعى لو مف بعضم أف  -رضي اهلل عنيا -شة الذم حدثني عركة عف عائ كا 

أقرع  إذا أراد أف يخرج قالت: ) كاف رسكؿ اهلل   زكج النبي  -رضػي اهلل عنيا –عائشػة 
قالت عائشة فأقرع بيننا في  معوم  بيػف أزكاجو فأيتيف خرج سيميا خرج بيا رسكؿ اهلل  
مؿ في  بعد ما نزؿ الحجابم فأنا غزكة غزاىام فخرج سيمي فخرجتي مع رسكؿ اهلل  أيحي

مف غزكتوم تمؾ كقفؿ كدنكنا مف  رسكؿ اهلل  ىكدجي كأنزؿ فيوم فسرنا حتى إذا فرغ
ليمة بالرحيؿم فقمت حيف آذنكا بالرحيؿم فمشيت حتى جاكزت الجيشم  المدينة قافميف آذف

إلى رحميم فإذا ًعقده لي مف جزع ظفار قد انقطعم فالتمست عقدم  فمما قضيت شأني أقبمت
تباؤهم كأقبؿ الرىط الذيف كانكا ييرحمكف ليم فاحتممكا ىكدجي فرحمكه عمى بعيرم كحبسني اب

يحسبكف أني فيوم ككاف النساء إذ ذاؾ خفافان لـ يثقميف المحـم إنما  الذم كنت ركبتم كىـ
نأكؿ العمقة مف الطعاـم فمـ يستنكر القـك خفة اليكدج حيف رفعكهم ككنت جارية حديثة 

كساركام فكجدت عقدم بعد ما استمر الجيشم فجئت منازليـ كليس بيا السفم فبعثكا الجمؿ 
فأممت منزلي الذم كنت بوم كظننت أنيـ سيفقدكنني فيرجعكف إليم فبينا أنا  داع كال مجيبم

منزلي غمبتني عيني فنمتم ككاف صفكاف بف المعطؿ السممي ثـ الذككاني مف  جالسة في
رأل سكاد إنساف نائـم فأتاني فعرفني حيف رآنيم فأدله فأصبح عند منزليم ف كراء الجيشم
قبؿ الحجابم فاستيقظت باسترجاعو حيف عرفنيم فخمَّرت كجيي بجمبابيم كاهلل  ككاف يراني
كممةم كال سمعت منو إال استرجاعوم حتى أناخ راحمتو فكط  عمى يدييا فركبتيام  ما كممني
لكا مكغريف في نحر الظييرةم فيمؾ مف يقكد بي الراحمة حتى أتينا الجيش بعد ما نز  فانطمؽ
 ككاف الذم تكلى اإلفؾ عبد اهلل بف أبٌي بف سمكؿم فقدمنا المدينة فاشتكيت حيف قدمت ىمؾم

شيرانم كالناس ييفيضكف في قكؿ أصحاب اإلفؾ ال أشعر بشيء مف ذلؾم كىك يريبني في 
أشتكيم إنما  يفالمطؼ الذم كنت أرل منو ح -   –أني ال أعرؼ مف رسكؿ اهلل  كجعي

  ينصرؼ فذاؾ الذم يريبنيم  فيسمـ ثـ يقكؿ كيؼ تيكـف ثـ - –يدخؿ عمي رسكؿ اهلل 



 

-َُّّ- 

كىك  - (ُ)المناصع  كال أشعر حتى خرجت بعد ما نقيتم فخرجت معي أـ مسطح قبؿ
قريبان مف بيكتنام كأمرنا  ككنا ال نخرج إال ليبلن إلى ليؿم كذلؾ قبؿ أف نتخذ الكنؼ -متبرزنا
أف نتخذىا في بيكتنام فانطمقت  العرب األكؿ في التبرز قبؿ البائطم فكنا نتأذل بالكنؼأمر 

     بنت صخر بف عامر خالة  كىي ابنة أبي رىـ بف عبد مناؼم كأميا-أنا كأـ مسطح 
قبؿ بيتي قد فرغنا مف  فأقبمت أنا كأـ مسطح -أبي بكر الصديؽم كابنيا مسطح بف أثاثة

في مرطيا فقالت: تعس مسطحم فقمت ليا: بئس ما قمتم أتسبيف  شأننام فعثرت أـ مسطح
فأخبرتني بقكؿ أىؿ  رجبلن شيد بدران! قالت: أم ىنتاه أك لـ تسمعي ما قاؿف قمت: كما قاؿف
تعني   رسكؿ اهلل  اإلفؾم فازددت مرضان عمى مرضيم فمما رجعت إلى بيتي كدخؿ عميَّ 

أبكمف قالت: كأنا حينئذو أريد أف استيقف  ف آتيسمـم ثـ قاؿ: كيؼ تيكـف فقمت أتأذف لي أ
فجئت أبكمم فقمت ألمي: يا أمتاه ما يتحدث  الخبر مف قبميمام قالت: فأذف لي رسكؿ اهلل 

ني عميؾم فكاهلل لقمما كانت امرأة قط كضيئة عند رجؿ يحبيا كليا  الناسف قالت: يا بنية ىكِّ
هللم كلقد تحدث الناس بيذا! قالت: فبكيت كثرف عمييام قالت : فقمت: سبحاف ا ضرائر إال
م حتى أصبحت أبكيم فدعا  (ِ)حتى أصبحت ال يرقأ لي دمع تمؾ الميمة م كال أكتحؿ بنـك
 حيف استمبث -رضي اهلل عنيما  -عمي بف أبي طالبم كأسامة بف زيد  رسكؿ اهلل 

بالذم   كؿ اهلل  الكحي يستأمرىما في فراؽ أىموم قالت: فأما أسامة بف زيد فأشار عمى رس
يا رسكؿ اهلل أىمؾ كما نعمـ إال  :يعمـ مف براءة أىمو كبالذم يعمـ ليـ في نفسو مف الكدم فقاؿ

يضيؽ اهلل عميؾم كالنساء سكاىا كثيرم  خيرانم كأما عمي بف أبي طالب فقاؿ: يا رسكؿ اهلل لـ
ف تسأؿ الجارية تصدقؾم قالت: فدعا رسكؿ اهلل  بريرة ىؿ رأيت مف  بريرةم فقاؿ: أم  كا 

عمييا أكثر  (ّ)كالذم بعثؾ بالحؽم إف رأيت عمييا أمران أغمصو  شيء ييريبؾف قالت بريرة: ال
                                                           

أمػاكف كانػت معركفػة ( المناصع:  جمع منصعم كىك المكضػع الػذم يتخمػى فيػو لقضػاء الحاجػة مكىػي ىنػا ُ)
مف ناحية البقيع سميت بػذلؾ ألف اإلنسػاف ينصػع فييػا أم يخمػص مػف النصػكعم كىػك الخمػكص كالناصػع 

 ُٓٗ/ُالخالص. فتح البارم/ابف حجر  
 .ْٕٔ /ٖ( ال يرقأ لي دمع: بالقاؼ بعدىا ىمزة أم ال ينقطع. فتح البارم/ابف حجر  ِ)
و عمييا : أم أًعييبيا بو كأطٍ ّ)  ِٕٓ/ّعىفي بو عميو. النياية في غريب الحديث كاألثر/الجزرم ( أٍغًمصي



 

-َُّْ- 

 فتأكموم فقاـ رسكؿ اهلل  (ُ)تناـ عف عجيف أىميام فتأتي الداجف مف أنيا جارية حديثة السف
كىك عمى المنبر:   فاستعذر يكمئذو مف عبد اهلل بف أبي بف سمكؿم قالت: فقاؿ رسكؿ اهلل 

بيتيم فكا اهلل ما عممت عمى  يا معشر المسمميف مف يعذرني مف رجؿ قد بمبني أذاه في أىؿ
خيرانم كما كاف يدخؿ عمى أىمي إال  أىمي إال خيرانم كلقد ذكركا رجبلن ما عممت عميو إال
األكس  اهلل أنا أعذرؾ منوم إف كاف مف معيف فقاـ سعد بف معاذ األنصارم فقاؿ: يا رسكؿ
ف كاف مف إخكاننا مف الخزرج أمرتنا ففعمنا أمرؾم قالت: فقاـ سعد بف  ضربت عنقوم كا 

فقاؿ لسعد:  -صالحانم كلكف احتممتو الحمية كىك سيد الخزرجم ككاف قبؿ ذلؾ رجبلن -عبادة 
 -كىك ابف عـ سعد -قتموم فقاـ أسيد بف حضير كذبت لعمر اهلل ال تقتموم كال تقدر عمى

لنقتمنو فإنؾ منافؽ تجادؿ عف المنافقيفم فتثاكر  بف عبادة: كذبت لعمر اهللفقاؿ لسعد 
قائـ عمى المنبر فمـ يزؿ رسكؿ  يقتتمكام كرسكؿ اهلل  الحياف األكسم كالخزرج حتى ىمكا أف

أكتحؿ  يخفضيـ حتى سكتكا كسكتم قالت فمكثت يكمي ذلؾ ال يرقأ لي دمعم كال اهلل 
م كال يرقأبنـك قالت: فأصبح أبكام ع لي دمعم  ندمم كقد بكيت ليمتيف كيكمان ال أكتحؿ بنـك

فاستأذنت عميَّ امرأة  يظناف أف البكاء فالؽ كبدمم قالت: فبينما ىما جالساف عندم كأنا أبكي
ذلؾ دخؿ عمينا رسكؿ  مف األنصارم فأذنت ليا فجمست تبكي معيم قالت: فبينا نحف عمى

لبث شيران ال ييكحى إليو في  منذ قيؿ ما قيؿ قبميام كقد اهلل ثـ جمسم قالت: كلـ يجمس عندم
جمسم ثـ قاؿ: أما بعد يا عائشة فإنو قد بمبني عنؾ  حيف  شأنيم قالت فتشيد رسكؿ اهلل 

ف كنت ألممت بذنبو فاستبفرم اهلل كتكبي إليوم  كذا ككذام فإف كنت بريئة فسيبرئؾ اهللم كا 
 اهلل تاب اهلل عميوم قالت : فمما قضى رسكؿ اهلل  تاب إلى فإف العبد إذا اعترؼ بذنبو ثـ

فيما قاؿم   مقالتو قمص دمعي محتى ما أحس منو قطرةم فقمت ألبي: أجب رسكؿ اهلل 
م قالت: ما أدرم م قمت ألمي: أجيبي رسكؿ اهلل قاؿ: كاهلل ما أدرم ما أقكؿ لرسكؿ اهلل 

القرآف: إني كاهلل  ثة السف ال أقرأ كثيران مفقالت: فقمت كأنا جارية حدي  ما أقكؿ لرسكؿ اهلل 
فمئف قمت لكـ إني  لقد عممت لقد سمعتـ ىذا الحديث حتى استقر في أنفسكـم كصدقتـ بو

                                                           

 .ْٓٓ/ُ( الٌداجف: التي يعمفيا الناس في منازليـ كال يبعث بيا إلى المرعى. غريب الحديث/ البف قتيبة  ُ)



 

-َُّٓ- 

بأمرم كاهلل يعمـ أني منو  بريئةم كاهلل يعمـ أني بريئة ال تصدقكنني بذلؾم كلئف اعترفت لكـ
قاؿ: فصبر جميؿ كاهلل المستعاف  بي يكسؼبريئة لتصدقنيم كاهلل ما أجد لكـ مثبلن إال قكؿ أ

قالت: كأنا حينئذو أعمـ أني  عمى ما تصفكفم قالت: ثـ تحكلت فاضطجعت عمى فراشي
أف اهلل منزؿ في شأني كحيان ييتمىم  بريئةم كأف اهلل مبرئي ببراءتيم كلكف كاهلل ما كنت أظف

كلكف كنت أرجك أف يرل  بأمر ييتمىم كلشأني في نفسي كاف أحقر مف أف يتكمـ اهلل فيَّ 
 كال خرج أحد يبرئني اهلل بيا. قالت فكا اهلل ما راـ رسكؿ اهلل  في النـك رؤيا  رسكؿ اهلل 

 مف أىؿ البيت حتى أنزؿ عميوم فأخذه ما كاف يأخذه مف البرحاءم حتى أنو ليتحدر منو مثؿ
 الت فمما سيرم عفالجماف مف العرؽم كىك في يـك شاتو مف ثقؿ القكؿ الذم ينزؿ عميو. ق

فقد  عائشة أما اهلل  سيرم عنو كىك يضحؾم فكانت أكؿ كممة تكمـ بيا: يا  رسكؿ اهلل 
كأنزؿ   إليوم كال أحمد إال اهلل  برأؾم فقالت أمي: قيكمي إليوم قالت فقمت: كاهلل ال أقـك

َسبُ ]اهلل:  َٓ ََتْ ا ية العشر ا يات { 11[ }النور:وُه ...إِنا الاِذيَن َجاُءوا بِاإِلْفِك ُظْصَبٌة ِمـُْؽْم 
ككاف ينفؽ عمى مسطح بف   الصديؽ  كميام فمما أنزؿ اهلل ىذا في براءتي قاؿ أبك بكر

أنفؽ عمى مسطح شيئان أبدان بعد الذم قاؿ لعائشة ما قاؿم  أثاثة لقرابتو منو كفقره: كاهلل ال
َٓ َيْلَتِل ُأْوُلوا اْلَػْضِل مِ  :فأنزؿ اهلل َعِة َأن ُيْمُتواَو ُأْوِِل اْلُؼْرَبى َواْدََساكَِِّي َواْدَُفاِجِريَن ِِف  ـُؽْم َوالسا

بهوَن َأن َيْغِػَر اهللاُ َلُؽمْ  َشبِقِل اهللاِ
َٓ َُتِ ِحقمٌ  َوْلَقْعُػوا َوْلَقْصَػُحوا َأ قاؿ أبك  {66} النههور:َواهللاُ َغُػوٌر را

ع إلى مسطح النفقة التي كاف ينفؽ عميوم  أحب أف يبفر بكر: بمى كاهلل إني اهلل ليم فرجَّ
جحش عف  يسأؿ زينب ابنة أنزعيا منو أبدانم قالت عائشة: ككاف رسكؿ اهلل  كقاؿ كاهلل ال

كبصرمم ما  أمرمم فقاؿ: يا زينب: ماذا عممت أك رأيتف فقالت: يا رسكؿ اهللم أحمي سمعي
فعصميا اهلل   اميني مف أزكاج رسكؿ اهلل عممت إال خيرانم قالت: كىي التي كانت تيس

 مف أصحاب اإلفؾ. بالكرعم كطفقت أختيا "حمنة" تحارب ليا فيمكت فيمف ىمؾ
شاعتيا.  المطمب الثاني: دور المنافقين في تخريجيا وا 

لما رمى رأس النفاؽ عبداهلل بف أبٌي ابف سمكؿ الصديقة الطاىرة عائشة رضي اهلل 
م غضب اهلل جؿَّ كعبل النتياؾ حرمة نبيوم فنفى التيمة عف الصديقةم عنيا بما برأىا اهلل منو

ٍت الكعيد الشديد في الدنيام كالتكعد بالعذاب  كى  كأنزؿ في تبرئتيا مف فكؽ سبع سمكات آيات حى



 

-َُّٔ- 

 العظيـ في ا خرة.
كقد انتيى ذلؾ اإلفؾ بجمد الخائضيف فيوم كتكبتيـم كاعتذارىـ إلى نبييـ كزكجو 

 يفة.الطاىرة العف
كبعد ذلؾ بقركف أحدث المنافقكف  إفكنا آخر اتيمكا بو العفيفة الطاىرة في عرضيا 
مرة أخرلم كلـ يحاسبيـ أحد إال اهلل؛ فإنو مطمع عمييـم كىك يدافع عف رسكلو كحبيبوم كيذب 

ِذيَن َكَػرُ فقد زعـ المنافقكف  أف قكلو تعالى:  عف عرض خميمو  ًًَِل لِؾا َب اهللاُ َم وا اِْمَرَأَة ََضَ

ا َفَؾْم ُيْغـَِقا َظـُْفََم مِ  ِّْيِ َفَخاَكَتاُُهَ َت َظْبَدْيِن ِمْن ِظَباِدَكا َصاِلَ ْن اهللاِ َصْقئًا َوقِقَل ُكوٍح َواِْمَرَأَة ُلوٍط َكاَكَتا ََتْ

اِخؾِِّيَ   ا.[ مثؿ ضربو اهلل لعائشة كحفصة رضي اهلل عنيمَُ]التحريـ: اْدُخًل الـااَر َمَ  الدا
  .-كالعياذ باهلل تعالى-كقد فسر بعضيـ الخيانة بارتكاب الفاحشة 

قاؿ القمي في تفسير ىذه ا ية: "كاهلل ما عنى بقكلو: )فخانتاىما( إال الفاحشة 
 .(ُ)كليقيمف الحد عمى )عائشة( فيما أتت"

 م حسب معتقد الشيعة الباطؿ في ذلؾ.(ِ)كال بد أف يقاـ ىذا الحد عند رجعة األئمة
 لـ يكتؼ ىؤالء بيذام بؿ نسبكا إلييا أقكاالن في غاية الخسة كالبذاءة.ك 

"أف عائشة جمعت أربعيف دينارنا مف خيانة  -كىك مف عممائيـ-ذكر رجب البرسي 
. كذكر أحمد بف عمي الطبرسي أف عائشة "زينت يكمنا جاريةن (ّ)كفٌرقتيا عمى مببضي عمي" 

 . (ْ)اب قريش بأف يككف مشبكفنا بيا"كانتم كقالت: لعمنا نصطاد شابنا مف شب
في زكجتو كأحب الناس إليو! لقد رمكىا بأشد مما   فقاتميـ اهلل كيؼ حفظكا النبي 

 . رماىا بو رأس المنافقيف كأتباعو زمف رسكؿ اهلل 
ال يشؾ عاقؿ أف ىذه المزاعـ  مف البيتاف المبيف كاإلفؾ المفترلم فاهلل سبحانو 

نكح كامرأة لكط مثبلن لعائشة كحفصة رضي اهلل عنيمام بؿ ىك مثؿ  كتعالى لـ يضرب امرأة

                                                           

 .  ّٕٕ/ِ( تفسير القمي ُ)
 .ّٕٓ -ّٖٓ/ْ( انظر: البرىاف/ البحراني ِ)
 .ٖٔص:( مشارؽ أنكار اليقيف/ رجب البرسي ّ)
 .ِٖ( االحتجاج/ الطبرسي ص:ْ)



 

-َُّٕ- 

ِذيَن َكَػُروا  مضركب لمذيف كفركا مطمقنام كما قاؿ اهلل تعالى في رأس ا ية:  ًًَِل لِؾا َب اهللاُ َم ََضَ

كحفصة  [م كالمنافقكف لما كانكا يحقدكف عمى عائشةَُ]التحريـ:    اِْمَرَأَة ُكوٍح َواِْمَرَأَة ُلوطٍ 
 رضي اهلل عنيمام كيعتقػدكف كفرىمػام قصركا المثؿ المضركب عمييما كخصكه بيما.

كلـ يقؿ أحد مف مفسرم أىؿ السنة أف الخيانة مف امرأة نكح كامرأة لكط ىي الكقكع 
نما أكلكىا بأنيا الخيانة في الديف  .(ُ)في الفاحشةم كا 

اهلل عنيما: "ما زنتا؛ أما  كفي ذلؾ يقكؿ حبر ىذه األمة عبد اهلل بف عباس رضي
خيانة امرأة نكح فكانت تخبر أنو مجنكفم كأما خيانة امرأة لكط فكانت تدؿ قكميا عمى 

 .(ِ)أضيافو". كتبعو عمى ذلؾ جميع المفسريف
ْكَقا َوأالشؾ أف قكؿ اهلل تعالى:  ـَُفْم اهللاُ ِِف الده ِخَرةِ إِنا الاِذيَن ُيْمُذوَن اهللاَ َوَرُشوَلُه َلَع

ْم َظَذابًا ُمِفقـاً  َوالاِذيَن ُيْمُذوَن اْدُْمِمـَِِّي َواْدُْمِمـَاِت بَِغْرِ كقكلو جؿ كعبل:  {57}األحزاب: َوَأَظدا هَلُ

َتاكًا َوإِْثًَم ُمبِقـاً  منطبؽ عمى مف قذفيا؛ ألف في  {,58}األحزاب: َما اْكَتَسُبوا َفَؼِد اْحَتَؿُؾوا ُِبْ
م كقذفيا مف حيث ككنيا  إيذاءن هلل كرسكلو   ككنيا زكج رسكؿ اهلل قذفيا مف حيث 

 مؤمنة غافمة إيذاء ليام كلمف اتيمكه بيا رضي اهلل عنيما كأرضاىما.
كينببي أف يعمـ أف سب عائشة رضي اهلل عنيا بما بٌرأىا اهلل منو يعتبر مركقنا مف 

كعمى ىذا إجماع عمماء المسمميفم  كسابيا كافرم -حسبما تقرر في القكاعد الشرعية-الديف 
ِْؾِِه َأَبدًا إِْن ُكـُتْم ُمْمِمـِِّيَ  مستدليف بقكلو تعالى: كببيرىا مف  {17}النور: َيِعُظُؽْم اهللاُ َأْن َتُعوُدوا دِِ
 آيات الكتاب الحكيـ.

ثـ بعد ذلؾ أكلكا حادثة االفؾ كقالكا أف اهلل لـ يبرأ السيدة عائشة رضى اهلل عنيام 
 نما المبرئة مارية القبطية كما رمتيا بو عائشة مف أنيا حممت بإبراىيـ مف جريه القبطى.إ

                                                           

م فػػػػتح القػػػػدير/ الشػػػػككاني ّّٗ/ْم تفسػػػػير ابػػػػف كثيػػػػر ُُٕ-ُٗٔ/ِٖ( انظػػػػر: جػػػػامع البيػػػػاف/ الطبػػػػرم ُ)
ٓ/ِٓٓ-ِٓٔ. 

 ( المراجع السابقة.ِ)



 

-َُّٖ- 

فجعؿ القمي مف الحديث عف اإلفؾ اتيامان لمسيدة عائشة ال تبرئة ليا ! فعند قكلو 
ـُؽمْ  تعالى:  ْفِك ُظْصَبٌة من ي عائشةم قاؿ: فإف العامة رككا أنيا نزلت ف  إِنا الاِذيَن َجاُؤوا بِاإْلِ

كما رميت بو في غزكة بنى المصطمؽ مف خزاعةم كأما الخاصة فإنيـ رككا أنيا نزلت في 
 مارية القبطية م كما رمتيا بو بعض النساء المنافقات.

م ثـ ذكر ركاية عف اإلماـ أبى جعفر أنو قاؿ: " لما مات إبراىيـ بف رسكؿ اهلل 
م يحزنؾ عميوف فما ىك إال ابف جريه! فبعث حزف عميو حزنان شديدانم فقالت منافقة: ما الذ

اليو كمعو السيؼم ككاف جريح القبطي في   عميان كأمره بقتموم فذىب عمي  رسكؿ اهلل 
 باب البستافم فأقبؿ اليو جريح ليفتح لو البابم فمما رأل عميان   حائطم كضرب عمي 

كنزؿ  عمى الحائطم ي كلـ يفتح البابم فكثب عم عرؼ في كجيو البضبم فأدبر راجعان  
كصعد عمي  جريح مدبرانم فمما خشي أف يرىقو صعد في نخمةم إلى البستافم كاتبعو ككلى

 فإذا ليس لو ما لمرجاؿم  دنا منو رمى بنفسو مف فكؽ النخمة فبدت عكرتوم في أثرهم فمما
األمر إذا بعثتني في  يا رسكؿ اهلل م فقاؿإلى النبي   لمنساءم فانصرؼ عمي  كال ما

 أككف فيو كالمسمار المحمى في الكتر أـ اثبتف
بؿ اثبت م فقاؿ كالذم بعثؾ بالحؽ ما لو ما لمرجاؿم كال ما لمنساءم  قاؿ فقاؿ ال

 . (ُ)الحمد هلل الذم يصرؼ عنا السكء أىؿ البيت"  رسكؿ اهلل  فقاؿ
ف يقتؿ عميان بأ كفى سكرة الحجرات ذكر قصة اتياـ فبلنة لماريةم كأمر الرسكؿ 

ـََبلٍ  جريجانم كأف ىذا كاف سبب نزكؿ قكلو تعالى:  ا الاِذيَن آَمـُوا إِن َجاءُكْم َفاِشٌق بِ َ َيا َأُّيه

{6}احلجرات: ..َفَتَبقاـُوا
(ِ)  . 

كمف التخبط أف ىذه الحادثة كانت عنده سببا في نزكؿ آيتيف مختمفتيف متباينتيف. 
ا الاِذينَ كقكلو:  :يقكؿ َ ـُوا َأْن ُتِصقُبوا َقْومًا بَِجَفاَلٍة َفُتْصبُِحوا َظَذ  َيا َأُّيه آَمـُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِشٌق بِـََبلٍ َفَتَبقا

  {6}احلجرات: َما َفَعْؾُتْم َكاِدِمِّيَ 

                                                           

 بتصرؼ يسير. ٗٗ/  ِ( تفسير القمي ُ)
 .ُّٗػ  ُّٖ/  ِ( انظر : تفسير القمي ِ)



 

-َُّٗ- 

م ككاف سبب ذلؾ أف عائشة قالت  فإنيا نزلت في مارية القبطية أـ إبراىيـ  
نما ىك مف جريح القبطيليس ىك منؾ إف إبراىيـ  لرسكؿ اهلل   ...  الخ(ُ)م كا 

أحمد بف رشيد عف  ثـ قاؿ القمي: كفي ركاية عبداهلل )عبيد اهلل( بف مكسى عف
: جعمت فداؾ كاف رسكؿ  عبداهلل  مسمـ عف عبداهلل بف بكير قاؿ قمت ألبي مركاف بف

نما دف أمر بقتؿ  اهلل  عف القبطي  ع اهللالقبطي كقد عمـ أنيا قد كذبت عميو م أك لـ يعمـ كا 
  اهلل  مف رسكؿ ف فقاؿ بمى قد كاف كاهلل أعمـم كلك كانت عزيمةبتثبت عمي  القتؿ

لترجع عف ذنبيا م فما  رسكؿ اهلل  حتى يقتموم كلكف إنما فعؿ القتؿ ما رجع عمي 
 . مسمـ بكذبيا رجعت كال اشتد عمييا قتؿ رجؿ

يعتبر مف العامةم ألنو لـ يكرد عند  كال أدرم إذا كاف الطكسي م كىك شيخ الطائفةم
حادثة اإلفؾ عمى أنيا إتياـ المنافقيف  تفسير ىاتيف ا يتيف أم شيء يتعمؽ بماريةم فإنو فسر

فقاؿ بأنو الكليد بف عقبةم ك كبل التفسيريف يكافؽ  عائشة بالفاحشة كالعياذ باهلل كأما الفاسؽ
رب منو أف القمي لـ يتعرض في تفسيره تفسير العامةم كيخالؼ خاصة الشيطافم ك مما يستب

باإلفؾم كال مف ىك الذم تكلى كبرهم كال مف ىـ الذيف تمقكه بألسنتيـم  إلى العصبة الذيف جاؤا
بأفكاىيـ ما ليس ليـ بو عمـم كلـ يحدد مف ىـ أكلكا الفضؿ ك السعةم كلـ يذكر  ك يقكلكف
بمكجب القرآف الكريـم كلك  -رضي اهلل عنيا–حد القذؼ الذم أقيـ عمى عائشة  شيئا عف

رضي اهلل –ذلؾ عند العامة كالخاصةم كلكنو لـ يحصؿم ال ألف عائشة  كقع الحد لعمـ
بؿ ألف الحادثة م أم قذؼ عائشة لماريةم لـ تحصؿ أصبل بؿ ىي مف  فكؽ القانكفم -عنيا

رضي –ائػشة افتراءات الحاقديف المذيف يريدكف أف يجعمكا مف ا يػات التي نػزلت في تبرئة ع
 . نكع فضيمة ليا إلى آيات ذـ ك ىي -اهلل عنيا

مرت بيذه التجربة المريرة سنة خمس لميجرةم كسمعت قكلو  فكيؼ تككف عائشة التي
ِْؾِِه َأَبدًا إِْن ُكـُْتْم ُمْمِمـِِّيَ تعالى:  ( ىي التي تقذؼ مارية سنة ُٕ)النكر: َيِعُظُؽُم اهللاُ َأْن َتُعوُدوا دِِ
  !لميجرةف ثمانية

                                                           

 َُّ/ٕٔ األنكار/ المجمسي: ( انظر: بحارُ)



 

-ََُْ- 

لميجرة عندما جرت أحداث  فحادثة اإلفؾ كقعت في شير شعباف مف السنة الخامسة
 . غزكة بني المصطمؽ )المريسيع(

م كأـ ابنو إبراىيـم كقد أما ماريا القبطية رضي اهلل عنيا فيي مف سرارم الرسكؿ 
اف يدخؿ عمى ككاف معيا مأبكرم فقد ك أىداىا لو المقكقس ممؾ مصر سنة سبع مف اليجرةم
فتكمـ بعض الناس فييا بسبب ذلؾم كلـ  مارية كسيريف ببل إذف كما جرت بو عادتو بمصرم

  (ُ)الحاؿ يشعركا أنو خصي حتى انكشؼ
كسريتوم كىي أـ كلده إبراىيـ بف   قاؿ ابف األثير: "مارية القبطية مكالة رسكؿ اهلل 

معيا أختيا سيريفم كخصيان يقاؿ لو أىداىا لو المقكقس صاحب اإلسكندريةم كأىدل  النبي 
رضي اهلل عنيا  . فكيؼ تنزؿ اية براءة ماريا القبطية(ِ)مأبكرم كببمة شيباءم كحمة حرير" 

 كما يزعـ الرافضةم كبراءتيا ظيرت دكف الحاجة ألف تنزؿ فييا آيات.
ـُؽمْ  إِنا الاِذيَن َجاُؤواكفي ا ية قاؿ تعالى  .{11}النور: ..  بِاإِلْفِك ُظْصَبٌة من

 فقاؿ عصبو بمعنى: مجمكعةم كىي مف عشرة إلى أربعيفم كىؤالء ىـ العصبة
 . الذيف نالكا مف أمنا عائشة رضي اهلل عنيا

إف آيات اإلفؾ نزلت في براءة ماريا رضي اهلل عنيام  إف كاف المنافقكف يقكلكف
نسؼ التيمة مف عنيام لـ تكف متيمة بشيءم كقكليـ ي فمعنى ذلؾ إف عائشة رضي اهلل

 . أصميا
ف قالكا إف ليا حادثة كأتيمت بمثؿ ذلؾ م فإف ا يات نزلت في عائشةم كأثبتو  كا 

 في غزكة بني المصطمؽ. أىؿ السير الركايات كالتاريخ م ككنيا ىي مف رافؽ النبي 
 المبحث الثالث

 الرد القرآني والحكم المستفادة
 اءة.المطمب األول: الرد القرآني في إثبات البر 

                                                           

 .َّّ /ٓ( انظر: البداية كالنياية/ ابف كثير ُ)
 ُِٔ/ٔ( أسد البابة/ ابف األثير ِ)



 

-َُُْ- 

مظى جؿ جبللو  عقكبة مف رمى الصديقة عائشة رضي اهلل عنيا باإلفؾ ؛ فا يات  غَّ
القكارع مشحكنة بالكعيد الشديد كالزجر العنيؼ مكاستعظاـ ما جاء بو رأس النفاؽم كمف رددكا 
قكلو مف اإلفؾم كاستفظاع ما أقدمكا عميو مف التمقي باأللسنة كالقكؿ باألفكاهم يحسبكنو ىينان 

ىك عند اهلل عظيـ؛ فجعؿ القذفة ممعكنيف في الدنيا كا خرة مكتكعدىـ  بالعذاب الشديد في ك 
ا خرةم كأخبر أف ألسنتيـ كأيدييـم كأرجميـ م ستشيد عمييـ بإفكيـ كبيتانيـ م كىذا ليس 
ظممان ليـم بؿ ىك جزاؤىـ الحؽ الذم ىـ أىمو بسبب خكضيـ في عرض نبيوم كتكمميـ عمى 

م كقد انتيى ذاؾ اإلفؾ بجمد تنبييا ليـ عمى عمك منزلة رسكؿ اهلل  زكجة رسكلو 
 كزكجو الطاىرة العفيفة. الخائضيف فيوم كتكبتيـ كاعتذارىـ إلى نبييـ 

ا َلُؽْم َبْل ُهَو َخْرٌ َلُؽْم قاؿ تعالى:  َسُبوُه ًَِّّ َٓ ََتْ ْفِك ُظْصَبٌة ِمـُْؽْم  إِنا الاِذيَن َجاُءوا بِاإْلِ

ُه ِمـُْفْم َلُه َظَذاٌب َظظِقٌم لِؽُ  ْثِم َوالاِذي َتَوَلا كِْزَ
َٓ إِْذ َشِؿْعُتُؿوُه  لن اْمِرٍئ ِمـُْفْم َما اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ َلْو

ا َوَقاُلوا َهَذا إِْفٌك ُمبِِّيٌ  َٓ َجاُءوا َظَؾْقِه بِ  َطنا اْدُْمِمـُوَن َواْدُْمِمـَاُت بَِلْكُػِسِفْم َخْرً َلْرَبَعِة ُصَفَداَء َفنِْذ ََلْ َلْو

ـَْد اهللاِ ُهُم اْلَؽاِذُبوَن  َفَداِء َفُلوَلئَِك ِظ ِخَرةِ  َيْلُتوا بِالشه ْٔ ْكَقا َوا ُتُه ِِف الده َٓ َفْضُل اهللاِ َظَؾْقُؽْم َوَرْْحَ َوَلْو

ُؽْم ِِف َما َأَفْضُتْم فِقِه َظَذاٌب َظظِقٌم  ْوَكهُ  َدَسا بَِلْلِسـَتُِؽْم َوَتُؼوُلوَن بَِلْفَواِهُؽْم َما َلْقَس َلُؽْم بِِه ِظْؾٌم  إِْذ َتَؾؼا

َسُبوَكُه َهقنـًا َوُهَو ِظـَْد اهللاِ َظظِقٌم  َذا ُشْبَحاَكَك  َوََتْ َم ِِبَ َٓ إِْذ َشِؿْعُتُؿوُه ُقْؾُتْم َما َيُؽوُن َلـَا َأْن َكَتَؽؾا َوَلْو

َتاٌن َظظِقٌم  ِْؾِِه َأَبًدا إِْن ُكـُْتْم ُمْمِمـِِّيَ َيعِ  َهَذا ُِبْ َياِت َواهللاُ  ُظُؽُم اهللاُ َأْن َتُعوُدوا دِِ ْٔ ُ اهللاُ َلُؽُم ا َوُيَبِّين

ْكَقا وَ  َظؾِقٌم َحؽِقٌم  ْم َظَذاٌب َألِقٌم ِِف الده ِخَرِة إِنا الاِذيَن َُيِبهوَن َأْن َتِشقَ  اْلَػاِحَشُة ِِف الاِذيَن آَمـُوا هَلُ ْٔ ا

َٓ َتْعَؾُؿونَ  ُتُه َوَأنا اهللاَ َرُءوٌف َرِحقٌم  َواهللاُ َيْعَؾُم َوَأْكُتْم  َٓ َفْضُل اهللاِ َظَؾْقُؽْم َوَرْْحَ ا الاِذيَن  َوَلْو َ َيا َأُّيه

ْقَطاِن َفنِ  ْقَطاِن َوَمْن َيتابِْ  ُخُطَواِت الشا َٓ َتتابُِعوا ُخُطَواِت الشا َٓ َفْضُل آَمـُوا  ُه َيْلُمُر بِاْلَػْحَشاِء َواْدُـَْؽِر َوَلْو كا

ي َمْن َيَشاُء َواهللاُ َشؿِ  ُتُه َما َزَكى ِمـُْؽْم ِمْن َأَحٍد َأَبًدا َوَلؽِنا اهللاَ ُيَزكن َٓ َيْلَتِل  قٌ  َظؾِقٌم اهللاِ َظَؾْقُؽْم َوَرْْحَ َو

َعِة َأنْ  ُيْمُتوا ُأوِِل اْلُؼْرَبى َواْدََساكَِِّي َواْدَُفاِجِريَن ِِف َشبِقِل اهللاِ َوْلَقْعُػوا  ُأوُلو اْلَػْضِل ِمـُْؽْم َوالسا

بهوَن َأْن َيْغِػَر اهللاُ َلُؽْم َواهللاُ َغُػوٌر َرِحقٌم 
َٓ َُتِ إِنا الاِذيَن َيْرُموَن اْدُْحَصـَاِت اْلَغافًَِلِت  َوْلَقْصَػُحوا َأ

ْم َظَذاٌب َظظِقٌم اْدُْمِمـَاِت لُ  ِخَرِة َوهَلُ ْٔ ْكَقا َوا َيْوَم َتْشَفُد َظَؾْقِفْم َأْلِسـَُتُفْم َوَأْيِدُّيِْم َوَأْرُجُؾُفْم  ِعـُوا ِِف الده

قه ادُْ  بََِم َكاُكوا َيْعَؿُؾونَ  قا َوَيْعَؾُؿوَن َأنا اهللاَ ُهَو اْلَ قِفُم اهللاُ ِديـَُفُم اْلَ َِاُت  بِِّيُ َيْوَمئٍِذ ُيَوفن بِق اخْلَ



 

-َُِْ- 

َباِت ُأوَلئَِك ُمَزا  َِاِت َوالطاقنَباُت لِؾطاقنبَِِّي َوالطاقنُبوَن لِؾطاقن ُِوَن لِْؾَخبِق بِق
ْم لِْؾَخبِقَِِِّي َواخْلَ اا َيُؼوُلوَن هَلُ ُءوَن ِِم

 {.66-11}النور:  َمْغِػَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ 

ْكَقا َوأِخَرةِ إِنا الشؾ أف قكؿ اهلل تعالى:  ـَُفْم اهللاُ ِِف الده الاِذيَن ُيْمُذوَن اهللاَ َوَرُشوَلُه َلَع

ْم َظَذابًا ُمِفقـاً  َوالاِذيَن ُيْمُذوَن اْدُْمِمـَِِّي َواْدُْمِمـَاِت بَِغْرِ كقكلو جؿ كعبل:  {57}األحزاب: َوَأَظدا هَلُ

َتا م منطبؽ عمى مىٍف قذفيا؛ ألف في قذفيا {58}األحزاب:كًا َوإِْثًَم ُمبِقـاً َما اْكَتَسُبوا َفَؼِد اْحَتَؿُؾوا ُِبْ
م كقذفيا مف حيث ككنيا مؤمنة غافمة إيذاءن هلل كرسكلو   مف حيث ككنيا زكج رسكؿ اهلل 

 إيذاء ليام كلمف اتيمكه بيا رضي اهلل عنيما كأرضاىما.
أىا اهلل منو يعتبر مركقنا مف كينببي أف ييعمـ أف سب عائشة رضي اهلل عنيا بما برٌ 

كسابيا كافرم كعمى ىذا إجماع عمماء المسمميفم  -حسبما تقرر في القكاعد الشرعية-الديف 
ِْؾِِه َأَبدًا إِْن ُكـُتْم ُمْمِمـِِّيَ مستدليف بقكلو تعالى:  م كببيرىا {17}النور: َيِعُظُؽْم اهللاُ َأْن َتُعوُدوا دِِ
 مف آيات الكتاب الحكيـ.

اؿ القاضي أبك يعمى: "مف قذؼ عائشة رضي اهلل عنيا بما برأىا اهلل منو كفر ببل ق
 . (ُ)خبلؼ"

"كركم عف محمد بف زيد بف عمي بف الحسيف أخي الحسف بف زيد أنو لما قدـ عميو 
رجؿ مف العراؽ فذكر عائشة بسكءم فقاـ إليو بعمكد فضرب بو دماغو فقتموم فقيؿ لو: ىذا 

م كمف (ِ)( قرنافا باء! فقاؿ: ىذا سمى جدم )يعني رسكؿ اهلل  مف شيعتنا كمف بني
 .(ّ) سمى جدم قرناف استحؽ القتؿ"

كركم عف أخيو الحسف بف زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب: "أنو 
كاف بحضرتو رجؿم فذكر عائشة بذكر قبيح مف الفاحشةم فقاؿ: يا غبلـ! اضرب عنقوم 

م كقاؿ رجؿ مف شيعتنام فقاؿ: معاذ اهلل! ىذا رجؿ طعف عمى النبي  فقاؿ لو العمكيكف: ىذا

                                                           

 .ُٕٓ( نقمو عنو ابف تيمية/ الصاـر المسمكؿ ص:ُ)
: الذم ال غىٍيرىةى لو. العيف/ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ِ)  ُّْ/ٓ( القىٍرنافي
 .ٕٔٓ-ٔٔٓ( ابف تيمية/الصاـر المسمكؿ ص:ّ)



 

-َُّْ- 

َباِت  اهلل تعالى: قن َباُت لِؾطاقنبَِِّي َوالطاقنُبوَن لِؾطا َِاِت َوالطاقن ُِوَن لِْؾَخبِق بِق َِاُت لِْؾَخبِقَِِِّي َواخْلَ بِق  اخْلَ

ربكا عنقو. فضربكا عنقو خبيثم فيك كافر فاضفإف كانت عائشة خبيثة فالنبي {66}النور:
  (.ُ)-عمى حد قكؿ الراكم-كأنا حاضر

كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: "كمف رمى عائشة رضي اهلل عنيا بما برأىا اهلل منو 
 (ِ) فقد مرؽ مف الديف.."

مـ مف حديث اإلفؾ أف مف  كقاؿ ابف حجر الييتمي بعد ما ذكر حديث اإلفؾ: "عي
ام كقد صرح بذلؾ أئمتنا كغيرىـ؛ ألف في ذلؾ تكذيبنا نسب عائشة إلى الزنا كاف كافرن 

لمنصكص القرآنيةم كميكِّذبيا كافر بإجماع المسمميفم كبو يعمـ القطع بكفر كثيريف مف غبلة 
 .(ّ)الركافضم ألنيـ ينسبكنيا إلى ذلؾم قاتميـ اهلل أنى يؤفككف"

نيا: كقاؿ الشيخ محمد بف سميماف التميمي حاكينا عف عائشة رضي اهلل ع
"كالحاصؿ أف قذفيا كيفما كاف يكجب تكذيب اهلل تعالى في إخباره عف تبرئتيا عما يقكؿ 

 .(ْ)القاذؼ فييا"
 .(ٓ)كيقكؿ في مكضع آخر: "كمف كٌذب اهلل فقد كفر"

كنقؿ قكؿ بعض أىؿ البيت في ذلؾ: "كأما قذفيا ا ف فيك كفر كارتدادم كال يكفي 
ية في كتاب اهلل كما مرم فيقتؿ ردة... كمف يقذؼ فيو الجمد؛ ألنو تكذيب لسبع عشرة آ

ليعفى في الدنيا كا خرة كما صح   الطاىرة الطيبة أـ المؤمنيف زكجة رسكؿ رب العالميف 
 . (ٔ)ذلؾ عنوم فيك مف ضٍرًب عبداهلل بف أبي ابف سمكؿ رأس المنافقيف..."

كفر مف رمى  كأقكاؿ عمماء المسمميف كثيرة في ىذا البابم ككميا متضافرة في
متبعيف لكتاب ربيـ الذم  -عياذنا باهلل-الصديقة بما برأىا اهلل منوم أك نسبيا إلى الفاحشة 

                                                           

 .ٔٔٓر السابؽ: ص:( المصدُ)
 .ٖٔٓ( المصدر السابؽ ص:ِ)
 .َُُ( الصكاعؽ المحرقة/ ابف حجر الييتمي ص:ّ)
 .ِٓ-ِْ( رسالة في الرد عمى الرافضة لمحمد التميمي ص:ْ)
 .ُٕ/ُ( المصدر السابؽ ٓ)
 .ُٕ/ُ( المصدر السابؽ ٔ)



 

-َُْْ- 

التي دٌلت داللة قطعية عمى   قرر أف الطيبيف لمطيبات كالخبيثيف لمخبيثاتم كسنة نبييـ 
ناسم ككاف يحب الصديقة الطيبة عائشة حبما لـ يساك بيا فيو أحدنا مف ال  أف رسكؿ اهلل 

  ال يحب إال طيبنا(ُ). 
كبعد ذلؾ بقركف أحدث الشيعة إفكا آخر اتيمكا العفيفة الطاىرة في عرضيا مرة 
أخرلم كلـ يحاسػبيـ أحده إال اهلل مفإنو مطمع عمييـم كىك يدافع عف رسكلو كحبيبو م كيذب 

 عنيا.
 المطمب الثاني: الِحكم المستفادة من حادثة ا فك.

مع ما فييا مف آالـ شديدةم تركت كراءىا العديد مف الًحكـ الجميمةم ىذه الحادثة 
 كالفكائد الكثيرةم التي ينببي االستفادة منيا في كاقعنا كأفراد كمجتمعاتم منيا :

درس في الثبات كالصبر عمى الببلء .. لقد رأينا كيؼ كاف كقع ىذه الحادثة األليمة  أواًل:
جًتو الطاىرة التي كاد قمبيا أف ينفطر مف الحزف م كعمى زك عمى أشرؼ الخمؽ محمد 

  كالبكاءم كعمى صاحبػًو أبي بكر الصديًؽ التقي م السابؽ الكفي م أحًب الناس إلى النبي 
.. فقد عانى أبك بكر كزكجتو مف األلـ كالحزف ما لـ يعانيو مف قبؿم فيذا أمر لـ يتيـ بو في 

 الجاىميةم أيرمى بو في اإلسبلـف 
أللـ يعتصر في قمب صفكافى بًف المعطؿ م كىك ييرمىى بخيانة بيت النبكةف ككاف ا

 كىتؾ عرض مف يحبو حبان عظيمان بعد اهلل عز كجؿ.
كمع شدة الببلء إال أنيـ جميعان كاجيكه بالصبر كالثبات م حتى أنزؿ اهلل تعالى الفرج 

 مف عنده.
مف األقكاؿ قبؿ  ار كاألحكاـنقؿ األخب أكدت ىذه المحنة عمى كجكب التثبت في :ثانياً 

كالحذر مف الخكض في  نشرىام كالتأكد مف صحتيام حتى ال يقع اإلنساف في الكذب كالظمـم
أعراض المسمميف ببير حجة أك برىافم أك إشاعة مثؿ ىذه األخبار غير المكثكقة في 

خكانيـ خيران م كال يعتم دكا عمى سكء المجتمعم بؿ الكاجب عمى المسمميف أف يظنكا بأنفسيـ كا 
الظف كقالة السكء التي ينشرىا المنافقكف في المجتمعم كأف يطيركا أسماعيـ كأبصارىػـ 

                                                           

 ( انظر كتاب: أكجز الخطاب في بياف مكقؼ الشيعة مف األصحاب/ الحسني.ُ)



 

-َُْٓ- 

كألسنتيـ مف ىذا البيتاف العظيـ م ثـ إف كانت لدييـ البينة عمى مىٍف أشاع ذلؾم فميطمبكا 
 ميف .إقامة الحد الشرعي عمى مىٍف ينقؿ ىذا البيتاف مف المنافقيفم أك المخدكعيف مف المسم

َتاٌن قاؿ تعالى:  َذا ُشْبَحاَكَك َهَذا ُِبْ َم ِِبَ َتَؽؾا ا َيُؽوُن َلـَا َأن كا َوَلْوَٓ إِْذ َشِؿْعُتُؿوُه ُقْؾُتم ما

 .{16}النور: َظظِقمٌ 
بياف خطر المنافقيف عمى المجتمع المسمـ م كما كقع مف رأس النفاؽ عبد اهلل بف أبٌي  ثالثًا:

م ف المنافقيف كالييكد الذيف كانكا يتنمركف عمى اإلسبلـ كالنبي ابف سمكؿم كمف كراءه م
فمما باءت كؿ محاكالتيـ بالفشؿ لجأكا إلى ىذا األسمكب الخسيسم بأف يشكككا في أطير 

لى قياـ الساعة .  كأشرؼ بيت عرفتو البشرية إلى يكمنا ىذا م بؿ كا 
ـ كنحف نسمع مف يرمي أـ كال تزاؿ أذناب ىؤالء المجرميف إلى يكمنا ىذام إلى اليك 

المؤمنيف عائشة بالفاحشةم مف الرافضة كبالباطنية الذيف يصرحكف في كتبيـ كدركسيـ ا ف 
أف عائشة زانيةم حاشاىا عف ذلؾم بؿ يقذفكنيا باأللفاظ الشنيعة كاألكصاؼ البشعةم التي ال 

 يمكف أف نذكرىا في ىذا المقاـ .
سبلـم فيـ أكؿ المكذبيف بالقرآف الذم برأ كىؤالء في الحقيقةم ال حظ ليـ مف اإل

 . عائشة مف فكؽ سبع سمكاتم كىـ أكؿ الطاعنيف في عرض النبي 
م ثـ نالكا مف عرض رسكؿ اهلل  فأظيرت الحادثة  خطر المنافقيف كجرأتيـم حتى

الشائعات مف حفظ المسافم كعدـ الخكض فييام  ما ينببي عمى المؤمف فعمو عند سماع
م كما برز األمكر عند االبتبلءم أسكة بالنبي  ؾ الصبرم كعدـ التعجؿ فييضاؼ إلى ذل

 العفك كالتسامح. في ىذه البزكة خمؽ
 كمما يشار إليو في أحداث ىذه البزكة نزكؿ سكرة المنافقكفم التي كشفت أخبار

قاؿ  المنافقيفم كأشارت إلى بعض الحكادث كاألقكاؿ التي كقعت منيـم كفضحت أكاذيبيـ
َك َلَرُشوُلُه َواهللاُ َيْش ى: تعال َك َلَرُشوُل اهللاِ َواهللاُ َيْعَؾُم إِكا َفُد إِنا إَِذا َجاَءَك اْدُـَافُِؼوَن َقاُلوا َكْشَفُد إِكا

 . {1}املنافقون: اْدُـَافِِؼَِّي َلَؽاِذُبونَ 
نو كتعالى الصديقة بنت لطؼي اهلل تعالى بعبادهم كدفاعيو عف أكليائوم فقد برأ اهلل سبحا رابعًا:

الصديؽ مف فكؽ سبع سماكاتم كأعمى ذكرىام كأنزؿ في براءتيا كفضميا آياتو تتمى إلى قياـ 
 الساعة م رضي اهلل عنيا م كلعف مف افترل عمييا.



 

-َُْٔ- 

ضعؼ النفكسم كحاجتيا إلى التثبيت مف اهلل تعالى عند االبتبلء . كاف ممف خاض  خامسًا:
كىك مف أىؿ بدر الذيف قاؿ اهلل ليـ: "اعممكا ما شئتـ فإني قد  في اإلفؾ مسطحي بف أثاثةم

م كحسافي بف ثابتم شاعر النبيم الذم كاف يذب عف اإلسبلـ كيدافع عف (ُ)غفرت لكـ"
 رسكؿ اهلل بشعرهم كحمنةي بنت جحش أختي أـ المؤمنيف زينب بنت جحش رضي اهلل عنيا.

ينبى بنتى جحش كعصميا مف الكقكع في كفي المقابؿ ثٌبت اهلل تعالى أَـّ المؤمنيف ز 
 ىذا األفؾ مع كجكد البيرة كالمنافسة بينيا كبيف عائشة رضي اهلل عنيف جميعان.

ذا كاف بعض الصحابة قد زلت بيـ القدـم فخاضكا مع الخائضيف في اإلفؾ م فإف  كا 
 غيرىىـ مف باب أكلى .

مف المسافم فإف  فالحذر الحذر مف الكلكغ في أعراض المسمميفم كالحذر الحذر
 المساف كالثعبافم ييمؾ اإلنسافم متى ما أطمؽ لو الًعناف . 

 احذر لسانؾ أييا اإلنساف *** ال يمدغنؾ إنو شيطاف
  (ِ)كـ في المقابر مف قتيؿ لسانو *** كانت تخاؼ لقاءىه الشجعاف

ينيام كال أف ىذه األمة ال تزاؿ مستيدفةن في رمكزىا كمقدساتيام ككؿ ما يتعمؽ بد سادسًا:
و سيامىيا إلى اإلسبلـ أك القرآف أك جناب النبي  م أك الطعف  تزاؿ الحمبلت المبرضة تكجِّ

في العمماء أك الدعاة أك المتمسكيف بالديف م بتمفيؽ التيـ ضدىـم كرمييـ في أعراضيـ كفي 
اءه أنفسيـم كلكف اهلل يدافع عنيـم كيرد كيد أعدائيـ في نحكرىـم كيزيد أنبياءه كأكلي

قن َظَذ اْلَباضِِل َفَقْدَمُغُه َفنَِذا ُهَو َزاِهٌق الصالحيف رفعة في الدنيا كثكابان في ا خرةم  َبْل َكْؼِذُف بِاْلَ

اا َتِصُػونَ   .{18}األىبواء: َوَلُؽُم اْلَوْيُل ِِم
ينببي  لـ يخرج بنبكتو كرسالتوم كفضمو كعمك منزلتوم عف ككنو بشرانم فبل أف النبي  سابعًا:

لمف آمف بو أف يتصكر أف النبكة قد تجاكزت بو حدكد البشريةم فينسب إليو ما ال يجكز 
ُؽْم إَِلٌه َواِحٌد َفَؿْن َكاَن  نسبتو إال هلل كحدهم قاؿ تعالى:  ََم إهَِلُ ُِْؾُؽْم ُيوَحى إَِِلا َأكا ََم َأَكا َبَْشٌ ِم ُقْل إِكا

ِه َفْؾَقْعَؿْل  ِه َأَحداً  َيْرُجوا لَِؼاَء َربن ْك بِِعَباَدِة َربن  .{111}الكهف: َظَؿًًل َصاِلًا َوٓ ُيْْشِ
                                                           

 ِْْٗرقـ  ( ركاه مسمـ : كتاب فضائؿ الصحابةم باب مف فضائؿ أىؿ بدر ُ)
 . ُٖٔ/ُ( المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ/: األبشييي ِ)



 

-َُْٕ- 

كما أظيرت ىذه الحادثة أف الكحي ليس شعكران نفسيان أك إليامانم كما أنو ليس شيئان  ثامنًا:
خاضعان إلرادتو كرغبتوم مما يدعيو محترفك التشكيؾ في اإلسبلـ كالتمبيس عمى المسمميفم 

سار كراءىـم إذ لك كاف األمر كذلؾم لكاف مف السيؿ عميو أف ينيي  مىفٍ سبلـ مف أعداء اإل
ىذه المحنة التي آذتو كآذت زكجتو كالمسمميف مف يـك كقكعيام لكنو لـ يفعؿم ألنو ال يممؾ 
ذلؾ. فماذا كاف يمنعوم لك أف أمر القرآف بيده أف ينطؽ بيذه ا يات مف بداية ىذا اإلفؾ 

بةم ليحمي بيا عرضوم كيقطع ألسنة الكاذبيففم كلكنو ما كاف ليترؾ كىذه اإلشاعة الكاذ
ََخْذَكا  الكذب عمى الناس كيكذب عمى اهللم قاؿ اهلل تعالى:  َٕ ََقاِويِل.  ْٕ َل َظَؾْقـَا َبْعَض ا َوَلْو َتَؼوا

كىكذا شاء اهلل  {47:44}احلاقةَظـُْه َحاِجِزينَ  ِمـُْه بِاْلَقِؿِِّي. ُثما َلَؼَطْعـَا ِمـُْه اْلَوتَِِّي. َفََم ِمـُْؽْم ِمْن َأَحدٍ 
 عمى بشرية الرسكؿم كنبكتو في كقت كاحد. أف تككف ىذه المحنة دليبلن كبيران 

تشريع حد القذؼ كأىميتو في المحافظة عمى أعراض المسمميفم فعندما كقعت حادثة  تاسعًا:
في المحافظة عمى أعراض  أف يشرع بعض األحكاـ التي تساىـ -عز كجؿ-اإلفؾ أراد اهلل 

 المؤمنيف.
كمف المعمـك أف اإلسبلـ حـر الزنام كأكجب العقكبة عمى فاعموم كحـر أيضان كؿ 
األسباب المؤدية إليوم مف تبرج كسفكرم كاختبلط كنظرةم كمنيا إشاعة الفاحشةم كمف ثـ حـر 

د القذؼم كىك اتيـ عفيفنا أك عفيفةم بالزنا ػ كىـ م مىفٍ اإلسبلـ القذؼم كأكجب عمى  نو براء ػ حى
الجمد ثمانيف جمدة كعدـ قبكؿ شيادتو إال بعد تكبتو تكبة صادقة نصكحانم كفي ذلؾ صيانة 
كحفظ لممجتمع مف أف تشيع فيو ألفاظ الفاحشةم ألف كثرة الحديث عف الفاحشة كتردادىا في 

رمي الناس بيػا.  األلسف يييكف أمرىا لدل سامعييام كيجرئ ضعفاء النفكس عمى ارتكابيام أك
 كفػي ذلؾ تربية لممجتمع اإلسبلمي األكؿ ليككف نمكذجا لممجتمعات بعد ذلؾ.

كلقد ظير في ىذه الحادثة فضؿ عائشة رضى اهلل عنيا م فقد برأىا اهلل مف اإلفؾ  عاشرًا:
ا بِاإِلْفِك إِنا الاِذيَن َجاُءو بقرآف يتمى إلى يـك القيامةم يتعبد المسممكف بتبلكتوم قاؿ تعالى: 

ـُْؽم م فكـ ارتفعت منزلتيا رضى اهلل عنيا ػ بذلؾم كقد كانت تقكؿ كما {11}النور: ُظْصَبٌة من
ركل البخارم : " ما كنت أظف أف اهلل منزؿ في شأني كحيان ييتمى"م كمف ثـ فمف اتيميا بعد 

 كذب اهلل فقد كفر. مىفٍ  ذلؾ بما برأىا اهلل بوم فيك مكذب هللم ك



 

-َُْٖ- 

ف كانت مخالفة لرغبة اإلنساف  -عز كجؿ-التكقؼ عند أمر اهلل  عشر:الحادي  بالطاعةم كا 
ف أساءكام كالحث عمى العفك كالصفح عمف  كىكاهم كعدـ ترؾ النفقة عمى األقارب كالفقراء كا 

 أساء إليؾ .
ظير ذلؾ في مكقؼ أبي بكرم الذم كاف ينفؽ عمى مسطح بف أثاثة لقرابتو منو  

اهلل براءة عائشة رضى اهلل عنيا ػ قاؿ أبك بكر رضى اهلل عنو: " كاهلل ال كفقره م فمما أنزؿ 
أنفؽ عمى مسطح شيئاى أبدان بعد الذم قاؿ في عائشة رضى اهلل عنيا م فأنزؿ اهلل تعالى: 

َعِة َأْن ُيْمُتوا ُأوِِل اْلُؼْرَبى َواْدََساكَِِّي َوا ْدَُفاِجِريَن ِِف َشبِقِل اهللاِ َوٓ َيْلَتِل ُأوُلو اْلَػْضِل ِمـُْؽْم َوالسا

بهوَن َأْن َيْغِػَر اهللاُ َلُؽْم َواهللاُ َغُػوٌر َرِحقم
فقاؿ أبك بكر : {, 66}النور:    َوْلَقْعُػوا َوْلَقْصَػُحوا َأٓ َُتِ

 "بمى كاهلل إني ألحب أف يبفر اهلل لي"م فأرجع إلى مسطح النفقة التي كاف ينفقيا عميو.
   كانت حادثة اإلفؾ حمقة مف سمسمة حمقات اإليذاء كالمحف التي لقييا   الثاني عشر:
م ككاف مف فضؿ اهلل كرحمتو أف كشؼ زيفيا كبطبلنيام كأبقى دركسيا  رسكؿ اهلل 

كفكائدىام لتككف عبرة كعظة لؤلمة إلى أف يرث اهلل األرض كمىٍف عمييا.. ككؿ ذلؾ مف 
لحادثم مع ما فيو مف ابتبلء كآالـم كما قاؿ اهلل تعالى: الخير الذم كشفو اهلل في ثنايا ىذا ا

  ًْا َلُؽْم َبْل ُهَو َخْرٌ َلُؽم َسُبوُه َِّّ  .{11}النور:  ...ٓ ََتْ
 المطمب الثالث: األحكام والمواعظ المستنبطة من حادثة ا فك.

ي لقد ظير لنا مف خبلؿ حادثة اإلفؾ مجمكعة مف األحكاـ كالمكاعظ  كالمطائؼ الت
 يمكف إجماليا فيما يمي:

إلى المسمميف أف ال يقبمكا مف كؿ  -تبارؾ كتعالى-: إف مف التعميمات التي كجييا اهلل أوالً 
أحد قكلو بدكف ركيةم إذا كاف يرمي غيره بما ال يركنو فيوم كال ييشيعكه في المجتمعم بؿ مف 

التيامات الكاذبة أف يعممكا كاجبيـ إذا كجدكا أف قد فشت في المجتمع مثؿ ىذه االفتراءات كا
ف الذيف يمفقكف األخبار الفاحشة  عمى كبتيام كيحكلكا دكف شيكعيا كيجتنبكا تناقميا بينيـم كا 
كيذيعكنيا أك يحاكلكف أف تشيع الفاحشة في المجتمع المسمـم كيحاكلكف إلصاؽ التيـ 

ية كالتشجيعم بؿ بالمؤمنيف كالمؤمناتم كيرمكنيـ بما ليس فييـم إنيـ ال يستحقكف الحما
قامة الحد عمى كؿ فرد منيـ حتى يرتدع كيطٌير لسانو كسمعو كبصره  يستحقكف العقابم كا 
عف قالة السكءم كقذؼ البافميف مف المؤمنيف كالمؤمناتم كليرتدع غيره مف المخدكعيف بيذه 



 

-َُْٗ- 

ف كاف منافقان كذلؾ يقاـ عميو الحد  المقاالت السيئة إف كاف مؤمنانم كيككف ذلؾ تطييران لوم كا 
مف أجؿ أف ييخرس لسانوم كلئبل تسٌكؿ لو نفسو إشاعة الفاحشةم كاتياـ األبرياء مرة أخرلم 

 كليعمـ أف ىذا عقابو في الدنيا ما داـ عمى ىذه الحاؿم كلو في ا خرة عذاب عظيـ.
لسكء أما المؤمنكف فيجب أف يظنكا بأنفسيـ خيرانم كال يعتمدكا عمى سكء الظٌفم كقالة ا ثانيًا:

التي تنتشر في المجتمع بسبب منافؽ أك منافقةم إذا ىـ سمعكا عف ذلؾ يجب عمييـ أف 
ف كانت  يطيركا أسماعيـ كأبصارىـ كألسنتيـ مف ىذا البيتاف عمى المؤمنيف كالمؤمناتم كا 
التيمة تمحؽ بأحد منيـ فميصبركا كليحتسبكا جزاء صبرىـ عند اهللم ثـ إف كانت لدييـ البٌينة 

ٍف أشاع ذلؾ فميطمبكا إقامة الحد الشرعي عمى ظيكر أكلئؾ المنافقيف أك المخدكعيف عمى مى 
 مف المسمميف.

قاؿ في أكؿ آية مف  -رضي اهلل عنيا-حيف أنزؿ براءة أـ المؤمنيف عائشة  إف اهلل ثالثًا: 
إِنا ا يات العشر مف سكرة النكرم كىي نكر مف أكليا إلى آخرىا تيجمي لنا حقائؽ كثيرة قاؿ:

ـُؽمْ  ْفِك ُظْصَبٌة من يعني أنو لـ يكف فردانم كلـ يككنكا أفرادانم إنما  {11}النور: الاِذيَن َجاُؤوا بِاإْلِ
كانكا جماعة ذات ىدؼ معيف يتزعميـ رأس المنافقيف عبد اهلل بف أٌبي بف سمكؿم كمف كرائو 

مى اإلسبلـ عبلنيةم فمما عصبة مف الييكد الذيف غاظيـ أف بعث اهلل نبيوم كىـ يتنمركف ع
لى ىذا الجـر كالشناعة أف  باءت كؿ محاكالتيـ بالفشؿ لجؤكا إلى ىذا األسمكب الخسيسم كا 

لى قياـ الساعة. لى يكمنا ىذام بؿ كا   يشكككا في أطير بيت كأشرفوم منذ أف خمؽ اهلل آدـ كا 
جكدة اليـك ما الذم يفيدنا ىذاف يفيدنا أف العصبة التي شككت في بيت رسكؿ اهلل مك 

كما كجدت في ذلؾ الزمافم فيا نحف اليـك نسمع مف يرمي أـ المؤمنيف عائشة بالفحشم مف 
قبؿ كثير ممف أعمى اهلل سبحانو كتعالى بصائرىـ عف نكر الحؽم ككانكا مثميـ في الجـر 
ككانكا مثميـ في البشاعة كالذم يرمي أـ المؤمنيف عائشة بالفحش ال حظ لو مف اإلسبلـم 

 أكؿ مكٌذب بالقرآفم حيث بٌرأ اهلل عائشة مف فكؽ سبع سمكات فيك 
إف ىذا الحدث  قد خاض فيو بعض مف الصحابة مف أجبلء الصحابة كمسطح بف  رابعًا:

أثاثة الذم شيد بدرانم كحساف بف ثابت شاعر النبيم كحمنة بنت جحش أخت أـ المؤمنيف 
ىذا األمرف إنو يدؿ عمى أف  . فما الذم يدؿ عميو-رضي اهلل عنيا-زينب بنت جحش 

النفكس ضعيفةم كأف االبتبلء ىك الذم يمحص النفكسم كنحف أيضان مبتمكف بيذام إذا كاف 



 

-ََُٓ- 

أصحاب رسكؿ اهلل الذيف تربكا عمى يديو خاضكا مع الخائضيفم كىمككا مع اليالكيف في 
اض الناس حديث اإلفؾم فإف كثيران مف المسمميف اليـك يجمسكف المجالس كيتحدثكف في أعر 

ذا بيـ  األبرياءم كيقذفكف المحصنات المؤمنات البريئات بالتيـ التي ال خطاـ ليا كال فطاـم كا 
بعد ذلؾ يشكككف في النكايام كيقكلكف: فبلف كذا كفبلف قاؿ كذا كنكل كذام دخمكا في نكايا 

 د كالميالؾ.األبرياء كالدعاة كالعمماءم فالحذر الحذر مف المسافم فإنو يكرد اإلنساف المكار 
: إف ىذا الحدث يبيف لنا أف حممة الديف مستيدفكفم فكـ قرأنام ككـ سمعنام ككـ رأينام خامساً 

كما زلنا نقرأ كنسمع كنرل دعاة صادقيف كعمماء أجبلء اتيمكىـ أعداء اإلسبلـ مف الييكد 
الحدم  كالنصارل كأذنابيـ في أعراضيـ حتى إنيـ أكذكا بيف قكميـم فمنيـ مىٍف أقيـ عميو

كمنيـ مف نبذىـ الناسم كلكف إرادة اهلل سبحانو كتعالى قاضية أف يمحص اهلل الذيف آمنكا 
ساحة األبرياء مف  -سبحانو كتعالى-كيمحؽ الكافريفم فما تدكر عجمة الزماف إال كيبرئ اهلل 

 ُيَدافُِ  َظِن إِنا اهللاَأكليائوم كيأخذ الذيف تكلكا كبر اإلثـ كالجريمة البشعة أخذ عزيز مقتدر. 

اٍن َكُػور  {.38}احلج: الاِذيَن ءاَمـُوْا إِنا اهللاَ َٓ َُيِبه ُكلا َخوا
الشائعات مف أخطر الحركب المعنكية كاألكبئة النفسيةم بؿ مف أشد األسمحة تدميران  سادسًا:

ة عالمية ليا كأعظميا كقعان كتأثيرانم كليس مف المبالبة في شيء إذا عيدَّت ظاىرةن اجتماعي
خطكرتيا البالبة عمى المجتمعات البشريةم فكـ أقمقت اإلشاعة مف أبرياءم ككـ حطمت مف 
عظماءم ككـ ىدمت مف كشائهم ككـ تسببت في جرائـم ككـ فككت مف عبلقات كصداقاتم 
ككـ ىزمت مف جيكشم ككـ أخرت في سير أقكاـ. كالمستقرئ لمتاريخ اإلنساني يجد أف 

حيث كيجد اإلنسافم بؿ إنيا عاشت كتكاثرت في أحضاف كؿ الحضاراتم  الشائعات كيجدت
كمنذ فجر التاريخ كالشائعة تمٌثؿ مصدر قمؽو في البناء االجتماعي كاالنتماء الحضارم لكؿ 

 الشعكب كالبيئات.
كلما جاء اإلسبلـ اتخذ المكقؼ الحاـز مف الشائعات كأصحابيا لما لنشرىا كبثيا 

ف آثار سمبيةم عمى تماسؾ المجتمع المسمـم كتبلحـ أبنائوم كسبلمة بيف أفراد المجتمع م
 ليٍحمتوم كالحفاظ عمى بيضتو.

كال شؾ في أف اإلشاعة لعبت دكران كبيران في حادثة اإلفؾم كليذا فالشريعة اإلسبلمية 
ف مف أكلى الخطكات في مكاجية حرب الشائعات  حددت كسائؿ لمكاجية خطر الشائعاتم كا 

 كس عمى الخكؼ مف اهللم كالتثبت في األمكر.تربية النف
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فالمسمـ ال ينببي أف يككف أذنان لكؿ ناعؽم بؿ عميو التحقؽ كالتبٌيفم كطمب البراىيف 
الكاقعيةم كاألدٌلة المكضكعيةم كالشكاىد العمميةم كبذلؾ ييسٌد الطريؽ أماـ األدعياءم الذيف 

 ضد كؿ مصمح كمحتسب كغيكر.يعممكف خمؼ الستكر كيمكككف بألسنتيـ كؿ قكؿ كزكر 
كنستطيع أف نحدد طريقة التعامؿ مع الشائعات في أربعة نقاط مستنبطة مف قصة 
األفؾم التي رسمت منيجان لؤلمة في طريقة تعامميا مع أية شائعة إلى قياـ الساعةم كذلؾ 

 فيما يمي: 
َٓ إِْذ َشِؿْعُتُؿوُه َطنا َلوْ  أف يقدـ المسمـ حسف الظف بأخيو المسمـم قاؿ اهلل تعالى: األولى:

ا  .{16}النور:  اْدُْمِمـُوَن َواْدُْمِمـَاُت بَِلكُػِسِفْم َخْرً
َٓ أف يطمب المسمـ الدليؿ البرىاني عمى أية إشاعة يسمعيام كما قاؿ تعالى:  الثانية: َلْو

 .{13} النور:  َجاُؤوا َظَؾْقِه بَِلْرَبَعِة ُصَفَداء
ث بما سمعو كال ينشرهم فإف المسمميف لك لـ يتكممكا بأية إشاعة لماتت في أف ال يتحد الثالثة:

َذاميدىا قاؿ اهلل تعالى:  َم ِِبَ َتَؽؾا ا َيُؽوُن َلـَا َأن كا َٓ إِْذ َشِؿْعُتُؿوُه ُقْؾُتم ما  .{16}النور: َوَلْو
عدة عامة في كؿ أف يرد األمر إلى أكلى األمر كال يشيعو بيف الناس أبدان كىذه قا الرابعة:

ْوِف األخبار الميمةم كالتي ليا أثرىا الكاقعيم قاؿ اهلل تعالى:  َن إَْمِن َأِو اخْلَ َوإَِذا َجاءُهْم َأْمٌر من

ُشوِل َوإََِل ُأْوِِل إَْمِر ِمـُْفْم َلَعؾَِؿُه الاِذيَن َيْسَتـبُِطوَكُه ِمـْ  وُه إََِل الرا َوَلْوَٓ َفْضُل اهللِّ  ُفمْ َأَذاُظوْا بِِه َوَلْو َرده

ْقَطاَن إِٓا َقؾِقًلً  َبْعُتُم الشا ُتُه َٓتا . فإذا حكصرت الشائعات بيذه األمكر {83} النساء: َظَؾْقُؽْم َوَرْْحَ
 . األربعةم فإنو يمكف أف تنتيي آثارىا السيئة المترتبة عمييا بإذف اهلل 

 الخاتمة
ى عميَّنا مننوم كأعاننا فأكممنا ىذا البحث بيذه الحمد هلل الذم أتـ عمٌيناى نعموم ككال

الصكرة التي نرجك أف نناؿ بيا رضاهم كأف يككف البحث نافعان محققان لمبرض منوم ك الصبلة 
فكاف طيبان كما أزكاجو طيبات ك الجنة ال يمكث فييا  كالسبلـ عمى أطيب خمؽ اهلل تعالىم

 . غير الطٌيبم كالخبث مكانو جيٌنـ كالعياذ باهلل
 كقد خرجت الدراسة بعدة نتائه أىميا: 

 ظير لنا المعنى المبكم لؤلفؾم ككذا المعنى اإلصبلحي الشرعي لحادثة اإلفؾ.أواًل: 
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عرفنا زمف كقكع الحادثةم كذلؾ في شير شعباف مف السنة الخامسة لميجرةم كقد كقع  ثانيًا:
 ذلؾ عند الرجكع مف غزكة بني المصطمؽ.

حادثة كانت مف تمفيؽ المنافقيفم حيث ظنكا السكء بأـ المؤمنيف الطاىرة لما عرفنا أف ال ثالثًا:
تأخرت عف الجيشم حيث احتبسيا ضياع عقدىا  بعد قضاء حاجتيام ككاف قد حمؿ 

 ىكدجيا دكف عمميـ بعدـ كجكدىا فيو.
كقفنا عمى حقيقة الحادثة ككيؼ بدأ كانتيى كما ذكرتو ركاية اإلماـ البخارم في  رابعًا:

 صحيحوم كىي ركاية مقطكع بصحتيا .
ظاىرة النفاؽ كانت كما زالت تتصيد الفرص بيف الحيف كا خرم خاصة فيما يتعمؽ خامسًا: 

م كما تفعمو الرافضة مف مصنفات تشكه الحقائؽم كمف أشيرىا تفسير القمي بعرض رسكلنا 
 ضي اهلل عنيما.  لدليؿ عمى خبايا نفكسيـ اتجاه بيت النبكةم كخميفتو أبي بكر كعمر ر 

الذكد كالدفاع كالتبرئة لعرض عائشة رضي اهلل عنيام حيث أنزؿ قرءانا  تكلى اهلل  سادسًا:
يتمى إلى يـك القيامةم ليقطع بذلؾ ألسنة المنافقيف كالمندسيف كالمرجفيفم كىذا فخر لعائشة 

 رضي اهلل عنيا أف ينزؿ فييا قرآف يبرؤىا.
قع الحدثم كأف يبتمى بيت النبكة بيده اإلشاعة كالدعاية اقتضت حكمة اهلل أف ي سابعًا:

المبرضةم كذلؾ لنقؼ عمى حكـ جميمو كميمة في مسيرة الدعكة اإلسبلميةم حيث تـ استنباط 
 ثبلثة عشرة حكمة مف خبلؿ ىذا البحثم لتككف منارة تنير لنا الدربم كتبدد لنا الظممة.

الميمة التي ترتبت عمى حادثة األفؾم مما  تـ الكقكؼ عمى بعض األحكاـ المكاعظثامنًا: 
يبيف لنا ما لئلنسافم كما عميو مف حقكؽ ككاجباتم كبالتالي يعرؼ حده كقدره فميزموم 
كيعرؼ منازؿ الناس فينزليـ منازليـم فيرضي بذلؾ ربو أكالنم ثـ يرضي نفسو كالناس بالحؽ 

 كالخير كالتقكل.
كالتقكلم كأف يعصـ ألسنتنا مف اإلفؾ  أف يثبت قمكبنا عمى اإليماف أسأؿ اهلل 

كاالفتراء كالكذب كالقذؼم كأف يعصمنا مف الزلؿ كالمعاصي ما ظير منيا كما بطفم فالميـ 
 ربنا آتنا في الدنيا حسنة كفي ا خرة حسنة كقنا عذاب النار".
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 توصيات المؤتمر
 

إنو كبالرغـً مف كثرًة مصنفاًت عمماًء المسمميفى التي جمعت األحاديثى 
المكضكعة كشديدةى الضعًؼم كالمصنفات التي بينت الركاةى الكذابيفى كالكضاعيفم كما 

المكضكعم  قاـ بو عمماء المسمميف األكائؿ مف تمييز الصحيح مف الضعيؼ مف
كتبعيـ المعاصركف في جيكدىـ المباركةم إال أننا ال زلنا نرل كنسمع في الدركس 
كالخطبم كعبر كسائؿ اإلعبلـ المختمفةم كنقرأ في المكاقع كالمنتديات عمى شبكة 
االنترنتم كفي الكتب المدرسيةم كالرسائؿ العمميةم كالبحكث المحٌكمة إيراد الركايات 

  .زكرنا كبيتانا ى رسكؿ اهلل كالقصص المنسكبة إل
 لذا فإننا نكصي في مؤتمرنا ىذا با تي:  

يؤكد المؤتمر عمى أىمية تضافر الجيكد مف أجؿ حماية السنة النبكيةم بإبراز  أواًل:
عف عباراتو ككمماتو تيٍنسىبي إلى رسكًؿ اهلًل صمى اهلل  الكىٍشؼً عظيـ مكانتيام ك 

نيا مكذيكبىةهم أك ما يعرؼي عند عمماًء الحديًث ىيى عميو كسمـ زكرنا كبيٍيتاننا أم أ
أحاديثي مكضكعةهم أك منكرةم أك مترككةم أك ضعيفة جدنا. كيركييا الناس 

عدـً جكاًز ركايىًتيىام عمى  كالتأكيدكيتداكلكنيا بينيـ عمى أٌنيا أحاديثي ثابتىةه. 
تً  كالتحذير  يا.مف ذلؾم بؿ كتحريموم إال مع بياف ضعفيىا كعدـ صحَّ

ككذا التعر ؼ عمى قىصصو كحكاياتو امتؤلت بيا الكتبم يظين يا بعضي النَّاس أنَّيا 
نما ىي قصصه كاىيةه  حدىثىت مع رسكًؿ اهلًل  م أك مع صحابتوم أك التابعيفم كا 

ال تثبت.ييضاؼي إلى ذًلؾى التنبيوي عمى أخطاء شائعةوم كتصر فاتو يفعميا الناسي 
ييـ أنَّ  نًيًؼ.يظين يا بعضي اًلفىةه لمشَّرًع الحى  يا مفى الدِّيًفم كىي في حقيقة األمًر ميخى

ضركرة تدريس مساؽ تخريه الحديث كدراسة األسانيد لجميع طمبة الدراسات  ثانًيا:
العميا كالكميات كالمعاىد الشرعيةم ككذا الكميات اإلنسانيةم ككؿ مف يدرس عمكمنا 

 ليا عبلقة بالسٌنة النبكية.



 

-َُٓٔ- 

تفعيؿ دكر مركز القرآف الكريـ بالجامعةم كأف يقكـ بدكره ليككف مركزنا إسبلمينا  ثالثًا:
كذلؾ بعقد دكرات متكاصمة كمحاضرات كندكات في تعميـ فف تخريه  مرائدنا

براز المرجعيات  الحديث النبكمم كمنيه العمماء في الحكـ عمى الحديثم كا 
سكب في خدمة السنة كاستخداـ الحا العممية في الحديثم كبياف مكانتيـم

 .في حفظ األحاديث الصحيحةالنبكيةم كعقد المسابقات 
ذاعة القرآف التعميمية بالجامعة لمتحذير  رابًعا: تخصيص برامه في فضائية الكتابم كا 

مف تناقؿ األحاديث الضعيفة كالمكضكعةم كبياف خطكرة ىذا التصرؼ عمى 
مف جية أخرلم ككذا بقية ناقميا في ا خرة مف جيةم كأثر ذلؾ عمى المستمع 

 الفضائيات ككسائؿ اإلعبلـ المختمفة.  
إضافة مباحث عممية في الكتب المدرسية لمادة التربية اإلسبلميةم كفي مساؽ  خامًسا:

متطمب الجامعة "دراسات في الحديث كعمكمو" حكؿ األحاديث الكاىية 
 كخطكرتيا عمى اإلسبلـ كاألمةم مع ذكر نماذج منيا. 

ضركرة أف تقكـ كزارات األكقاؼ بدكرىا في متابعة خطباء الجمعة ممف  سادًسا:
يعتمكف المنابر كالكعاظ كالدعاة كالقيٌصاص كالمفتيف مف ركاية الكاىيات في 
دركسيـ في المساجدم أك عبر كسائؿ اإلعبلـ المختمفة مف فضائيات 

نما ىك  ذاعاتم كالتي انتشرت بصكرة كبيرة في ا كنة األخيرةم كا  التساىؿي كا 
كالذم كاف األىٍكلى بيـ أف يحذركا الناس منوم فضبلن عف أف يقعكا فيو ىـ 

 أنفسيـ.
فعمى األكقاؼ منع أكلئؾ الشيكخ مف تناكؿ تمؾ األحاديث في خطبيـ 

 كدركسيـ كمكاعظيـم كأف تضع الخطط لمتعامؿ مع ىذه الظاىرة.
مف اإلعبلمييف  يفضركرة إصدار مطكيات كنشرات دكرية لجميكر المثقف سابًعا:

كالصحفييف كالكتاب كالمفكريف كغيرىـ مف الناس ممف ال يميز بيف الحديث 
تكشؼ عف الكثير مف الركايات كالقصص غير  المقبكؿ كالحديث المردكد 

 يـ.الصحيحة المتداكلة بين



 

-َُٕٓ- 

التعاكف بيف الجيات العممية كالدعكية كتشجيع الباحثيف في الكشؼ عف خطكرة  ثامًنا:
ككضع حمكؿ تحٌد مف انتشار  في الحديث النبكم كبياف مخاطرهمالكضع 

األحاديث الضعيفة كالمكضكعةم كبياف الطرؽ التي تقمؿ مف ركاية ىذه 
 األحاديث.

تنقية مصادر المسمميف كمراجعيـ في العقيدة  بذؿ الجيكد في كتشمؿ
الرسائؿ  اإلسبلميةم ككتب التفسير كالفقو كالزىد كالرقائؽ كغيرىام ككذا مراجعة

مف ًقبؿ متخصصيف في  كتنقيح كثير مف الكتب المتداكلة العممية كالبحكث
صدار مجمة فصمية خاصة بالسنة النبكية.  الحديث كعمكموم كا 

النبكيةم تيعنىى بتدريس المساقات كالمحاضرات  افتتاح كمية إلكتركنية لمسنة تاسًعا:
منح الشيادات لكؿ مف إلكتركنينام كتشتمؿ مياٌميا عمى عقد االمتحاناتم ك 

  يرغب في دراسة الحديث كعمكمو.
 عمؿ مكسكعة حديثية تفرد الحديث المقبكؿ كتميزه مف الحديث المردكد. عاشرًا:

 

 

 



 

-َُٖٓ- 



 

-َُٓٗ- 

 الفيرس
 

 ثالثةاليوم الثاني : الجمسة ال
 خطورة االستدالل بالواىيات والموضوعات ودور المؤسسات في التحذير من نشرىا

 حاثمن األب ثانيالقسم ال
 صفحة البيان

أ.د. ياسر أحمد  أحاديث القصاص كأثرىا في األمة -ْ
 الشمالي

ُٕٓ 

د. عبدا هلل مصطفى  األحاديث الضعيفة كالمكضكعة في فضائؿ شير رمضاف -ٓ
 مرتجى

ْٕٓ 

 َّٔ أ. يكسؼ عمي فرحات األحاديث المكضكعة عند الصكفية كأثرىا عمى األمة -ٔ
 نيةاليوم الثاني : الجمسة الثا

 اعتماد المستشرقين وأىل األىواء عمى الروايات الواىية 
 وا سرائيميات لمطعن في ا سالم

 صفحة البيان 
 ّٕٔ د. طالب حماد أبكشعر أثر األحاديث الكاىية في تشكيو صكرة المرأة -ُ
الرد عمى شبيات المستبربيف كالمستشرقيف حكؿ السنة  -ِ

 النبكية المطيرة
أ.د. محمد حافظ 

 لشريدةا
ٕٔٗ 

دراسة  –ركايات المستشرؽ برككمماف لمتاريخ اإلسبلمي  -ّ
 نقدية تحميمية

أ. عبد الحميد جماؿ 
 الفراني

ُّٕ 

 ُّٕ د. كليد أحمد عكيضة مناىه المستشرقيف التأكيمية لمحديث النبكم -ْ
 أ.د. عبد السبلـ المكح المتشابيات كخطر تفسيرىا باإلسرائيميات -ٓ

 د. سامي أحمد
ٕٕٗ 

  –أ. شادم طبازة  األحاديث الكاىية في الفتف كالمبلحـ كأثرىا في حياة المسمـ -ٔ
 أ. محمد كبلب

ٕٖٗ 



 

-ََُٔ- 

 اليوم الثاني : الجمسة الثالثة
 أثر االستدالل بالموضوعات في توسيع دائرة الخالف العقدي والفكري

نت عمي د. كريمة ب أسباب االنحراؼ في فيـ السنة كمظاىره قديمان كحديثان  -ُ
 المزكدم 

ُِٖ 

  أ.د. جابر السميرم  مخطكط تنزيو االعتقاد عف الحمكؿ كاالتحاد لمسيكطي -ِ
 أ. حسف بظاظك

ّٖٔ 

 د. عبد الرحمف الجمؿ  أثر األحاديث الضعيفة كالمكضكعة في العقيدة -ّ
 أ. ىيفاء رضكاف

َٗٓ 

أ.د. محمكد يكسؼ  أثر األحاديث المكضكعة في العقيدة -ْ
 الشكبكي

ِٗٓ 

 ّٔٗ أ. نادر نمر كادم الركايات الكاىية كدكرىا في فرقة األمة سياسيان  -ٓ
 ٕٗٗ د. عمي محمد سكاعد أثر االستدالؿ بالمكضكعات عمى تكسيع دائرة الخبلؼ -ٔ
شاعتيا -ٕ  أ.د. عبد السبلـ المكح  حادثة اإلفؾ كدكر المنافقيف في تحريفيا كا 

 أ. عبد الجكاد األسطؿ
َُِٕ 

 َُٓٓ المؤتمر توصيات
 
 


