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 . الجمسة : أ.د. زكريا إعراىيم الزميميرئيس 
 رى .المكان : قاعة المؤتمرات الكع

 المشاركون :
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 الحاديث الموضوعة في المرأة وخطرىا عمى اإلسالم
 (ٔ)طالب حماد أعو شار

 تمخيص
 

تتبع الباحثي عددان مف األحاديث المكضكعة الكاردة في المرأة؛ كتمييزىا، كدراستيا 
كجمع أقكاؿ المحدثيف فييا. كالعمؿ عمى إبراز خطكرة األحاديث الكاىية عمى اإلسبلـ كاألمة 

، كتشكيو الصكرة الناصعة التي رسميا القرآف  ب عمى رسكؿ ا اإلسبلمية؛ مف الكذ
 كالسنة لممرأة.

 الميقىدّْمىة
مىٍف ييٍضًمٍؿ فىبل ىىاًدمى  نىٍستىًعينيوي، مىٍف يىٍيًدًه المَّوي فىبل ميًضؿَّ لىوي، كى ٍمدى ًلمًَّو نىٍحمىديهي كى ًإفَّ اٍلحى

ٍبديهي كىرىسيكليوي، أىمَّا بىٍعدي:لىوي، كىأىٍشيىدي أىٍف ال ًإلىوى ًإال المَّوي كى  مَّدنا عى  ٍحدىهي ال شىًريؾى لىوي، كىأىفَّ ميحى
إسيامان منا في مؤتمر "خطر الركايات الكاىية عمى اإلسبلـ" الذم تعقده كمية أصكؿ 
الديف بالجامعة اإلسبلمية؛ فإنو يسعدنا المشاركة في ىذا المؤتمر الميـ، الذم يتناكؿ قضية 

 إلسبلمية، إلبراز خطكرة األحاديث الكاىية عمييا ماضيان كحاضران كمستقببلن.ميمة لؤلمة ا
 سعب اختيار الموضوع:  .ٔ

اختار الباحث مكضكع المرأة في األحاديث المكضكعة لبياف خطكرتيا كأثرىا السيء 
عمى األمة اإلسبلمية؛ كذلؾ ألف المرأة ظيممت قديمان كحديثان، كعانت بسبب أفكار ظالمة 

مف أحاديث مكضكعة شكىت صكرتيا، كحرمتيا مف حقيا في الحياة كالتعميـ مستمدة 
كالعمؿ...  كعانت المرأة  مف العممانييف كالمستشرقيف الذيف حاكلكا أف يمصقكا باإلسبلـ تيمة 
ظمـ المرأة، كحاكلكا استغبلليا بصكرة بشعة، مما أكجب ضركرة تفنيد أحد األسس التي أدت 

كذلؾ مف خبلؿ األحاديث الكاىية التي ربما تحجج بيا أكلئؾ القـك  إلى تشكيو صكرة المرأة
في تشكيو صكرة اإلسبلـ، أك رددىا بعض المسمميف الجيمة دكف عمـ أك فيـ، كربما انطمقكا 

 مف عادات خاطئة عززتيا مفاىيـ خاطئة مبنية عمى نصكص كاىية.
                                                           

 غزة . –( أستاذ مشارؾ بقسـ الحديث الشريؼ كعمكمو بكمية أصكؿ الديف بالجامعة اإلسبلمية (ُ
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 ىدف العحث:  .ٕ
صكرة المرأة خبلؼ ما كرد في بياف األثر السيء لؤلحاديث الكاىية في تشكيو 

 الكتاب كالسنة.
 منيج الدراسة: .ٖ

اعتمد الباحث جمع نماذج مف األحاديث المكضكعة؛ التي تشكه صكرة المرأة 
كتظمميا، كدراسة ىذه األحاديث بما يدؿ عمى كضعيا كتكثيؽ ذلؾ بأقكاؿ المحدثيف. مع 

التعميؽ عمييا أحيانان مع كضكح إبراز المعاني الفاسدة التي اشتممت عمييا ىذه األحاديث، ك 
فساد معانييا كمبانييا كأسانيدىا. كنظران لكثرة اإلحاالت في الحكاشي، ككثرة المصادر في 
الحاشية الكاحدة؛ كما ىك معمـك في ىذا الشأف، ذكرت بيانات المراجع كالمصادر كاممة في 

نسيؽ كالسياؽ. عممان بأني قائمة المصادر كالمراجع؛ خشية اإلطالة في الحاشية بما يخؿ بالت
 بدأت بالتكثيؽ الكامؿ في أكؿ مكضع، ثـ تكقفت ليذه العمة.

 خطة الدراسة:  .ٗ
 اشتمؿ البحث عمى ما يمي:

 كتشتمؿ عمى:  أواًل:  المقدمة.
 سبب اختيار المكضكع. .1
 ىدؼ البحث. .2
 منيج الدراسة. .3
 خطة البحث. .4

 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب:  ثانيًا:  التمييد.
 تعريؼ الحديث المكضكع في المغة كاالصطبلح.  ول:المطمب ال 

 حكـ ركاية المكضكع.  المطمب الثاني:
 أقساـ الكضاعيف.  المطمب الثالث:
 خطكرة الكضع.  المطمب الراعع:

 انتشار األحاديث المكضكعة كآثارىا السيئة.  المطمب الخامس:
 اسة نقديةاألحاديث المكضكعة كالكاىية في المرأة:  تخريج كدر   ثالثًا:

 كيشتمؿ عمى خمسة عشر مطمبان.



 

-ّٔٗ- 

 كتشتمؿ عمى:   راعاًا:  الخاتمة:
 النتائج .ُ
 التكصيات .ِ
 المراجع كالمصادر .ّ
 فيرس المكضكعات .ْ

 تمييد
 المطمب الول:  تاريف الحديث الموضوع: 

ادي  عى(: "اٍلكىاكي كىالضَّ عى. قاؿ ابف فارس في مادة )كىضى المكضكع في المغة؛ اسـ مفعكؿ مف: كىضى
عىًت كى  ضى كى ٍضعنا، كى ٍعتيوي ًباأٍلىٍرًض كى كىضى طًّْو. كى ٍفًض ًلمشٍَّيًء كىحى مىى اٍلخى : أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى اٍلعىٍيفي

اًئعي: قىٍكـه ييٍنقىميكفى ًمٍف أىٍرضو ًإلىى أىٍرضو  . كىاٍلكىضى ًسرى عي: خى ًتًو ييكضى ارى كيًضعى ًفي ًتجى لىدىىىا. كى ٍرأىةي كى اٍلمى
" يىٍسكينيكفى بً  ؿي الدًَّنيُّ ًضيعي: الرَّجي يىا... اٍلكى

(ُ) . 
كعان" ٍضعان كمىٍكضي عيو كى عىو يىضى ٍفًع، كضى ٍضعي: ًضدُّ الرَّ كفي لساف العرب: "الكى
. كتأتػػي (ِ)

 . (ّ) مادة )كضع( فػػػي المغة لمعاني عدة منيا: اإلسقاط، الترؾ، االفتراء كاإللصاؽ
أكرد ابف الصبلح الحديث المكضكع  كتعريؼ "المكضكع" في اصطبلح المحدثيف:

في النكع الحادم كالعشريف؛ كعرفو بالقكؿ: "اٍلميٍختىمىؽي اٍلمىٍصنيكعي"
، أم كذب الراكم في (ْ)

 ، ما لـ يقمو.الحديث النبكم، بأف يركم عنو 

                                                           

ىػ، تحقيؽ: عبدالسبلـ ىاركف، ّٓٗ. أحمد بف فارس الرازم ُُٕ/ٔ( معجـ مقاييس المغة ، مادة )كضع( (ُ
 ـ.ُٕٗٗىػ / ُّٗٗدار الفكر 

ىػ، دار صادر ػ بيركت ػ الثالثة ُُٕ. محمد بف مكـر ابف منظكر ّٔٗ/ٖدة )كضع( ( لساف العرب، ما(ِ
 ىػ.ُُْْ

ىػ، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ ُٕٖ. مجد الديف الفيركزآبادم ٓٗٔ،ْٗٔ( القامكس المحيط، مادة )كضع(، (ّ
ىػ ُِْٔالتراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسكسي. مؤسسة الرسالة ػ بيركت ، الثامنة، 

 ـ.ََِٓ/ 

ىػ، تحقيؽ: نكر الديف عتر، دار ّْٔ. عثماف بف عبد الرحمف المعركؼ بابف الصبلح ٖٗ/ُ( المقدمة (ْ
 ـ.ُٖٔٗىػ / َُْٔالفكر ، سكريا، 
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اتفؽ العمماء عمى حيرمة ركايتو مع العمـ بكضعو؛  المطمب الثاني: حكم رواية "الموضوع":
في األحكاـ أك القصص أك الترغيب كالترىيب كنحكىا إال مبينان كضعو. قاؿ ابف سكاء كاف 

ـى  ًم دو عى ًعيفىًة، كىالى تىًحؿُّ ًركىايىتيوي أًلىحى اًديًث الضَّ كعى شىرُّ اأٍلىحى ًديثى اٍلمىٍكضي ـٍ أىفَّ اٍلحى الصبلح: " اٍعمى
كننا ًببىيىاًف  ٍعننى كىافى ًإالَّ مىٍقري الىوي ًفي أىمّْ مى ٍضًعًو"حى كى

. كقاؿ النككم: "كاعمـ أف تعمد كضع (ُ)
ٍجمىاًع "  ـٍ ًفي اإٍلً اًع اٍلميٍسًمًميفى الًَّذيفى ييٍعتىدُّ ًبًي الحديث حراـ ًبًإٍجمى
مف الكذب  ، كحذر النبي (ِ)

مىيَّ ميتىعىمّْ  ٍف كىذىبى عى دو مى مىى أىحى مىيَّ لىٍيسى كىكىًذبو عى دنا فىٍميىتىبىكٍَّأ مىٍقعىدىهي كبيف عقكبتو؛ فقاؿ: )ًإفَّ كىًذبنا عى
 .(ّ)ًمٍف النَّاًر( 

ينقسـ الكضاعكف باعتبار أغراضيـ إلى عدة أقساـ؛  المطمب الثالث: أقسام الوضاعين:
 أىميا: 

ٍمط كالخبط ًفي اأٍلمة. يقاع اٍلخى نىاًدقىة قصديكا ًإٍفسىاد الشًَّريعىة كا   األكؿ: قـك مف الزَّ
ٍير الثَّاًني: قـك كىانيكا يضعك  اًديث ًفي التٍَّرًغيب كالترىيب ليحثكا النَّاس عمى اٍلخى ف اأٍلىحى

 كيزجركىـ عىف الشٌَّر.
ـ حسف زعما ًمٍنييـ أىف اٍلحسف كيمو أىمر شىٍرًعي  الثَّاِلث: قـك استجازكا كضع اأٍلىسىاًنيد لكؿ كىبلى

لـ يفيمكا أىف قىكؿ الرَّسيكؿ حس اًدؽ كىعكس اٍلكيمية الى بىٍأس بنسبتو ًإلىى رىسيكؿ ا كى ف صى
 الى يصدؽ فىبلى يىصح كىكف كؿ حسف قىكؿ الرَّسيكؿ فنسبتو ًإلىٍيًو كذب.

 قـك حمميـٍ عمى اٍلكىضع غىرىض مف أغراض الدٍُّنيىا، كالتقرب ًإلىى السٍُّمطىاف كىغىيره . الرَّاِعع:
 قـك حمميـٍ عمى اٍلكىضع التعصب المذىبي. اْلَخاِمس:
اًديث ًفي قـك حم السَّاِدس: ميـٍ عمى اٍلكىضع حبيـ الًَّذم أعماىـ كأصميـ كىمىا كضعيكا أىحى

مىفىاء الرَّاًشديف.  مىنىاًقب أىؿ اٍلبىٍيت كمثالب اٍلخي
                                                           

، محمد جماؿ الديف القاسمي ، ُّٓ. كانظر/ قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث ٖٗ/ُ( المقدمة (ُ
 ـ.ُٕٗٗىػ ػ ُّٗٗاألكلى، 

ىػ، دار إحياء ٕٔٔ.  أبك زكريا محيي الديف بف شرؼ النككم ٔٓ/ُشرح النككم عمى صحيح مسمـ  (ِ)
 ىػ. الثانية.ُّّٗالتراث العربي، بيركت، 

كسننو كأيامو / الجنائز /   ( صحيح البخارم: الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا ّ)
لمغيرة. كىك حديث متكاتر.  محمد بف إسماعيؿ البخارم، ما يكره مف النياحة عمى الميت. مف حديث ا

 ىػ.ُِِْتحقيؽ: محمد زىير الناصر، دار طكؽ النجاة، األكلى 
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قـك حمميـٍ عمى اٍلكىضع قصد اإلغراب كاإلعجاب كىىيكى كثير ًفي اٍلقصاص كالكعاظ  السَّاِعع:
ٌظ  لىييـ مف اٍلفىيـ الَّذيف الى نصيب لىييـ مف اٍلعمـ كىالى حى

(ُ). 
إف الكضاعيف بمختمؼ أصنافيـ كضعكا ما طاب ليـ مف  المطمب الراعع: خطورة الوضع:

 . األحاديث؛ فمـ يراعكا حرمة لمديف كال ميابة لمنبي 
اثني   ركل العقيمي عف حماد بف زيد؛ قاؿ: "كضعت الزنادقة عمى رسكؿ ا  

أحمد بف محمد القيسي: "لعمو قد كضع أكثر مف . كقاؿ ابف حباف عف (ِ)عشر ألؼ حديث" 
، كنقؿ السيكطي عف الميدم قاؿ: "أقر عندم رجؿ مف الزنادقة أنو (ّ)ثبلثة أالؼ حديث" 

 . (ْ)كضع أربعمائة حديث؛ فيي تجكؿ في أيدم الناس"
كحركة كضع الحديث لـ تكف عفكية؛ بؿ كانت حركة منظمة مف جيات عديدة.  

دثًني شيخ لىييـ يٍعنى كًمف ىؤالء الرافضة؛  : "حى ممىة قىاؿى مَّاد بف سى نقؿ ابف الجكزم عف حى
ًديثا" عىٍمنىاهي حى : كينَّا ًإذا اٍجتىمىعنىا استحسنا شىٍيئا جى  .(ٓ)الرافضة قىاؿى

ككاف عمبل منظمان مف قبؿ الخكارج أيضان؛ قاؿ ابف لىًييعىة: "سىًمعت شىيخا مف 
كىاًرج تىابى كىرجع كىىيكى يىقي  ـٍ فىإنَّا كينَّا اٍلخى اًديث ديف فانظركا عىمَّف تأخذكف دينكي كؿ: ًإف ىىًذه اأٍلىحى

ًديثا"   .(ٔ)ًإذا ىكينا أمرا صيرناه حى

                                                           

بتصرؼ.  محمد عبد الحي المكنكم  ُٖػ  ُُ/ُ( انظر/ اآلثار المرفكعة في األخبار المكضكعة ُ)
 داد.ىػ، تحقيؽ: محمد السعيد بسيكني زغمكؿ، مكتبة الشرؽ الجديد، بغَُّْ

ىػ، تحقيؽ: عادؿ معكض، الكتب ّٓٔ، أبك أحمد بف عدم الجرجاني ُٓ/ُ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ِ)
 ـ.ُٕٗٗىػ / ُُْٖالعممية ػ بيركت، األكلى 

ىػ، ٕٗٓ. جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف الجكزم ِّٕ/ُ( العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية ّ)
 ـ.ُُٖٗىػ/ َُُْرة العمـك األثرية، فيصؿ آباد، باكستاف، الثانية تحقيؽ: إرشاد الحؽ األثرم، إدا

. عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي ُّٔ/ُ( تحذير الخكاص مف أكاذيب القصاص ْ)
 ـ.ُْٕٗىػ / ُّْٗىػ، تحقيؽ: محمد الصباغ، المكتب اإلسبلمي ػ بيركت، الثانية ُُٗ

ىػ، تحقيؽ: عبد الرحمف عثماف، المكتبة ٕٗٓالرحمف الجكزم  . جماؿ الديف عبدّٗ/ُ( المكضكعات  ٓ)
 ـ.ُٔٔٗىػ / ُّٖٔالسمفية بالمدينة المنكرة، األكلى 

 ( المصدر السابؽ.ٔ)
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ككذلؾ كاف أىؿ األىكاء، كالقدرية؛ يعمدكف كضع األحاديث بصكرة ىادفة كمنظمة 
مسيح بف الجيـ ليمبسكا عمى الناس دينيـ، كيبرركا ألىكائيـ كباطميـ. قاؿ ابف حجر: " كقاؿ 

األسممي التابعي كاف رجؿ منا في األىكاء مدة ثـ صار الى الجماعة كقاؿ لنا أنشدكـ ا اف 
تسمعكا مف أحد مف أصحاب األىكاء فانا كا كنا نركم لكـ الباطؿ كنحتسب الخير في 
ال إضبللكـ. كقاؿ زىير بف معاكية حدثنا محرز أبك رجاء ككاف يرل القدر فتاب منو فقاؿ 

ترككا عف أحد مف أىؿ القدر شيئا فكا لقد كنا نضع األحاديث ندخؿ بيا الناس في القدر 
 .(ُ)نحتسب بيا فالحكـ " 

ُف :]كتب حفظو دينو؛ فقاؿ سبحانو كتعالى إال أف ا   ـَ و  ْؿَر َوإِكَّ ـْـَو اـذِّ ـُ َكزَّ و َكْح إِكَّ

وؽُِظقنَ  القرآف؛ فيي التي تفصؿ مجممو كتقيد مطمقو، ، كحفظ السنة مف حفظ  {9}احلجر:[ ََلَ
كتخصص عمكمو.  فانبرل عمماء الحديث في حفظ السنة في الصدكر كبيف السطكر، 
فسطَّركا أميات الكتب، كصنفكا في الرجاؿ، كنقبكا في عمؿ الحديث، كخصكا المكضكعات 

 بالمصنفات، كالضعفاء كالمترككيف بالمؤلفات. 
ًديث حراس األىٍرض،"قىاؿى سيٍفيىاف الثٍَّكرمٌ  اب الحى ًئكىة حراس السَّمىاء كىأىٍصحى : " اٍلمىبلى

(ِ) ، 
اب اأٍلىسىاًنيد "  ٍيع: " لكؿ ديف فرسىاف كفرساف ىىذىا الدَّيف أىٍصحى رى قىاؿى يًزيد بف زي كى
(ّ). 

: يىا أىٍىؿ بىٍغدىاد الى تظنكا أىف أحدا يق قيٍطنٌي أىنَّوي قىاؿى در يكذب قاؿ السيكطي: "كىعىف الدارى
كعىة  اًديث اٍلمىٍكضي ًف اٍبف اٍلميبىارىؾ أىنَّوي ًقيؿى لىوي ىىًذًه اأٍلىحى قىٍد ركينىا عى ٌي. كى مىى رىسيكؿ ا كىأىنا حى عى

 .(ْ)فىقىاؿى تعيش لىيىا الجيابذة" 
                                                           

ىػ، دائرة المعارؼ النظامية ػ اليند، ِٖٓ. أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ُُ/ُ( لساف الميزاف ُ)
 ـ.ُُٕٗىػ / َُّٗانية، الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات بيركت، الث

، نكر اليف، عمي بف محمد ابف عراؽ ُٔ/ُ( تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة ِ)
ىػ.  كسير ُّٗٗىػ، تحقيؽ: عبد الكىاب الغمارم، دار الكتب العممية ػ بيركت، األكلى، ّٔٗالكناني 

بإشراؼ الشيخ/  ىػ، التحقيؽ:ْٖٕف الذىبي . شمس الديف محمد بف أحمد بف عثمأْٖ/ٔأعبلـ النببلء 
 ـ.ُٖٓٗىػ / َُْٓشعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة ، الثالثة 

 .َّٖ/ٕ( سير أعبلـ النببلء ّ)
. عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي ِّٗ/ِ( الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة ْ)

 ـ.ُٔٗٗىػ / ُُْٕة ػ بيركت ، األكلى ىػ، تحقيؽ: صبلح عكيضة، دار الكتب العمميُُٗ



 

-ّْٔ- 

 المطمب الخامس: انتشار الحاديث الموضوعة وآثارىا السيئة:
مكضكعة، في العصكر السابقة؛ كما أشرنا لقد عمَّت البمكل باألحاديث الضعيفة كال

كعىة، يىٍرًكييىا  اًديث اٍلمىٍكضي اننىا اأٍلىحى مى في كبلمنا السابؽ. قاؿ الصاغاني: "قد كثرت ًفي زى
ؤيكس المنابر كالمجالس، كيذكرىا اٍلفيقىرىاء كىاٍلفيقىيىاء ًفي الخكانؽ كالمدارس  اٍلقصاص عمى ري

اٍلقىبىاًئؿ، لقمَّة معرفىة النَّاس ًبعمـ الٌسنىف كانحرافيـ عىف كتدككلت ًفي المحافؿ، كاشتيرت ًفي 
ًديث ًإالَّ قـك )ببمدة عجفرا(  مىمىاء الحى لـ يٍبؽ مف عي الٌسنىف، كى
(ُ) ." 

كعمؽ اإلماـ الذىبي عمى منع عمر رضي ا عنو اإلكثار مف التحديث في زمانو؛ 
مىٍيؾى ًإذىا كىافى اإًلٍكثىا ًدٍيًث ًفي دىٍكلىًة عيمىرى كىانيكا ييٍمنىعيٍكفى ًمٍنوي مىعى فقاؿ: " فىًباً عى ري ًمفى الحى

مىٍيؾى ًإذىا كىافى اإًلكٍ  ـٍ ييشىٍب، فىمىا فىًباً عى ، كىعىدىـً األىسىاًنٍيًد، بىٍؿ ىيكى غىضّّ لى ـٍ دىالىًتًي ، كىعى ـٍ ثىاري ًصٍدًقًي
ًدٍيًث ًفي دىٍكلىًة عيمىرى كىانيكا ييٍمنىعيكٍ  ، كىعىدىـً األىسىاًنٍيًد، بىٍؿ ىيكى ًمفى الحى ـٍ ، كىعىدىالىًتًي ـٍ فى ًمٍنوي مىعى ًصٍدًقًي

ـٍ ييشىٍب، فىمىا  اًننىا، مىعى طيٍكًؿ األىسىاًنٍيًد، غىضّّ لى مى ظىنُّؾى ًباإًلٍكثىاًر ًمٍف ًركىايىًة الغىرىاًئًب كىالمىنىاًكٍيًر ًفي زى
ًرمّْ  كىٍثرىًة الكىٍىـً كىالغىمىًط، فىًبالحى مىى ًركىايىًة الغىًرٍيًب  كى ٍكفى عى ـٍ يىٍقتىًصري رى القىٍكـى عىٍنوي، فىيىا لىٍيتىيي أىٍف نىٍزجي

ٍكفى  ًعٍيًؼ، بىٍؿ يىٍركي ٍكًع  -كىاً -كىالضى ٍكًؿ كىالفيري ، كىالميٍستىًحٍيؿى ًفي األيصي ٍكعىاًت، كىاألىبىاًطٍيؿى المىٍكضي
 .(ِ)عىاًفيىةى " نىٍسأىؿي اى ال -كىالمىبلىًحـً كىالزٍُّىًد 

ىذا في زمف اإلماـ الصاغاني كالذىبي في القرنيف السابع كالثامف لميجرة؛ فما باؿ 
زماننا؟! ابتميت األمة بالخطباء كالكعاظ الذيف ال يميزكف بيف الصحيح كالسقيـ؛ كلـ يعد 

 ىميـ سكل إطراب السامعيف كتشكيقيـ لتسكيؽ بضاعتيـ. 
السيكطي: "... كأكبر أىسبىابو أىنو قد .  قاؿ اإلماـ كقد نبو العمماء عمى خطكرة ذلؾ

ٍكتيكبنا كىالى يعمميكفى الصٍدؽ مف اٍلكىًذب فيـ  نىاعىة جياؿ ًبالنٍَّقًؿ يىقيكليكفى مىا كجدكه مى يعاني ىىًذه الصّْ
يَّاؿ مف اٍلعىكاـ الَّذيف ىـ ًفي عداد اٍلبى  ٍقت، كىاتفؽى أىنيـ يخاطبكف اٍلجي يىاًئـ يبيعكف عمى سكؽ اٍلكى
كفى فىيىقيكليكفى قىاؿى اٍلعىالـ. فالعالـ ًعٍند اٍلعىكاـ مف صعد اٍلًمٍنبىر" يخرجي كفى مىا يىقيكليكفى كى فىبلى يينكري
(ّ) . 

                                                           

 .ِْ/ُ( المكضكعات ُ)
 .َِٔػ  َُٔ/ِ( سير أعبلـ النببلء ِ)
. عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي َِّ/ُ( تحذير الخكاص مف أكاذيب القصاص ّ)

 ـ.ُْٕٗىػ / ُّْٗىػ، تحقيؽ: محمد الصباغ، المكتب اإلسبلمي ػ بيركت، الثانية ُُٗ



 

-ْْٔ- 

كحذَّر العمماء مف أخذ الحديث عف غير العارفيف بو، كلك كانكا معدكديف في 
ٍكتي سىٍبًعيفى ًممَّفٍ  فه قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  الصالحيف. عف مالؾ قاؿ: " لىقىٍد أىٍدرى دّْثي قىاؿى فىبلى ًعٍندى  ييحى

ٍسًجًد رىسيكًؿ المًَّو  ٍذتي عنيـ شيئا كاف أحدىـ لك اؤتمف   ىىًذًه اأٍلىسىاًطيًف كىأىشىارى ًإلىى مى فىمىا أىخى
قى  ـٍ يىكيكنيكا ًمٍف أىٍىًؿ ىىذىا الشٍَّأًف، كى ـٍ لى مىٍينىا اٍبفي ًشيىابو فىكينَّا عمى بيت الماؿ لىكىافى أىًميننا أًلىنَّيي ـى عى ًد

مىى بىاًبًو " نىٍزدىًحـي عى
(ُ) . 

كاألحاديث الكاىية ليا أثرىا السيئ عمى األمة كالمجتمع، في المجاالت العقائدية، 
كالعبادية، كالتشريعية، كالسمككية. إف أثرىا الكاسع ليمتد إلى كؿ شئكف الحياة؛ ألف 

مكف؛ حتى كضع كؿ كاحد منيـ ما طاب لو مف األحاديث الكضاعيف كانكا في كؿ كادو ييي
 التي تكافؽ رأيو أك مذىبو، كمطعمو كمشربو...

 كيمكف أف نذكر العديد مف اآلثار السيئة لؤلحاديث الكاىية:
 الزيادة في ديف ا، كالتحريؼ في شرع ا. .ُ
 الذم ال ينطؽ عف اليكل.  المغالطة في الكحي بالكذب عمى رسكؿ ا  .ِ
 بنسبة الكبلـ المكذكب إليو.  لتقميؿ مف شأف رسكؿ ا ا .ّ
 . الطعف في عصمة رسكؿ ا  .ْ
 إلى التكذيب...  تعريض سنة النبي  .ٓ
 . التسبب في جرأة عامة الناس عمى سنة النبي  .ٔ
 االنحراؼ العقدم بسبب األحاديث الباطمة، مف أصحاب المذاىب الفاسدة. .ٕ
الباطمة التي شكىت نظرة اإلسبلـ لئلنساف كالككف االنحراؼ الفكرم؛ بسبب األحاديث  .ٖ

 كالحياة.
 االنحراؼ السمككي سكاء باإلفراط أك التفريط بسبب األحاديث الباطمة مف الصكفية... .ٗ

 انتشار البدع بسبب األحاديث الكاىية التي كضعيا أىؿ األىكاء. .َُ
 الخبلفات السياسية بسبب األحاديث المكضكعة في نصرة الجماعات. .ُُ

                                                           

. أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف عبد البر القرطبي ٕٔ/ُمييد لما في المكطأ مف المعاني كالمسانيد ( التُ)
ىػ، تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم، محمد عبد الكبير البكرم، كزارة عمـك األكقاؼ كالشئكف ّْٔ

 ىػ.ُّٕٖاإلسبلمية ػ المغرب، 



 

-ْٔٓ- 

 الخبلفات العقدية كالفقيية بسبب التعصب كاليكل. تعزيز .ُِ
 تعزيز الفرؽ الضالة مف الرافضة كغيرىا. .ُّ
 تعزيز اآلراء الشاذة كالغريبة. .ُْ
 . إثارة الطعكف عمى سنة النبي  .ُٓ
منح الفرصة لممستشرقيف كأعداء الديف لمنيؿ مف الفكر اإلسبلمي، بسبب اآلراء الفاسدة  .ُٔ

 الناشئة عف األحاديث الكاىية.
ثارة الفرقة كالخبلؼ بيف طكائؼ المسمميف بسبب األحاديث الكاىية في التعصب إ .ُٕ

 لشعكب أك بمداف معينة.
 تعطيؿ التنمية االقتصادية كاالنتاج. .ُٖ
 تحريـ ما أحؿ ا، أك تحميؿ ما حـر ا. .ُٗ

 إلى غير ذلؾ مف اآلثار السمبية؛ التي تشكه صكرة اإلسبلـ بالكمية.
احد منيا بشكاىد مف األحاديث الكاىية لكال مبلؿ كيمكف االستشياد عمى كؿ ك 

الطكؿ بما ال يحتممو ىذا البحث. بؿ كالناظر في كتب المكضكعات كاألحاديث الكاىية؛ يجد 
 مف اآلثار السمبية عمى الديف كالمجتمع ما ال يكاد حصره.

في المكضكعات أحاديث مكضكعة في فضؿ المشي حافيان؛  (ُ)أكرد ابف الجكزم 
: قىاؿى رىسيكؿي ا منيا:  بَّاسو قىاؿى ًف اٍبًف عى فىاةن فىًإفَّ  )عى ٍيًر فىاٍمشيكا حي : " ًإذىا سىارىٍعتيـٍ ًإلىى اٍلخى

مىى اٍلميٍنتىًعًؿ(. اعىؼي أىٍجريهي عى  اٍلميٍحتىًفي ييضى
اًحبي رىسيكًؿ المًَّو  كًميُّ صى ٍعفىري ٍبفي نيٍسطيكرو الرُّ دَّثىًني جى : قى  كمنيا: )حى اؿى      قىاؿى

نًَّة تىٍستىٍغًفري لىوي اٍلمىبلًئكىةي   رىسيكؿ ا  مىى أىٍرًض اٍلجى اًفينا فىكىأىنَّمىا مىشىى عى ٍيرو حى " مىٍف مىشىى ًإلىى خى
اؤيهي ( تيسىبّْحي أىٍعضى  كى

اًديث مف المكضكعات  اًديث لىٍيسى ًفييىا مىا يىصح. كىأعمـ أىف ىىًذه اأٍلىحى ثـ قاؿ: "ىىًذه أىحى
ًتي تتنزه الشًَّريعىة عىف مثميىا، فىًإف اٍلمىٍشي حافيا ييٍؤذل اٍلعيف كالقدـ كىالى ييمكف مىعىو تكقي الَّ 

اسىات.  النَّجى

                                                           

 .ُِٔ/ُ( المكضكعات ُ)



 

-ْٔٔ- 

لىك  كعىة، كى اًديث اٍلمىٍكضي قد رىأينىا ًفي طبلب اٍلعمـ مف يمشي حافيا عمبل ًبيىًذًه اأٍلىحى كى
 ."(ُ)يفعؿ فىا در اٍلعمـ  عمـ أىف ىىذىا الى يىصح كىأىنو يحتكم عمى شيرة زىد لـ

في خطكرة األحاديث المكضكعة:  "... كىك أشد خطرنا عمى  (ِ)نقؿ القاسمي 
الديف، كأنكى ضررنا بالمسمميف، مف تعصب أىؿ المشرقيف كالمغربيف؛ ألنو يطرؼ الممة 
الحنيفية عف صراطيا المستقيـ، كيقذؼ بيا في غياىب الضبلالت حتى ينكر الرجؿ أخاه 

لد أباه كتطير األمة شعاعنا كتتفرؽ بدادنا بدادنا اللتباس الفضيمة كأفكؿ شمس اليداية كالك 
 كانشعاب األىكاء كتبايف اآلراء.

ف تفرؽ المسمميف إلى شيعة كرافضة كخكارج كنصيرية إلخ ... ليك أثر قبيح مف  كا 
 آثار الكضع في الديف....

يده رقاع صغيرة، فييا دعاء قاؿ: كلقد شاىدت منيـ في المسجد الحسيني رجبلن ب
ف مف قرأه أك حممو تسقط عنو الصمكات المفركضة، كالزحاـ حكلو  يقكؿ: إنو دعاء مكسى، كا 
شبيو بزحاـ الحشر، حتى ال تكاد ترل إال عمائـ كطرابيش كبرانس كخمرنا، كأيديا ممتدة 

كيجمع المتاع، بفمكس أك دراىـ، كىك في بيرة حمقيـ، كأنو أبك زيد السركجي يكزع الرقاع، 
كيخمب األسماع، حتى كاد يبيح لممتصدقيف كالمتصدقات، كؿ ما دخؿ تحت الحرمة، كشممو 

ذا كنا قد أشرنا فيما سبؽ لآلثار السمبية العامة لؤلحاديث الضعيفة؛ فإنا  . ( ّ)اسـ النيي"  كا 
 سنتناكؿ اآلثار السمبية لؤلحاديث المكضكعة في المرأة بصفة خاصة.

 تخريج ودراسة نقدية . -اديث الموضوعة والواىية في المرأة ثالثًا: الح
 المطمب الول:  حرمان النسا  من التاميم: 

بالنظر في األحاديث الكاىية؛ نرل صكرة ظالمة لممرأة؛ تحرميا مف حقيا في التعميـ 
 كالكتابة. 

                                                           

 .ُِٖ/ُ( المصدر السابؽ ُ)
 عف مقالة ألحد الفضبلء؛ لـ يسمو. ُّٓػ  ُِٓقكاعد التحديث ( ِ)
 ( المصدر السابؽ.ّ)



 

-ْٕٔ- 

   اًئشىةى قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو كم عىٍف عى ىيفَّ اٍلغيرىؼى كىال تيعىمّْميكىيفَّ اٍلًكتىابىةى : " الى تيٍسًكنيك  ري
سيكرىةي النُّكًر "  ًممُّكىيفَّ اٍلًمٍغزىؿى كى كىعى
(ُ). 

حديث مكضكع؛ في إسناده محمد بف إبراىيـ الشامي؛ قاؿ ابف حباف: "... يضع 
الحديث عمى الشامييف... ال تحؿ الركاية عنو إال عند االعتبار... ركل أحاديث ال أصكؿ 

، كقاؿ ابف عدم: "محمد بف إبراىيـ (ِ)ال يحؿ االحتجاج بو"   ا مف كبلـ رسكؿ ا لي
. كقاؿ ابف الجكزم: "ىذا الحديث (ّ)الشامي منكر الحديث... كعامة أحاديثو غير محفكظة" 

ال يصح، كقػػػػػد ذكره أبكعبدا الحاكـ النيسابكرم في صحيحو كالعجب كيؼ خفي عميو 
 .( ٓ)ب الذىبي عمى الحاكـ بالقكؿ: "بؿ مكضكع" ، كعق(ْ)أمره". 

  ،عىف أىنىس ، دَّثني ثىاًبته اٍلبينىاًنيُّ ًني أىًبي، حى ركل ابف عدم بإسناده عف جٍعفىر ٍبف جسر أىٍخبىرى
مىٍيًو السَّبلـي مىٍخزي  قىاؿ: قىاؿ رىسيكؿي المًَّو  اءىًني ًجٍبًريؿي عى ـى فىجى ـى المًَّو األىٍعظى كننا : )سىأىٍلتي اٍس

                                                           

في ترجمة محمد بف  َِّػَُّ/ِ( أخرجو ابف حباف في المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف ُ)
 ،  كالطبرانيِّٖ/ُٔإبراىيـ الشامي، كقاؿ: "يضع الحديث عمى الشامييف". كالخطيب في تاريخ بغداد 

؛ كقاؿ: "لـ يرك ىذا الحديث عف ىشاـ بف عركة إال شعيب بف إسحاؽ، تفرد ّْ/ٔفي المعجـ األكسط 
: "ركاه الطبراني في األكسط، ّٗ/ْبو محمد بف إبراىيـ" يعني الشامي. كقاؿ الييثمي في مجمع الزكائد 

. ّّٗ/ٓاألكطار  كفيو محمد بف إبراىيـ الشامي، قاؿ الدارقطني: كذاب" ككذا قاؿ السيكطي في نيؿ
، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه"، َّْ/ِكأخرجو الحاكـ في المستدرؾ تفسير سكرة النكر 

، ّْْ/ُٕكتعقبو الذىبي في التمخيص؛ قاؿ: "بؿ مكضكع". كتعقبو أيضان ابف حجر في إتحاؼ الميرة 
عف شعيب بف إسحاؽ. كابف إبراىيـ  كقاؿ: "بؿ عبدالكىاب متركؾ، كقد تابعو محمد بف إبراىيـ الشامي،

، عف الحاكـ َٗ/ْرماه ابف حباف بالكضع".  كأخرجو البييقي في شعب اإليماف ذكر سكرة الكيؼ 
بإسناده، كأخرجو بإسناد آخر في نفس المكضع مف طريؽ الشامي؛ كقاؿ: "كىذا بيذا اإلسناد منكر، كا 

في ترجمة الشامي؛ كنقؿ قكؿ الدارقطني فيو: كذاب،  ْْٔ/ّأعمـ" ، كأكرد الذىبي الحديث في الميزاف 
كقكؿ ابف حباف: ال تحؿ الركاية عنو ... كاف يضع الحديث. كقاؿ: "صدؽ الدارقطني رحمو ا". كذكر 

 بأف في إسناده الشامي، كاف يضع الحديث. ُِٔ/ُالشككاني في الفكائد المجمكعة 
 .َُّ/ِ( المجركحيف البف حباف ِ)
 .ِٓٓ،  ِْٓ/ٕبف عدم ( الكامؿ الّ)
 .ِٖٔ/ِ( المكضكعات ْ)
 ، كانظر باقي األقكاؿ في مصادر التخريج.َّْ/ِ( انظر/ المستدرؾ ٓ)



 

-ْٖٔ- 

ٍكنيكًف الطٍُّيًر الطَّاًىًر اٍلميطىيًّْر اٍلميقىدًَّس  كًف اٍلمى ا المَّييَـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى ًباٍسًمؾى اٍلمىٍخزي مىٍختيكمن
اًئشى  مٍّْمًنيًو فىقىاؿى لىيىا يىا عى اًئشىةي ًبأىًبي كىأيمّْي يىا رىسيكؿى اً عى يّْ اٍلقىيُّكـً قىالىٍت عى ًؾ اٍلحى نيًيينىا  ةي اٍلميبىارى

ٍبيىافى كالسفياء(  عىٍف تىٍعًميًمًو النّْسىاءى كىالصّْ
(ُ). 

حديث مكضكع؛ ذكره ابف عدم في ترجمة جسر بف فرقد؛ كنقؿ قكؿ ابف معيف: 
. (ّ).  كعمؽ ابف عدم؛ فقاؿ: "كأحاديثو عامتيا غير محفكظة"(ِ)ليس بشيء كال يكتب حديثو

مىى رىسيكًؿ المًَّو كأكرده ابف الجكزم في المكضكعات؛ كقاؿ: "ىى  كعه عى ًديثه مىٍكضي كذب  ذىا حى كى
مىٍيًو" اًديث (ْ)عى كع: جسر لىٍيسى ًبشىٍيء كىأىحى . كذكره السيكطي في الآللئ المصنكعة؛ كقاؿ: "مىٍكضي

أىًبيو مىنىاًكير"
 ( .ٔ). ككذا الذىبي في الميزاف؛ كقاؿ: "ىذا شبو مكضكع، كما يحتممو جسر"(ٓ)

اتمة تشكه الصكرة الناصعة لئلسبلـ؛ ديف العمـ؛ أكؿ ما نزؿ فيو إف ىذه الصكرة الق 
َـِّذي َخَؾَؼ[األمر بالقراءة:  َؽ ا ، كعيني بكؿ أدكات العمـ كالكتابة؛ {1}العؾق: ]اْؾَرْأ بِوْسِؿ َربِّ

 . {1}الؼؾم: ]ن َواـَؼَؾِؿ َوَمو َيْسُطُروَن[ :فذكر القمـ؛ بؿ كانت سكرة باسمو؛ قاؿ تعالى
. ركل أبك داكد كغيره عىٍف الشّْفىاًء ًبٍنًت  لمرأة بيذا الحؽ منذ زمف النبي كتمتعت ا

مىيَّ رىسيكؿي المًَّو  ؿى عى ٍبًد المًَّو قىالىٍت: دىخى ٍقيىةى   عى ةى فىقىاؿى ًلي: )أىال تيعىمًّْميفى ىىًذًه ري ٍفصى كىأىنىا ًعٍندى حى
مٍَّمًتييىا اٍلًكتىابىةى( (ٕ)النٍَّممىًة  كىمىا عى

(ٖ ). 

                                                           

 .ِْْ/ِ( الكامؿ البف عدم ُ)
 .ُِْ/ِ( الكامؿ البف عدم ِ)
 .ِْٓ/ِ( الكامؿ البف عدم ّ)
 .َُٕ/ّ( المكضكعات البف الجكزم ْ)
 .ِٕٗ/ِ( الآللئ المصنكعة ٓ)
 .ّٗٗػّٖٗ/ُالعتداؿ ( ميزاف أ)
كحه : ( النٍَّممىةي ٕ) ٍنبىٍيًف، ًفي تىٍخريجي  قيري ، دىاءه  كىىيكى  اٍلجى كؼه سيمّْيى  مىٍعري اًحبىوي  أًلىفَّ  نىٍممىةن، كى  نىٍممىةن  كىأىفَّ  مىكىاًنوً  ًفي ييًحسُّ  صى

مىٍيوً  تىًدبُّ  وي. الطب النبكم   عى تىعىضُّ  .ُّٕ/ُكى
سحاؽ بف راىكيو ّْ/ٓرقية النممة  ( أخرجو ابف أبي شيبة: مف رخص فيٖ) ، كاألحاد كالمثاني ٖٕ/ٓ، كا 

، كالنسائي في السنف الكبرل: ّّٖٗ، أبك داكد في: الطب / ما جاء في الرقى ْ/ٔالبف أبي عاصـ 
.  ِّٔ/ْ(، كالطحاكم في شرح معاني اآلثار ِْٕٖٓ) ِّٕ/ٔ،  كأحمد ٕٓ/ٕالطب/ رقية النممة 

سناده حسف.  كا 



 

-ْٔٗ- 

، كنقؿ العظيـ (ُ)قاؿ ابف القيـ: "كفي الحديث دليؿ عمى جكاز تعميـ النساء الكتابة" 
كىاز تىٍعًميـ  مىى جى ًديث ًفيًو دىًليؿ عى آبادم في عكف المعبكد المزيد مف أقكاؿ العمماء؛ فقاؿ: " كىاٍلحى

قىاؿى الشٍَّيخ ًاٍبف تىٍيًميَّةى ًفي اٍلمي  مىى النّْسىاء اٍلًكتىابىة...، كى ًديث ًشفىاء : ىيكى دىًليؿ عى ٍنتىقىى تىٍحت حى
مىى أىفَّ تىعىمُّـ النّْسىاء اٍلكً  لىة عى طَّاًبيُّ : ًفيًو دىالى قىاؿى اٍلخى كىاز تىعىمُّـ النّْسىاء اٍلًكتىابىة ًاٍنتىيىى. كى تىابىة غىٍير جى

اًبيح ًلمٍ  ًمٍثمو ًفي اأٍلىٍزىىار شىٍرح اٍلمىصى كه ًاٍنتىيىى... كى ًمٌي اٍلقىاًرم مىٍكري مىا قىاؿى عى ًة اأٍلىٍردىًبيًمٌي . كى مى عىبلَّ
مىاف ًاٍنتىيىى  مىؼ ًلفىسىاًد النٍّْسكىاًف ًفي ىىذىا الزَّ مىًؼ ديكف اٍلخى اًئزنا ًلمسَّ ًفي اٍلًمٍرقىاة يىٍحتىًمؿ أىٍف يىكيكف جى

ٍسأىلى  ـ ًفي ىىًذًه اٍلمى ٍمت اٍلكىبلى قىٍد فىصَّ ًحيح . كى ـه غىٍير صى كىاز فىكىبلى مىاف ًفي جى ة ًفي ًرسىالىًتي عيقيكد اٍلجي
كىابنا شىاًفينا "  اًنًعيفى جى ٍيره ًمٍف اٍلمى ـ اٍلقىاًرم كىغى ٍبت عىٍف كىبلى اٍلًكتىابىة ًلمنٍّْسكىاًف ، كىأىجى
(ِ). 

كيؤيد ذلؾ ما أخرجو البخارم في األدب المفرد، باب الكتابة إلى النساء كجكابيف 
ٍبًد  ةى قىالىٍت: قيٍمتي ًلعىاًئشىةى عف ميكسىى ٍبفي عى اًئشىةي ًبٍنتي طىٍمحى دَّثىٍتنىا عى : حى كىأىنىا ًفي ًحٍجًرىىا  -المًَّو قىاؿى

كىافى الشَّبىابي  - ، فىكىافى الشُّييكخي يىٍنتىابيكًني ًلمىكىاًني ًمٍنيىا، كى كىافى النَّاسي يىٍأتيكنىيىا ًمٍف كيؿّْ ًمٍصرو كى
ٍكًني فىييٍيديكفى  فو يىتىأىخَّ الىةي، ىىذىا ًكتىابي فيبلى اًر، فىأىقيكؿي ًلعىاًئشىةى: يىا خى يىٍكتيبيكفى ًإلىيَّ ًمفى اأٍلىٍمصى ، كى ًإلىيَّ

ـٍ يىكيٍف ًعٍندىًؾ ثىكىابه أىٍعطى  اًئشىةي: أىٍم بينىيَّةي، فىأىًجيًبيًو كىأىًثيًبيًو، فىًإٍف لى ٍيتيًؾ، كىىىًديَّتيوي، فىتىقيكؿي ًلي عى
 .  فكانت عائشة رضي ا عنيا تستقبؿ الكتب، كتردُّ بالكتابة أيضان.(ّ)ٍعًطيًني فىقىالىٍت: فىتي 

فىيىات  ًفي كى كنقؿ العظيـ آبادم نماذج رائعة لنساء معدكدات في العمماء؛ فقاؿ: " كى
مىة فىٍخر النّْسىاء شيٍيدىة ًبٍنت أىًبي نىٍصر اٍلكىاًتبىة كى  مّْكىاف ًفي تىٍرجى انىٍت ًمٍف اٍلعيمىمىاء اأٍلىٍعيىاف اًلٍبًف خى

اًغر  قىٍت ًفيًو اأٍلىصى كىافى لىيىا السَّمىاع اٍلعىاًلي أىٍلحى ٍمؽ كىًثير كى مىٍييىا خى سىًمعى عى يّْد كى ٌط اٍلجى كىتىبىٍت اٍلخى كى
سىبٍ  رَّـ سىنىة أىٍربىع كى فىاتيىا ًفي اٍلميحى كىانىٍت كى بىعيدى ًصيتيىا كى ٍمس ًمائىة ًباأٍلىكىاًبًر كىاٍشتىيىرى ًذٍكرىىا كى ًعيفى كىخى

اًئشىة ًبٍنت أىٍحمىد اٍلقيٍرطيًبيَّ  مىة عى مىة اٍلمىقًَّرٌم ًفي نىٍفًح الطّْيب ًفي تىٍرجى قىاؿى اٍلعىبلَّ رنا. كى ة: ًاٍنتىيىى ميٍختىصى
رىاًئر اأٍلىٍندىليس ًمٍف يىٍعًدليى  مىانيىا ًمٍف حى ـٍ يىكيٍف ًفي زى فىٍيمنا كىأىدىبنا قىاؿى ًاٍبف ًحبَّاف ًفي اٍلميٍقتىبىس لى ا ًعٍممنا كى

                                                           

 .َُٕ/ْ، كزاد المعاد ُّٕ/ُم ( الطب النبك ُ)
 .ِٖٔ/َُ( عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد ِ)
. كصححو في سمسمة ُّْ/ُ. حسف الشيخ األلباني إسناده في صحيح األدب المفرد ِّٖ( األدب المفرد ّ)

 .ُّٓػ  ّْٖ/ُسمسمة األحاديث الصحيحة 



 

-َٔٓ- 

رنا اتىٍت سىنىةى أىٍربىًعًمائىةو ًاٍنتىيىى ميٍختىصى مى اًحؼ كى ٌط تىٍكتيب اٍلمىصى سىنىة اٍلخى كىانىٍت حى ة كى احى فىصى ًشٍعرنا كى كى
(ُ) 

كناقش الشيخ األلباني المكضكع في السمسمة الصحيحة كعمؽ بالقكؿ:  "كالحؽ أف 
ا تبارؾ كتعالى... كىي كسائر النعـ التي امتف ا بيا  الكتابة كالقراءة، نعمة مف نعـ

عمييـ كأراد منيـ استعماليا في طاعتو، فإذا كجد فييـ مف يستعمميا في غير مرضاتو، فميس 
ذلؾ بالذم يخرجيا عف ككنيا نعمة مف نعمو، كنعمة البصر كالسمع كالكبلـ كغيرىا، فكذلؾ 

أف يحرمكا بناتيـ مف تعمميا شريطة العناية بتربيتيف عمى الكتابة كالقراءة، فبل ينبغي لآلباء 
األخبلؽ اإلسبلمية، كما ىك الكاجب عمييـ بالنسبة ألكالدىـ الذككر أيضا، فبل فرؽ في ىذا 

 بيف الذككر كاإلناث.
كاألصؿ في ذلؾ أف كؿ ما يجب لمذككر كجب لئلناث، كما يجكز ليـ جاز ليف كال 

: " إنما النساء شقائؽ الرجاؿ "، ركاه الدارمي كغيره، فبل  فرؽ، كما يشير إلى ذلؾ قكلو 
يجكز التفريؽ إال بنص يدؿ عميو، كىك مفقكد فيما نحف فيو، بؿ النص عمى خبلفو، كعمى 

 (ِ)كفؽ األصؿ، كىك ىذا الحديث الصحيح، فتشبث بو " 
في  قمت: بؿ إف الصحابة رضكاف ا عمييـ كانكا يعنكف بتعميـ أبنائيـ الكتابة

ًء  ك ٍبفى مىٍيميكفو اأٍلىٍكًدمَّ قىاؿى كىافى سىٍعده ييعىمّْـي بىًنيًو ىىؤيالى الصغر. ركل البخارم بإسناده عف عىٍمرى
يىقيكؿي ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو  ـي اٍلًغٍممىافى اٍلًكتىابىةى كى ذي ًمٍنييفَّ ديبيرى   اٍلكىًممىاًت كىمىا ييعىمّْـي اٍلميعىمّْ كىافى يىتىعىكَّ

دَّ ًإلىى أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر كىأىعيكذي ًبؾى ا ٍبًف كىأىعيكذي ًبؾى أىٍف أيرى ًة )المَّييَـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف اٍلجي بلى  ًمٍف ًفٍتنىًة لصَّ
دَّقىوي(  دٍَّثتي ًبًو ميٍصعىبنا فىصى الدٍُّنيىا كىأىعيكذي ًبؾى ًمٍف عىذىاًب اٍلقىٍبًر فىحى
(ّ). 

قىٍكلو قىٍد  قاؿ ابف حجر: "كى مىى تىٍعًيينيـٍ ، كى ـٍ أىًقؼ عى لو " كىافى سىٍعد ييعىمّْـ بىًنيًو " لى ًفي أىكَّ
نىاث  ًمٍف اإٍلً د سىٍعد فىذىكىرى ًمٍف الذُّكيكر أىٍربىعىة عىشىر نىٍفسنا كى مَّد ٍبف سىٍعد ًفي الطَّبىقىات أىٍكالى ذىكىرى ميحى

ًديث ًمٍنييـٍ خى  كىل عىٍنوي اٍلحى اًئشىة كىعيمىر" سىٍبع عىٍشرىة كىرى ميٍصعىب كىعى مَّد كى ميحى ٍمسىة : عىاًمر كى
(ْ). 

 
                                                           

 .ِٖٔ/َُ( عكف المعبكد ُ)
 .ُّٓػ  ّْٖ/ُ( السمسمة الصحيحة ِ)
 .َُِٔالبخارم: الجياد/ ما يتعكذ مف الجبف ( صحيح ّ)
 .ّٔ/ٔ( فتح البارم ْ)



 

-ُٔٓ- 

 المطمب الثاني:  المر عحرق النسا  المتاممات والمحدثات:
 أكرد الحافظ العراقي في ذيؿ ميزاف االعتداؿ الحديث المكضكع:

  ًمىاًف يىٍجًمسي اٍلعيمىمىاءي كىاٍلفيقىيىاءي ًفي اٍلبيييكت دَّثىنىا  )ًإذىا كىافى آًخري الزَّ يىقيٍمفى حى تىٍظيىري النّْسىاءي، كى كى
نىا، فىًإذىا رىأىٍيتيـٍ شىٍيئنا ًمٍف ذىًلؾى فىأىٍحًرقيكىيفَّ ًبالنَّاًر( كىأىٍخبىرى
 (ُ) . 

مٌي بف  مَّد بف عى الو كميـ ًثقىات ًإالَّ ميحى ًرجى ًديث مينكر كى كعمؽ العراقي بالقكؿ: "ىىذىا حى
ًحيح اٍحمىد اٍليىاًشًمي اٍلمىٍذكيكر ٍسنىاد الصَّ كتبعو ابف عراؽ في تنزيو ، (ِ)" كىىيكى آفتو كىركب ىىذىا اإٍلً

 ( ّ)الشريعة." 
 المطمب الثالث:  منع النسا  من سكنى الغرف الاالية:

  ّْكم عىًف اٍبًف عىبَّاسو عىًف النًَّبي ـي اٍلًكتىابىةي كىال تيٍسًكنيكىيفَّ   ري : ) الى تيعىمّْميكا ًنسىاءىكي اٍلغيرىؼى قىاؿى
 ) ، (ٔ)، ككذا الذىبي (ٓ)ث مكضكع؛ عده ابف عدم في البكاطيؿ ػ. حدي(ْ)اٍلعىبلًليَّ

                                                           

، ِّٖ/ُكعزاه لمديممي في الفردكس؛ كلـ أجده. كانظره في/ تنزيو الشريعة ُّٖ/ُ( ذيؿ ميزاف االعتداؿ ُ)
 .ِٕ/ُكتذكرة المكضكعات لمفتني 

 .ُّٖ/ُ( ذيؿ ميزاف االعتداؿ ِ)
 ( المصدر السابؽ.ّ)
مف طريؽ جعفر بف نصر عف حفص عف ليت عف مجاىد   ّٔٗػّٓٗ/ِي الكامؿ ( أخرجو ابف عدم فْ)

عف ابف عباس. قاؿ ابف عدم بعد إيراده مع حديث آخر لجعفر؛ قاؿ : "كىذاف الحديثاف ليس ليما أصؿ 
في حديث حفص بف غياث" ، كقاؿ أيضان: "جعفر بف نصر حدث عف الثقات بالبكاطيؿ"، كعقب عمى 

عفر بف نصر غير ما ذكرت مف األحاديث المكضكعات عمى الثقات". كذكره أحاديث بالقكؿ: " كلج
في ترجمة جعفر بف نصر؛ مف ركايتو، كقاؿ عنو: "متيـ بالكذب" كأكرد لو  ُْٗ/ُالذىبي في الميزاف 

: "ىذا ِٖٔ/ِثبلثة أحاديث منيا ىذا الحديث كقاؿ: "ىذه أباطيؿ"، كقاؿ: ابف الجكزم في المكضكعات 
: "ال يصح؛ جعفر بف نصر حدث عف ُّْ/ِ" ، كقاؿ السيكطي في الآللئ المصنكعة حديث ال يصح

الثقات بالبكاطيؿ"، كقاؿ المنذرم بعد إيراده عددان مف األحاديث منيا ىذا الحديث؛ قاؿ: "كميا ضعيفة جدان 
 .ِٗٔ/َُبؿ باطمة ال يصح االحتجاج بيا بحاؿ" عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ 

 .ّٓٗ/ِبف عدم ( الكامؿ الٓ)
 .ُْٗ/ُ( ميزاف االعتداؿ ٔ)
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، (ْ)، كالشككاني (ّ)، ككذا السيكطي (ِ). كذكره ابف الجكزم في المكضكعات (ُ)كالمنذرم 
 .(ٓ)، كابف عراؽ الكناني (ْ)

ة في ىذا الحديث المكضكع صكرة أخرل مف صكر الظمـ لممرأة، كتشكيو صكر 
في منع النساء أف تسكف في الغرؼ العالية،   اإلسبلـ. فقد كذب الكذابكف عمى رسكؿ ا 

 كفرقكا بيف المرأة كالرجؿ، كلـ يحترمكا آدمية المرأة كحقيا الطبيعي في الحياة مثؿ الرجؿ.
ٍف أىًبي أىيُّكبى )أىفَّ النَّ  ٍكلىى أىًبي أىيُّكبى عى مىٍيًو   ًبيَّ ركل اإلماـ مسمـ عىٍف أىٍفمىحى مى نىزىؿى عى

ؿى النًَّبيُّ  ًفي السٍُّفًؿ كىأىبيك أىيُّكبى ًفي اٍلًعٍمًك، قىاؿى فىاٍنتىبىوى أىبيك أىيُّكبى لىٍيمىةن؛ فىقىاؿى نىٍمًشي فىٍكؽى   فىنىزى
اًنبو ، ثيَـّ قىاؿى ًلمنًَّبيّْ  رىٍأًس رىسيكًؿ المًَّو  ٍكا فىبىاتيكا ًفي جى : السٍُّفؿي  ؿى النًَّبيُّ فىقىا  ، فىتىنىحَّ

ؿى النًَّبيُّ  كَّ : الى أىٍعميك سىًقيفىةن أىٍنتى تىٍحتىيىا. فىتىحى بيك أىيُّكبى ًفي ًفي اٍلعيميكّْ كىأى أىٍرفىؽي. فىقىاؿى
 .(ٔ)السٍُّفًؿ...(

كجاء في ركاية أف أـ أيكب كانت مع أبي أيكب في الطابؽ األعمى؛ كما عند 
مىى النًَّبيّْ الطبراني: )... فىمىمَّ  عىٍمتي المٍَّيمىةى ًفييىا  ا أىٍصبىحى غىدىا عى : يىا رىسيكؿى اً مىا جى ، فىقىاؿى

 ) ا أىنىا كىال أيُـّ أىيُّكبى  (ٕ)غىٍمضن
 دؿَّ ىذا الحديث عمى عدة أمكر؛ أىميا:

 منزؿ أبي أيكب األنصارم كاف مف طابقيف. .ُ
 في الطابؽ األسفؿ.  نزكؿ النبي  .ِ
مع زكجيا في الطابؽ األعمى؛ )فباتكا( بصيغة الجماعة، كصرحت بذلؾ نزكؿ أـ أيكب  .ّ

 ركاية الطبراني )أنا كال أـ أيكب(.

                                                           

 .ِٗٔ/َُ( عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ ُ)
 .ِٖٔ/ِ( المكضكعات البف الجكزم ِ)
 .ُّْ/ِ( الآللئ المصنكعة ّ)
 .ُِٕ/ُ( الفكائد المجمكعة ْ)
 .َِٗ/ِ( تنزيو الشريعة ٓ)
 . ِّٖٖ( صحيح مسمـ: األشربة / إباحة أكؿ الثـك ٔ)
 .ُْٓ/ْبير لمطبراني ( المعجـ الكٕ)
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في الطابؽ األسفؿ كاف ىك الخيار المفضؿ عنده ألجؿ سيكلة استقبالو   نزكؿ النبي  .ْ
 الزائريف مف األنصار.

 . تحكؿ أبي أيكب إلى الطابؽ األسفؿ ىك مف األدب مع النبي  .ٓ
حرجان في أف   فإف المرأة نزلت في األعمى أسكة بزكجيا، بؿ لـ يجد النبي  كبيذا

 يسكف في األسفؿ مع عظيـ قدره.
 المطمب الرابع:  تحقير المرأة التي ال تمد:

  ى رىسيكؿي المًَّو كم عىٍف أىًبي سىًعيدو قىاؿى " أىٍكصى ًصيري   ري : )...كىاٍلحى مٌي ٍبفى أىًبي طىاًلبو فىقىاؿى عى
ٍيره ًمًف اٍمرىأىةو الى تىًمد( طرؼ مف حديث طكيؿ.ًفي   نىاًحيىًة اٍلبىٍيًت خى

، كابف (ِ)، ككذا السيكطي (ُ)حديث مكضكع؛ أكرده ابف الجكزم في المكضكعات 
ًديث عمى (ّ)عراؽ الكناني  . آفتو: عبدا بف كىب الفسكم؛ قاؿ ابف حباف: " دجاؿ يضع الحى

ٍرًح ًفيو"  عمى الثقات الى يحؿ ذكره ًفي اٍلكتب مىى سىًبيًؿ اٍلجى  (ْ)ًإال عى
أمر بالزكاج مف الكدكد الكلكد؛ فيما ركاه أنس بف مالؾ قاؿ:   صحيح أف النبي  

ديكدى   )كىافى رىسيكؿي المًَّو  كا الكى كَّجي : "تىزى يىقيكؿي يىٍنيىى عىًف التَّبىتًُّؿ نىٍييان شىًديدان، كى يىٍأمير ًبالباءىًة، كى
ليكدى، فىإً  ، كذلؾ تحقيقان لمصمحة الفرد كاألسرة كالمجتمع. (ٓ)نّْي مكاثر األنبياء يـك القيامة( الكى

إال أف عدـ اإلنجاب ال يعيب المرأة، كليس ىك حكران عمييا؛ فقد يككف الرجؿ عقيمان، كما أف 
]هللِ اإلنجاب ليس في قدرة الناس رجبلن أك امرأة؛ بؿ ىك بقدر مف ا عز كجؿ؛ قاؿ تعالى: 

ُؿقَر[مُ  ـْ َيَشوُء اـذُّ ـْ َيَشوُء إَِكوًثو َوََيَُى دَِ ُى دَِ ُؾُؼ َمو َيَشوُء ََيَ ََمَواِت َواألَْرِض ََيْ ورى: ْؾُؽ اـسَّ  .{49}الشُّ

                                                           

(ُ )ِ/ِٕٔ. 
 .ُِْ/ِ( الآللئ المصنكعة ِ)
 .َُِ/ِ( تنزيو الشريعة ّ)
 .ُْٔ/ِ، كالضعفاء كالمتركككف لو ِٕٔ/ِ، كالمكضكعات البف الجكزم ِّٓ/ِ( ميزاف االعتداؿ ْ)
 . ككرد عف عدد مف الصحابة.ُُُ/ٗ. كالحديث صححو ابف حجر في الفتح ّّٖ/ٗ( صحيح ابف حباف ٓ)

 الصحابة.
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* ]ؿفقعص: في أكائؿ سكرة مريـ؛ فقاؿ  كقد ساؽ القرآف الكريـ قصة زكريا  

و * إِْذ كَ  َؽ َطْبَدُه َزَؿِريَّ ِي َربِّ ْأُس ِذْؿُر َرْْحَ ـَ اـَعْظُؿ ِمـِّل َواْشَتَعَؾ اـرَّ ُف كَِداًء َخِػقًّو * َؾوَل َربِّ إِِّنِّ َوَه وَدى َربَّ

ًِ اْمَرَأِِت َطوؾًِرا ؽَ  ـْ َوَرائِل َوَؿوَك ًُ اَدَقاِِلَ ِم ـْ بُِدَطوئَِؽ َربِّ َشِؼقًّو * َوإِِّنِّ ِخْػ ْ َأُؿ ـْ َشْقًبو َوََل َفْى ِِل ِم

  .{5-1}مريم : ـَُدْكَؽ َوـِقًّو [
مىى  فيذا نبي ا زكريا  كاف عقيمان ىك كزكجو.  قاؿ ابف كثير: " كىىىذىا دىًليؿه عى

ًؿ عيٍمًرىىا اًقرنا ًمٍف أىكَّ كىذىًلؾى اٍمرىأىتيوي كىانىٍت عى ـي، كىافى الى ييٍكلىدي لىوي، كى مىٍيًو السَّبلى كىًريَّا عى  .(ُ)" أىفَّ زى
 مرأة ، كطاعة الرجؿ زكجتو سبب في دخكلو النار:المطمب الخامس:  تحقير رأم ال

  مىى ؿَّ ًفي النَّاًر عى كم عف عمي بف أبي طالب مرفكعان: )مىٍف أىطىاعى اٍمرىأىتىوي كىبَّوي المَّوي عىزَّ كىجى ري
 كىٍجًيًو(.

 .(ّ)، كقاؿ األلباني: "مكضكع" (ِ)حديث مكضكع: ذكره ابف عراؽ الكناني في تنزيو الشريعة 
  كم عف ٍرأىًة نىدىامىةه(.  زيد بف ثابث؛ قاؿ: قىاؿى رىسيكؿ ا ري  : )طىاعىةي اٍلمى

ٍنبىسىة"، قاؿ ابف عدم: "كعنبسة ىىذىا لىوي غىٍيرى مىا ذىكىٍرتي ًمفى  حديث مكضكع: آفتو "عى
ًديًث، كىىك منكر الحديث"  اٍلحى
، كذكره ابف الجكزم في المكضكعات مع حديث عائشة (ْ)

ٍنبىسىة. قىاؿى يىٍحيىى: التالي؛ كقاؿ: "ى ذاف حديثاف ال يصحاف"، كقاؿ في ىذا الحديث: "ًفيًو عى
اج ًبًو كىالى بعثماف  كعىة الى يجكز ااًلٍحًتجى احب أىٍشيىاء مىٍكضي : ىيكى صى قىاؿى اٍبف ًحبَّافى لىٍيسى بشئ، كى

                                                           

 .ُِْ/ٓ( تفسير القرآف العظيـ ُ)
 تمح لـ كىأىنا لىوي  يتَّفؽ فىمـ عمتو يبيف أىف أىرىادى  كىأىنَّوي  لىوي  ، كعزاه لمديممي، كلـ أقؼ عميو؛ كقاؿ: "بيضُِٓ/ِ( ِ)

مَّد بف كىعمي اٍلحيسىٍيف بف كالمظفر الصايغ الرٍَّحمىف عبد بف أىٍحمد ًفيوً  أىف ًإالَّ  لي،  دمالنياكن عمر بف ميحى
ٌمد ميحى مىة، عمى لىييـ أىقؼ لـ اأٍلىٍزًدمٌ  حبىاف بف شيعىٍيب بف كىاٍلمطمب قيتىٍيبىة بف اٍلحسف بف كى  تىعىالىى كىا تىٍرجى
لمسيكطي في ذيؿ  ّٗٗ/ُْكعزاه الشيخ األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة   .أعمـ"

 األحاديث المكضكعة.
 .ّٗٗ/ُْكالمكضكعة ( سمسمة األحاديث الضعيفة ّ)
 .ّْٔ/ٔ( الكامؿ البف عدم ْ)
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تج . كقاؿ السيكطي: "ال يصح، عنبسة ليس بشيء، كعثماف ال يح(ُ)ف"ػػػػابف عبد الرحم
 . (ِ)بو"
   اًئشىةى عىًف النًَّبي ٍف عى ٍف أىًبيًو عى كم عًف اٍبًف أىًبي كىًريمىةى عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عى :   ري قىاؿى

طىاعىةي النّْسىاًء نىدىامىةه " "
(ّ). 

حديث مكضكع:  لـ يصح مف كجو عف ىشاـ بف عركة؛ قاؿ العقيمي: "محمد بف 
، كذكر منيا ىذا (ْ)ف عركة؛ ببكاطيؿ ال أصؿ ليا" سميماف بف أبي كريمة عف ىشاـ ب

اًلدي ٍبفي  ٍف ًىشىاـو خى دَّثى ًبًو عى ًعيؼه كىحى ٍف ًىشىاـو إالَّ ضى ـٍ يىٍرًكٍه عى لى الحديث. كقاؿ ابف عدم: "كى
، كىىك أضعؼ مف بف أبي كريمة ىذا"  كًميُّ ًليًد اٍلمىٍخزي اٍلكى
، كقاؿ ابف الجكزم في ىذا (ٓ)

 .(ٔ)مو: "ىذاف حديثاف ال يصحاف" الحديث كالذم قب
 المطمب السادس:  مخالفة المرأة في المشورة، وحمول العركة عالمخالفة:

   َّكم عف عيسى بف إبراىيـ الياشمي، عف عمر بف محمد، عف أنس مرفكعان: )الى يىٍفعىمىف ري
ـٍ يىًجٍد مىٍف يىٍستىًشيريهي  ، فىًإٍف لى تَّى يىٍستىًشيرى ـٍ أىمىران حى ديكي اًلٍفيىا، فىًإفَّ ًفي  أىحى فىٍميىٍستىًشًر اٍمرىأىةن ثيَـّ ٍلييخى

كىةى(  ًخبلىًفيىا اٍلبىرى
(ٕ) . 

؛ في (ّ)، كعمي القارم (ِ)، كمحمد طاىر الفتني (ُ)مكضكع: أكرده ابف عراؽ 
ًعيؼ جدا مىعى أىنو ميٍنقىطع"، كتابعو  ًفي سىنىده ًعيسىى ضى المكضكعات. كقاؿ الشيخ/ الفتني: "كى

                                                           

 .ِِٕ/ِ( المكضكعات البف الجكزم ُ)
 .ُْٕ/ِ( الآللئ المصنكعة ِ)
، كالقضاعي في مسند الشياب ِْٗ/ْ، كابف عدم في الكامؿ ْٕ/ْ( أخرجو العقيمي في الكامؿ ّ)

كانظر/ المكضكعات . ِْٓ/ِ، كالديممي في الفردكس ََِ/ُٓ، كابف عساكر في تاريخ دمشؽ َُٔ/ُ
، ِّّ/ُ، كاألسرار المرفكعة ُِٗ/ُ، كالفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة ِِٕ/ِالبف الجكزم 

 .ِْٔ/ُ، كالسمسمة الضعيفة كالمكضكعة َٕٓ/ِ، كميزاف االعتداؿ ُْٕ/ِكالآللئ المصنكعة 
 .ْٕ/ْ( الضعفاء لمعقيمي ْ)
 .ِْٗ/ْ( الكامؿ البف عدم ٓ)
 .ِِٕ/ِبف الجكزم ( المكضكعات الٔ)
، بإسناد ابف الؿ عف أبي العباس العسكرم، عف أحمد بف ُّْ/ُ( أكرده السيكطي في الدرر المنتثرة ٕ)

، ككشؼ الخفاء ََْ/ُ، كالمقاصد الحسنة ّٔٓ/ٔالكليد، عف عيسى، بو. كانظره في فيض القدير 
، كتذكرة المكضكعات َّٖ/ِ، كتنزيو الشريعة ْ/ِكمزيؿ اإللباس عما اشتير عمى ألسنة الناس 

 .ِِِ/ُ، كاألسرار المرفكعة ُِٖ/ُ
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. كقاؿ العقيمي: "حديثو غير محفكظ"، كنقؿ قكؿ البخارم: "منكر (ْ)رم، كالمباركفكرم القا
كأكرد البييقي حديثان  (ٔ)، كتركو النسائي كأبك حاتـ، كقاؿ ابف معيف: ليس بشئ. (ٓ)الحديث" 

ـى اٍليىاًشًميُّ ىىذىا ًمٍف شيييكًخ بىًقيَّةى ، مي  عَّفىوي لو كضعفو؛ ثـ قاؿ: "ًعيسىى ٍبفي ًإٍبرىاًىي ًديًث ضى ٍنكىري اٍلحى
ا اًرمُّ كىغىٍيريىيمى ًعيفو كىاٍلبيخى  .(ٕ)" يىٍحيىى ٍبفي مى

  )كم عف عمر بف الخطاب مكقكفان عميو: )شاكركىف كخالفكىف ري
 يعني النساء.(ٖ)

، (َُ)، كقاؿ المناكم: "ال أصؿ لو" (ٗ)ال أصؿ لو: قاؿ السخاكم: "لـ أره مرفكعان"         
 .(ُِ)ككذا قاؿ المقدسي في الفكائد المجمكعة ، (ُُ)"باطؿ ال أصؿ لو" كقاؿ السيكطي: 

إف ىذه النظرة المتحيزة التي تحقر مف شأف المرأة كرأييا ىي نظرة ظالمة، كىي          
  الذم كاف يشاكر أزكاجو. ففي غزكة الحديبية لما أمر النبي   مخالفة لسنة النبي 

ري  ؿى أصحابو بقكلو: )قيكميكا فىاٍنحى ـى  فىدىخى ده، قىا ـٍ ًمٍنييـٍ أىحى ـٍ يىقي ا لى كا، ثيَـّ اٍحًمقيكا( ثبلث مرات )فمىمَّ
مىمىةى: يىا نىًبيَّ المًَّو أىتيًحبُّ ذىًلؾى ا مىمىةى فىذىكىرى لىيىا مىا لىًقيى ًمفى النَّاًس فىقىالىٍت أيُـّ سى مىى أيْـّ سى ٍخريٍج، ثيَـّ عى

دنا ًمٍنييـي  ـٍ أىحى ـٍ الى تيكىمّْ دنا ًمٍنيي ـٍ أىحى ـٍ ييكىمّْ ، فىمى رىجى ، فىخى ـى ، فىقىا اًلقىؾى فىيىٍحًمقىؾى تىٍدعيك حى ، كى رى بيٍدنىؾى تَّى تىٍنحى حى

                                                                                                                                                    

 .َّٖ/ِ( تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة ُ)
 .ُِٖ/ُ( تنزيو الشريعة ِ)
 .ِِِ/ُ( األسرار المرفكعة ّ)
 .ْْٗ/ٔ( تحفة األحكذم ْ)
 .َْٕ/ٔ، كانظر قكؿ البخارم في التاريخ الكبير ّٓٗ/ّ( الضعفاء لمعقيمي ٓ)
 .َّٖ/ّ( ميزاف االعتداؿ ٔ)
 .ِٔ/َُ( السنف الكبرل ٕ)
، كقاؿ: "لـ أره مرفكعان..." كأشار إلى حديث أنس السابؽ. كانظر/ الدرر ََْ/ُ( المقاصد الحسنة ٖ)

، كالمصنكع في معرفة الحديث المكضكع ُٓٔ/ُ، كأسنى المطالب ْ/ِ، ككشؼ الخفاء ُّْ/ُالمنتثرة 
 .ُٗٔ/ُيفة ، كالسمسمة الضعُُّ/ُ

 .ََْ/ُ( المقاصد الحسنة ٗ)
 .ِّٔ/ْ( فيض القدير َُ)
 .ُّْ/ُ( الدرر المنتثرة ُُ)
 .ٗٗ/ُ( الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة ُِ)
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( كما في ركاية عبدالرزاؽ  تَّى فىعىؿى ذىًلؾى أـ        ، كفي ركاية اإلماـ أحمد: )فدخؿ عمى (ُ)حى
 يا رسكؿ ا قد دخميـ ما قد رأيت، فبل  ممة؛ فقاؿ: يا أـ سممة ما شأف الناس؟ قالت:ػػػػػػػػأـ س

 .(ِ)تكممف منيـ إنسانان كاعمد إلى ىديؾ(
أزكاجو فيما ال يخالؼ الشرع؛ كما في قصة حج عائشة مع النبي   كساير النبي  

   ٍصبى ا كىانىٍت لىٍيمىةي اٍلحى ـٍ أىطيٍؼ ًباٍلبىٍيًت فىمىمَّ اًئشىةي فىًحٍضتي فىمى ًة قىالىٍت ؛ حيث حاضت؛ )قىالىٍت عى
ةو قىاؿى أىٍك مىا كيٍنًت طيٍفًت لىيى  جَّ ةو كىأىٍرًجعي أىنىا ًبحى جَّ اًليى قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو يىٍرًجعي النَّاسي ًبعيٍمرىةو كىحى

: فىاٍذىىًبي مىعى أىًخيًؾ ًإلىى التٍَّنًعيـً فىأىًىمّْي ًبعيٍمرىةو ثي  . قىاؿى : الى ٍكًعديًؾ مىكىافى قىًدٍمنىا مىكَّةى؟ قىالىٍت قيٍمتي َـّ مى
 كنزؿ عمى رغبتيا في الطكاؼ.  ، فطاكعيا النبي (ّ)كىذىا( 

كىافى رىسيكؿي المًَّو   رىجيبلن سىٍيبلن ًإذىا   كزاد راكم الحديث جابر بف عبد ا: )قىاؿى كى
ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف أى  مىيىا مىعى عى مىٍيًو فىأىٍرسى ًبي بىٍكرو فىأىىىمٍَّت ًبعيٍمرىةو ًمٍف ىىًكيىٍت الشٍَّيءى تىابىعىيىا عى

.) ٍعنىاهي ًإذىا ىىًكيىٍت شىٍيئنا الى نىٍقص ًفيًو ًفي الدّْيف ًمٍثؿ طىمىبيىا ااًلٍعًتمىار (ْ)التٍَّنًعيـً ، قاؿ النككم: "مى
ابىيىا ًإلىٍيًو "  كىغىٍيره أىجى
(ٓ). 

 تيا مع كجكد أبييا. حؽ المشكرة لممرأة في المكافقة عمى تزكيج ابن  كأقرَّ النبي  
طىبى النًَّبيُّ  (ٔ)ركل عبد الرزاؽ  : خى مىٍيًبيبو   بإسناد صحيح عف أنس قىاؿى مىى جي عى

تَّى أىٍستىٍأًمري أيمَّيىا، فىقىاؿى النًَّبيُّ  : حى اًر ًإلىى أىًبييىا، فىقىاؿى ـى ًإذنا: » اٍمرىأىةن ًمفى اأٍلىٍنصى ، فىاٍنطىمىؽى « فىًنٍع
ؿي ًإلىى دى رىسيكؿي المًَّو  الرَّجي ىىا المًَّو ًإذنا، مىا كىجى مىٍيًبيبنا،   اٍمرىأىًتًو فىذىكىرى ذىًلؾى لىيىا، فىقىالىٍت: الى ًإالَّ جي

، كىىيكى  ؿي : فىاٍنطىمىؽى الرَّجي اًريىةي ًفي ًسٍتًرىىا تىٍسمىعي قىاؿى : كىاٍلجى ، قىاؿى فو فيبلى فو كى قىٍد مىنىٍعنىاىىا ًمٍف فيبلى ييًريدي  كى

                                                           

 ( مصنؼ عبدالرزاؽ / غزكة الحديبية بإسناد صحيح.ُ)
سناده حسف، رجاؿ إسناده ثقات سكل محمد بف إسحاؽ صدكؽ مُُِٖٓ( مسند أحمد ِ) دلس مف ، كا 

 الرابعة كلـ يصرح بالسماع، كلكف صرح في بعض أجزاء الحديث، كلو متابعات كثيرة.
 ( صحيح مسمـ / الحج / بياف كجكب اإلحراـ كأنو يجكز إفراد الحج .ّ)
 ( صحيح مسمـ/ المكضع السابؽ.ْ)
 ( شرح النككم عمى مسمـ ؟؟ٓ)
. ّٓٔ/ٗابف حباف مف طريقو بإسناده . ك ُُْْٗ، كأحمد عنو بإسناده ُٓٓ/ٔ( مصنؼ عبد الرزاؽ ٔ)

 كلمحديث طرؽ كمكاضع أخرل ال حاجة لمتفصيؿ فييا.
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مىى رىسيكًؿ المًَّو  ٍف ييٍخًبرى النًَّبيَّ أى  اًريىةي: أىتيًريديكفى أىٍف تىريدُّكا عى أىٍمرىهي؟ ًإٍف كىافى قىٍد   ، فىقىالىًت اٍلجى
دىٍقًت، فىذىىىبى أىبيكىىا ًإلىى رىسيكًؿ المَّ  قىالىٍت: صى ٍييىا، كى مىٍت عىٍف أىبىكى كهي، فىكىأىنَّيىا جى ـٍ فىأىٍنًكحي ًو رىًضيىوي لىكي

 : ًضيتيوي »، فىقىاؿى ًضيتىوي فىًإنّْي قىٍد رى ًكبى « ًإٍف كيٍنتى قىٍد رى ًدينىًة، فىرى يىا، ثيَـّ فىًزعى أىٍىؿي اٍلمى كَّجى : فىتىزى قىاؿى
: فىمىقى  ، قىاؿى أيًنيسه ٍكلىوي نىاسنا ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى قىٍد قىتىمىييـٍ ديكا حى كىجى ديكهي قىٍد قيًتؿى كى مىٍيًبيبه فىكىجى نَّيىا جي ٍد رىأىٍيتييىا كىاً 

ًدينىًة. ىٍنفىؽي ًبٍنتو ًباٍلمى  ألى
 اشتمؿ الحديث عمى فكائد عظيمة في حؽ المرأة كدكرىا في المشكرة:

تَّى أىٍستىٍأًمري أيمَّيىا(. .ُ : حى  حرص الزكج عمى مشكرة زكجتو في تزكيج ابنتيـ )فىقىاؿى
ـى ًإذنا (.  يُّ حؽ المرأة في المشكرة )فىقىاؿى النَّبً   إقرار النبي  .ِ  : فىًنٍع
بداء الرأم بكؿ شجاعة؛ بالرغـ مف مخالفتو لرغبة  .ّ ممارسة المرأة حقيا في المشكرة كا 

 . النبي 
 أخذ الرجؿ بمشكرة زكجتو في عدـ قبكليا جميبيب زكجيان البنتيـ. .ْ
 كافقتيا.إبداء البنت رأييا في المكافقة كأخذ األب كاألـ برأيييا، كتغيير رأيييما بناء عمى م  .ٓ

؛ فقد كرد عنو ما يفيد بأف غمظة النساء مع الرجاؿ إنما  أما عمر بف الخطاب    
 ىك مف العادات الجاىمية لقريش، كأف اإلسبلـ جبَّ ذلؾ كمنحيف حقان كاعتباران لدل الرجاؿ.

فقد أشار في ركاية إلى ما كاف مف طبع قريش في غمبة الرجاؿ عمى النساء، بخبلؼ 
ـٍ قىٍكـه تىٍغًمبيييـٍ األنصار؛ فقا اًر ًإذىا ىي مىى اأٍلىٍنصى ٍيشو نىٍغًمبي النّْسىاءى فىمىمَّا قىًدٍمنىا عى كينَّا مىٍعشىرى قيرى ؿ: ) كى

اًر (  ٍذفى ًمٍف أىدىًب ًنسىاًء اأٍلىٍنصى نىا يىٍأخي ـٍ فىطىًفؽى ًنسىاؤي ًنسىاؤيىي
(ُ)  . 

النساء بأنو مف الجاىمية، كأف كفي ركاية أخرل كصؼ ما كانكا عميو مف عدـ االعتداد ب
ؿى  تَّى أىٍنزى اًىًميًَّة مىا نىعيدُّ ًلمنّْسىاًء أىٍمرنا حى اإلسبلـ أعاد ليف االعتبار؛ فقاؿ: )كىالمًَّو ًإٍف كينَّا ًفي اٍلجى

 ) ـى ـى لىييفَّ مىا قىسى قىسى ا أىٍنزىؿى كى المَّوي ًفيًيفَّ مى
(ِ)  . 
ذىكىرىىيفَّ كفي ركاية ثالثة؛ قاؿ: ) كينَّا ًفي الٍ  ـي كى ٍسبلى اءى اإٍلً اًىًميًَّة الى نىعيدُّ النّْسىاءى شىٍيئنا فىمىمَّا جى جى

ٍيًر أىٍف نيٍدًخمىييفَّ ًفي شىٍيءو ًمٍف أيميكًرنىا ( فأفاد عمر بف  قِّا ًمٍف غى مىٍينىا حى المَّوي رىأىٍينىا لىييفَّ ًبذىًلؾى عى

                                                           

 ( البخارم: المظالـ كالغضب/ الغرفة كالعمية المشرفة كغير المشرفة.ُ)
 ( البخارم: التفسير / تفسير قكلو تعالى: )تبتغي مرضات أزكاجؾ(.ِ)



 

-ٔٓٗ- 

اعاة األمكر الخاصة بيـ  )لىييفَّ ًبذىًلؾى بأف ذلؾ حؽ لمنساء عمى الرجاؿ، مع مر  الخطاب 
قِّا (  مىٍينىا حى  .(ُ)عى

كاشتمؿ الحديث عمى قصة تفيد مراجعة زكجة عمر بف الخطاب؛ لو؛ قاؿ عمر: 
ـى تيٍنًكري أىٍف أيرىاًجعىؾى فىكىالمًَّو ًإفَّ أىٍزكىاجى النَّ  ًل عىٍتًني فىأىٍنكىٍرتي أىٍف تيرىاًجعىًني فىقىالىٍت كى   ًبيّْ )فىرىاجى

لييرىاًجٍعنىوي( 
اعترضت عمى إنكاره مراجعتيا لو؛ كاستدلت بمراجعة أزكاج النبي لو. كفي ركاية (ِ)

كىذىا قىاؿى فىقيٍمتي لىيى  نىٍعتى كىذىا كى ا مىا لىؾى قاؿ: ) قىاؿى فىبىٍينىا أىنىا ًفي أىٍمرو أىتىأىمَّريهي ًإٍذ قىالىٍت اٍمرىأىًتي لىٍك صى
ًلمىا ىىا ىينىا كى  عى كى طَّاًب مىا تيًريدي أىٍف تيرىاجى بنا لىؾى يىا اٍبفى اٍلخى ـى تىكىمُّفيًؾ ًفي أىٍمرو أيًريديهي فىقىالىٍت ًلي عىجى ًفي

فَّ اٍبنىتىؾى لىتيرىاًجعي رىسيكؿى المًَّو  (   أىٍنتى كىاً  تَّى يىظىؿَّ يىٍكمىوي غىٍضبىافى حى
(ّ). 
امرأة مف عمـك المسمميف؛  بؿ إف عمر بف الخطاب رضي ا عنو رجع إلى رأم

بعدما راجعتو كعمـ أف الحؽ معيا؛ كلـ يجد غضاضة في ذلؾ مع ككنو خميفة لممسمميف، 
 كأعمف رجكعو إلى رأييـ أماـ عمـك المسمميف في خطبة جامعة.

طَّاًب ًمٍنبىًر  (ْ)ركل أبك يعمى  ًكبى عيمىري ٍبفي اٍلخى : رى كؽو قىاؿى     بإسناده عىٍف مىٍسري
قىٍد كىافى رىسيكؿي المًَّو   المًَّو  رىسيكؿً  دىاًؽ النّْسىاًء كى ـٍ ًفي صى كي ا ًإٍكثىاري : )أىيُّيىا النَّاسي مى  ثيَـّ قىاؿى

، فىمىٍك كىافى اإًلٍكثىا ا ديكفى ذىًلؾى ا بىٍينىييـٍ أىٍربىعي ًمائىًة ًدٍرىىـو فىمى دىقىاتي ًفيمى نَّمىا الصَّ ابيوي، كىاً  ري ًفي ذىًلؾى كىأىٍصحى

                                                           

 يتجكز. ( البخارم: المباس/ ما كاف النبي ُ)
 لبخارم: المظالـ كالغضب/ الغرفة كالعمية المشرفة كغير المشرفة.( اِ)
 ( البخارم: التفسير / تفسير قكلو تعالى: )تبتغي مرضات أزكاجؾ(.ّ)
بإسناده المتصؿ عف الشعبي عف مسركؽ عف  ّّْ/ِ( المقصد العمي في زكائد أبي يعمى المكصمي ْ)

اؿ: "ىذا حديث جيد اإلسناد". كالييثمي في مجمع ، كقّٕٓ/ِعمر. كأكرده ابف كثير في مسند الفاركؽ 
، كقاؿ: "ركاه أبك يعمى في الكبير، كفيو مجالد بف سعيد، كفيو ضعؼ، كقد كثؽ". كابف ِْٖ/ْالزكائد 

، كقاؿ: "كسنده قكم". ِٕٗ،ِٔٗ/ُ، كفي تخريج أحاديث الكشاؼ ْٗ/ٖحجر في المطالب العالية 
، ُّٗ/ِاؿ: "كسنده جيد قكم"، كالعجمكني في كشؼ الخفاء ، كقُِٓ/ُكالسخاكم في المقاصد الحسنة 

 كقاؿ: "كسنده جيد".
بإسناده مف طريؽ الشعبي عف عمر بف الخطاب. كالبييقي في  ُٓٗ/ُكركاه سعيد بف منصكر في السنف  

مف طريؽ سعيد بإسناده، كقاؿ: "ىذا منقطع". كتـ التصريح في ركاية أبي يعمى السابقة  َّٖ/ٕالكبرل 
 ف الكاسطة؛ حيث ركاه مف طريؽ الشعبي عف مسركؽ عف عمر.ببيا
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.   ٍقكنل ًعٍندى المًَّو تى  مىى أىٍربىًع ًمائىًة ًدٍرىىـو دىاؽى عى ؿه صى ـٍ فىبل أىٍعًرفىفَّ مىا زىادى رىجي ـٍ تىٍسًبقيكىي مىةن لى أىٍك مىٍكرى
. فىقىالىٍت: يىا أىًميرى اٍلميٍؤًمًنيفى نىيىٍيتى النَّاسى أى  ٍيشو ٍتوي اٍمرىأىةه ًمٍف قيرى : ثيَـّ نىزىؿى ، فىاٍعتىرىضى ٍف يىًزيديكا قىاؿى

. ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى مىى أىٍربىًع ًمائىًة ًدٍرىىـو دىقىاًتًيفَّ عى  النّْسىاءى ًفي صى
ؿى المَّوي  ا أىٍنزى ا سىًمٍعتى مى : أىمىا سىًمٍعتى  قىالىٍت: أىمى ؟ فىقىاؿى : فىأىنَّى ذىًلؾى ًفي اٍلقيٍرآًف؟ فىقىاؿى

:  المَّوى  ًبيننا كىآتىٍيتيـٍ ًإٍحدىاىيفَّ ًقٍنطى  يىقيكؿي ٍثمنا مي ذيكنىوي بيٍيتىاننا كىاً  ٍيئنا أىتىٍأخي ذيكا ًمٍنوي شى   ارنا فىبل تىٍأخي
.َِ]النساء:  .  كيؿُّ النَّاًس أىٍفقىوي ًمٍف عيمىرى : المَّييَـّ غيٍفرىانىؾى  [ فىقىاؿى

: أىيُّيىا النَّاسي ًإنّْي قىٍد نىيىٍيتي  ًكبى اٍلًمٍنبىرى فىقىاؿى عى فىرى : ثيَـّ رىجى ـٍ أىٍف تىًزيديكا النّْسىاءى ًفي قىاؿى كي
.) بَّ اًلًو مىا أىحى مىى أىٍربىًعًمائىًة ًدٍرىىـو فىمىٍف شىاءى أىٍف ييٍعًطيى ًمٍف مى ـٍ عى دىقىاًتًي  صى

]َؾوَل إِِّنِّ ُأِريُد َأْن ُأْكؽَِحَؽ إِْحَدى اْبـََتلَّ َهوَتْعِ َطَذ أخذ بمشكرة ابنتو :  كنبي ا شعيب 

ـْ ِطـِْدَك َوَمو ُأِريُد َأْن َأُشؼَّ َطَؾْقَؽ َسَتِجُدِِّن إِْن َشوَء اهللَُأْن َتْلُجرَ  ا َؽِؿ ًَ َطْػً ـَ ِِّن َثََمِِّنَ ِحَجٍج َؽنِْن َأْْتَْؿ  ِم

ًُ َؽََل ُطْدَواَن َطَظَّ َواهللُ َطَذ َمو كَ  ََم األََجَؾْعِ َؾَضْق ـََؽ َأيَّ َع * َؾوَل َذـَِؽ َبْقـِل َوَبْق وَِلِ  ُؼقُل َوؿِقٌؾ [اـصَّ

   .{27-26}الؼصص :
 المطمب الساعع:  العنات سعب لمفقر:

  اًمًت قىاؿى قىاؿى ٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ كم عف محمد بف كىًثيرو عىًف اٍبًف عىٍكفو عىًف اٍبًف ًسيًريفى عى ره
مىٍف كىانىٍت ًعنٍ  رىسيكؿي المًَّو  ، كى مىٍيًو، : "مف كىانىٍت ًعٍندىهي اٍبنىةه فىقىٍد قىدىحى جَّ عى دىهي اٍثنىتىٍيًف فىبل حى

مف كف ًعٍندىهي أىٍربىعه فىيىا ًعبىادى المًَّو  مىٍيًو كىال قرل ضيؼ، كى دىقىةى عى مىٍف كىانىٍت ًعٍندىهي ثىبلثه فىبل صى كى
كهي "  كهي أىٍقًرضي  .(ُ)أىًعينيكهي أىًعينيكهي، أىٍقًرضي

مىى  كعه عى ًديثه مىٍكضي مَّد ٍبف  رىسيكًؿ المًَّو قاؿ ابف الجكزم: "ىىذىا حى اًرٌم: ميحى . قىاؿى اٍلبيخى
قىاؿى اٍبف حبىاف: يتفرد ًباٍلمىنىاًكيًر عىًف  ًديث، كى ًديًنٌي: ذىاًىب الحى قىاؿى اٍبف اٍلمى ًديث، كى كثير مينكر الحى

ا اٍنفىرد"  اج ًبمى تَّى خرج عىٍف حد ااًلٍحًتجى اٍلمىشىاًىير حى
(ِ). 

 ا  ومناين المعاس حتى ال  يخرجن:المطمب الثامن:  تجويع النس

                                                           

مف طريؽ الحاكـ كلـ أجده في المستدرؾ. كانظر/ الفكائد  ِٕٓ/ِ( ابف الجكزم في المكضكعات ُ)
 .َُِ/ِ، كتنزيو الشريعة ُْٖ/ِ، كالآللئ المصنكعة ُِّ/ُالمجمكعة 

 .ِٕٓ/ِ( المكضكعات البف الجكزم ِ)



 

-ُٔٔ- 

  دى ٍبًف مد ٍبفي دىاكي دَّثىنىا ميحى ركل ابف عدم في الكامؿ في ترجمة عبيد ا العتكي؛ قاؿ: حى
، أىٍخبىرنا عيبىيد المًَّو  ٍبدىةى اٍلقىدَّاًحيُّ دَّثىنا سىٍعدىافي ٍبفي عى دَّثىنا أىٍحمىدي ٍبفي ييكنيس، حى دينار الفارسي، حى

، قىاؿ: )قىاؿ رىسيكؿي المًَّو ٍبًف عىبد ال اًلؾو ، أىٍخبىرنا أىنىسي ٍبفي مى : أىًجيعيكا النّْسىاءى  مًَّو اٍلعىتىًكيُّ
كىيفَّ عيٍرينا غىٍيرى ميبىرّْحو ألىنَّييفَّ ًإذىا سىًمفَّ كىاٍكتىسىٍيفى فىمىٍيسى شىٍيءه أىحىبَّ  كعنا غىٍيرى ميًضرٍّ كىأىٍعري  جي

كجً  ري ابىييفَّ طىرىؼه ًمفى اٍلعيٍرًم  ًإلىٍيًيفَّ ًمفى اٍلخي نَّييفَّ ًإذىا أىصى كًج كىاً  ري لىٍيسى شىٍيءه أىشىرَّ لىييفَّ ًمفى اٍلخي كى
بُّ ًإلىٍيًيفَّ ًمفى اٍلبيييكًت(  كًع فىمىٍيسى شىٍيءه أىحى كىاٍلجي
(ُ). 

حديث مكضكع: قاؿ ابف عدم: عبيد ا بف عبد ا العتكي بصرم؛ يركم عف 
ث مناكير" كركل حديثو ىذا مع أحاديث آخر، كقاؿ عقبيا: " كىذه أنس كعنده أحادي

األحاديث مناكير كميا كسعداف بف عبدة القداحي غير معركؼ كأحمد بف إسحاؽ بف ييكنيس 
مد بف داكد بف دينار كاف يكذب" ا كشيخنا ميحى .   كقاؿ ابف الجكزم: " لىٍيسى (ِ) ال يعرؼ أىيضن

اًديث مىا يى  اًرٌم: ًعٍنده ًفي ىىذًه اأٍلىحى صح.... كفى الطًَّريؽ الثَّاًني عبيد ا اٍلعىتًكي قىاؿى اٍلبيخى
: يتفرد عىف الثقاة بالمقمكبات "  قىاؿى اٍبفي ًحبَّافى مىنىاًكير، كى
، (ْ)، كقاؿ الشككاني: "ال أصؿ لو" (ّ)
 (ٔ) ، ككذا  تبعيـ ابف عراؽ الكناني(ٓ)كقاؿ السيكطي: "ال يصح؛ العتكي عنده مناكير" 

كغيره.  كأكرده الذىبي في ترجمة العتكي كنقؿ كبلـ ابف عدم، كأضاؼ: " لعؿ ىذه 
. إف ىذا التصكر الظالـ ال يكاد يعترؼ بآدمية المرأة (ٕ)األحاديث مف كضع محمد بف داكد" 

كحقكقيا الطبيعية في الحياة مف األكؿ كالشرب كالممبس كالمسكف مثميا مثؿ الرجؿ. كىك 
 نبي عميو الصبلة كالسبلـ.مخالؼ لسنة ال

                                                           

مف طريقو. كتبعو الشككاني فأكرده  ِِٖ/ِ، كابف الجكزم في المكضكعات ّٔٓ/ٓ( الكامؿ البف عدم ُ)
، كابف عراؽ الكناني في تنزيو ُْٓ/ِ، كالسيكطي في الآللئ المصنكعة ُّٓ/ُفي الفكائد المجمكعة 

 .ُِّ/ِالشريعة 
 .ّٕٓػ  ّٔٓ/ٓ( الكامؿ ِ)
 .ِّٖ/ِ( المكضكعات البف الجكزم ّ)
 .ُّٓ/ُ( الفكائد المجمكعة ْ)
 .ُْٓ/ِ( الآللئ المصنكعة ٓ)
 .ُِّ/ِ( تنزيو الشريعة ٔ)
 .َُ/ّ( ميزاف االعتداؿ ٕ)



 

-ِٔٔ- 

قَّاصو أىنَّوي أىٍخبىرىهي أىفَّ رىسيكؿى المًَّو     ركل اإلماـ البخارم؛ بإسناده عىٍف سىٍعًد ٍبًف أىًبي كى
تَّى مىا تىٍجعىؿي ًفي فىـً  مىٍييىا حى : )ًإنَّؾى لىٍف تيٍنًفؽى نىفىقىةن تىٍبتىًغي ًبيىا كىٍجوى المًَّو ًإالَّ أيًجٍرتى عى قىاؿى

(ا ٍمرىأىًتؾى
. كىذا التكجيو النبكم يفيد الحث عمى النفقة عمى الزكجة كالعياؿ؛ بؿ جعؿ في (ُ)

كضع المقمة في فـ الزكجة أجران. كليس ىناؾ تكجييات في التعامؿ مع المرأة كالزكجة أعظـ 
 مف ىذا التكجيو النبكم.

: قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو كجاء في النفقة عمى العياؿ؛ ما ركاه اإلماـ مسمـ عىٍف ثىٍكبىافى  
مىى دىابًَّتًو  ؿي عى ًدينىاره ييٍنًفقيوي الرَّجي مىى ًعيىاًلًو كى ؿي ًدينىاره ييٍنًفقيوي عى ؿي ًدينىارو ييٍنًفقيوي الرَّجي ًفي سىًبيًؿ )أىٍفضى

بى  اًبًو ًفي سىًبيًؿ المًَّو( قىاؿى أىبيك ًقبلى مىى أىٍصحى ًدينىاره ييٍنًفقيوي عى بىةى: المًَّو كى بىدىأى ًباٍلًعيىاًؿ. ثيَـّ قىاؿى أىبيك ًقبلى ةى: كى
ييٍغنً  ـٍ أىٍك يىٍنفىعيييـٍ المَّوي ًبًو كى مىى ًعيىاؿو ًصغىارو ييًعفُّيي ؿو ييٍنًفؽي عى ـي أىٍجرنا ًمٍف رىجي ؿو أىٍعظى ـٍ كىأىمُّ رىجي يًي

(ِ). 
ٍنفى  وي اإٍلً قىاؿى الطَّبىًرمُّ مىا ميمىخَّصي مىى اأٍلىٍىًؿ كىاًجبه كىاىلًَّذم ييٍعًطيًو قاؿ المباركفكرم: "كى اؽي عى

دىقىةن بىٍؿ ىً  بىٍيفى تىٍسًميىًتيىا صى سىًب قىٍصًدًه ، كىالى مينىافىاةى بىٍيفى كىٍكًنيىا كىاًجبىةن كى مىى ذىًلؾى ًبحى ري عى يى ييٍؤجى
مىى قىاؿى اٍلمييىمَّبي : النَّفىقىةي عى دىقىًة التَّطىكًُّع . كى ؿي ًمٍف صى نَّمىا سىمَّاىىا الشَّاًرعي  أىٍفضى اأٍلىٍىًؿ كىاًجبىةه كىاً 

دىقىةً  فيكا مىا ًفي الصَّ قىٍد عىرى ـٍ ًفيًو ، كى ـٍ ًباٍلكىاًجًب الى أىٍجرى لىيي ٍشيىةى أىٍف يىظينُّكا أىفَّ ًقيىامىيي دىقىةن خى ًمٍف  صى
كىى  تَّى الى ييٍخًرجي دىقىةه حى فىييـٍ أىنَّيىا لىييـٍ صى ـٍ ، تىٍرًغيبنا اأٍلىٍجًر ، فىعىرَّ ٍيًر اأٍلىٍىًؿ ًإالَّ بىٍعدى أىٍف يىٍكفيكىي ا ًإلىى غى
دىقىًة التَّطىكًُّع"  دىقىًة اٍلكىاًجبىًة قىٍبؿى صى لىييـٍ ًفي تىٍقًديـً الصَّ
(ّ). 

 المطمب التاسع:  النيي عن قصَّ الرؤيا عمى النسا :
  ًٍبد ، عىٍف عى ًمًؾ ٍبفي ًمٍيرىافى ٍبدي اٍلمى كم مف طريؽ عى ٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف أىًبيًو،  ري اٍلكىاًرًث، عى

اًئشىةى، قىالىٍت: )نىيىى رىسيكؿي المًَّو  مىى  عىٍف عى ٍؤيىا عى  ( ْ)النّْسىاء(   أىفى نىقيصَّ الرُّ
 ، اًحبي مىنىاًكيرى حديث مكضكع: ركاه العقيمي في ترجمة عبد الممؾ، كقاؿ: فيو: "صى

ًديًثًو الٍ  مىى حى مىبى عى ًديًث" غى ـي، الى ييًقيـي شىٍيئنا ًمفى اٍلحى كىٍى
كعمؽ عمى أحاديثو كمنيا ىذا ، (ٓ)

                                                           

 ( صحيح البخارم/ اإليماف/ ما جاء في أف اإلعماؿ بالنية.ُ)
 ( صحيح مسمـ/ الزكاة/ فضؿ النفقة عمى العياؿ.ِ)
 .ٖٓ/ٔ( تحفة األحكذم ّ)
 .ِٓ/َِداد ، كالخطيب في تاريخ بغّْ/ّ( أخرجو العقيمي في الضعفاء ْ)
 .ّْ/ّ( الضعفاء لمعقيمي ٓ)



 

-ّٔٔ- 

 " ، كىالى ييٍعرىؼي ًمٍنيىا شىٍيءه ًمٍف كىٍجوو يىًصحُّ الحديث: "كيمُّيىا لىٍيسى لىيىا أىٍصؿه
. كتابعو ابف (ُ)

ًديثي الى أىٍصؿى لىوي كىالى يحفظ مف كىجو يث ، ككذا السيكطي (ِ)بت" الجكزم؛ فقاؿ: " كىىىذىا اٍلحى
 كغيرىـ. (ٓ)، كالذىبي؛ كقاؿ: "باطؿ" (ْ)، كالكناني (ّ)كقاؿ: "مكضكع" 

 المطمب الااشر:  االستخفاف عاقل المرأة، وىي ال تفكر إال في الشيوة:
  )يعني النساء.  (ٔ))عقكليف في فركجيف ، 

اليركم ، كتابعو محمد بف محمد الحكت، كعمي (ٕ)قاؿ السخاكم: "ال أصؿ لو" 
 .(ٖ)القارم، كمحمد األمير، كأبك المحاسف القاكقجي 

 المطمب الحادي عشر:  النار خمقت لمسفيا  والنسا ؛  إال  التي أطاعت:
  ٍف ، عى ًميّْ ٍبًف يىًزيدى، عىًف اٍلقىاًسـً ، ثنا عيٍثمىافي ٍبفي أىًبي اٍلعىاًتكىًة، عىٍف عى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو كم عف اٍلكى ري

ًمقىٍت ًلمسُّفىيىاًء، كىًىي ًلمنّْسىاًء ًإالَّ الًَّتي  ةى، أىفَّ رىسيكؿى اً أىًبي أيمىامى  : )أىالى ًإفَّ النَّارى خي ، قىاؿى
أىطىاعىٍت قىيّْمىيىا( 
(ٗ)  

منكر: في إسناده الكليد بف مسمـ الدمشقي؛ مختمؼ فيو؛ كقاؿ فيو اإلماـ أحمد بف 
، كنقؿ الذىبي (َُ)يسمع ككانت لو منكرات"  حنبؿ: "اختمطت عميو أحاديث ما سمع كما لـ

                                                           

 ( المصدر السابؽ.ُ)
 .َٕ/ّ( المكضكعات البف الجكزم ِ)
 .ِِٕ/ِ( الآللئ المصنكعة ّ)
 .ُِٖ/ِ( تنزيو الشريعة ْ)
 .ٓٔٔ/ِ، كالميزاف َْٖ/ِ( المغني في الضعفاء ٓ)
، ِْٔ/ُار المرفكعة ، كاألسر ُّٖ/ُ، كأسنى المطالب ّٕ/ِ، ككشؼ الخفاء ِْٔ/ُ( المقاصد الحسنة ٔ)

 .ُُِ/ُ، كالمؤلؤ المصنكع ّٖ/ُ، كالنخبة البيية في األحاديث المكذكبة عمى خير البرية ِْٔ/ُ
 .ِْٔ/ُ( المقاصد الحسنة ٕ)
 ( انظر األقكاؿ في المصادر السابقة.ٖ)
كىاهي ُّٓ/ْ، كأكرده الييثمي في مجمع الزكائد َِّ/ٖ( أخرجو الطبراني ٗ) ، : "رى فً  الطَّبىرىاًنيُّ ًميُّ  يوً كى  يىًزيدى  ٍبفي  عى

، يىًزيدى  كؾه، كىىيكى  اأٍلىٍليىاًنيُّ قىدٍ  مىٍتري ، ًإنَّوي  ًفيوً  ًقيؿى  كى اًلحه بىًقيَّةي  صى اًلوً  كى  .ّْٗ/ِ" كانظر/ كشؼ الخفاء .ًثقىاته  ًرجى
 .ٕٗ/ْ( مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد في رجاؿ الحديث كعممو َُ)



 

-ْٔٔ- 

عف أبي مسير قكلو: " الكليد مدلس، كربما دلس عف الكذابيف." ، كقاؿ ابف حجر: "ثقة لكنو 
  . (ُ)كثير التدليس كالتسكية" 

كفي إسناده عمي بف يزيد اأٍلىٍليىاًني:  ذكره العقيمي في الضعفاء كنقؿ قكؿ البخارم: 
ًميُّ ٍبفي يىًزيدى  ًديًث" "عى ، شىاًميّّ ميٍنكىري اٍلحى ًمًؾ اأٍلىٍليىاًنيُّ عىًف اٍلقىاًسـً ٍبًد اٍلمى أىبيك عى

قىاؿى النَّسىاًئٌي (ِ) . كى
كؾ.  قيٍطًنٌي: مىٍتري كاألزدم كىالدَّارى
كقاؿ أبك حاتـ في حديث ليزيد بنفس اإلسناد: "ىذا حديث   (ّ)

 .(ْ)حديث باطؿ، كىك مف عمي بف يزيد" 
، كقاؿ ابف معيف: "ليس (ٓ)بف أبي العاتكة:  قاؿ أحمد: "قاص" كفي إسناده: عثماف 

.  (ٕ)، ككذا قاؿ أبك حاتـ؛ كأضاؼ: "بميتو مف كثرة ركايتو عف عمي بف يزيد" (ٔ)"ليس بشيء" 
 .(ٖ).  كقاؿ ابف حجر: "القاص، صدكؽ، ضعفكه في ركايتو عف عمي بف يزيد األلياني" (ٕ)
(ٖ). 

  حقًا:المطمب الثاني عشر:  النسا  تمنع من ععادة اهلل
  كم عف عىبد الرحيـ بف زيد العمي، عىٍف أىًبيًو عىٍف سىًعيد ٍبًف الميسىيَّب عىٍف عيمىر ٍبًف ري

طَّاًب، قىاؿ: قىاؿ رىسيكؿي المًَّو  قِّا(  اٍلخى قِّا حى  .(ٗ): )لىٍكال النّْسىاءي لىعيًبدى المَّوي حى

                                                           

 .ْٕٔٓ( تقريب التيذيب ، ترجمة رقـ ُ)
 .ِْٓ/ّلمعقيمي  ( الضعفاءِ)
 .ُُٔ/ّ، كالميزاف ْٕٓ/ِ، كانظر/ المغني لمذىبي ََِ/ِ( الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ّ)
 .َُٓ/ٔ( عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ْ)
 .ّْٕ/ِ( العمؿ كمعرفة رجاؿ الحديث ٓ)
 .َْْ/ْ( التاريخ البف معيف ٔ)
 .ُّٔ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ٕ)
 .ّْْٖ( التقريب، ترجمة ٖ)
مف  ِٓٓ/ِبإسناده عف العمي، بو. كابف الجكزم في المكضكعات  ْٓٗ/ٔ( أخرجو ابف عدم في الكامؿ ٗ)

، كتذكرة َِْ/ِ، كتنزيو الشريعة ُّْ/ِمف طريؽ ابف عدم بإسناده. كانظر/ الآللئ المصنكعة 
. كانظره في السمسمة الضعيفة ُُٗ/ُ، كالفكائد المجمكعة ُْٗ/ِ، ككشؼ الخفاء ُِٖ/ُالمكضكعات 

 .َُْػ  ُّٗ/ُ
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وي إالَّ ًمٍف ىىذىا حديث مكضكع: قاؿ ابف عدم: " كىذا حديث منكر، كالى أىٍعًرفي 
ٍف أىًبي ًو عىف شقيؽ ػػػػػػػػالطًَّريًؽ." ، كبعد أف أكرده أحاديثو قاؿ: " كىعبد الرحيـ ٍبف زيد يركم عى

لىوي أحاديث غير ما ذكرت كميا ما ال يتابعو الثقات  عىف عىبد المًَّو غير حديث منكر كى
مىٍييىا" عى
(ُ). 

أبكه: قاؿ ابف معيف: " لىٍيسى بشئ ىيكى كىأىبكهي، ـ العمي، ك ػػػػػػػكآفة الحديث: عبد الرحي
ًبي قىاؿى مٌرة: عبد الرحيـ كىذَّاب خى ث "، كقاؿ البخارم: "عبد الرحيـ بف زيد..، عف أبيو؛ ػػػػػػكى

اج بزي ٍنبىؿ: الى يجكز ااًلٍحًتجى د "، كقاؿ أبك حاتـ: "ترؾ ترككه" ، كقاؿ أحمد: "قىاؿى اٍبفي حى
 . (ِ)حديثو"

ٍبد (ّ)جكزم: "ىذا حديث ال أصؿ لو" قاؿ ابف ال ، كقاؿ السيكطي: " الى أىٍصؿى لىوي عى
ككىاًف" كأشار إلى شاىد لو مف حديث أنس بمعناه؛ كذكر أف في إسناده بشر  ٍتري الرًَّحيـ كىأىبكهي مى

، كتبعو ابف عراؽ؛ كأضاؼ بخصكص الشاىد: " بؿ كىذَّاب (ْ)ابف الحسيف؛ كىك متركؾ 
ًديثو شىاىدا " كىضاع فىبلى يصمح  ، ككذا قاؿ الفتني: " الى أصؿ لىوي... لىوي شىاىد ًبسىنىد ًفيًو (ٓ)حى

كؾ"  مىٍتري
(ٔ) " ميٍنكىره ككىاًف كى ًفي ًإٍسنىاًدًه: مىٍتري ، كقاؿ الشككاني: "... كى

(ٕ). 
 المطمب الثالث عشر:  االستااذة من شرار النَِّسا  والحذر من ِخَيارِىن:

 كم عف أسماء بف عبيد قاؿ: ) قىاؿى ليٍقمىافي اًلٍبًنًو: يىا بينىيَّ اٍستىًعٍذ ًبالمًَّو ًمٍف ًشرىاًر النَّسىاًء،  ري
ٍيرو بىٍؿ ىىفَّ ًإلىى الشَّرّْ أىٍسرىعي( . ذىرو فىًإنَّييفَّ الى ييسىاًرٍعفى ًإلىى خى مىى حى كيٍف ًمٍف ًخيىاًرًىفَّ عى كى
قاؿ  (ٖ)

                                                           

 .ْٓٗ/ٔ( الكامؿ ُ)
، كالميزاف ّّٗ/ٓ، كالجرح كالتعديؿ ٖٔ/ُ، كالضعفاء كالمتركككف لمنسائي ْٓٗ/ٔ( انظر/ الكامؿ ِ)

ِ/َٔٓ. 
 .ِٓٓ/ِ( المكضكعات ّ)
 . ُّْ/ِ( الآللئ المصنكعة ْ)
 .َِْ/ِ( تنزيو الشريعة ٓ)
 .ُِٖ/ُ( التذكرة ٔ)
 .ُُٗ/ُ( الفكائد المجمكعة ٕ)
، كعزاه لعبدا بف اإلماـ أحمد في زكائد الزىد. كانظره/ في ُٓٔ/ُده السيكطي  في الدرر المنتثرة ( أكر ٖ)

 .ُٕٕ/ُ، كالجد الحثيث بياف ما ليس بحديث ِْٕ/ُ، كاألسرار المرفكعة ُٔٓ/ِكشؼ الخفاء 
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: "ليس بحديث"، كأكرده في (ُ)لمكضكعة قاؿ اليركم في األسرار المرفكعة في األخبار ا
 .(ِ)الجد الحثيث بياف ما ليس بحديث 

 
 المطمب الراعع عشر:  صوالحين فاجرات، وطوالحين عاىرات...

  كذيكرى عف عمي بف أبي طالب  أييا الناس ال تطيعكا لمنساء أمران كال تأمنكىف عمى( :
يردف أفسدف الممؾ كعصيف  ماؿ كال تدعكىف يدبرف أمر عشير، فإنيف إف تركف كما

المالؾ، كجدناىف ال ديف ليف في خمكاتيف كال كرع ليف عند شيكاتيف؛ المذة بيف يسيرة 
كالحيرة بيف كثيرة، فأما صكالحيف ففاجرات ، كأما طكالحيف فعاىرات، كأما المعصكمات 
فيف المعدكمات، فييف ثبلث خصاؿ مف الييكد: يتظممف كىف ظالمات، كيحمفف كىف 

بات، كيتمنعف كىف راغبات، فاستعيذكا با مف شرارىف كككنكا عمى حذر مف خيارىف كاذ
 .(ّ)كالسبلـ( 

 المطمب الخامس عشر: تكذيب عائشة أم المؤمنين والطان في إيمانيا...
  ًعىٍف كىًثير ، ٍعدىافى اًلًد ٍبًف مى ، عىٍف خى دَّثىًني بىًحيري ٍبفي سىٍعدو ًليًد، حى ٍبًف ميرَّةى  ركل بًقيَّةي ٍبفي اٍلكى

اًئشىةى، أىفَّ النًَّبيَّ  ٍف عى ، عى ًميّْ ٍضرى مىٍييىا مىعى أىًبي بىٍكرو فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي المًَّو   اٍلحى ؿى عى : ) دىخى
: ) أىٍطًعًمينىا ( ، فىقىالىٍت: كىال اًئشىةي، أىٍطًعًمينىا ( ، فىقىالىٍت: كىالمًَّو مىا ًعٍندىنىا طىعىاـه، فىقىاؿى مًَّو مىا يىا عى

: يىا رىسيكؿى  : ) أىٍطًعًمينىا ( ، فىقىالىٍت: كىالمًَّو مىا ًعٍندىنىا طىعىاـه، فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو ًعٍندىنىا طىعىاـه، فىقىاؿى
مىى الشٍَّيًء أىنَّوي لىٍيسى ًعٍندىىىا، كىىيكى ًعٍندىىىا، قىاؿى رى  ٍرأىةى اٍلميٍؤًمنىةى الى تىٍحًمؼي عى سيكؿي المًَّو المًَّو ًإفَّ اٍلمى

  ٍرأىًة اٍلميٍؤًمنىًة ًفي النّْسىاًء، كىمىثىًؿ اٍلغيرىاًب ؟ ًإفَّ مىثىؿى اٍلمى ـٍ الى ، أى مىا ييٍدًريؾى أىميٍؤًمنىةه ًىيى : )كى
فَّ النّْسىاءى ًمفى السُّفىيىاًء ًإالَّ  ًمقىٍت ًمفى السُّفىيىاًء، كىاً  فَّ النَّارى خي ـً ًمفى اٍلًغٍربىاًف، كىاً  اًحبىةى اأٍلىٍعصى  صى

                                                           

(ُ )ُ/ِْٕ. 
(ِ)ُ /ُٕٕ. 
، ُٔٓ/ِ، ككشؼ الخفاء ْٕٓ/ُنة ، كالمقاصد الحسُٖٖ/ُ( التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة ّ)

 ؛ كبلىما عزاه لمتذكرة، كلـ أقؼ عميو بإسناد.ِْٕ/ُكاألسرار المرفكعة 
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اٍلًقٍسًط كىاٍلًمٍصبىاًح (
حديث منكر: مداره عمى بقية بف الكليد؛ كثقو البعض، كتكمـ فيو  (ُ) 

أكثر النقاد. قاؿ ابف المبارؾ: "كاف صدكقا كلكنو كاف يكتب عمف أقبؿ كأدبر"، كقاؿ ابف 
ه"، كعف عيينة: "ال تسمعكا مف بقية ما كاف في سنة كاسمعكا منو ما كاف في ثكاب كغير 

بقية قاؿ: قاؿ لي شعبة: "يا أبا يحمد ما أحسف حديثؾ كلكف ليس لو أركاف"، كقاؿ 
يعقكب: "بقية ثقة حسف الحديث إذا حدث عف المعركفيف كيحدث عف قـك مترككي 
الحديث كعف الضعفاء كيحيد عف أسمائيـ إلى كناىـ كعف كناىـ إلى أسمائيـ"، كقاؿ أبك 

مىى حاتـ: "يكتب حديثو كال يحت ج بو"، كقاؿ: أبك مسير: "احذر أحاديث بىًقيَّة ككف منيا عى
تقية فإنيا غير نقية"، كقاؿ العقيمي: "صدكؽ الميجة إال أنو يأخذ عمف أقبؿ كأدبر فميس 
بشيء"، كقاؿ ابف خزيمة: "ال أحتج ببقية"، كقاؿ الخطيب: "في حديثو مناكير إال أف 

البييقي: "أجمعكا عمى أف بقية ليس بحجة"، أكثرىا عف المجاىيؿ ككاف صدكقا"، كقاؿ 
ذا حدث عف  كقاؿ الجكزجاني: "رحـ ا بقية ما كاف يبالي إذا كجد خرافة عمف يأخذ كا 
الثقات فبل بأس بو"، كقاؿ أيضان: "إذا تفرد بالركاية فغير محتج بو لكثرة كىمو مع ما أف 

ا إال أنيـ جعمكا تفرده أصبل". مسمما كجماعة مف األئمة قد أخرجكا عنو اعتبارا كاستشياد
دّْثي  ٍنبىؿ رىحمىو قاؿ: "تكىمت أىف بىًقيَّة الى ييحى نىاًكيرى ًإال  كنقؿ ابف حباف عف أٍحمد بف حى اٍلمى

: "لـ  دّْثي اٍلمىنىاًكيرى عىًف اٍلمىشىاًىير فىعممت مف أىٍيف أيتي"،  قىاؿى اًىيًؿ فىًإذىا ىيكى ييحى عىًف اٍلمىجى
ٍبدال كعىة ركيت عىٍنوي عىف أىقكاـ ًثقىات يسبره أىبيكعى اًديث مىٍكضي نَّمىا نظر ًإلىى أىحى مًَّو رىحمىو المَّو كىاً 

ًفي ديكفى ىىذىا مىا يٍسقط عىدىالىة  ٍنكىار كى فأنكرىا". كأضاؼ ابف حباف: " كلعمرم ًإنَّو مىكًضع اإٍلً
سق ًديث" كذكر أنو تتبع حديثو كاتيمو بالتدليس كا  اط الضعيؼ بيف الثقتيف؛ اإًلٍنسىاف ًفي اٍلحى

ا  نَّمى كع ًببىًقيَّة كتخمص اٍلكىاًضع مف اٍلكسط كىاً  فقاؿ: "... كىأٍسقط الكاىي بىينيمىا فالتزؽ اٍلمىٍكضي
ًديثو ك  عىفىاء مف حى  .(ِ)يسككنو فالتزؽ ذىًلؾى كيمو ًبًو"امتحف بىًقيَّة بتبلميذ لىوي كىانيكا يسقطكف الضُّ

                                                           

عف إبراىيـ بف األشعث عف الفضيؿ. كالمفظ لو. كالطبراني في مسند  ُّٖ/ِ( أخرجو عبد بف حميد ُ)
ف طريؽ إسحاؽ م ُِِ/ٓٔ، مف طريؽ كثير بف عبيد. كابف عساكر في تاريخ دمشؽ ُِٗ/ِالشامييف 

بف راىكيو كمحمد بف مصفى. أربعتيـ عف بقية بف الكليد بو، كبنحك لفظو. كأكرده ابف حجر في المطالب 
 .ّْٗ/ِ، كالعجمكني في كشؼ الخفاء ِِّ/ٖالعالية 

 .ْٕٔ/ُ، كتيذيب التيذيب ِٗٓ/ِ، كانظر باقي األقكاؿ في : الكامؿ ََِ/ُ( المجركحيف البف حباف ِ)
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لو غرائب قاؿ الذىبي: "بًقيَّة بف اٍلكى  ًليد ايٍحدي االئمة اٍلحفاظ يٍركل عىمَّف دب كدرج كى
ًديثو".  تستنكر أيضا عىف الثّْقىات ًلكىٍثرىة حى

كنقؿ الذىبي عف أبي الحسف القطاف قاؿ: "بقية يدلس عف الضعفاء، كيستبيح ذلؾ، 
يفعمو،  كىذا إف صح مفسد لعدالتو". كعمؽ الذىبي بالقكؿ: "قمت: نعـ كا صح ىذا عنو، إنو

فعمو، كىذه بمية منيـ، كلكنيـ فعمكا ذلؾ  -كصح عف الكليد بف مسمـ، بؿ كعف جماعة كبار 
 باجتياد كما جكزكا عمى ذلؾ الشخص الذم يسقطكف ذكره بالتدليس، إنو تعمد الكذب. ىذا 

 .(ُ)أمثؿ ما يعتذر بو عنيـ". ثـ أكرد شكاىد عمى ذلؾ 
 (ِ)لكليد...صدكؽ كثير التدليس عف لضعفاء"كقاؿ ابف حجر في التقريب: "بقية بف ا

 كخبلصة األمر:
 ركاية بقية عف كؿ أحد. .ُ
 تدليس بقية عف المترككيف كالضعفاء. .ِ
 تعمد إسقاط الضعيؼ بيف الثقتيف؛ كىك تدليس التسكية؛ شر أنكاع التدليس. .ّ
 تحديث بقية بالمناكير. .ْ
 ال يحتج بحديثو إذا تفرد. .ٓ

 أف أحدان مف األئمة لـ يذكره في األحاديث كبالرغـ مف نكارة ىذا الحديث؛ إال
 الكاىية كلـ يتكمـ فيو؛ سكل ما كجدتو مف كبلـ أبي حاتـ.

ٍف بىحير  ًليًد، عى كىاهي بىًقيَّة ٍبفي اٍلكى قاؿ ابف أبي حاتـ في العمؿ: "كسألتي أىًبي عىٍف حديثو رى
اًلًد ٍبًف مىٍعداف، عىٍف كىًثير ٍبًف ميرَّ  ، عىٍف خى : أنَّو قاؿ ليا  ة، عىٍف عاًئشىة، عىًف النبيّْ اٍبًف سىٍعدو

: إفَّ المرأةى المؤمنةى ال تحًمؼي أىنَّوي  ا عندىنا شىٍيءه، قىاؿى أىبيك بىٍكرو اًئشىةي قىالىٍت: مى : أىٍطًعًمينىا يىا عى النبيُّ
ٍرأىةى  : مىا ييٍدًريؾى أىميٍؤًمنىةه ًىيى  لىٍيسى ًعٍندىىىا شيءه كىًىيى عندىىا، فقاؿ النبيُّ  ـٍ الى؟ ًإفَّ المى أى

ا ييٍركىل عىٍف  ؛ ًإنَّمى الميٍؤًمنىةى ًفي النّْسىاًء كىالغيرىاًب األىٍبقىًع ًفي الًغٍربىاف؟ قىاؿى أىًبي: لىٍيسى ىىذىا ًبشىٍيءو
 " اًلًد ٍبًف مىٍعداف، عىٍف كىًثير ٍبًف ميرَّة: أفَّ عاًئشىة سألت النبيّْ  ... فذكىرى الحديثى خى
(ّ). 

                                                           

 .َُٗ/ُ، كالمغني لمذىبي ّّٗ/ُعتداؿ ( ميزاف االُ)
 .ّْٕ( تقريب التيذيب ، ترجمة ِ)
 .ُِٔ/ٓ، ُْْ/ْ( العمؿ البف أبي حاتـ ّ)
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تف الحديث منكر؛ يطعف في عائشة أـ المؤمنيف رضي ا عنيا، كيتيميا كم 
  ، كحمؼ اليميف الكاذبة، كالبخؿ في الطعاـ، كنفي النبي  بالكذب عمى رسكؿ ا 

 اإليماف عنيا، كتكذيب أبي بكر البنتو، إضافة إلى المعاني األخرل الفاسدة.
ة أـ المؤمنيف رضي ا عنيا، ابنة إف ىذا مف االفتراء كالكذب الكاضح عمى عائش 

    . كعائشة رضي ا عنيا أخذت عف  الصديؽ صاحب رسكؿ ا ، كزكجة النبي 
؛ كعممت أجر التصدؽ مف البيت، كأخبرت بو؛ فركت قكلو عميو الصبلة  رسكؿ ا 

ٍرأىةي ًمٍف طىعىاـً بىٍيًتيىا غىٍيرى ميٍفسً  ٍكًج ًبمىا اٍكتىسىبى ( كالسبلـ: )ًإذىا أىٍنفىقىٍت اٍلمى ًلمزَّ دىةو فىمىيىا أىٍجريىىا كى
(ُ. ) 

 راعاًا: الخاتمة : وتشتمل عمى النتائج والتوصيات .
 بالنظر فيما سبؽ؛ يخمص الباحث إلى جممة مف النتائج؛ أىميا: أواًل:  النتائج :

 أكالن: تشكيو صكرة المرأة، كظمميا؛ عمى النحك التالي:
 ة، كاحتقارىا.التقميؿ مف شأف المرأ .ُ
 التمييز ضد المرأة بصكرة مجحفة. .ِ
 منع النساء مف الحؽ في التعميـ. .ّ
 إنكار تعمـ النساء الحديث النبكم في آخر الزماف. .ْ
 األمر بتحريؽ النساء بالنار إذا تعممف. .ٓ
 حرماف النساء مف أسباب الراحة؛ كسكنى البيكت العالية. .ٔ
 ؿ.حرماف المرأة مف الميك المباح كحصره في المغز  .ٕ
 احتقار المرأة التي ال تمد، كاعتبار الحصير في البيت خير منيا. .ٖ
 ظمـ المرأة كتحميميا مسؤكلية عدـ اإلنجاب. .ٗ

 التحذير مف طاعة المرأة، كىي سبب في ندامة الرجؿ. .َُ
 طاعة النساء فيو ىبلؾ لمرجاؿ، كسبب لدخكليـ النار. .ُُ
 احتقار رأم المرأة، كاألمر بمخالفتيف في المشكرة. .ُِ
 البركة في مخالفة رأم المرأة. زعـ أف .ُّ

                                                           

 ( صحيح البخارم / كتاب الزكاة/ أجر المرأة إذا تصدقت أك أطعمت مف بيت زكجيا غير مفسدة .ُ)
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 احتقار عقؿ المرأة، كاتياميا بأنيا ال تفكر إال في الجنس كالشيكة. .ُْ
 اتياـ النساء بأنيف سبب لمفقر. .ُٓ
     حرماف المرأة مف حقكقيا األساسية، كاألمر بتجكيعيف كمنعيف مف المباس، حتى  .ُٔ

 ال يخرجف.
 التشاـؤ مف المرأة، كعدـ قص الرؤيا عمييا. .ُٕ
 النساء الصالحات بالفجكر، كالطالحات بالعاىرات. اتياـ .ُٖ
 تشبيو النساء بالييكد. .ُٗ
 اتياـ النساء بالسفاىة ، كالنار خمقت لمسفياء. .َِ
 االستعاذة مف شرار النساء كالحذر مف الخيار. .ُِ
 المرأة سبب منع الرجؿ مف دخكؿ الجنة. .ِِ
يمانيا. .ِّ  الطعف في صدؽ عائشة أـ المؤمنيف كا 

كعة في المرأة؛ تنطمؽ مف رؤية حاقدة كمتحيزة ضد المرأة؛ ال تكاد ثانيان: األحاديث المكض
 تعامميا المعاممة اآلدمية.

ثالثان: األحاديث المكضكعة في المرأة مخالفة لمعقيدة كالعقؿ كالشريعة، كالكاضعكف ال يبالكف 
 في ذلؾ مف أجؿ كضع األحاديث الفاسدة.
 عز كجؿ ليا مف التعميـ كالسكف كاألكؿ رابعان: تحريـ الكضاعيف عمى المرأة ما أحمو ا

 كالممبس كالخركج.
 خامسان: جرأة الكضاعيف؛ عمى ا كرسكلو؛ بدعكل دخكؿ النساء النار كحرمانيف مف الجنة. 

 سادسان: الجرأة في إصدار األحكاـ المخالفة لمديف، كالفتكل بتحريؽ النساء المتعممات.
 مخالفة لصحيح السنة كصريحيا في إكراـ المرأة. سابعان: األحاديث المكضكعة في المرأة

 في تكريـ النساء.  ثامنان: مخالفة األحاديث المكضكعة في المرأة السيرة العممية لمنبي 
تاسعان: األحاديث المكضكعة في المرأة فرصة خصبة لممشككيف كالمستشرقيف التياـ اإلسبلـ 

 بظمـ المرأة، كالتشكيؾ في الكحي، كالنبكة.
 ان: األحاديث المكضكعة في ظمـ المرأة تعبر عف العادات الجاىمية.عاشر 

 المرأة مف أسر الجاىمية.  حادم عشر: تحرير النبي 
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 ثاني عشر: خطكرة األحاديث المكضكعة كآثارىا السيئة.
ثالث عشر: انتشار األحاديث المكضكعة عند الخطباء كالكعاظ كالقصاصيف كفي كتب 

 ائؿ كغيرىا.الترغيب كالترىيب كالفض
رابع عشر: الجيكد العظيمة التي بذليا العمماء السابقكف في الكشؼ عف األحاديث 

 المكضكعة، كالتأليؼ كالتصنيؼ كالتعريؼ بيا.
 كالطعف في أميات المؤمنيف. خامس عشر: جرأة الكضاعيف في الكذب عمى رسكؿ ا 

 ثانيًا:  التوصيات:
يف في الكشؼ عف خطكرة الكضع في الحديث تركيز الجيكد العممية كتشجيع الباحث .ُ

 النبكم كبياف مخاطره.
 إيجاد خطة عممية تتعاكف فييا الجيات العممية كالدعكية لمتحذير مف األحاديث الكاىية. .ِ
ضركرة منع كزارات األكقاؼ في العالـ اإلسبلمي الخطباء مف تناكؿ األحاديث الكاىية في  .ّ

 متعامؿ مع ىذه الظاىرة.الخطب كالدركس كالمكاعظ، ككضع الخطط ل
بذؿ الجيكد العممية لتنقيح الكتب المعاصرة مف األحاديث الكاىية؛ خاصة الكتب المتداكلة  .ْ

 بيف الشباب، كالكتب المنيجية الدراسية في المدارس كالجامعات.
إعداد برامج إذاعية كمرئية عبر اإلذاعات كالفضائيات لمتكعية باألحاديث الكاىية،  .ٓ

 كالتحذير منيا.
 استغبلؿ المناسبات لمتعريؼ باألحاديث الكاىية في المناسبة. .ٔ
 تقرير مبحث في المناىج الدراسية لممراحؿ التعميمية األساسية حكؿ الكضع كآثاره السمبية. .ٕ
تقرير مباحث عممية في مساؽ "دراسات في الحديث كعمكمو" كمتطمب جامعة حكؿ  .ٖ

 األحاديث الكاىية كخطكرتيا عمى اإلسبلـ كاألمة.
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 قائمة المراجع والمصادر
ىػ، ِٖٓإتحاؼ الميرة بالفكائد المبتكرة مف أطراؼ العشرة، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني  .ُ

 ـ.ُْٗٗىػ / ُُْٓتحقيؽ: بإشراؼ د. زىير الناصر، مجمع الممؾ فيد بالمدينة، األكلى 
ػ، تحقيؽ: محمد ىَُّْاآلثار المرفكعة في األخبار المكضكعة ، محمد عبد الحي المكنكم  .ِ

 السعيد بسيكني زغمكؿ، مكتبة الشرؽ الجديد، بغداد.
ىػ، تحقيؽ: بكر ُُّْالجد الحثيث في بياف ما ليس بحديث، أحمد بف عبد الكريـ العامرم  .ّ

 ىػ.ُُِْعبد ا أبك زيد، دار الراية ػ الرياض، األكلى 
ىػ، تحقيؽ: د. باسـ ِٕٖاآلحاد كالمثاني، أبك بكر بف أبي عاصـ، أحمد بف عمرك الضحاؾ  .ْ

 ـ.ُُٗٗىػ / ُُُْالجكابرة، دار الراية ػ الرياض، األكلى 
ىػ، ترتيب: األمير ّْٓاإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف، محمد بف حباف التميمي البستي  .ٓ

 ـ.ُٖٖٗىػ / َُْٖىػ، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط، األكلى ّٕٗعبلء الديف عمي بف بمباف 
ىػ، تحقيؽ: سمير الزىيرم، مكتبة المعارؼ ػ ِٔٓالبخارم  األدب ، محمد بف إسماعيؿ .ٔ

 ـ.ُٖٗٗىػ / ُُْٗالرياض، األكلى 
ىػ، تحقيؽ: َُُْاألسرار المرفكعة في األخبار المكضكعة، عمي بف محمد اليركم القارم  .ٕ

 محمد الصباغ، دار األمانة/ مؤسسة الرسالة ػ بيركت.
ىػ، ُِٕٕبف محمد دركيش الحكت أسنى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب، محمد  .ٖ

 ـ.ُٕٗٗىػ / ُُْٖتحقيؽ: مصطفى عطا، دار الكتب العممية ػ بيركت، األكلى 
ىػ، ركاية الدكرم. تحقيؽ: د. أحمد محمد نكر سيؼ، مركز البحث ِّّتاريخ ابف معيف  .ٗ

حياء التراث اإلسبلمي ػ مكة المكرمة، األكلى   ـ.ُٕٗٗىػ / ُّٗٗالعممي كا 
أكاذيب القصاص. عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي تحذير الخكاص مف  .َُ

 ـ.ُْٕٗىػ / ُّْٗىػ، تحقيؽ: محمد الصباغ، المكتب اإلسبلمي ػ بيركت، الثانية ُُٗ
ىػ، دار الكتب ُّّٓتحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم، محمد عبد الرحمف المباركفكرم  .ُُ

 العممية ػ بيركت.
ىػ، تحقيؽ: د. ُٕٔاآلخرة، أبك عبد ا محمد بف أحمد القرطبي التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر  .ُِ

 ىػ.ُِْٓالصادؽ بف محمد بف إبراىيـ، مكتبة دار المنياج ػ الرياض، األكلى 
ىػ، ْٕٗالتذكرة في األحاديث المشتيرة، أبك عبد ا بدر الديف محمد بف عبد ا الزركشي  .ُّ

 ـ.ُٖٔٗ/  ىػَُْٔتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، األكلى 
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ىػ، إدارة الطباعة ٖٔٗتذكرة المكضكعات، محمد طاىر بف عمي الصديقي اليندم الفتني  .ُْ
 ىػ.ُّّْالمنيرية، األكلى 

ىػ، تحقيؽ: سامي بف محمد ْٕٕتفسير القرآف العظيـ، أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي  .ُٓ
 ـ.ُٗٗٗىػ / َُِْسبلمة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الثانية 

ىػ، تحقيؽ: محمد عكامة، ِٖٓالتيذيب، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني تقريب  .ُٔ
 ـ.ُٖٔٗىػ / َُْٔدار الرشيد ػ سكريا، األكلى 

التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالمسانيد. أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف عبد البر  .ُٕ
ر البكرم، كزارة عمـك ىػ، تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم، محمد عبد الكبئّْالقرطبي 

 ىػ.ُّٕٖاألكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية ػ المغرب، 
تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة ، نكر اليف، عمي بف محمد ابف عراؽ  .ُٖ

 ىػ. ُّٗٗىػ، تحقيؽ: عبد الكىاب الغمارم، دار الكتب العممية ػ بيركت، األكلى، ّٔٗالكناني 
ىػ، مطبعة دائرة المعارؼ ِٖٓفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني تيذيب التيذيب، أبك ال .ُٗ

 ىػ.ُِّٔالنظامية، اليند، األكلى 
ىػ، ِّٕالجرح كالتعديؿ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد الحنظمي، الرازم، ابف أبي حاتـ  .َِ

مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ػ بحيدر آباد الدكف ػ اليند، نشر: دار إحياء التراث العربي ػ 
 ـ.ُِٓٗىػ / ُُِٕركت، األكلى بي

الدرر المنتثرة في األحاديث المشتيرة، عبد الرحمف بف أبي بكر ، جبلؿ الديف السيكطي  .ُِ
 ىػ، تحقيؽ: د. محمد بف لطفي الصباغ.ُُٗ

ىػ، تحقيؽ: عمي معكض، كعادؿ َٖٔذيؿ ميزاف االعتداؿ، عبد الرحيـ بف الحسيف العراقي  .ِِ
 ـ.ُٓٗٗىػ / ُُْٔممية ػ بيركت، األكلى أحمد عبد المكجكد، دار الكتب الع

ىػ، مؤسسة الرسالة ػ ُٕٓزاد المعاد في ىدم خير العباد، محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية  .ِّ
 ـ.ُْٗٗىػ / ُُْٓ، ِٕبيركت، مكتبة المنار اإلسبلمية ػ الككيت، 

كتبة سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، محمد ناصر الديف األلباني، م .ِْ
 المعارؼ، األكلى.

سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة، محمد ناصر الديف األلباني  .ِٓ
 ـ.ُِٗٗىػ / ُُِْىػ، دار المعارؼ ػ الرياض، األكلى َُِْ

، تحقيؽ: محمد محيي الديف ِٕٓسنف أبي داكد، أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني  .ِٔ
 عصرية، بيركت.عبد الحميد، المكتبة ال
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ىػ، تحقيؽ: حبيب ِِٕسنف سعيد بف منصكر، أبك عثماف سعيد بف منصكر الخراساني  .ِٕ
 ـ.ُِٖٗىػ / َُّْالرحمف األعظمي، الدار السمفية ػ اليند، األكلى 

ىػ، تحقيؽ: حسف شمبي، مؤسسة َّّالسنف الكبرل، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي  .ِٖ
 ـ.ََُِىػ / ُُِْالرسالة ػ بيركت، األكلى 

ىػ، التحقيؽ: بإشراؼ ْٖٕسير أعبلـ النببلء. شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي  .ِٗ
 ـ.ُٖٓٗىػ / َُْٓالشيخ/ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة ، الثالثة 

ىػ، دار إحياء التراث ٕٔٔشرح صحيح مسمـ ،  أبك زكريا محيي الديف بف شرؼ النككم  .َّ
 لثانية.ىػ. اُّّٗالعربي، بيركت، 

ىػ، تحقيؽ: محمد زىرم ُِّشرح معاني اآلثار، أبك جعفر أحمد بف محمد األزدم الطحاكم  .ُّ
 ـ.ُْٗٗىػ / ُُْْالنجار، ك محمد سيد جاد الحؽ، عالـ الكتب، األكلى 

ىػ، تحقيؽ: د. عبد العمي حامد، ْٖٓشعب اإليماف، أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي  .ِّ
رشد  بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية باليند، األكلى إشراؼ: مختار الندكم، مكتبة ال

 ـ.ََِّىػ / ُِّْ
صحيح األدب المفرد لئلماـ البخارم، تحقيؽ كتخريج كتعميؽ: محمد بف ناصر الديف األلباني،  .ّّ

 ـ.ُٕٗٗىػ / ُُْٖدار الصديؽ لمنشر كالتكزيع، الرابعة 
كسننو كأيامو ،  رسكؿ ا صحيح البخارم: الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر  .ّْ

 ىػ.ُِِْمحمد بف إسماعيؿ البخارم، تحقيؽ: محمد زىير الناصر، دار طكؽ النجاة، األكلى 
ىػ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ُِٔصحيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج النيسابكرم  .ّٓ

 التراث العربي ػ بيركت.
ىػ، تحقيؽ: عبد المعطي قمعجي، ِِّقيمي الضعفاء الكبير ، أبك جعفر محمد بف عمرك الع .ّٔ

 ـ.ُْٖٗىػ / َُْْدار المكتبة العممية ػ بيركت، األكلى 
ىػ، تحقيؽ: محمكد َّّالضعفاء كالمتركككف، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي  .ّٕ

 ىػ.ُّٔٗإبراىيـ زايد، دار الكعي ػ حمب ، األكلى 
ىػ، تحقيؽ: عبد ا ٕٗٓد الرحمف الجكزم الضعفاء كالمتركككف ، جماؿ الديف أبك الفرج عب .ّٖ

 ىػ.َُْٔالقاضي، دار الكتب العممية ػ بيركت، األكلى 
 ىػ، دار اليبلؿ ػ بيركت.ُٕٓالطب النبكم، محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية،  .ّٗ
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ىػ، ِّٕعمؿ الحديث البف أبي حاتـ. أبك محمد عبد الرحمف بف محمد الرازم، ابف أبي حاتـ  .َْ
ؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ د. سعد الحميد، ك د. خالد الجريسي، مطابع الحميضي، تحقي

 ـ.ََِٔىػ / ُِْٕاألكلى 
ىػ، ٕٗٓالعمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية. جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف الجكزم  .ُْ

ىػ/ َُُْة تحقيؽ: إرشاد الحؽ األثرم، إدارة العمـك األثرية، فيصؿ آباد، باكستاف، الثاني
 ـ.ُُٖٗ

ىػ، تحقيؽ: كصي ا بف ُِْالعمؿ كمعرفة الرجاؿ، أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ  .ِْ
 ىػ.ُِِْمحمد عباس، دار الخاني ػ الرياض، الثانية 

عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف القيـ: تيذيب سنف أبي داكد، محمد أشرؼ  .ّْ
 ىػ.ُُْٓ، دار الكتب العممية ػ بيركت، الثانية ىػُِّٗالصديقي، العظيـ آبادم 

فتح البارم شرح صحيح البخارم، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، دار المعرفة ، بيركت  .ْْ
شراؼ: محب الديف الخطيب.ُّٕٗ  ىػ، ترقيـ : محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح كا 

سعيد بف بسيكني ، تحقيؽ: الَٗٓالفردكس بمأثكر الخطاب، شيركيو بف شيردار الديممي  .ْٓ
 ـ.ُٖٔٗىػ / َُْٔزغمكؿ، دار الكتب العممية ػ بيركت ، األكلى 

ىػ، تحقيؽ: عبد َُِٓالفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة، محمد بف عمي الشككاني  .ْٔ
 الرحمف المعممي، دار الكتب العممية ػ بيركت.

المكتبة التجارية ىػ، َُُّفيض القدير شرح الجامع الصغير، زيف الديف محمد المناكم  .ْٕ
 ىػ.ُّٔٓالكبرل ػ مصر، األكلى 

ىػ، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة ُٕٖالقامكس المحيط، مجد الديف الفيركزآبادم  .ْٖ
ىػ / ُِْٔالرسالة بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسكسي. مؤسسة الرسالة ػ بيركت ، الثامنة، 

 ـ. ََِٓ
ىػ ػ ُّٗٗماؿ الديف القاسمي ، األكلى، قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث ، محمد ج .ْٗ

 ـ.ُٕٗٗ
ىػ، تحقيؽ: عادؿ معكض، ّٓٔالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ، أبك أحمد بف عدم الجرجاني  .َٓ

 ـ.ُٕٗٗىػ / ُُْٖالكتب العممية ػ بيركت، األكلى 
الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار، أبك بكر بف أبي شيبة: عبد ا بف محمد العبسي  .ُٓ

 ىػ.َُْٗؽ: كماؿ الحكت، مكتبة الرشد ػ الرياض، األكلى ىػ، تحقيِّٓ
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ىػ، المكتبة العصرية، ُُِٔكشؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس، إسماعيؿ بف محمد العجمكني  .ِٓ
 ـ.َََِىػ / َُِْتحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، األكلى 

 الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة. عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي .ّٓ
 ـ.ُٔٗٗىػ / ُُْٕىػ، تحقيؽ: صبلح عكيضة، دار الكتب العممية ػ بيركت ، األكلى ُُٗ

 ىػ.ُُْْىػ، دار صادر ػ بيركت ػ الثالثة ُُٕلساف العرب، محمد بف مكـر ابف منظكر  .ْٓ
ىػ، دائرة المعارؼ النظامية ػ اليند، ِٖٓلساف الميزاف، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني  .ٓٓ

 ـ.ُُٕٗىػ / َُّٗمي لممطبكعات بيركت، الثانية، الناشر: مؤسسة األعم
ىػ، تحقيؽ: ّْٓالمجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف، محمد بف حباف التميمي  .ٔٓ

 ىػ.ُّٔٗمحمكد إبراىيـ زايد، دار الكعي ػ حمب، األكلى 
ىػ، تحقيؽ: حساـ ٕٖٗمجمع الزكائد كمنبع الفكائد ، نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي  .ٕٓ

 ـ.ُْٗٗىػ / ُُْْالديف القدسي، مكتبة القدسي ػ القاىرة، 
ىػ، َْٓالمستدرؾ عمى الصحيحيف، أبكعبد ا الحاكـ محمد بف عبد ا الضبي، النيسابكرم  .ٖٓ

 ـ.َُٗٗىػ / ُُُْتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية ػ بيركت، األكلى 
ىػ ، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط مع آخريف، ُِْني  مسند أحمد بف حنبؿ، أبك عبد ا، الشيبا .ٗٓ

 ـ.ََُِىػ / ُُِْمؤسسة الرسالة، األكلى 
ىػ، تحقيؽ: د. ِّٖمسند إسحاؽ بف راىكيو، أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ الحنظمي المركزم  .َٔ

 ـ.ُُٗٗىػ / ُُِْعبد الغفكر البمكشي، مكتبة اإليماف ػ المدينة، األكلى 
ىػ، تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد ْْٓ محمد بف سبلمة القضاعي مسند الشياب، أبك عبد ا .ُٔ

 ـ.ُٖٔٗىػ / َُْٕالسمفي، مؤسسة الرسالة ػ بيركت ، الثانية 
ىػ، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، ُُِالمصنؼ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني  .ِٔ

 ىػ.َُّْالمكتب اإلسبلمي ػ بيركت، الثانية 
ىػ، تحقيؽ: عبد َُُْالمكضكع، عميف بف محمد اليركم القارم  المصنكع في معرفة الحديث .ّٔ

 ىػ.ُّٖٗالفتاح أبك غدة، مؤسسة الرسالة ػ بيركت، الثانية 
المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني  .ْٔ

 ىػ.ُُْٗىػ، دار العاصمة، دار الغيب ، السعكدية، األكلى ِٖٓ
ىػ، تحقيؽ: طارؽ بف عكض ا، عبد َّٔاألكسط، سميماف بف أحمد الطبراني المعجـ  .ٓٔ

 المحسف الحسيني،  دار الحرميف ػ القاىرة.
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ىػ، تحقيؽ: حمدم السمفي، مكتبة ابف تيمية ػ َّٔالمعجـ الكبير، سميماف بف أحمد الطبراني  .ٔٔ
 القاىرة، الثانية.

تحقيؽ: عبدالسبلـ ىاركف، دار الفكر  ىػ،ّٓٗمعجـ مقاييس المغة ، أحمد بف فارس الرازم  .ٕٔ
 ـ.ُٕٗٗىػ / ُّٗٗ

ىػ، تحقيؽ: د. نكر الديف ْٖٕالمغني في الضعفاء، شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي  .ٖٔ
 العتر.

المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة، شمس الديف محمد بف  .ٗٔ
ف الخشت، دار الكتاب العربي ػ بيركت، ىػ، تحقيؽ: محمد عثماَِٗعبد الرحمف السخاكم 

 ـ.ُٖٓٗىػ / َُْٓاألكلى 
ىػ، تحقيؽ: نكر الديف عتر، دار ّْٔالمقدمة ، عثماف بف عبدالرحمف المعركؼ بابف الصبلح  .َٕ

 ـ.ُٖٔٗىػ / َُْٔالفكر ، سكريا، 
ىػ، َٕٖالمقصد العمي في زكائد أبي يعمى المكصمي، نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي  .ُٕ

 ؽ: سيد كسركم حسف، دار الكتب العممية ػ بيركت.تحقي
ىػ، تحقيؽ: مصطفى ِْٗالمنتخب مف مسند عبد بف حميد، أبك محمد عبد الحميد بف حميد  .ِٕ

 ـ.ََِِىػ / ُِّْالعدكم، دار بنمسية لمنشر كالتكزيع، الثانية 
ك مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممو، جمع كترتيب: السيد أب .ّٕ

 ـ.ُٕٗٗىػ / ُُْٕالمعاطي النكرم، كزمبلؤه، عالـ الكتب، األكلى 
ىػ، تحقيؽ: عبد الرحمف عثماف، المكتبة ٕٗٓالمكضكعات ، جماؿ الديف عبد الرحمف الجكزم  .ْٕ

 ـ. ُٔٔٗىػ / ُّٖٔالسمفية بالمدينة المنكرة، األكلى 
، تحقيؽ: عمي ْٖٕميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي  .ٕٓ

 ـ.ُّٔٗىػ / ُِّٖالبجاكم، دار المعرفة ػ بيركت، األكلى 
ىػ، تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي، دار َُِٓنيؿ األكطار، محمد بف عمي الشككاني  .ٕٔ

 ـ.ُّٗٗىػ / ُُْالحديث، مصر، األكلى 
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 الرد عمى شعيات المستغرعين والمستشرقين
 حول السنة النعوية المطيرة

 (ٔ)الشريدة محمد حافظ
 المقدمة

إف الحمد ، نحمده ك نستعينو كنستغفره، كنعكذ با مف شركر أنفسنا كمف سيئات 
أعمالنا، مف ييده ا فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال ا كحده 

 ال شريؾ لو كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو.
ـَ َآَمـُقا  َـِّذي و ا َ َـّ إَِلَّ َوَأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقَن[]َيو َأَيُّ ُؼقا اهللَ َحؼَّ ُتَؼوتِِف َوََل َْتُقُت  . {102}آل عؿران: اتَّ

 أما بعد : 
، كشر األمكر محدثاتيا،  فإف أصدؽ الحديث كتاب ا، كخير اليدم ىدم محمد 

 ككؿ محدثة بدعة، ككؿ بدعة ضبللة ككؿ ضبللة في النار.
فا، كتمكج بيا مكجان شديدا، في زمف اختمطت فيو عص  تعصؼ الفتف بأمة محمد 

الشبيات بفتنة الشيكات، كاألمة اإلسبلمية تكابد النكبات، كتتجرع الكيبلت، تتقمب مف محنة 
إلى محنة، فمف فتنة التكفير كالتبديع، إلى فتنة التجريح الشنيع بغير حؽ، إلى غيرىا مف 

، بيدؼ إبعادنا عف ديننا بشتى الفتف كالمحف، ناىيؾ عما يبثو أعداء ىذه األم ة مف سمـك
 .-نسألو سبحانو العصمة كالرشاد  –الكسائؿ، كلسنا ندرم ما يستقبمنا بعد ذلؾ 

كنجا مف ىذه المحف،   كما ثبت ذلؾ عف النبي  -كالسعيد حقا مف جنب الفتف 
عي، كلف ينجك أحد مف ىذه الفتف كالمحف إال باتباع شرع ا القائـ عمى الدليؿ الشر 

 . ، بفيـ سمؼ األمة األخيار  كاالعتصاـ بكتاب ا كسنة نبيو المصطفى 
كفي ظؿ الكاقع المشار إليو، نضع ىذا البحث بيف يدم القارئ الكريـ، بيدؼ إبعاد 
الشبية عف السنة النبكية المطيرة، المحفكظة بحفظ كتاب ا، كالفضؿ كمو  تعالى كحده 

 . م أدافع فيو عف سنة الحبيب المصطفى في إعداد ىذا البحث، الذ

                                                           

 طيف .فمس -نابمس  -أستاذ العقيدة اإلسبلمية في جامعة النجاح الكطنية  (ُ)
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كقد قسمت ىذا البحث إلى ثبلثة فصكؿ، حيث بينت في الفصؿ األكؿ منو: أىمية 
جماع عمماء األمة  السنة النبكية؛ معتمدا في ذلؾ عمى كتاب ا كسنة رسكؿ ا  ، كا 

 سمفا كخمفا.
مف  رسػكؿ ا  كفي الفصػؿ الثاني: كضحت فػيو مدل الحقػد الدفيف عمى سػنة

 أعداء اإلسبلـ قديما كحديثا.
أما الفصؿ الثالث: ففيو بياف لمكقؼ المستشرقيف كدعاة التغريب مف السنة النبكية 

 المطيرة.
كفي الفصؿ الرابع: الذم يعتبر جكىر البحث كخبلصتو؛ فقد عرضت فيو أمثمة عمى 

بالرد عمييا بشكؿ مختصر،  -بحمد ا تعالى -افتراءات المستشرقيف كشبياتيـ، كقمت 
 حيث تمثؿ منيجي بذكر الشبية بعنكاف بارز، كالرد عمييا مف كجكه مختمفة.

كختامان أقكؿ: قد قضى ا تعالى بحكمتو أف ال عصمة لكتاب مف الخطأ كالنقص 
كالخمؿ كالسيك إال لكتابو العزيز، الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، تنزيؿ مف 

حميد، كال عصمة لبشر مف خمقو، إال لمف عصمو ا تعالى مف أنبيائو كرسمو عمييـ  حكيـ
الصبلة كالسبلـ، كعميو؛ فما كاف مف تكفيؽ فمف ا كحده، كما كاف مف نقص كتقصير فمف 
نفسي كمف الشيطاف. فمف كقع في ىذا البحث عمى خطأ أك نقص، فميبادر بنصحنا، كلو منا 

 ـ.كؿ التقدير كاالحترا
 الفصل الول

 أىمية السنة النعوية وحجيتيا
في حياتو   تكمف أىمية السنة النبكية بأنيا كثٌقت لنا كؿ ما قاـ بو رسكؿ ا 

كقبؿ مماتو: عبادتو كزىده، صيامو كقيامو، صبلتو كحٌجو، تسبيحو كذكره، دعاءه كابتيالو، 
بلقتو مع صحبو كزكجاتو، دعكتو كىجرتو، صمحو مع أعدائو كجياده، فتكحو كغزكاتو، كع

فبل دخف كال إظبلـ في جانب مف جكانب حياتو أك في سيرتو العطرة؛ فمـ يبؽ منيا شيئان إال 
كاف عندنا منو قبس كصمنا عف طريؽ صحابتو كالتابعيف كمف بعدىـ الركاة الثقات، الذيف 

لنصرة ىذا الديف نقمكا عنيـ، كدكنيا أئمة الحديث في كتبيـ التي حظيت بالرعاية كاالىتماـ 
 كسنة رسكلنا الكريـ عميو أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ.
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ف السنة أيضا مع اشتماليا عمى حياة رسكلنا الكريـ كتبياف جكانب حياتو تعد  كا 
ـْطُِؼ مصدرنا مف مصادر التشريع في ديننا العظيـ كمف األدلة عمى ذلؾ قكلو تعالى :  ]َوَمو َي

ـِ اهَلَقى[ ُسقَل َوُأوِِل األَْمِر ِمـُْؽْؿ َؽنِْن {  ، 3}الـَّجم: َط ـَ َآَمـُقا َأصِقُعقا اهللَ َوَأصِقُعقا اـرَّ َـِّذي و ا َ ]َيو َأَيُّ

ُسقِل إِْن ُؿـُْتْؿ ُتْمِمـُقَن بِوهلِل َواـَقْقِم اآلَِخِر َذـَِؽ َخْرٌ  وُه إَِغ اهللِ َواـرَّ ٍء َؽُردُّ ـُ َتـَوَزْطُتْؿ ِِف ََشْ  َوَأْحَس

ُؿُؽُؿ { ، 59}الـساء: [َتْلِويًَل  قُؽْؿ َوُيَعؾِّ ـَو ؽِقُؽْؿ َرُسقًَل ِمـُْؽْؿ َيْتُؾق َطَؾْقُؽْؿ َآَيوتِـَو َوُيَزؿِّ ]َؿََم َأْرَسْؾ

ُؿُؽْؿ َمو ََلْ َتُؽقُكقا َتْعَؾُؿقَن[  .{151}البؼرة: اـؽَِتوَب َواَِلْؽَؿَي َوُيَعؾِّ
أمران بالتزاـ السنة، كنييان عف كآيات أخرل عديدة كثيرة مبثكثة في كتاب ا، تحكم 

 تركيا أك البعد عنيا كتجنبيا.
 تحث عمى االلتزاـ بيديو كاتباع سنتو منيا :  ك أحاديث مف رسكلنا الكريـ 

: )إني قد تركت فيكـ شيئيف لف تضمكا بعدىما كتاب ا كسنتي، كلف   قاؿ 
اعني فقد أطاع ا كمف : )مف أط  . كأيضان قاؿ  (ُ)يتفرقا حتى يردا عمي الحكض( 

 ( .ِ)عصاني فقد عصى ا كمف أطاع أميرم فقد أطاعني كمف عصى أميرم فقد عصاني( 
: )يكشؾ أف يقعد الرجؿ منكـ عمى أريكتو يحدث بحديثي فيقكؿ:   كقاؿ أيضا 

نما حـر  بيني كبينكـ كتاب ا، فما كجدنا فيو حبلالن استحممناه كما كجدنا فيو حرامان حرمناه كا 
: )أال إني أكتيت الكتاب كمثمو معو اليكشؾ  كأيضان قكلو  (.ّ)كما حـر ا(   رسكؿ ا 

رجؿ شبعاف عمى أريكتو يقكؿ عميكـ بيذا القرآف فما كجدتـ فيو مف حبلؿ فأحمكه كما كجدتـ 
فيو مف حراـ فحرمكه أال ال يحؿ لكـ الحمار األىمي كال كؿ ذم ناب مف السبع كال لقطة 

عاىد إال أف يستغني عنيا صاحبيا كمف نزؿ بقـك فعمييـ أف يقركه فإف لـ يقركه فمو أف م
 .(ْ)يعقبيـ بمثؿ قراه( 

                                                           

 لبناف، بيركت، العممية، الكتب دار الصحيحيف، عمى المستدرؾ ا، عبد بف محمد ا عبد أبك الحاكـ، (ُ)
 .ِّٕٗ رقـ الجامع، صحيح في األلباني كصححو. َُِ ،ُج العمـ، كتاب ـ،َُٗٗ،ُط

 .ُّٖٓ، كمسمـ، كتاب اإلمارة، رقـ ُّٕٕمتفؽ عميو، أخرجو البخارم، كتاب األحكاـ، رقـ  (ِ)

 . كصححو.ُُٗ، صُـ، كتاب العمـ، جَُٗٗ، ُالمستدرؾ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط (ّ)

أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني، سنف أبي داكد، مؤسسة الكتب الثقافية، دار الجناف، بيركت،  (ْ)
 باني: صحيح.. كقاؿ األلَُٔ، كتاب السنة، باب لزـك السنة، ص ِـ، جُٖٖٗ، ُلبناف، ط



 

-ِٖٔ- 

كما أكردناه بالتأكيد قمة كغيض مف فيض مف األحاديث التي تحدثت عف السنة 
 كااللتزاـ بيا كاالقتداء بصاحبيا صمكات ا كسبلمو عميو.

ف لمسنة عبلقة مع كتاب ا تتمثؿ بأنيا حكت أحكاما عديدة غير مذككرة في  كا 
كتاب ا، أك تفصيبلن لما جاء في كتاب ا، أك مكافقان لما في كتاب ا كمؤكدان لو، كما 

 . (ُ)ذكر ذلؾ ابف القيـ رحمو ا في كتابو القيـ إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف 
ؿ أطبقت عمى ذلؾ استجابة  كقد أجمعت األمة اإلسبلمية عمى العمؿ بالسنة، ب

 .كلمرسكؿ األميف، كتقبؿ المسممكف السنة كما تقبمكا القرآف 
يتضح مٌما ذكر كىك قميؿ في إيفاء السنة حقيا، أنيا مف األىمية بمكاف ألف تحظى 
بالعناية الشديدة مف عمماء اإلسبلـ، كلتككف مقصدان ألعداء اإلسبلـ لمطعف فييا كالنيؿ منيا 

الذم تكفؿ بحفظو كرعايتو، كا جؿ كعبل يقيض ليذه األمة رجاالن  مف ديف ا  كبالتالي
 أشداء يذكدكف عف نبييـ كعف سنتو بكؿ ما أكتكا مف عمـ كقكة كبياف إلى يـك القيامة.

 الفصل الثاني
 السنة النعوية عين الحاقدين والجاىمين )قديما وحديثا(

منذ القدـ ككاف مف أكائؿ مف طعف بيا   كثر الطاعنكف بسنة الحبيب المصطفى 
الٌنٌظاـ كاليو تنسب الفرقة النظامية التي تتبع فرقة المعتزلة، كقد رد عميو ابف قتيبة في كتابو 

كما ألمح الشافعي في كتابو األـ عف قـك يردكف األخبار كميا،  (ِ)تأكيؿ مختمؼ الحديث 
 . (ّ)كذكر مناظرة لو مع مف ينسب الى العمـ منيـ 

كمف الفرؽ القديمة التي تستعمؿ العقؿ في الحكـ عمى السنة النبكية طائفة المعتزلة 
 ركف العقؿ أكؿ األدلة كىك الذم يميز بيف الحسف كالقبيح كأف األصكؿ ػػػػػػػػـ يعتبػػػػػػػػػؾ ألنيػػػػػكذل

                                                           

أبك بكر، شمس الديف أبي عبد ا، المعركؼ بابف قيـ الجكزية، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، دار  (ُ)
 .َِٖ-َِٕ، ص ِـ، جُّٕٗالجيؿ، بيركت، 

أبك شيية، محمد بف محمد، دفاع عف السنة كرد شبو المستشرقيف كالكتاب المعاصريف، مكتبة السنة،  (ِ)
 .ٕ، صُـ، طُٖٗٗ

الخطيب كالندكم كالسباعي، محب الديف كالسيد كمصطفى، دفاع عف الحديث النبكم كتفنيد شبيات  (ّ)
 .ٖٗخصكمو، مكتبة اإلماـ، مصر، ص



 

-ّٖٔ- 

 . (ُ)الخمسة الخاصة بيـ ىي ما كمؼ بو العباد 
كحذركا مف تعممو حتى قالكا بأنو ال حاجة إلى كقد ذـ أىؿ االعتزاؿ تعمـ الحديث 

 . (ِ)تعممو إذ العقكؿ تغني كاألذىاف تكتفي 
كقالكا بجكاز كقكع الكذب في الخبر المتكاتر، كالحجة العقمية عندىـ كفيمة بنسخ 
االخبار، ككاف مكقفيـ مف أحاديث اآلحاد بأنيا التي ال يعمـ أنيا صدؽ أك كذب كال يحتج 

ذا خالؼ الحديث العقؿ لـ يحتج بو، كفي باب العقيدة ال يؤخذ بو بيا في أمكر ال ديف، كا 
 مطمقا كيقبمكنو في األعماؿ كلكف بشركط .

كلؤلسؼ ىناؾ مف العمماء المعاصريف مف كافؽ المعتزلة ببعض ما ذىبكا إليو كذلؾ 
فاسدة بتقديميـ لمعقؿ عمى بعض األحاديث النبكية الشريفة بحجة تعارضيا مع معتقداتيـ ال
 كىػذا البحث الصغير ليس محبل لذكر ىؤالء العمماء أك المشايخ كذكر آرائيـ كالرد عمييا.

كلـ تكف الحممة عمى السنة النبكية كاليجـك عمييا في السابؽ كما ىي عميو اليـك 
فالحرب عمى اإلسبلـ باتت أشد كأقكل مما كانت عميو مف ذم قبؿ، كلـ يٌدخر أعداء اإلسبلـ 

لمحاربة ىذا الديف فغزكنا عسكريان كسياسيان كاقتصاديان كفكريان، كحتى في مناىج  أية كسيمة
تعميمنا بمنيج مدركس مخطط، ككصؿ األمر إلى المساس بديف ا كالطعف فيو، كلـ يكف 
ذلؾ خبط عشكاء، بؿ بشكؿ مدركس، كمؤتمرات المستشرقيف في ببلد المسمميف ىي قميؿ 

 اإلسبلـ. مما أعمف مف مؤتمراتيـ لحرب
ككاف لعدد كبير مف المستشرقيف كتب كمؤلفات لمطعف في اإلسبلـ، منيـ عمى 
سبيؿ المثاؿ ال الحصػر جكلد تسيير كشاخت كسكفاجيو كىكرفنس كمنتكجكمرم كغيرىـ 

 كثير.
كلـ يكف المستشرقكف كحدىـ ىـ مف حارب السنة كالسيرة النبكية كىـ كثر كسنذكر 

حقاى، بؿ إف بعض المسمميف كخاصة بعض ىؤالء المثقفيف، كانكا عددان مف شبييـ كتفنيدىا ال
أشد مف المستشرقيف كالمبشريف ىكل كعصبية كعداء لمسنة كأىميا، كزاد عمييا اإلسفاؼ في 

                                                           

 َُِ/ٔٗاألميف، محمد األميف، مكقؼ المدرسة العقمية مف السنة النبكية، مكتبة الرشد، الرياض، ص  (ُ)
 بتصرؼ.

 بتصرؼ. ُُّ-ُِّالمرجع السابؽ، ص (ِ)



 

-ْٖٔ- 

  العبارة المستشرؽ )كاتي( في تناكلو لمصحابة، كال سيما الصحابي الجميؿ أبك ىريرة 
كذلؾ كما صنع محمكد أبك رية في كتابو )أضكاء بألفاظ نابية عارية مف كؿ أدب كمركءة، 

 . (ُ)عمى السنة المحمدية( 
كىناؾ غير مف ذكر كثير، مثؿ أحمد أميف كعمي عبد الرازؽ كطو حسيف كغيرىـ، 
مف شٌكه السيرة النبكية، سكاء بكتب ليـ أك مقاالت، ككتابي فجر اإلسبلـ كضحى اإلسبلـ 

 ف.ألحمد أميف/ كعمى ىامش السيرة لطو حسي
 الفصل الثالث

 موقف المستشرقين ودعاة التغريب من السنة النعوية المطيرة
يعتبر المستشرقكف رأس الحربة في الحرب عمى اإلسبلـ مف الناحية الدينية أك 
الفكرية، فقد القت كتبيـ ركاجا لفترة مف الكقت ككجدت مف تأثر بيا مف أبناء المسمميف؛ بؿ 

يرددكنيا كيكتبكنيا كيبثكنيا بكتبيـ ككأنيا حؽ مطمؽ ال غبار كحتى اقتنعكا بأفكارىـ كأخذكا 
عميو كال دخف. لقد عمؿ الغرب المستعمر عمى إلغاء الشريعة اإلسبلمية ثـ التشكيؾ في 
مصادرىا كالطعف في صبلحيتيا حتى ال يعكد ليا المسممكف ثانية، ألف الغرب أدرؾ أف 

لة اإلسبلـ ككصمكا إلى عقر ديار الغرب المسمميف بتمسكيـ بالشريعة استطاعكا نشر رسا
 . (ِ)فتحان أك دعكة كنشران لديف ا 

كلـ يقتصر عمؿ المستشرقيف عمى الطعف بالسنة فقط؛ بؿ بصاحبيا عميو أفضؿ 
الصبلة كأتـ التسميـ، فقالكا: إف الكحي مف ا ىك الكحي النفسي كما قاؿ برككمماف، ككصؼ 

ئلصبلح االجتماعي ليصمح بو حاؿ مجتمعو في مكة كما ظاىرة الكحي أيضا بأنو ظاىرة ل
ذكر مكنتكجمرم ككجريمي، ككصفكىا كذلؾ بأنيا أمراض عقمية كنفسية مصاب بيا الرسكؿ 

   كما قاؿ تسيير كغيره مف المستشرقيف قاتميـ ا(ّ) . 

                                                           

 .ٖأبك شيبة، دفاع عف السنة، ص  (ُ)

ـ، ُٗٗٗ، ُمحمد، د.بياء الديف، المستشرقكف كالحديث النبكم، دار النفائس، عماف، األردف، ط (ِ)
 .ِٗص

 بتصرؼ. َْٕ/ْْٔ/َْٓاألميف، مكقؼ المدرسة العقمية مف السنة النبكية، ص  (ّ)



 

-ٖٔٓ- 

كطعنا بالكحي الذم ينطؽ   كفي محاكالتيـ المحمكمة لمطعف بالنبي المعصـك 
 . (ُ)كا: إف الكحي مقتبس مف العقائد كالديانات القديمة بو قال

؛ بؿ كطعنكا  (ِ)كادعى برككمماف أف الكحي كيانة كقاؿ تكلستكؼ إنو أسطكرة 
 ليقممكا مف ىيبتو في أمتو فرد ا كيدىـ في نحكرىـ بحمد ا.  بشخصو الكريـ 

ف ىما: كتاب أصكؿ كمف أىـ دراسات المستشرقيف في الحديث النبكم الشريؼ كتابا
الشريعة المحمدية لشاخت الذم طعف باألحاديث خاصة الفقيية منيا، كخمص بيذا الطعف 
في نياية المطاؼ إلى أنو ليس ىناؾ حديث كاحد صحيح في أبكاب الفقو، كقد سبقو في 
الكتابة عف األحاديث كالطعف فييا المستشرؽ جكلد تسيير في كتابو دراسات إسبلمية الذم 

شكؾ في صحة األحاديث كنقميا ككصكليا إلينا، كالكتاباف المشار إلييما آنفان ركناف كاف ي
أساسياف لمطعف كالدس لدل المستشرقيف في ىذا الباب، كقد تأثر بيما البعض مف أبناء 

أك ممف كتبكا عف اإلسبلـ كلـ يكف ليـ باع طكيؿ  (ّ)المسمميف ممف درسكا الثقافة الغربية 
 في الشريعة.

 ل الراععالفص
 أمثمة عمى افترا اتيم والرّد عمييا

إف المستشرقيف كأعداء اإلسبلـ مف ليبرالييف كحداثييف كعممانييف كغيرىـ كثير ما 
برحكا طعنان بديف ا، كيسعكف في اقتناص الخطأ كالزلؿ مف البعض كليس مف الشريعة 

يـ كباف باطميـ كخاب السمحاء أك السنة المطيرة، كمع ذؾ رد ا كيدىـ كانكسرت شككت
مسعاىـ بحمد ا، فا المتكفؿ بحفظ دينو كنصرتو يييئ مف يدافع عف دينو كشرعو كتابة 

 كمقالة كخطابة، فالحمد  عمى نعمائو.
نذكر ىنا بعضاى مف الشبو كالرد عمييا مع االختصار في ذكر الشبو كحتى في الرد 

ناؾ الكثير مف الكتب صنفت بيذا المجاؿ، عمييا، فالمجاؿ ال يسمح بالتكسع في ذلؾ، كى
 يمكف الرجكع إلييا لمف أراد االستزادة.

                                                           

 .ُّٓالمرجع السابؽ، ص  (ُ)

 رؼ.بتص ُِٓ/ُٗٓالمرجع السابؽ، ص  (ِ)

 .َِ-ُٗمحمد، المستشرقكف كالحديث النبكم، ص (ّ)



 

-ٖٔٔ- 

كركز عمى   السنة النبكية لـ تدكف إال بعد مئتي سنة مف كفاة الرسكؿ  الشعية الولى :
ذلؾ المستشرؽ جكلد تسيير في كتابو دراسات إسبلمية، ككذلؾ شبرنجر في كتابو الحديث 

ف أكرد ذلؾ، كارادكا بيذا إضعاؼ ثقة الناس بالسنة النبكية كحجيتيا عف العرب، كغيرىما مم
 . كصحة نقميا ككصكليا لنا مف الرسكؿ 

 والرد عمييا في نقاط رئيسة:
، كشمؿ قسمان كبيران مف  إف تدكيف الحديث قد بدأ منذ العيد األكؿ في عصر النبي  -ُ

يث مف نصكص تاريخية مبثكثة الحديث، كما يجده المطالع لمكتب المؤلفة في ركاة الحد
في تراجـ ىؤالء الركاة، تثبت كتابتيـ لمحديث بصكرة كاسعة جدان، تدؿ عمى انتشار 

 التدكيف ككثرتو البالغة بشكؿ مبكر.
إف تصنيؼ الحديث عمى األبكاب في المصنفات كالجكامع ىي مرحمة متطكرة كمتقدمة  -ِ

يجرة بكثير، فتـ في أكائؿ القرف لم ََِجدان في كتابة الحديث، كقد تـ ذلؾ قبؿ سنة 
ىػ، بدليؿ الكاقع الذم بيف لنا ذلؾ، فيناؾ جممة مف ىذه  َُّػ  َُِالثاني، بيف سنة 

الكتب مات مصنفكىا في منتصؼ المائة الثانية تقريبان، مثؿ جامع معمر بف راشد 
ىػ(، كجامع سفياف الثكرم َُٓىػ(، كابف جريج )ُْٖىػ( كىشاـ بف حساف )ُْٓ)
 ىػ(، كغيرىا كثير.ُُٔ)

إف عمماء الحديث كضعكا شركطان لقبكؿ الحديث، تكفؿ نقمو عبر األجياؿ بأمانة كضبط،  -ّ
، فيناؾ شركط اشترطكىا في الراكم تضمف فيو  حتى ييؤدَّل كما سيًمع مف رسكؿ ا 

غاية الصدؽ كالعدالة كاألمانة، مع اإلدراؾ التاـ لتصرفاتو كتحمؿ المسئكلية، كما أنيا 
تضمف فيو قكة الحفظ كالضبط بصدره أك بكتابو أك بيما معان، مما يمكنو مف استحضار 
الحديث كأدائو كما سمعو، كيتضح ذلؾ مف الشركط التي اشترطيا المحدثكف لمصحيح 
كالحسف كالتي تكفؿ ثقة الركاة، ثـ سبلمة تناقؿ الحديث بيف حمقات اإلسناد، كسبلمتو 

كدقة تطبيؽ المحدثيف ليذه الشركط كالقكاعد في الحكـ  مف القكادح الظاىرة كالخفية،
عمى الحديث بالضعؼ لمجرد فقد دليؿ عمى صحتو، مف غير أف ينتظركا قياـ دليؿ 

 مضاد لو.



 

-ٖٕٔ- 

إف عمماء الحديث لـ يكتفكا بيذا، بؿ كضعكا شركطان في الركاية المكتكبة لـ يتنبو ليا  -ْ
ية المكتكبة شركط الحديث الصحيح، أكلئؾ المتطفمكف، فقد اشترط المحدثكف في الركا

كلذلؾ نجد عمى مخطكطات الحديث تسمسؿ سند الكتاب مف راكو إلى آخر حتى يبمغ 
مؤلفو، كنجد عمييا إثبات السماعات، كخط المؤلؼ أك الشيخ المسمىع الذم يركم النسخة 
عف نسخة المؤلؼ أك عف فرعيا، فكاف منيج المحدثيف بذلؾ أقكل كأحكـ كأعظـ حيطة 

 مف أم منيج في تمحيص الركايات كالمستندات المكتكبة.
إف البحث عف اإلسناد لـ ينتظر مائتي سنة كما كقع في كبلـ الزاعـ، بؿ فتش الصحابة  -ٓ

ىجرية لصيانة الحديث مف  ّٓعف اإلسناد منذ العيد األكؿ حيف كقعت الفتنة سنة 
ألسانيد، حيث رحمكا إلى الدس، كضرب المسممكف لمعالـ المثؿ الفريد في التفتيش عف ا

شتى اآلفاؽ بحثان عنيا كاختباران لركاة الحديث، حتى اعتبرت الرحمة شرطان أساسيان لتككيف 
 المحدث.

إف المحدثيف لـ يغفمكا عما اقترفو الكضاعكف كأىؿ البدع كالمذاىب السياسية مف  -ٔ
لكافمة لصيانة االختبلؽ في الحديث، بؿ بادركا لمحاربة ذلؾ باتباع الكسائؿ العممية ا

السنة، فكضعكا القيكد كالضكابط لركاية المبتدع كبياف أسباب الكضع كعبلمات الحديث 
 المكضكع.

إف ىذا التنكع الكثير لمحديث ليس بسبب أحكالو مف حيث القبكؿ أك الرد فقط، بؿ إنو  -ٕ
يتناكؿ إضافة إلى ذلؾ أبحاث ركاتو كأسانيده كمتكنو، كىك دليؿ عمى عمؽ نظر 

حكاـ أىمو لو تقاسيمو المحدث يف كدقة بحثيـ، فإف مما يستدؿ بو عمى دقة العمـ كا 
 كتنكيعاتو، بؿ ال ييعد عممان ما ليس فيو تقسيـ أقساـ كتنكيع أنكاع ؟!!.
 . (ُ)فظير بذلؾ تيافت ىذه الشبية كبعدىا عف المكضكعية كالمنيجية 

                                                           

بكقريف، أحمد محمد، الرد عمى شبيات المستشرقيف حكؿ السنة النبكية المطيرة، بحث منشكر عمى مكقع  (ُ)
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و الشبية الثانية : إف ا تعالى تكفؿ بحفظ كتابو  وؽُِظقَن[]إِكَّ ـَُف ََلَ و  ْؿَر َوإِكَّ ـْـَو اـذِّ ـُ َكزَّ  َكْح

، كلـ يتكفؿ بحفظ السنة فيي غير محفكظة كالخطأ يدخؿ ليا كال تعتبر دليبل  {9}احلجر:
 كالقرآف.

كما أراد ليذه الشريعة البقاء كالحفظ، أراد سبحانو أيضان  الرد عمى ىذه الشبية : إف ا 
إال بما يطيقكف، كال يمحقيـ فيو مشقة شديدة، فمف المعمـك أف أال يكمؼ عباده مف حفظيا 

العرب كانكا أمة أمٌية، ككاف يندر فييـ الكتبة، ككانت أدكات الكتابة عزيزة كنادرة، حتى إف 
بيف أصحابو بعد   القرآف كاف يكتب عمى جريد النخؿ كالعظاـ كالجمكد، كقد عاش النبي 

في غاية الصعكبة  البعثة ثبلثنا كعشريف سنة، كليذا كاف التكميؼ بكتابة الحديث كمو أمرا ن
كًلما يحتاجو ىذا العمؿ مف   كالمشقة، ألنو يشمؿ جميع أقكالو كأفعالو كأحكالو كتقريراتو 

تفرغ عدد كبير مف الصحابة لو، مع األخذ في االعتبار أف الصحابة كانكا محتاجيف إلى 
إلى ا، كفي الجياد في سبيؿ ا، كأنيـ لـ السعي في مصالحيـ كمعايشيـ، كفي الدعكة 

يككنكا جميعا يحسنكف الكتابة، بؿ قمة منيـ، فكاف تركيز ىؤالء الكتبة مف الصحابة عمى 
 كتػابة القرآف دكف غيره حتى يؤدكه لمف بعدىـ تامنا مضبكطنا ال ييٍنقص منو حرؼ.

يئان فشيئان حتى جمع كمف أجؿ ذلؾ اقتصر التكميؼ عمى كتابة ما ينزؿ مف القرآف ش
القرآف كمو في الصحؼ. ككاف الخكؼ مف حدكث المبس عند عامة المسمميف فيختمط القرآف 

أحد األسباب  -كخصكصان في تمؾ الفترة المبكرة التي لـ يكتمؿ فييا نزكؿ الكحي  -بغيره 
 الميمة التي منعت مف كتابة السنة.

ا حصؿ لحفاظ القرآف ، فقد ثـ إنو لـ يحصؿ لحفاظ السنة في عيد الصحابة م
استحرَّ القتؿ بحفاظ القرآف مف الصحابة، أما السنة فإف الصحابة الذم رككا الحديث عف 

 كانكا كثرنا، كلـ يحصؿ أف استحر القتؿ فييـ قبؿ تمقي التابعيف عنيـ .  رسكؿ ا 
كميا  كمف األسباب أيضان أف السنة كانت متشعبة الكقائع كاألحداث فبل يمكف جمعيا

بيقيف، كلك جمع الصحابة ما أمكنيـ فمربما كاف ذلؾ سببان في رد مف بعدىـ ما فاتيـ منيا؛ 
 ظنان منيـ أف ما جمع ىك كؿ السنة.



 

-ٖٔٗ- 

ثـ إف جمعيا في الكتب قبؿ استحكاـ أمر القرآف كاف عرضة ألف ييقًبؿ الناس عمى 
يؽ الركاية، كبعض الكتابات تمؾ الكتب، كيدعكا القرآف، فمذلؾ رأكا أف يكتفكا بنشرىا عف طر 

 الخاصة.
أضؼ إلى ذلؾ أف القرآف يختمؼ عف السنة مف حيث أنو متعبد بتبلكتو، معجز في 
نظمو كال تجكز ركايتو بالمعنى، بؿ ال بد مف الحفاظ عمى لفظو المنزؿ، فمك ترؾ لمحكافظ 

سنة المقصكد فقط لما أمف أف يزاد فيو حرؼ أك ينقص منو، أك تبدؿ كممة بأخرل، بينما ال
منيا المعنى دكف المفظ، كلذا لـ يتعبد ا الخمؽ بتبلكتيا، كلـ يتحداىـ بنظميا، كتجػكز 
 ركايتيا بالمعنى، كفي ركايتيا بالمعنى تيسير عمى األمة كتخفيؼ عنيا في تحمميا كآدائيا. 

ُسقُل ]َيو الديف كمو كشيد ا لو بيذا الببلغ فقاؿ سبحانو :  كقد بمَّغ النبيُّ  و اـرَّ َ َأَيُّ

ـَ اــَّوِس[ ـََتُف َواهللُ َيْعِصُؿَؽ ِم ًَ ِرَسو ْغ َؽ َوإِْن ََلْ َتْػَعْؾ َؽََم َبؾَّ ـْ َربِّ ـَْقَؽ ِم ْغ َمو ُأْكِزَل إِ ،  {67}املائدة: َبؾِّ
  ككجكد السنة بيف األمة جنبان إلى جنب مع القرآف الكريـ فيو أبمغ داللة عمى تبميغ الرسكؿ 

كما زعـ الزاعمكف ، بؿ يعمـ   متو كبالتالي لـ يضع نصؼ ما أكحاه ا إلى نبيو إياىا أل
كانكا يتمتعكف بحكافظ قكية، كقمكب كاعية، كذكاء مفرط، مما   الجميع أف الصحابة 

ليـ في   أعانيـ عمى حفظ السنة كتبميغيا كما سمعكىا، مستجيبيف في ذلؾ لحث نبييـ 
م ك غيره بقكلو )نضر ا امرءنا سمع مني مقالة فحفظيا فأداىا الحديث الذم ركاه الترمذ

مف حفظ السنة كتبميغيا،   كما سمعيا فرب مبمغ أكعى مف سامع(. فتـ ما أراده النبي 
 . (ُ)قد بمغ ديف ا عز كجؿ كامبلن كلـ ينقص منو شيئان  كيككف بذلؾ 

ككؿ حكـ محتاج إليو كاستدلكا بقكلػو الشبية الثالثة : قكليػـ بأف كتاب ا حكل كؿ شيء 
ٍء[تعالى:  ـْ ََشْ ْصـَو ِِف اـؽَِتوِب ِم ـْـَو َطَؾْقَؽ كقكلو تعالى أيضا  {38}األنعام: ]َمو َؽرَّ ]َوَكزَّ

ى ـِْؾُؿْسؾِِؿَع[ ًي َوُبْػَ ٍء َوُهًدى َوَرْْحَ فمـ الحاجػة لمسنة  {89}الـحل: اـؽَِتوَب تِْبَقوًكو ـُِؽؾِّ ََشْ
 ؟ .النبكية

                                                           

بكقريف، أحمد محمد، الرد عمى شبيات المستشرقيف حكؿ السنة النبكية المطيرة، بحث منشكر عمى مكقع  (ُ)
 بحكث كدراسات عمى شبكة اإلنترنت، 
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ْصـَو ِِف الرد عمى ىذه الشبية : يرل بعضيـ أف المراد مف الكتاب في قكلو تعالى:   ]َمو َؽرَّ

ٍء[ ـْ ََشْ ىك المكح المحفكظ، فإنو الذم حكل كؿ شيء، كاشتمؿ عمى  {38}األنعام: اـؽَِتوِب ِم
ا، جميع أحكاؿ المخمكقات كبيرىا كصغيرىا، جميميا كدقيقيا، ماضييػا كحاضرىا كمستقبمي

ىذه الجممة عقب قكلو  عمى التفصيؿ التاـ، بداللة سياؽ اآلية نفسيا حيث ذكر ا 
ـُُؽْؿ[سبحانو :  ـَوَحْقِف إَِلَّ ُأَمٌؿ َأْمَثو ٍي ِِف األَْرِض َوََل َصوئٍِر َيطُِر بَِج ـْ َدابَّ أم   {38}األنعام: ]َوَمو ِم

آجالكـ كأعمالكـ كؿ ذلؾ مسطكر مكتكب مكتكبة أرزاقيا كآجاليا كأعماليا كما كتبت أرزاقكـ ك 
 في المكح المحفكظ ال يخفى عمى ا منو شيء.

أقكؿ: كعمى التسميـ بأف المراد بالكتاب في ىذا اآلية القرآف، كما ىك في اآلية  
ٍء[ الثانية كىي قكلو سبحانو :   ـْـَو َطَؾْقَؽ اـؽَِتوَب تِْبَقوًكو ـُِؽؾِّ ََشْ عنى أنو فالم {89}الـحل:]َوَكزَّ

 لـ يفرّْط في شيء مف أمكر الدّْيف كأحكامو، كأنو بيَّنيا جميعان بيانان كافيان.
كلكف ىذا البياف إما أف يككف بطريؽ النص مثؿ بياف أصكؿ الديف كعقائده كقكاعد 
األحكاـ العامة، فبيَّف ا في كتابو كجكب الصبلة كالزكاة كالصـك كالحج، كًحؿّْ البيع 

ٍرمة أكؿ الخبائث عمى جية اإلجماؿ كالنكاح، كحرم با كالفكاحش، كًحؿّْ أكؿ الطيبات كحي ة الرّْ
، كتىرىؾ بياف التفاصيؿ كالجزئيات   . كالعمـك

ير : " ال تحدثكنا إال بالقرآف قاؿ : كا  كليذا لما قيؿ لميطىرّْؼ بف عبد ا بف الًشخّْ
 لقرآف".ما نبغي بالقرآف بدالن كلكف نريد مف ىك أعمـ منا با

كركم عف عمراف بف حصيف أنو قاؿ لرجؿ يحمؿ تمؾ الشبية : إنؾ امرؤ أحمؽ 
أتجد في كتاب ا الظير أربعان ال يجير فييا بالقراءة، ثـ عدد إليو الصبلة كالزكاة كنحك 
ف السنة تفسر ذلؾ "  ىذا، ثـ قاؿ أتجد ىذا في كتاب ا مفسَّرا، إف كتاب ا أبيـ ىذا كا 

ما أف ي ككف بياف القرآف بطريؽ اإلحالة عمى دليؿ مف األدلة األخرل التي اعتبرىا الشارع كا 
جان عمى خمقو. جى  في كتابو أدلة كحي

فكؿ حكـ بينتو السنَّة أك اإلجماع أك القياس أك غير ذلؾ مف األدلة المعتبرة، 
ف جميع أحكاـ فالقرآف مبىيّْف لو حقيقة، ألنو أرشد إليو كأكجب العمؿ بو، كبيذا المعنى تكك 

 الشريعة راجعة إلى القرآف.



 

-ُٔٗ- 

فنحف عندما نتمسؾ بالسنة كنعمؿ بما جاء فييا إنما نعمؿ في الحقيقة بكتاب ا 
: " لعف ا الكاشمات كالمستكشمات  تعالى، كليذا لما قاؿ عبد ا بف مسعكد 

ني أسد يقاؿ ليا أـ كالمتنمصات كالمتفمجات لمحسف، المغيرات خمؽ ا " بمغ ذلؾ امرأة مف ب
يعقكب، فجاءت إليو كقالت : إنو بمغني عنؾ أنؾ لعنت كيت ككيت، فقاؿ كما لي ال ألعف 

كمف ىك في كتاب ا، فقالت : لقد قرأت ما بيف المكحيف فما كجدت   مف لعف رسكؿ ا 
ُسقُل َؽُخُذوُه َوَمو ََنَوُؿْؿ ]َوَمو َآَتوُؿُؿ اـرَّ فيو ما تقكؿ، قاؿ : لئف كنت قرأتيو لقد كجدتيو أما قرأًت 

 . (ُ)؟! قالت : بمى، قاؿ : فإنو قد نيى عنو  {7}احلرش: َطـُْف َؽوْكَتُفقا[
ًكي أف الشافعي رحمو ا كاف جالسان في المسجد الحراـ فقاؿ : ال تسألكني عف  كحي

ٍنبيكر ؟ شيء إال أجبتكـ فيو مف كتاب ا تعالى، فقاؿ رجؿ : ما تقكؿ في الميٍحًرـ إذ ا قتؿ الزُّ
]َوَمو َآَتوُؿُؿ فقاؿ ال شيء عميو ؟ فقاؿ : أيف ىذا في كتاب ا ؟ فقاؿ : قاؿ ا تعالى : 

ُسقُل َؽُخُذوُه َوَمو ََنَوُؿْؿ َطـُْف َؽوْكَتُفقا[ في الحديث الذم ركاه   ، ثـ ذكر إسنادان إلى النبي  اـرَّ
خمفاء الراشديف مف بعدم(، ثـ ذكر إسنادان إلى الترمذم، أنو قاؿ : )عميكـ بسنتي كسنة ال

ٍنبيكر " فأجابو مف كتاب ا.  عمر   أنو قاؿ " لمميٍحًرـ قتؿ الزُّ
قاؿ اإلماـ الخطابي رحمو ا " أخبر سبحانو أنو لـ يغادر شيئا مف أمر الديف لـ 

ًمٌي تناكلو ال ، إال أف البياف عمى ضربيف : بياف جى ذكر نصان كبياف خًفٌي يتضمف بيانىو الكتابي
اشتمؿ عميو معنى التبلكة ضمنان، فما كاف مف ىذا الضرب كاف تفصيؿ بيانو مكككالن إلى 

ُروَن[كىك معنى قكلو سبحانو:  النبي  ُفْؿ َيَتَػؽَّ ـََعؾَّ ـَْقِفْؿ َو َل إِ َـّوِس َمو ُكزِّ َ ـِؾ ، {44}الـحل: ]ـُِتَبعِّ
كجيي البياف " ، كبذلؾ يتبيف ضبلؿ ىؤالء كسكء فمف جمع بيف الكتاب كالسنة فقد استكفى 

  (ِ)فيميـ كتيافت شبياتيـ، كأنو ال منافاة بيف حجية السنة كبيف ككف القرآف تبيانان لكؿ شيء

                                                           

 ْـ، جُٕٖٗ، ّالبخارم، محمد بف إسماعيؿ، صحيح البخارم، دار ابف كثير، بيركت، لبناف، ط (ُ)
 .ُّٖٓص

ة، بحث منشكر عمى مكقع بكقريف، أحمد محمد، الرد عمى شبيات المستشرقيف حكؿ السنة النبكية المطير  (ِ)
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الشبية الرابعة : قكؿ المستشرقيف بالكضع في الحديث كاستدلكا بذلؾ عمى كجكد األحاديث 
كاؿ قادمة كأحداث أراضي كبقاع مف األرض التي تتحدث عف األمكر الغيبية التي تنبأت بأح

كفضميا كما قاؿ )جكينبؿ(، كقكلو أيضا بكجكد أخطاء تاريخية في عدد مف األحاديث، 
 ككجكد أحاديث متناقضة في عدد مف المكاضيع.

بمعرفة الغيب كنفى ذلؾ عف جميع الخمؽ فقاؿ  الرد عمى ىذه الشبية: لقد اختص ا 
وَن ُيْبَعُثقَن[]ُؾْؾ ََل َيْعؾَ تعالى :  ََمَواِت َواألَْرِض اـَغْقَى إَِلَّ اهللُ َوَمو َيْشُعُروَن َأيَّ ـْ ِِف اـسَّ  ُؿ َم

حتى إف رسكلنا الكريـ عميو أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ نفى عممو بالغيب فقاؿ { 65}الـؿل:
ا إَِلَّ مَ تعالى في كتابو  ًُ َأْطَؾُؿ اـَغْقَى ]ُؾْؾ ََل َأْمؾُِؽ ـِـَْػِِس َكْػًعو َوََل ََضًّ ـَْق ُؿـْ و َشوَء اهللُ َو

قُء إِْن َأَكو إَِلَّ َكِذيٌر َوَبِشٌر ـَِؼْقٍم ُيْمِمـُقَن[ ـَِل اـسُّ ـَ اخَلْرِ َوَمو َمسَّ ، { 188}األعراف: ََلْسَتْؽَثْرُت ِم
ؿ كلكف ا جؿ جبللو قاؿ أيضا بمحكـ التنزيؿ أنو يطمع عمى غيبو مف يشاء مف عباده فقا

ـْ َبْعِ يَ تعالى :  ُف َيْسُؾُؽ ِم ـْ َرُسقٍل َؽنِكَّ ـِ اْرَتَه ِم َدْيِف ]َطوَِلُ اـَغْقِى َؽََل ُيْظِفُر َطَذ َؼْقبِِف َأَحًدا * إَِلَّ َم

ـََدَْيِْؿ َوَأْحَص  ِْؿ َوَأَحوَط بََِم  ـْ َخْؾِػِف َرَصًدا * ـَِقْعَؾَؿ َأْن َؾْد َأْبَؾُغقا ِرَسوََلِت َرِّبِّ ٍء َطَدًدا[َوِم   ُؿؾَّ ََشْ

 .  {28-26}اجلّن:
ف أحاديث الغيب المنقكلة عف رسكؿ ا  صحيحة متكاترة في أغمبيا، كيبمغ   كا 

عدد منيا التكاتر بمفرده كأحاديث الدجاؿ، كالمسممكف لـ يأخذكا ىذه األحاديث دكف فحص 
 كتحقؽ فمنيا الصحيح كمنيا المكضكع.
قائع التاريخية ففي الصحيح مف كتب السنة الكثير مف أما بالسنة لؤلحاديث ذات الك 

]إِْن ُهَق إَِلَّ كيقكؿ ا تعالى في كتابو   ىذه األحاديث تمقتيا األمة بالقبكؿ عف رسكؿ ا 

كقد اعتمد أىؿ العمـ عمى ىذه األحاديث كدكنكىا في كتب التاريخ { 4}الـَّجم: َوْحٌل ُيقَحك[
لحكـ عمييا فما كافؽ الحديث أخذكه كما خالفو ردكا كما ىك لبياف األحاديث التاريخية ا

: )ال تصدقكا أىؿ   مسككت عنو سكتكا عنو، كقد عمؽ ابف حجر عمى حديث رسكؿ ا 
فقاؿ : أم إذا كاف ما يخبركنكـ بو محتمبل لئبل يككف في نفس  (ُ)الكتاب كال تكذبكىـ( 

                                                           

 .َُّٔص  ْالبخارم، صحيح البخارم، ج (ُ)
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الحرج كلـ يرد النيي عف تكذيبيـ فيما كرد  األمر صدقا فتكذبكه أك كذبا فتصدقكه فتقعكا في
، كىذا نيج عمماء اإلسبلـ في  (ُ)شرعنا بخبلفو كال عف تصديقيـ فيما كرد شرعنا بكفاقو 

اثبات الكقائع التاريخية الكاردة بيا األدلة، كلـ يذكر المستشرقكف األخطاء الفادحة التي كقعت 
جكد أحاديث مكضكعة في ىذا الباب كلكف مف األحاديث في األحداث التاريخية كال ينكر ك 

 . (ِ)عمماء اإلسبلـ بينكا ضعفيا أك كضعيا مما ضحد شبو المستشرقيف كحججيـ
الشبية الخامسة : إف بيف السنة كالقرآف تعارضان في الكثير، كما يزعمكف أف السنة تتعارض 

خذ بالسنة أم فيما بينيا كيرتبكف عمى ذلؾ النتيجة التي قدمكا ليا بأنو ال داعي لؤل
  باألحاديث النبكية.

إف عمماءنا األفاضؿ كقفكا أماـ شبية التعارض المزعكمة ىذه سكاء الرد عمى ىذه الشبية : 
كانت تعارضان مزعكما بيف القرآف كالحديث أك بيف األحاديث بعضيا مع بعض كمف أمثمة 

لقرآف بقراءة ما تيسر التعارض األكؿ حسب زعميـ أم التعارض بيف القرآف كالسنة أف يأمر ا
ـَ اـُؼْرَآِن[مف القرآف في الصبلة في قكلو  َ ِم ثـ يقكؿ الحديث   {20}املزمل: ]َؽوْؾَرُءوا َمو َتَقَّسَّ

     فنقكؿ ببساطة شديدة إف ىذا األمر  (ّ)النبكم : )ال صبلة لمف لـ يقرأ بفاتحة الكتاب( 
كىذا األمر مف بديييات عمـك  ال يمكف أف يككف تعارضان أبدان، ك لكنو تخصيص لمعاـ

َم  الشريعة فأمر القرآف عاـ خصصتو السنة النبكية كمثمو قكؿ القرآف ]َوَأَحؾَّ اهللُ اـَبْقَع َوَحرَّ

َبو[ فيك عاـ في كؿ أنكاع البيع لكف يجئ الحديث النبكم ليخصص أنكاعان { 275}البؼرة: اـرِّ
بمثؿ كيدا بيد كالفضؿ ربان بالذىب مثبل )الذىب   بعينيا بطريقة بعينيا في البيع فيقكؿ :

كال تعارض ألف السنة ىي البياف التفصيمي لما يجمؿ في القرآف كما تصرح اآلية  (ْ)إلخ(
ُروَن[ ُفْؿ َيَتَػؽَّ ـََعؾَّ ـَْقِفْؿ َو َل إِ َ ـِؾـَّوِس َمو ُكزِّ ْؿَر ـُِتَبعِّ ـَْقَؽ اـذِّ ـْـَو إِ  . { 44}الـحل: ]َوَأْكَز

                                                           

 .َُٕص ٖني، فتح البارم شرح صحيح البخارم، جالعسقبل (ُ)

 ، بتصرؼ.ٗٗ-ٖٗاألميف، مكقؼ المدرسة العقمية مف السنة النبكية، ص (ِ)

 ِالترمذم، محمد بف عيسى أبك عيسى، سنف الترمذم، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، ج (ّ)
 . كقاؿ: حسف صحيح.ُٓص

 .ِٕٔص ِالبخارم، صحيح البخارم، ج (ْ)
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ني؛ أم تعارض حديث مع حديث، ما ركل عف استحباب الكضكء كمف النكع الثا
)مف أكؿ لحـ جزكر فميتكضأ، كتكضأكا فيما مست   بعد األكؿ مف طعاـ مستو النار مثؿ :

ىك ترؾ الكضكء مما   النار( ثـ جاء الحديث اآلخر فكاف آخر األمريف مف رسكؿ ا 
الحكـ في الحديث الذم سبقو فيك  مست النار فبل تعارض ىنا، كلكف الحديث األخير غير

 ما يسميو عمماء الحديث النسخ أم تغيير المتأخر لمحكـ المتقدـ كال تعارض في ذلؾ.
]َوهلِل َطَذ  كمسائؿ كثيرة قد تحدث شبية كاستثناء الخاص مف العاـ كقكلو تعالى :

ْقِف َسبِقًَل[ ـَ ـِ اْسَتَطوَع إِ ًِ َم ثـ يأتي الحديث ليقيد حج النساء  {97}آل عؿران: اــَّوِس ِحجُّ اـَبْق
باشتراط أف يككف مع المرأة محـر )ال يحؿ المرأة تؤمف با كاليـك اآلخر أف تسافر سفرا 

 (ُ)يككف ثبلثة أياـ فصاعدان إال كمعيا أبكىا أك ابنيا أك زكجيا أك أخكىا أك ذك محـر منيا( 
  فيذا استثناء لمخاص مف العاـ كأيضا ال تعارض فيو.

يذه المسائؿ كغيرىا قد عنى بدراستيا كتكضيحيا عمماء السنة كأفردكا ليا ف
التصانيؼ المختمفة التي حكلتيا مف مكاطف اشتباه أك مآخذ كما يتممس الكارىكف إلى حيث 
أصبحت جميعيا مصدر سعة كثراء كرفع لمحرج عف اإلنساف في التشريع اإلسبلمي يحسب 

 لو كال يعاب عميو.
اختبلؼ المحدثيف في التكثيؽ كالتضعيؼ، لقد اعتبر الطاعنكف اختبلؼ :  الشبية السادسة

عمماء الحديث في تكثيؽ الرجاؿ كتضعيفيـ مطعنان في منيجيـ، كيمـز مف ذلؾ أف يكثقكا مف 
ال يستحؽ التكثيؽ، كيضعفكا مف ال يستحؽ التضعيؼ، كينتج عنو تصحيح أحاديث لـ تبمغ 

 ير مف األحاديث بالصحة كىي ليست كذلؾ.درجة الصحة، كلذلؾ حكمكا عمى كث
إف ما كضعو عمماء الحديث مف قكاعد كأصكؿ ثابتة لتكثيؽ الركاة الرد عمى ىذه الشبية : 

نما  كتضعيفيـ ينفي ما قالكا، كلـ ينطمقكا رحميـ ا في تعديؿ الركاة كتجريحيـ مف ىكل، كا 
: "إف ىذا العمـ ديف فانظركا عمف كانكا يفعمكف ذلؾ حسػبة  كتدينػان، كلذلؾ كثر قكليـ

 تأخذكف دينكـ".

                                                           

 .َُّْصحيح مسمـ، كتاب الحج، رقـ  (ُ)
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كلقد قاـ عمـ عظيـ كضعت لو القكاعد كأسست لو األسس، كجعؿ مقياسان دقيقان 
ضبطت بو أحكاؿ الركاة مف حيث التكثيؽ كالتضعيؼ، ذلؾ ىك "عمـ الجرح كالتعديؿ" الذم 

 ال نظير لو عند أمة مف األمـ.
مبيكران أماـ ىذا العمـ فائًؽ الدقة، البالغ  كالذم يطالع كتب عمـك الحديث يقؼ

نما بذلت فيو جيكد، كتعبت  اإلحكاـ، الذم ال يمكف أف يككف كضع صدفة أك جاء عفكان، كا 
 فيو أجساـ، كسيرت فيو أعيف حتى بمغ إلى قمة الحسف كمنتيى الجكدة.

طركح كنتناكؿ مف ىذا العمػـ ثبلثػة أسئمة يتضح مف خبلليػا فساد ىذا الزعـ الم
 كبطبلنو.

 أكالن: مف ىك الراكم الذم يقبؿ حديثو؟.
 ثانيان: كيؼ يكثؽ؟.

 ثالثان: إذا تعارض فيو تكثيؽ كتضعيؼ، ما العمؿ إذان؟ كما الذم أدل إلى ذلؾ؟.
 كالجكاب عمى ىذه األسئمة:

أكالن: لقد نص عمماء الحديث عمى صفات معينة متى تكفرت تمؾ الصفات في شخص معيف 
 كاحتج بحديثو. قبمت ركايتو

رحمو ا: )كأجمع جماىير أئمة الحديث كالفقو عمى أنو يشترط  -قاؿ ابف الصبلح 
فيمف يحتج بركايتو أف يككف عدالن ضابطان لما يركيو. كتفصيمو أف يككف مسممان بالغان عاقبل، 
سالما مف أسباب الفسؽ كخكاـر المركءة، متيقظان غير مغفؿ، حافظان إف حٌدث مف حفظو، 
ف كاف يحدث بالمعنى اشترط فيو مع ذلؾ أف يككف  ضابطان لكتابو إف حٌدث مف كتابو. كا 

 . (ُ)عالمان بما يحيؿ المعاني( 
 فيذا ىك الثقة الذم تقبؿ ركايتو كىك الذم جمع بيف شرطي العدالة كالضبط.

ناء كالخير، ثانيان: يكثؽ الراكم إذا ثبتت عدالتو باالستفاضة، أك باشتياره بيف أىؿ العمـ بالث
 أك بتعديؿ عالـ أك أكثر، كثبت ضبطو بمكافقة ركايتو لمثقات المتقنيف في الغالب.

                                                           

ابف الصبلح، عثماف بف عبد الرحمف أبك عمرك، معرفة أنكاع عمـك الحديث المعركؼ بمقدمة ابف  (ُ)
 .ُِِف، صََِِ، ُالصبلح، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
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 كيقبؿ تعديؿ الراكم كلك لـ يذكر سببو كذلؾ لكثرة أسباب التعديؿ كمشقة ذكرىا.
كأما جرحو فبل يقبؿ إال إذا بيف سببو؛ ألف الجرح يحصؿ بأمر كاحد، كال مشقة في 

 بلؼ الناس في أسبابو.ذكره، إضافة إلى اخت
ثالثان: إذا تعارض جرح كتعديؿ في راك معيف قدـ الجرح إذا كاف مفسران كلك زاد عدد المعدليف، 
كعمى ذلؾ جميكر العمماء؛ ألف مع الجارح زيادة عمـ خفيت عف المعدؿ، فالمعدؿ يخبر عف 

يقبمكا الجرح إذا ظاىر حاؿ الراكم، كالمجركح يخبر عف أمر باطف، كىذا شرط ميـ؛ فإنيـ لـ 
 تعارض مع التعديؿ إال إذا كاف مفسران، كىذا ما استقر عميو االصطبلح.

كالحؽ يقاؿ إف ىذه القاعدة ليست عمى إطبلقيا في تقديـ الجرح عمى التعديؿ، فقد 
كجدناىـ يقدمكف التعديؿ عمى الجرح في مكاطف كثيرة، كيمكننا أف نقكؿ: إف القاعدة مقيدة 

 بالشركط اآلتية:
 أف يككف الجرح مفسران، مستكفيان لسائر الشركط. -ُ
 أال يككف الجارح متعصبان عمى المجركح أك متعنتان في جرحو. -ِ
 أف يبيف المعدؿ أف الجرح مدفكع عف الراكم، كيثبت ذلؾ بالدليؿ الصحيح. -ّ

كىذا يدؿ عمى أف اختبلؼ ممحظ النقاد يؤدم إلى اختبلفيـ في الجرح كالتعديؿ، 
اؿ الذىبي كىك مف أىؿ االستقراء التاـ في نقد الرجاؿ: "لـ يجتمع اثناف مف عمماء لذلؾ ق

ىذا الشأف قط عمى تكثيؽ ضعيؼ كال عمى تضعيؼ ثقة". كىذا؛ ألف الثقة إذا ضعؼ يككف 
 ذلػؾ بالنظػر لسػبب غير قادح، كالضعيؼ إذا كثؽ يككف تكثيقو مف األخذ بمجرد الظاىر.

كالجرح مقدـ عمى التعديؿ، كأطمؽ ذلؾ جماعة كلكف محمو كقاؿ الحافظ ابف حجر: )
ف  إف صدر مبينان مف عارؼ بأسبابو؛ ألنو إف كاف غير مفسر لـ يقدـ فيمف ثبتت عدالتو، كا 
صدر مف غير عارؼ باألسباب لـ يعتبر بو أيضان، فإف خبل المجركح عف تعديؿ قيبؿ الجرح 

ى المختار؛ ألنو إذا لـ يكف فيو تعديؿ فيو مجمبل غير مبيف السبب إذا صدر مف عارؼ عم
عماؿ قكؿ المجركح أكلى مف إىمالو(   . (ُ)فيك في حيز المجيكؿ، كا 

                                                           

بة الفكر في نزىة النظر في تكضيح نخ، أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجرالعسقبلني،  (ُ)
 .ُّٗـ، ص َََِ، ُ، سكريا، طمطبعة الصباح، دمشؽ، مصطمح أىؿ األثر
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كما أنو يجب أف يراعى عند االختبلؼ حاؿ المعدؿ كالمجرح؛ ألف ذلؾ مف القرائف 
 التي يرجح بيا عند االختبلؼ في التكثيؽ كالتضعيؼ.

يف في الرجاؿ مف حيث التعنت كالتكسط قاؿ اإلماـ الذىبي مبينا أقساـ المتكمم
 كاالعتداؿ في الجرح كالتعديؿ:

قسـ منيـ متعنت في الجرح، متثبت في التعديؿ، يغمز الراكم بالغمطتيف كالثبلث، كيميف  -ُ
ذا  بذلؾ حديثو، كىذا إذا كثؽ شخصان فعض عمى قكلو بنكاجذؾ، كتمسؾ بتكثيقو، كا 

عيفو، فإف كافقو، كلـ يكثؽ ذاؾ أحد مف ضعؼ رجبلن فانظر ىؿ كافقو غيره عمى تض
ف كثقو أحد فيذا الذم قالكا فيو: ال يقبؿ تجريحو إال مفسران،  الحذاؽ، فيك ضعيؼ، كا 
يعني ال يكفي أف يقكؿ فيو ابف معيف مثبلن: ىك ضعيؼ، كلـ يكضح سبب ضعفو، كغيره 

كابف معيف قد كثقو، فمثؿ ىذا يتكقؼ في تصحيح حديثو، كىك إلى الحسف أقرب.      
 كأبك حاتـ كالجكزجاني متعنتكف.

كقسـ في مقابمة ىؤالء، كأبي عيسى الترمذم، كأبي عبد ا الحاكـ، كأبي بكر البييقي:  -ِ
 متساىمكف.

 كقسـ كالبخارم، كأحمد بف حنبؿ، كأبي زرعة، كابف عدم معتدلكف منصفكف. -ّ
تصحيحيـ كتضعيفيـ مف كبعد، فعمماء الحديث لـ ينطمقكا في تكثيقيـ كتجريحيـ، ك 

نما انطمقكا مف قكاعد متينة كأرض صمبة، في أحكاميـ؛ كلذلؾ برزت  خكاء كتخبط، كا 
ىذه األحكاـ إلى الكجكد في منتيى الدقة، متفقة فيما بينيا، متحدة ال شذكذ فييا، 
منسجمة ال تبايف يعترييا، كيعجز كؿ دعي أف ينقد ما أٌصمكه بنقد عممي ال مطعف فيو، 

 . (ُ)ال قادح فيو  كبحكـ
كىذه شيادة أحد المستشرقيف أنفسيـ ينقميا الدكتكر نكرالديف عتر في ىذه المسألة 
كىك )ليكبكلد فايس( قاؿ: " إننا نتخطى نطاؽ ىذا الكتاب إذا نحف أسيبنا في الكبلـ عمى 
 كجو التفصيؿ في األسمكب الدقيؽ الذم كاف المحدثكف األكائؿ يستعممكنو لمتثبت مف صحة

                                                           

ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ ، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثمافالذىبي،  (ُ)
ـ، ُُٗٗ، ْ، لبناف، طبيركت دار البشائر،، مطبكع ضمف كتاب أربع رسائؿ في عمـك الحديث

 .ُِٕ-ُُٕص
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كؿ حديث، كيكفي مف أجؿ ما نحف ىنا بصدده أف نقكؿ: إنو نشأ مف ذلؾ عمـ تاـ الفركع، 
 غايتو الكحيدة البحث في معاني أحاديث الرسكؿ، كشكميا، كطريقة ركايتيا.

كلقد استطاع ىذا العمـ في الناحية التاريخية أف يكجد سمسمة متماسكة لتراجـ 
نيـ ركاة أك محدثكف، إف تراجـ ىؤالء الرجاؿ مفصمة لجميع األشخاص الذيف ذكركا عف أ

كالنساء قد خضعت لبحث دقيؽ مف كؿ ناحية، كلـ يعد منيـ في الثقات إال أكلئؾ الذيف 
كانت حياتيػـ كطريقة ركايتيـ لمحديث تتفؽ تماما مع القكاعد التي كضعيا المحدثكف، تمؾ 

 إذا اعترض أحد اليـك مف أجؿقة. فالقكاعد التي تعتبر عمى أشد ما يمكف أف يككف مف الد
. (ُ)يثبت ذلؾ"ذلػؾ عمػى صحة حديػث بعينو أك عمى الحديػث جممة ، فإف عميػو ىك كحده أف 

. ىذه بعض الشبو كالرد عمييا مٌما ساقو المستشرقكف كقاؿ بيا مف تبع المستشرقيف (ُ)ذلؾ"
 بآرائيـ مف المستغربيف، كنكتفي بذلؾ ك الحمد رب العالميف.

 خاتمة العحث
أربعة  بعد رحمة عبر ةنضع قطراتنا األخير  مدنا  البارم كنعمة منو كفضؿ كرحمةح

مكانىء كفصكؿ بيف تفكر كتعقؿ كبحث كتمحيص لطرؽ باب غفؿ أك تغافؿ عنو الكثير أال 
ثارة لمشبيات مف قبؿ أصحاب النفكس  كىك السنة النبكية كما تتعرض لو مف طعف كتشكيو كا 

 ة،كقد كانت رحمة جاىدة لبلرتقاء بدرجات العقؿ كمعراج األفكار.المعكجة كالعقكؿ المنحرف
 فما ىذا إال جيد مقؿ كال ندعي فيو الكماؿ كلكف عذرنا أننا بذلنا فيو قصارل جيدنا

ف أخطأنا فمنا شرؼ المحاكلة ك قطع الطريؽ أماـ كؿ ناعؽ. كال  فإف أصبنا فذاؾ مرادنا كا 
يت أنو ال يكتب إنساف كتابان في يكمو إال قاؿ في غده رأ :ما قاؿ العماد األصفياني نزيد عمى

غير ىذا لكاف أحسف كلك زيد كذا لكاف يستحسف كلك قدـ ىذا لكاف أفضؿ كلك ترؾ ىذا  لك
 .أجمؿ كىذا مف أعظـ العبر كىك دليؿ عمى استيبلء النقص عمى جممة البشر لكاف

كمف شايعيـ كمف مف خبلؿ بحثي ىذا أقؼ عمى شبيات المستشرقيف كالمستغربيف 
 ثـ أدحضيا كأفندىا كأرد عمييا، كقد تبيف لي مف خبلؿ بحثي ىذا جممة مف الحقائؽ كالنتائج 

                                                           

بكقريف، أحمد محمد، الرد عمى شبيات المستشرقيف حكؿ السنة النبكية المطيرة، بحث منشكر عمى مكقع  (ُ)
 بحكث كدراسات عمى شبكة اإلنترنت، 
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 حكؿ ىؤالء المستشرقيف كمف سار عمى نيجيـ. كمف دعاة التغريب:
. اعتمادىـ عمى نصكص مفردة متقطعة عما كرد في مكضكعيا مما يكضح المراد منيا ُ

 ثيـ.كيبينو كذلؾ كثير في أبحا
 . أنيـ يعكلكف عمى مصادر ليست في مستكل البحث العممي.ِ
 . كضع النصكص في غير مكضعيا، كتحميميا ماال تطيقو ألفاظيا كال يستمد مف معانييا.ّ
. أنيـ يكردكف مقدمات جزئية ضعيفة ثـ يبنكف عمييا نتائج ضخمة فضفاضة ال تناسب ْ

 تمؾ المقدمات كال تنتج منيا.
 ؽ التي تخالؼ استنتاجاتيـ كتبطميا.. إغفاؿ الحقائٓ
اعتمادىـ الكبير عمى اإلسرائيميات كاألحاديث الكاىية كالمكذكبة كالتي أثبت عمماء  -ٔ

 الحديث بطبلنيا منذ عيد طكيؿ كألفكا المؤلفات في كشفيا كالرد عمى مف كضعكىا.
نان بقي أف أضع بيف أيدم مف يقرأ بحثي ىذا شيئان مف التكصيات عميا تجد آذا

 صاغية كقمكبان مفتكحة كأنفسان غيكرة عمى ىذا الديف العظيـ فأقكؿ :
دّْ مف نشر  – ُ ضركرة قياـ المعاىد كالكميات الشرعية كالمؤسسات اإلسبلمية بدكرىا في الحى

 األحاديث الكاىية كالمكضكعة.
ب، كتجريدىا التكصؿ إلى خطة لتنقية كتب السيرة كالتفسير كالعقيدة كالفقو كالتاريخ كاألد -ِ

 مف األحاديث المردكدة كاإلسرائيميات.
تقكيـ كاقع الدعاة كالخطباء كالباحثيف، كالكشؼ عف حجـ االستشياد باإلسرائيميات  -ّ

 كالقصص غير الثابتة.
التحذير مف خطكرة نشر القصص الكاىية، كاألحاديث المكذكبة عبر الشبكة العالمية  -ْ

 اإلنترنت كالقنكات الفضائية.
الكشؼ عف دكر المتساىميف كالغافميف كالمغرضيف مف أىؿ األىكاء في دسّْ األحاديث  -ٓ

 غير المقبكلة، كالتسمط عمى تراث األمة.
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 المراجع
 القرآف الكريـ. -ُ
أبك بكر، شمس الديف أبي عبد ا، المعركؼ بابف قيـ الجكزية، إعبلـ المكقعيف عف رب  -ِ

 ـ.ُّٕٗالعالميف، دار الجيؿ، بيركت، 
 ميف، محمد األميف، مكقؼ المدرسة العقمية مف السنة النبكية، مكتبة الرشد، الرياض.األ -ّ
أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني، سنف ابي داكد، مؤسسة الكتب الثقافية، دار الجناف،  -ْ

 ـ.ُٖٖٗ، ُبيركت، لبناف، ط
معاصريف، مكتبة أبك شيبة، محمد بف محمد، دفاع عف السنة كرد شبو المستشرقيف كالكتاب ال -ٓ

 ـ.ُٖٗٗ، ُالسنة، ط
ابف الصبلح، عثماف بف عبد الرحمف أبك عمرك، معرفة أنكاع عمـك الحديث المعركؼ بمقدمة  -ٔ

 ـ.ََِِ، ُابف الصبلح، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
 ـ.ُٕٖٗ، ّالبخارم، محمد بف إسماعيؿ، صحيح البخارم، دار ابف كثير، بيركت، لبناف، ط -ٕ
أحمد محمد، الرد عمى شبيات المستشرقيف حكؿ السنة النبكية المطيرة، بحث منشكر  بكقريف، -ٖ

 عمى مكقع بحكث كدراسات عمى شبكة اإلنترنت، 
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 الترمذم، محمد بف عيسى ابك عيسى، سنف الترمذم، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف. -ٗ
الحاكـ، أبك عبد ا محمد بف عبد ا، المستدرؾ عمى الصحيحيف، دار الكتب العممية،  -َُ

 ـ.َُٗٗبيركت، لبناف،
كتفنيد  الخطيب كالندكم كالسباعي، محب الديف كالسيد كمصطفى، دفاع عف الحديث النبكم -ُُ

 شبيات خصكمو، مكتبة اإلماـ، مصر.
الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف، ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح  -ُِ

كالتعديؿ مطبكع ضمف كتاب أربع رسائؿ في عمـك الحديث، دار البشائر، بيركت، لبناف، 
 ـ.ُُٗٗ، ْط

فتح البارم شرح صحيح البخارم،  العسقبلني، أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر، -ُّ
 ـ.ُٕٗٗ، ِدار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
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العسقبلني، أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر، نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر  -ُْ
 في مصطمح أىؿ األثر، مطبعة الصباح، دمشؽ، سكريا.

، ُس، عماف، األردف، طمحمد، د.بياء الديف، المستشرقكف كالحديث النبكم، دار النفائ -ُٓ
 ـ.ُٗٗٗ
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 نماذج من الروايات الواىية في التاريخ اإلسالمي
 كممانو عند المستشرق كارل عر 

 )دراسة نقدية تحميمية(
 (ٔ)ععد الحميد جمال الفراني 

 ممخص

يرتكز كثير مف دارسي التاريخ اإلسبلمي عمى الكثير مف الركايات الضعيفة التي 
اريخ اإلسبلمي، كيعتبركا ىذه الركايات ىي المصدر الرئيس ساقيا المستشرقكف حكؿ الت

 لمتاريخ اإلسبلمي، كيغفمكف عف المصادر األصيمة كالصحيحة ليذا التاريخ.
كيعد ما كتبو المستشرؽ كارؿ برككمماف حكؿ التاريخ اإلسبلمي خاصة في كتابو  

المؤرخكف، مع الغفمة  تاريخ الشعكب اإلسبلمية، يعد مف بيف تمؾ المصادر التي يرجع إلييا
 حكؿ ما تحتكيو كتب برككمماف مف تشكيو كافتراء لتاريخنا اإلسبلمي.

كسيستعرض ىذا البحث بالدراسة بعض تمؾ الركايات التي اعتمد عمييا برككمماف 
بيدؼ تشكيو التاريخ اإلسبلمي، مف خبلؿ كتابو )تاريخ الشعكب اإلسبلمية(، كما سيتـ الرد 

لكاىية كالضعيفة كنقدىا كبياف الركايات الصحيحة حكؿ الحدث عمى تمؾ الركايات ا
 التاريخي.
إف الصراع بيف المسمميف كغيرىـ دائـ كمستمر، كقد جرب عدكنا سبلح القكة مراران، مقدمة: 

فما أجدل لو نفعان، مما جعؿ قادتيـ يفكركف في كسيمة أخرل كميداف آخر لمصراع، كلقد 
مميف كتفكقيـ ىك في إسبلميـ؛ كلذا حكلكا ميداف الصراع مف أدرككا أف السر في صبلبة المس

حرب المسمميف ذاتيـ إلى حرب العقيدة اإلسبلمية، كبيذا تغيرت مبلمح المعركة، فمـ يعد 
ميدانيا الرئيسي األرض كلكنو األدمغة كالعقكؿ، كلـ تعد كسيمتيا السيؼ بؿ الفكر، كلـ تعد 

 .(ِ)نيا المؤسسات كالمناىج بالدرجة األكلىجيكشيا األساطيؿ كالفرؽ العسكرية كلك

                                                           
 غزة. –كزارة األكقاؼ -فرع الشماؿ  -كمية الدراسات اإلسبلمية  -( ماجستير التاريخ اإلسبلمي (ُ

تصدر عف المنتدل ، مجمة البياف، كسائؿ الغزك الفكرم في دراسة التاريخ ،محمد بف صامؿ ،السممي( ِ)
 .ْٔ، صَِ، العدداإلسبلمي
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كالذم يعنينا في ىذه الدراسة ىك البحث عف الركايات الكاىية التي أكرىا بركمماف 
في كتاباتو، كخاصة كتاب تاريخ الشعكب اإلسبلمية، ككيؼ تأثرت دراسة تاريخنا بمناىج 

 كخطط كأفكار أعدائنا؟.
 عدة مطالب كانت كالتالي: كقد قسمت الدراسة إلي مبحثيف اشتمبل عمى

 برككمماف حياتو كمؤلفاتو.  المعحث الول:
 حياة كارؿ برككمماف. المطمب الول:
 مؤلفاتو. المطمب الثاني:

 خطر الركايات الكاىية عمى التاريخ اإلسبلمي. المطمب الثالث: 
 الركايات الكاىية عند برككمماف. المعحث الثاني:
 . حكؿ األنصار  ركايتو الكاىية المطمب الول:
 : ركايتو الكاىية حكؿ خالد بف الكليد  المطمب الثاني:
 ـ:ّٔٔىػ/ُٓىزيمة الرـك في مكقعة اليرمكؾ  المطمب الثالث:
 بناء قبة الصخرة. المطمب الراعع:

 المعحث الول
 عروكممان حياتو ومؤلفاتو

 :(ٔ)م(ٜٙ٘ٔ-ٛٙٛٔ)Karl Brockelmann المطمب الول: حياة كارل عروكممان 
مستشرؽ ألماني، عالـ بتاريخ األدب العربي، كلد في ككسنكؾ بألمانيا، كناؿ شيادة 
الدكتكراه في الفمسفة كالبلىكت، كأخذ العربية كالمغات السامية عف: نكلدكة كآخريف، كدرس 
في عدة جامعات ألمانية، ككانت ذاكرتو قكية يكاد يحفظ كؿ ما يقرأ، درس العربية في معيد 

ـ كعمؿ في ُّٓٗـ، كتنقؿ في التدريس، كتقاعد سنة ََُٗلشرقية في برليف عاـ المغات ا
                                                           

قاؿ ضمف كتاب المستشرقكف األلماف تراجميـ كما أسيمكا بو في ( فكؾ، يكىاف، كارؿ بركمماف، مُ)
ـ، دار الكتاب الجديد، ُٖٕٗالدراسات العربية، دراسات جمعيا كشارؾ فييا صبلح الديف المنجد، 

 ،الفكر اإلسبلمي الحديث كصمتو باالستعمار الغربي، محمد ،البيي. ُّٓ، صُلبناف، ج -بيركت
 العربيسمسمة التراث  ،المكتبة اإلسبلمية ،عماد عمي ،جمعة. ِْْص، الطبعة العاشرة، مكتبة كىبو
 .ِّٗ. يحيى، معجـ، صُّ. شكقي، كارؿ، صْٓ ، صـََِّىػ، ُِْْالطبعة الثانية ، اإلسبلمي
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ـ أمينا لمكتبة الجمعية األلمانية ُْٓٗ، ثـ كاف سنة ُّٕٗالجامعة متعاقدنا سنة 
ككاف مف أعضػاء المجمع  Halleلممستشرقيف، كأمضى أعكامو األخيرة في مدينة ىالة 

 عيات العممية في ألمانيا كغيرىا.العممي العربي ككثير مف المجامع كالجم
كفي أعكاـ حياتو األكلى كاف يسافر كثيرا في اإلجازات ككاف يحب البحار كيستمتع 

 بالتجكاؿ.
كاشتير كارؿ برككمماف في مجاالت عديدة كبصفة خاصة في فقو العربية كقراءتيا 

األدب العربي حتى قراءة سميمة فصيحة ككتابتيا كتابة، كأيضا في التاريخ اإلسبلمي كتاريخ 
 عد إماما مف أئمتيا.

كلقد كرمت أكربا كأىميا كارؿ برككمماف تكريما يميؽ بو تقديرا لجيكده العظيمة 
كإلنجازاتو الكبيرة في مجاؿ العمـ كالمعرفة، كرحبت بو الجمعيات كالمنظمات األكركبية 

ك مراسؿ أك عامؿ كفتحت لو أبكابيا كمنحتو عضكيتيا تكريما لو، كمف ثـ تـ انتخابو كعض
في كثير مف المجامع العممية كاألكاديميات في العالـ، فكاف عضكا عامبلن في األكاديمية 
، كعضكا في الجمعية العممية السكيدية، كعضكا في الجمعية األلمانية  السكيسرية لمعمـك

، كعضكا لمدراسات الشرقية، كالجمعية اآلسيكية الممكية في لندف، كالجمعية العممية السكيدية
في الجمعية األلمانية لمدراسات الشرقية في الكاليات المتحدة األمريكية، كالجمعية المغكية 

 األمريكية، كالمجمع العممي العربي في دمشؽ.
كلكؿ ىذا تعبير عف تكريـ العمماء في أكركبا الشرقية كالكاليات المتحدة األمريكية 

مف ميداف بدراسات عممية عمى مستكل العالـ،  كالعالـ العربي لبرككمماف الذم أسيـ في أكثر
كبعد كفاح عممي طكيؿ ناؿ برككمماف في دكلتو مف التقدير أرفع درجاتو كمف التكريـ أسمى 

ـ أرفع أكسمتيا بأف ُُٓٗىػ المكافؽ َُّٕصكره، فمنحتو جميكرية ألمانيا الديمقراطية سنة 
مؤتمر عممي عقد في العيد المئكم قدمت لو الجائزة الكطنية األلمانية، كاحتفمت بو في 

 لميبلده.
أما إنجازاتو العممية كاألدبية فيي أكثر مف أف تستكعب في مقاؿ  المطمب الثاني: مؤلفاتو:

كجيز، كلذلؾ اعتبر أكبر باحث بالجامعات األكركبية في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف 
عاش حياة عامرة بالبحث  في مجاالت الدراسات السامية كتاريخ التراث العربي، حيث



 

-َٕٔ- 

كالدراسة العممية، كحياة عممية حافمة بالتأليؼ كالتصنيؼ األكاديمي، كظؿ يؤلؼ أكثر مف 
عاما، كبسبب تمتعو بالذاكرة القكية كالممتازة كالجمد كالتكجيو العممي كالصفات األخرل ٔٔ

بمغ عدد مؤلفاتو  كما مر ذكرىا أنجز في حياتو كحيدا ما تنكء بإنجازه العصبة القكية، حتى
( مؤلفا ما بيف تأليؼ كتحقيؽ كبحكث كمقاالت كتقارير كغيرىا، كمما يبعث عمى ٓٓٓ)

الدىشة أف مؤلفاتو لـ تكف في مجاؿ عممي كاحد أك في لغة كاحدة بؿ تنكعت اىتماماتو 
العممية كبحكثو الفكرية في لغات عديدة، كمف ىنا سأكتفي بذكر بعض مؤلفاتو، كالتعميؽ 

 إذ دعت الحاجة إلييا، كىذه أبرز مؤلفاتو: عمييا
عبلقة كتاب الكامؿ البف األثير بتاريخ الطبرم، ألفو كرسالة دكتكراه كما مر، كىك أكؿ  -ُ

 باككرتو العممية.
تاريخ األدب العربي: كىك كتابو الرئيسي كاألىـ، كيعد مف المراجع األساسية في كؿ ما  -ِ

كجكدىا، كال غنى عنو ألم باحث في مجاؿ  يتعمؽ بالمخطكطات العربية كأماكف
 المخطكطات كاألعبلـ.

أف يؤلؼ كتابو بيف سنكات  (ُ)كقد استطاع كارؿ برككمماف معتمدا عمى فيرس إلكارد
ـ، كلقد اتسعت حدكد الدراسات االستشراقية في القرف العشريف سنة بعد سنة َُِٗ-ُٖٖٗ

ثبلثة مجمدات صدرت بيف سنة حتى اضطر برككمماف إلى أف يعد ممحقا لكتابو في 
ـ. كتناكؿ برككمماف في ىذا الكتاب التراث العربي مف فجر اإلسبلـ إلى ُِْٗ -ُّٕٗ

كقت صدكر الكتاب كيشتمؿ عمى خمسة أجزاء، كظير طبعو األخير في حياتو بيف عامي 
 ـ.ُْٖٗ -ُّْٗ

سبلمية ال لقد كاف يسيطر عمى برككمماف فكرة مفادىا: أف تاريخ العمـك العربية اإل
، كأف ىذا العمؿ  يمكف أف يكتب إال بعد أف يعد ثبت بأعماؿ المسمميف في مختمؼ العمـك
أيضا ينبغي أف تسبقو دراسات لمسائؿ جزئية تستغرؽ قرنا كامبل عمى األقؿ، كلذلؾ فإنو 

                                                           

" E Ahlwwardtمف أىـ ما نشر في أكاخر القرف التاسع عشر فيرس مكتبة برليف الذم ألفو "إلكارد" "( ُ)
ـ"، كينبغي أف يعد ىذا الكتاب كما يقكؿ فؤاد سزكيف: "أكؿ ُٖٗٗ -ُٕٖٖنة "في عشرة مجمدات بيف س

عمؿ عممي كاسع المدل حاكؿ مؤلفو أف يصنؼ مكاده تصنيفا تاريخيا دقيقا"، كىك عبارة عف فيرسة 
 .ٓٓ، صالمكتبة اإلسبلميةجمعة، لممخطكطات العربية في مكتبة برليف. 



 

-َٕٕ- 

اكتفى في كتابو بسرد تراجـ العمماء مع تعداد مؤلفاتيـ التي ال تزاؿ مخطكطاتيا محفكظة في 
 كتاب المختمفة.ال

كعمى أية حاؿ فإف الباحثيف في األدب العربي يعتمدكف منذ مطمع القرف العشريف 
كتاب برككمماف تاريخ األدب العربي لبلىتداء إلى مظاف البحكث العربية المختمفة في كؿ فف 
مف فنكف المعرفة، مف الشعر إلى التاريخ كالجغرافية، إلى التفسير كالحديث إلى الفمسفة 

 ( .ُ)لفمؾ، فكتاب برككمماف جريدة إحصاء لكؿ مف كتبكا
 ديكاف لبيد بف ربيعة، تحقيؽ كترجمة كدراسة. -ّ
 طبقات ابف سعد: دراسة كتحقيؽ كنقد الجزء الثامف. -ْ
فيرست المخطكطات العربية كالفارسية كالقبطية كالتركية كالسريانية كالحبشية المحفكظة  -ٓ

 في ىامبكرج.
ني: لـ يكتؼ برككمماف في ىذا المعجـ بإيراد المفظ السرياني كمقابمو المعجـ السريا -ٔ

البلتيني بؿ جعمو معجمان تأصيميان مقارناي، حيث إنو يذكر المفظ السرياني مع المقاببلت 
 السامية األخرل في العربية كالعبرية كسائر المغات السامية.

ؤلؼ في القسـ األكؿ المغات السامية األساس في النحك المقارف لمغات السامية: تناكؿ الم -ٕ
كتكزيعيا الجغرافي كالتاريخي في مقدمة عممية، ثـ درس األصكات في المغات السامية 
دراسة مقارنة، ثـ عقد لبناء الكممة في المغات السامية، أما القسـ الثاني فقد تناكؿ بناء 

مغة المقارف مف جكانبو الجممة في المغات السامية، إذف يعد ىذا كتابان ميمان في عمـ ال
 الصكتية كالصرفية كالنحكية التركيبية.

 النحك السرياني: كىك كتاب ما يزاؿ إلى يكمنا أفضؿ ما ألؼ في بابو. -ٖ
 دراسة في اآلشكرية. -ٗ

 نظرية أصكات الحمؽ في اآلشكرية. -َُ
 التاء نياية لمتأنيث في المغات السامية. -ُُ
 ية.حكؿ األصكات في المغة العبر  -ُِ

                                                           

 .ٓٓ، صالمكتبة اإلسبلمية( جمعة، ُ)



 

-َٕٖ- 

 المغة السامية. -ُّ
 ـ عمى أساس كتاب المستشرؽ سكسيف.ُِٓٗالنحك العربي: ألفو عاـ  -ُْ
ـ، كمع ىذا ُِٗٗبناء الجممة في المغة األجريتية، كىي لغة سامية اكتشفت سنة  -ُٓ

 تحدث عنيا عمميا في ىذا المقاؿ.
 اآلداب الشرقية: اشترؾ في تأليفو مع المؤلفيف اآلخريف. -ُٔ
 ريخ اآلداب المسيحية: اشترؾ في تأليفو مع المؤلفيف اآلخريف.تا -ُٕ
 المغات السامية كآدابيا: تأليؼ مشترؾ أيضا. -ُٖ
 عيكف األخبار: تحقيؽ. -ُٗ
 قكاعد الصرؼ العبرم، ىك آخر كتاب ألفو في حالة مرضو كطبع بعد مكتو. -َِ
اـ بشرحو كتحقيقو ديكاف لغات الترؾ الذم ألفو محمكد بف الحسيف الكاشغرم، ق -ُِ

 ـ.ُِٖٗكدراستو، طبع عاـ 
 قكاعد المغة التركية الشرقية لمغات األدبية اإلسبلمية ألكاسط آسيا. -ِِ
تمقيح فيـك أىؿ اآلثار في مختصر السير كاألخبار لعبد الرحمف أبي الفرج بف الجكزم  -ِّ

 .دراسة كتحقيؽ، ألفو كرسالة كناؿ بيا شيادة دكتكراه التأىيؿ لمتدريس
 كتاب تاريخ الشعكب اإلسبلمية: 

التي تحتاج ىي أيضا إلعادة دراسة كتحقيؽ  -كما يعنينا مف بيف كؿ كتبو 
كتاب تاريخ الشعكب اإلسبلمية، كقد أرخ فيو بإيجاز لمشعكب اإلسبلمية مف  -كتمحيص 

ـ، كشمؿ كؿ الدكؿ اإلسبلمية حتى العصر الحديث، ككضع في ُّٗٗالبعثة حتى سنة 
تاريخا ميبلديا، كقدـ لذلؾ بدراسة مكجزة عف  ََْاب دليبل زمنيا يضـ حكالي آخر الكت

العرب قبؿ اإلسبلـ. كقد دكف برككمماف ىذا التاريخ تدكيننا مكجزنا مف زاكية استشراقية تغاير 
أحياننا نظرة المؤرخيف المسمميف، ىذا إلى جانب الدس الخفي في كثير مف الحقائؽ كتأكيؿ 

ال يتفؽ مع الحؽ كالكاقع، كما أنو لـ يفصؿ في األحداث؛ لذلؾ ال يغني  بعض األحداث بما
ىذا المؤلؼ عف غيره مف المصنفات كال يستطيع الباحث أف يكتفي بما جاء فيو قط، كقد 
طبع الكتاب في مجمد كبير بترجمة نبيو أميف فارس. كمنير بعمبكي عدة مرات في خمسة 



 

-َٕٗ- 

ك كىامبكرغ، يعرفاف بمخطكطاتيما العربية.كانت أجزاء صغيرة، كفيرساف لخزانتي برسبل
 .(ُ)ـ" ببيركتُٓٔٗالرابعة منيا سنة "

 المطمب الثالث: خطر الروايات الواىية عمى التاريخ اإلسالمي:
لقد تعرض التاريخ اإلسبلمي ألكبر قدر مف الغزك الفكرم، كركز األعداء عمى 

ىك مجاؿ اعتزازىا  -لنسبة ألية أمة با -تشكيو تاريخ األمة اإلسبلمية، ذلؾ أف التاريخ 
 -كما ىك كاقع تاريخ المسمميف  -كمكطف القدكة بيا. فإذا كػاف تاريخ األمػة حافبلن باألمجاد 

فإنو ببل شؾ سيككف باعثان ليـ عمى النيكض كالتمسؾ بالمبادئ كاآلداب كالقيـ التي جعمت 
ستكل الراقي في بناء األمة األجداد يحرزكف ىذا المجد كالفخار، كيصمكف إلى ىذا الم

كالحضارة، كيبحثكف عف السر الذم رفعيـ إلى ىذا المستكل، كأنو إيمانيـ با كتمسكيـ 
بدينيـ كجيادىـ في سبيؿ ا كمف ثـ يسعكف جاىديف النتشاؿ أنفسيـ مف الكضع المتردم 

الذم أخرج   ا الذم كصمكا إليو، كأماميـ الصكرة الجمية. كالقدكة الممتازة في شخص رسكلن
ا بو األمة مف الظممات إلى النكر، كمف الشرؾ كاألىكاء كتحكـ الطكاغيت إلى التكحيد 
كالعدؿ كاألمف كالطمأنينة، كمف الفقر كضيؽ الحاؿ كالشتات إلى الغنى كسعة الدنيا كاآلخرة 

بقية  الذيف حممكا الراية كآزركه كنصركه، كأيضان  االعتصاـ بحبؿ ا. ككذا أصحابو 
األجياؿ مف السمؼ الصالح مف العمماء كالزعماء كالقادة كالمصمحيف كالدعاة إلى الحؽ، 
كالنماذج الممتازة في التاريخ الصالحة لمقدكة ليسكا أفرادان يمكف حصرىـ، كلكنيـ أجياؿ 
كأجياؿ، في مجاالت الحياة كافة، العسكرية كالسياسية كالتربكية كالعممية كاالقتصادية 

ماعية كىذا ال يكجد في تاريخ أية أمة أخرل لما ليذه األمة مف خاصية االستمساؾ كاالجت
بالمنيج الرباني، كالتاريخ اإلسبلمي ىك الذم يسجؿ ىذه الصكر السابقة كيكضح دكر األمة 
كأثرىا كفضميا عمى البشرية، كلذلؾ ال نستغرب إذا ركز األعداء في غزكىـ الفكرم عمى 

نالو كثير مف التشكيو كالتحريؼ كالتجييؿ كالتزييؼ كالتفسير الخاطئ  التاريخ اإلسبلمي حتى
ألحداثو كمزاحمتو بتكاريخ األمـ الجاىمية حتى يبدك حمقة صغيرة أك كمان ميمبلن في تاريخ 
البشرية، كلقد قاـ عمى تشكيو التاريخ اإلسبلمي في العصر الحديث جيش بؿ جيكش مف 

                                                           

لمحات في المكتبة ، محمد عجاج بف محمد تميـ بف صالح بف عبد ا ،الخطيب. َُٔ( يكىاف، كارؿ، ُ)
جمعة،  .ِٕٗ، صـََُِ -ىػ ُِِْالطبعة التاسعة عشر ، مؤسسة الرسالة، كالبحث كالمصادر
 .ِْْ ، صالفكر اإلسبلمي ،البيي. ْٓ، صالمكتبة اإلسبلمية



 

-َُٕ- 

كمكاتب المخابرات في الدكؿ الغربية، كاستطاعكا أف  االستشراؽ كالتنصير كدكائر البحث
يجندكا مجمكعة مف ضعاؼ النفكس كالمغركريف كالجيمة كضحايا الغزك الفكرم في العالـ 

 .(ُ)اإلسبلمي لمساعدتيـ كنشر أفكارىـ بيف المسمميف
كسنذكر فيما يمي أبرز المستشرقيف الذيف لعبكا دكرا تخريبيا لتشكيو التاريخ 

، مف خبلؿ اختبلؽ الركايات الكاىية، إلنجاح مخططو التخريبي في " تشكيو صكرة اإلسبلمي
حتى ينٌفركا أبناء جمدتيـ مف )الديف   الحياة اإلسبلمية، كعقيدة المسمميف كسيرة رسكليـ، 

اإلسبلمي، كيصكركف المسمميف بأنيـ كحكش كسفاكك دماء كأنيـ يعيشكف حياة تخمؼ 
ايات تؤيد ما يقكلكف، كما أنيـ يسعكف إلى تسقط األخطاء كىمجية، كيضعكف قصصان كحك

برازىا عمى أنيا الصكرة المعبرة عف تاريخ المسمميف، كىذه الكسيمة كانت  كجمع المثالب كا 
غالبة عمى الكتابات األكلى لممستشرقيف الذيف كتبكا عف الديف اإلسبلمي كعمكمو كسيرة النبي 

  ات أك مقاالت في المجبلت التي أنشأىا المستشرقكف كتاريخ المسمميف، سكاء كانت مؤلف
الكاليات  -فرنسا  -بريطانيا  -ألمانيا  -ركسيا  -في مختمفي الدكؿ األكربية )ىكلندا 

إيطاليا( أك في دكائر المعارؼ العامة. كقد قؿ استخداـ ىذه الكسيمة في  -المتحدة األمريكية 
نم ا تغييران في الخطة ألف الكسيمة األكلى لـ تعد الكتابات المؤخرة ال إنصافان لمحقيقة؛ كا 

صالحة كال مقبكلة حتى في المجتمعات الغربية. كمىف اطمع عمى كتب القـك كما تكتبو 
. كلقد كتب برككمماف تاريخنا (ِ)المجبلت الصادرة عنيـ كدكائر المعارؼ يجد ذلؾ كاضحان 
ايات الكاىية الشاذة، كالتي رفضيا منطمقان مف التشكيؾ، كالرفض العشكائي، معتمدان عمى الرك 

كغيره مف –النقاد الباحثكف، كاستغربيا العمماء، بؿ كأشاركا إلى نشكزىا، لكف برككمماف 
بنى فكره ك رأيو مسبقان في نفسو، ثـ جاء إلى كقائع التاريخ العربي اإلسبلمي  -المستشرقيف

تاريخنا، مكسعان الجزئية، يطكعيا لما يؤيد فكرتو كخطتو المرسكمة، يطمس، كيضعؼ، فقدـ 
 .(ّ)متغاضيان عف الكمية، مع تفسيرات عجيبة، كأقكاؿ ينبك عنيا الذكؽ السميـ

                                                           

 .ْٔ، صكسائؿ الغزك ،السممي( ُ)
 نفس المرجع.( ِ)
، دار -لبناف–ـ، دار الفكر المعاصر ، بيركت ُٕٖٗ( أبك خميؿ، شكقي، كارؿ برككمماف في الميزاف، ّ)

 .ُُ، ص-سكرية–الفكر، دمشؽ 



 

-ُُٕ- 

المستشرؽ األلماني الذم  –كىذا مثؿ كاحد مف أخؼ األمثمة )كارؿ برككمماف( 
يعتبر حجة عندىـ بؿ عند بعض الباحثيف المسمميف، كيعتبركنو مف المعتدليف كقد يبالغ 

، بؿ يصؼ مراد كتابو " (ُ)بره مف المنصفيف في كتابو تاريخ الشعكب اإلسبلميةالبعض فيعت
 بالمكضكعيػة كالعمػؽ كالشػمكؿ كالجػدة، مما جعمػو مرجعا لممصنفيف في التاريخ 

 .(ِ)اإلسبلمي"
في مقالتو " كارؿ برككمماف: مستشرؽ أسدل لمفكر أجؿ  (ّ)كحتى حسيف مؤنس

بأف " ىذا الكتاب   -كىك مكضكعنا–الشعكب اإلسبلمية الخدمات" يقكؿ عف كتاب تاريخ 
 ينطؽ بتقدير برككمماف لمعرب كمشاركتو إياىـ في كفاحيـ لمحرية كالكرامة كالرخاء"

" كلكف إذا قرأت في ىذا الكتاب رأيت العجب العجاب كرأيت ... التشكيو، بؿ رأيت 
 ب المخدكعيف بفكر برككمماف.، عكس ما يذكره الكتا(ْ)الجيؿ الثقيؿ كرأيت الكذب الصريح"

 المعحث الثاني
 الروايات الواىية عند عروكممان
 المطمب الول: روايتو الواىية حول النصار رضي اهلل عنيم:

كانكا " يتكقكف إلى التحرر مف سمطاف األغمبية  يذكر برككمماف بأف األنصار 
 . (ٓ)خرل"المتمثمة في المياجريف، ليصبحكا سادة مكطنيـ الكحيديف كرة أ

لقد تناسى برككمماف أخكة العقيدة التي كانت تربط بيف المياجريف كاألنصار، كسمت  
بيـ فكؽ كؿ شيكات الدنيا، كفكؽ مفيـك السيادة في الكطف، كىناؾ العديد مف الركايات 

" مف أركع ما يأثره   الصحيحة التي تؤكد ذلؾ، فقد كانت المؤاخاة التي قاـ بيا الرسكؿ 

                                                           

 .ْٔ، صكسائؿ الغزك ،السممي( ُ)
 ( مراد، يحيى، معجـ أسماء المستشرقيف، منشكر الكتركنيا عبر مكقع: ِ)

    http://kotobarabia.eastview.com/Library/documentinfo.aspx?ref=ْْٕٓ 
 .َِْص

 .ّٕ، ص ُّٗ( مجمة العربي، عدد ّ)
 .ٕ. أبك خميؿ، كارؿ، صْٔ، صكسائؿ الغزك ،السممي السممي( ْ)
 .ّٖ( برككمماف، تاريخ، صٓ)



 

-ُِٕ- 

، " آخى بينيـ عمى المكاساة، كيتكارثكف بعد المكت دكف ذكم األرحاـ، إلى حيف (ُ)"التاريخ
ـُقا اأْلَْرحوِم َبْعُضُفْؿ َأْوغ بَِبْعضٍ    :كقعة بدر، فمما أنزؿ ا  رد  [75األنػال: ]  َوُأو

ة التكارث، دكف عقد األخكة. كقد قيؿ إنو آخى بيف المياجريف بعضيـ مع بعض مؤاخػاة ثاني
... كالثبت األكؿ، كالمياجركف كانكا مستغنيف بأخكة اإلسبلـ كأخكة الدار كقرابة النسب عف 

كما قاؿ محمد الغزالي  -. كمعنى ىذا اإلخاء(ِ)عقد مؤاخاة بخبلؼ المياجريف مع األنصار
" أف تذكب عصبيات الجاىمية، فبل حمية إال لئلسبلـ، كأف تسقط فكارؽ النسب كالمكف  -السقا
 . (ّ)طف، فبل يتقدـ أحد أك يتأخر إال بمركءتو كتقكاه"كالك 

ىذه األخكة عقدان نافذان، ال لفظان فارغان، كعمبلن يرتبط بالدماء   كقد جعؿ الرسكؿ 
كاألمكاؿ، ال تحية تثرثر بيا األلسنة كال يقـك ليا أثر، ككانت عكاطؼ اإليثار كالمكاساة 

 .(ْ)جتمع الجديد بأركع األمثاؿكالمؤانسة تمتزج في ىذه األخكة كتمؤل الم
بيف عبد الرحمف كسعد   فقد ركل البخارم أنيـ لما قدمكا المدينة آخى رسكؿ ا 

ابف الربيع، فقاؿ لعبد الرحمف: إني أكثر األنصار ماالن، فأقسـ مالي. نصفيف، كلي امرأتاف، 
اؿ: بارؾ ا لؾ في فانظر أعجبيما إليؾ فسميا لي، أطمقيا، فإذا انقضت عدتيا فتزكجيا، ق

أىمؾ كمالؾ، كأيف سكقكـ؟ فدلكه عمى سكؽ بني قينقاع، فما انقمب إال كمعو فضؿ مف أقط 
" مييـ؟ " قاؿ: تزكجت.   كسمف، ثـ تابع الغدك، ثـ جاء يكمان كبو أثر صفرة، فقاؿ النبي 

 .(ٓ)قاؿ: " كـ سقت إلييا ؟ " قاؿ: نكاة مف ذىب
                                                           

 .ُٕٔ، ص-بيركت –دار اليبلؿ ، لرحيؽ المختـكا ،صفي الرحمف، المباركفكرم( ُ)
، زاد المعاد في ىدم خير العباد ،حمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديفم، ابف قيـ الجكزية( ِ)

الطبعة السابعة كالعشركف، ، مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت -مؤسسة الرسالة، بيركت 
 .ٔٓ، ّٓ، صّ، جـُْٗٗىػ/ُُْٓ

 صر الديف األلبانيتخريج األحاديث: محمد نا، دمشؽ –دار القمـ ، فقو السيرة، محمد الغزالي ،السقا( ّ)
 .َُٗ، صىػُِْٕالطبعة: األكلى، 

فقو السيرة النبكية مع مكجز لتاريخ  ،مٌحمد سىعيد رىمضاف، البكطي. كذلؾ: َُٗ، صفقو السيرة ،السقا( ْ)
 .ُْٗ، صىػُِْٔ -الطبعة: الخامسة كالعشركف ، -دمشؽ –دار الفكر ، الخبلفة الراشدة

كسننو   الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا  ،رممحمد بف إسماعيؿ البخا ،البخارم( ٓ)
الطبعة األكلى، ، دار طكؽ النجاة، محمد زىير الناصر البخارم(، تحقيؽ:صحيح )كسننو كأيامو 

 



 

-ُّٕ- 

: اقسـ بيننا كبيف إخكاننا  األنصار لمنبي  كركم عف أبي ىريرة قاؿ: قالت
 .(ُ)فقالكا: فتكفكنا المؤنة، كنشرككـ في الثمرة. قالكا: سمعنا كأطعنا« . ال»النخيؿ. قاؿ: 

معمقان: كىذا يدلنا عمى ما كاف عميو األنصار مف الحفاكة  (ِ)يقكؿ المباركفكرم
كد كالصفاء، كما كاف عميو المياجركف البالغة بإخكانيـ المياجريف، كمف التضحية كاإليثار كال

 مف تقدير ىذا الكـر حؽ قدره، فمـ يستغمكه كلـ ينالكا منو إال بقدر ما يقيـ أكدىـ".
: " كلقد برز خمؽ األنصار العظيـ، كىـ يؤثركف إخكانيـ (ّ)كيقكؿ أحمد غمكش

كلو، فكانكا المياجريف عمى أنفسيـ كقد تجردكا مف شح النفس، كممئكا قمكبيـ بحب ا كرس

                                                                                                                                                    

أحمد ، الطحاكم. َّٖٕ، حديث رقـ: ُّ، صٓ، كجَِْٖ. حديث رقـ: ّٓ، صّج= = ، ىػُِِْ
، الطبعة األكلى، مؤسسة الرسالة، شعيب األرنؤكطتحقيؽ: ، شرح مشكؿ اآلثار، بف محمد المصرم

  :تحقيؽ ،الييثـ بف كميب الشاشي،  ،المسند. َُّٔ، حديث رقـ: ِٕٕ، صُٓ، جـُْٗٗ/ىػ ُُْٓ
، ُىػ، جَُُْاألكلى،  الطبعة، المدينة المنكرة -مكتبة العمـك كالحكـ ، محفكظ الرحمف زيف ا

ًميدم  محمد بف،  الميكرقي .ِْٓ، حديث رقـ: ِٕٔص الجمع بيف الصحيحيف  ،فتكح األزدم الحى
، ُ، جـََِِ -ىػ ُِّْالطبعة الثانية، ، دار ابف حـز / بيركت، عمي البكاب ، تحقيؽ:البخارم كمسمـ

جامع المسانيد كالسُّنىف  ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير  . ابف كثير، ُّٔ، حديث رقـ: ُٕٕص
، حديث رقـ: ـُٖٗٗ /ىػ ُُْٗالثانية،  ر خضر بيركت الطبعةدا، : عبد الممؾ الدىيش، تحقيؽ
دار الجيؿ ، بيركت، الشركة المتحدة لتكزيع الصحؼ ، المسند الجامع ،محمكد محمد ،خميؿ.  ُٗٗٔ

 .ْٗٓٗ ، حديث رقـ:ّّٓ، صُِـ، جُّٗٗ/ىػُُّْالطبعة األكلى، ، كالمطبكعات، الككيت
. ُِٕٗ، حديث رقـ: َُٗ، صّ، كجِِّٓيث رقـ: . حدَُْ، صّالبخارم، جصحيح  ،البخارم( ُ)

مكتبة المعارؼ ، حققو كقابمو عمى أصكلو: سمير بف أميف الزىيرم، البخارم، األدب المفرد بالتعميقات
أبك عبد . ُٔٓ. حديث رقـ: ِٖٗـ، صُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗاألكلى،  الطبعة، لمنشر كالتكزيع، الرياض

، حسف عبد المنعـ شمبي، تحقيؽ: السنف الكبرل ،النسائي الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني،
، َُ، جالسنف الكبرل لمنسائي، ـََُِ -ىػ ُُِْالطبعة األكلى، ، بيركت –مؤسسة الرسالة 

، حديث رقـ: َِٓ، صّج ،الجمع بيف الصحيحيف،  الميكرقي .ُُْٕٗ، حديث رقـ: ّّٕص
 .ُُْٖٗ ، حديث رقـ:َِْ، صُٖ، جالمسند الجامع ،خميؿ. ِْٕٓ

 .ُٖٔ، صلرحيؽ المختـك( اِ)
الطبعة األكلى ، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، السيرة النبكية كالدعكة في العيد المدني( ّ)

 .ُُِ، صـََِْ -ىػُِْْ



 

-ُْٕ- 

      قدكة مثالية في عالـ اإليثػار الرائػع، كاإلنسانيػة النبيمة حتى إنيـ قبمكا أخكة جعفر بف 
 أبي طالب لمعاذ بف جبؿ رغـ اغتراب جعفػر كجعمكا لو حؽ المشاركة كالعطاء كالكالء ".

  تجاه النبي  : " إف المتأمؿ فيما قاـ األنصار (ُ)كيقكؿ محمد أبك شييبة
، كلك ذىب يتمٌمس األسباب، فمف يجد إال ك  خكانو المياجريف ليتعجب مما فعمو ىؤالء القـك ا 

سبب األسباب، كىك أف ذلؾ كاف بفضؿ ا كرحمتو ال بصنع بشر كحكمتو كسياستو، 
َـّػْ كصدؽ ا حيث يقكؿ:  ًَ مو ِِف اأْلَْرِض ََجِقعًو مو َأ ـَْق َأْكَػْؼ َـَّػ َبْعَ ُؾُؾقِِّبِْؿ  ًَ َبْعَ ُؾُؾقِِّبِْؿ َوَأ

َـَّػ َبْقـَُفؿْ  َـّ اهللََّ َأ
 [ ّٔ]سكرة األنفاؿ:  َوـؽِ

باألنصار إال في سكيعات تحت جنح الميؿ، كاكتفى فييا بعرض   فمـ يمتؽ النبي 
اإلسبلـ، كأخذ العيكد كالمكاثيؽ، كلـ يطؿ لقاؤه معيـ قبؿ اليجرة حتى يككف ىذا الذم فعمػكه، 

 يف دخكليػـ فػي اإلسبلـ كقياميـ بيذه المآثر إال أقؿ مف عاـ!! ]...[ كلـ يكف ب
كلـ يكف شعكرىـ تجاه إخكانيـ المياجريف بأقؿ مف ىذا، فقد فتحكا ليـ قمكبيـ قبؿ 
أف يفتحكا ليـ بيكتيـ، ككسعكىـ بصدكرىـ قبؿ أف يسعكىـ بأمكاليـ، كتسابقكا إلى لقائيـ 

كراميـ حتى لـ يجدكا بدان في بعض األ حياف مف تحكيـ القرعة بينيـ، كضربكا في باب كا 
اإليثار، كسخاء النفس، ككـر الطبع مثبلن عميا ال تزاؿ تذكرىا ليـ األجياؿ المتعاقبة باإلكبار 

 كاإلعظاـ ". فأيف كػبلـ برككممػاف مػف ىػذه الركايػات الصحيحة، كتمؾ المكاقؼ الرائعة.
كال تستند ألم مصدر، كليس ىناؾ ما فالركايػة كما ىػك كاضح لنا كاىية كضعيفة، 

يدؿ عمى أف األنصػار كانكا ينقمػكف عمى المياجريػف، كيتكقػكف لمتحرر منيػـ ليعكدكا سػادة 
 في كطنيػـ المدينػة المنكرة، التي ىاجر إلييا أىؿ مكة ليزاحمكىـ كطنيـ.

أف خالد بف يذكر برككمماف ب : المطمب الثاني: روايتو الواىية حول خالد عن الوليد 
 .(ِ)قتؿ المرتد مالؾ بف نكيرة كجميع أتباعو، طمعا بزكجة مالؾ الجميمة  الكليد 

                                                           

 .ّٓ، صِ، جىػُِْٕ -الطبعة الثامنة ، دمشؽ –دار القمـ ، السيرة النبكية عمى ضكء القرآف كالسنة( ُ)
، أحمد بف أبي يعقكب بف جعفر بف كىب بف كاضح. كالركاية في اليعقكبي، ٖٔ، تاريخ، ص( برككممافِ)

دار ، األغاني. كاألصبياني، عمي بف الحسيف، ُُّ، صِ، جبيركت، دار صادر، تاريخ اليعقكبي
 .َِٗ، صُٓ، جالطبعة الثانية ،تحقيؽ: سمير جابر، بيركت – الفكر



 

-ُٕٓ- 

كىذه الركاية لـ تثبت صحتيا أك نسبتيا لخالد بف الكليد، كمف منا ال يعرؼ خالد، 
 .(ُ) الذم استحؽ مف فػكؽ سبع سمكات لقب سيػؼ ا المسمكؿ ممف ال ينطؽ عف اليكل 

خالد أف يقدـ عمى مثؿ ىذا الفعؿ الذم ال يميؽ بمسمـ عادم،  كيؼ لرجؿ مثؿ 
، الذم ال يحتاج لشيادة نصراني كمبشر (ِ)فكيؼ لك كاف ىذا المسمـ ىك: خالد بف الكليد

 حاقد مثؿ برككمماف.
                                                           

مؤسسة ، : محمد مصطفى األعظمي، تحقيؽالمكطأ، صبحي المدنيمالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األ( ُ)
ىػ ُِْٓالطبعة األكلى، ، اإلمارات –أبك ظبي  -زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية 

أبك عبد ا محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، ، ابف سعد .ْْ، صٔ، جـََِْ -
الطبعة ، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية ، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، البغدادم الطبقات الكبرل

عبد ا بف محمد بف إبراىيـ بف  أبك بكر ، بف أبي شيبة. إِٕ، صٕ، جـَُٗٗ -ىػ َُُْاألكلى، 
مكتبة ، : كماؿ يكسؼ الحكت، تحقيؽعثماف بف خكاستي العبسي الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار

أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد  .ُِْ، صٕىػ، جَُْٗالطبعة األكلى، ، الرياض –الرشد 
إشراؼ: د عبد ، عادؿ مرشد، كآخركف -: شعيب األرنؤكط ، تحقيؽمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،الشيباني

، ِْٔ، صّٕ، جـََُِ -ىػ ُُِْالطبعة األكلى، ، مؤسسة الرسالة، ا بف عبد المحسف التركي
دار الكتب  ، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، فضائؿ الصحابة ، النسائي .ِٖٓ

بف حباف بف امحمد بف حباف بف أحمد . ابف حباف، ُٖىػ، صَُْٓاألكلى،  الطبعة، بيركت –العممية 
ترتيب:  ،اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف ،معاذ بف مىٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي

مؤسسة ، حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: شعيب األرنؤكط، األمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي
أبك عبد ا محمد  ،بف مىٍندىه. آِّ، صُٓ، جـُٖٖٗ -ىػ َُْٖالطبعة األكلى، ، الرسالة، بيركت

أبك قتيبة نظر محمد ، تحقيؽ: فتح الباب في الكنى كاأللقاب ،بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى العبدم
. ّّٖ، صـُٔٗٗ -ىػ ُُْٕالطبعة األكلى، ، الرياض –السعكدية  -مكتبة الككثر ، الفاريابي

حققو، كضبط نصو، ، حياة الصحابة ،محمد يكسؼ بف محمد إلياس بف محمد إسماعيؿ، الكاندىمكم
، لبناف –يع، بيركت مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكز ، معركؼ كعمؽ عميو: الدكتكر بشار عٌكاد

 . ِْٓ، صُـ، جُٗٗٗ -ىػ َُِْالطبعةاألكلى، 
 ، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة أبك عبد ا ،البخارم( ينظر حكؿ مناقب خالد كفضائمو: ِ)

، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خاف، الدكف –دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد  ، التاريخ الكبير
أبك عبد ا محمد بف إسحاؽ بف ، معرفة الصحابة، ابف منده. ّٓ، صفضائؿ، النسائي. ُّٔص ،ّج

مطبكعات =        = ، عامر حسف صبرم حققو كقدـ لو كعمؽ عميو:، محمد بف يحيى بف مىٍندىه العبدم
 



 

-ُٕٔ- 

كلقد اعتمد كارؿ برككمماف في تيمتو لخالد عمى ركاية كاىية كردت في مصدريف  
، كالثاني: كتاب األغاني (ُ)كؿ ىك: تاريخ اليعقكبيمف مصادر التاريخ كاألدب، األ

                                                                                                                                                    

نعيـ  أبك ،األصبياني .ِْٓ، صـََِٓ -ىػ ُِْٔالطبعة األكلى، ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة
تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ ، معرفة الصحابة ،أحمد بف عبد ا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف

 ، ابف عساكر .ِٓٗ، صِ، جـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ ،األكلى الطبعة، دار الكطف لمنشر، الرياض، العزازم
دار الفكر  ،م: عمرك بف غرامة العمرك ، تحقيؽتاريخ دمشؽ، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة ا

أبك زكريا محيي الديف يحيى ، النككم  .ُِٔ، صُٔ، جـُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ ، لمطباعة كالنشر كالتكزيع
عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو كمقابمة أصكلو: شركة العمماء ،  تيذيب األسماء كالمغات، بف شرؼ

. ُّٕ، صُ، جلبناف  -ركت يطمب مف: دار الكتب العممية، بي، بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية
دار  ، سير أعبلـ النببلء ،بف عثماف بف قىاٍيمازاشمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد  ،الذىبي
صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ  ، الصفدم .ِِّ، صّ، جـََِٔ-ىػُِْٕالطبعة: ، القاىرة -الحديث

، بيركت –دار إحياء التراث ، صطفىأحمد األرناؤكط كتركي م ، تحقيؽ:الكافي بالكفيات ،بف عبد ا
أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف  ،العسقبلني. َُٔ، صُّ، جـَََِ -ىػَُِْ
دار الكتب ، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض، اإلصابة في تمييز الصحابة ،حجر

 . ُِٓ، صِ، جىػُُْٓ -الطبعة األكلى ، بيركت –العممية 
 :ـ(َٓٗبعد  - َََ /ىػ  ِِٗبعد  - َََ) ٍعقيكبياليى ( ُ)

أحمد بف إسحاؽ )أبي يعقكب( بف جعفر بف كىب بف كاضح اليعقكبي: مؤرخ جغرافي كثير األسفار، مف أىؿ 
بغداد. كاف جده مف مكالي المنصكر العباسي. رحؿ إلى المغرب كأقاـ مدة في أرمينية. كدخؿ اليند. كزار 

ط( انتيى بو إلى خبلفة المعتمد عمى ا  -با جيدة منيا )تاريخ اليعقكبي األقطار العربية. كصنؼ كت
ط((  -الناس لزمانيـ = = ط( ك )أخبار األمـ السالفة( صغير، ك)مشاكمة  -العباسي، ككتاب )البمداف 

أك بعدىا،  ِٖٕكقيؿ  ِِٖكنقؿ غيره  ِْٖرسالة. كاختمؼ المؤرخكف في سنة كفاتو، فقاؿ ياقكت: سنة 
طبعة  ُُّت أخيرا ركاية ناشر الطبعة الثانية مف التاريخ إذ كجد في كتاب البمداف )الصفحة كرجح

ػ، كلـ يترجـ لو أحد غير ياقكت، في معجـ ىِِٗ النجؼ( أبياتا لميعقكبي نظميا ليمة عيد الفطر سنة
إرشاد  ،حمكمشياب الديف أبك عبد ا ياقكت بف عبد ا الركمي الاألدباء، ينظر: ياقكت الحمكم، 

الطبعة: األكلى، ،  دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، إحساف عباس ، تحقيؽ:األريب إلى معرفة األديب
خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف ، الزركمي . كذلؾ: ٕٓٓ، صِ، جمػ ُّٗٗ -ىػ ُُْْ
 .ٓٗ، صُج ،ـََِِأيار / مايك  -الخامسة عشر  الطبعة، دار العمـ لممبلييف األعبلـ، فارس، 



 

-ُٕٕ- 

، ككبلىما يميؿ مؤلفاىما إلى التشيع، كقد عمبل عمى تشكيو الحقبة التاريخية (ُ)لؤلصبياني
 التي حكـ فييا كؿ مف أبي بكر كعمر رضي ا عنيما.

عف كتاب األغاني لؤلصبياني: " في الكتاب الكثير مما  (ِ)يقكؿ مصطفى الشكعو 
ك عف الذكؽ، كتنفر منو النفس السكية، كتتقزز منو السميقة المستقيمة، فيك مميء ينب

                                                           

 : ـ(ٕٔٗ - ٕٖٗ /ىػ ّٔٓ - ِْٖ) أبك الفرج األىٍصبىياني( ُ)
أديب لو عمي بف الحسيف بف محمد بف أحمد بف الييثـ المركاني األمكم القرشي، أبك الفرج األصبياني: 

 كلد في أصبياف، كنشأ كتكفي ببغداد. قاؿ التاريخ كاألنساب كالسير كاآلثار كالمغة كالمغازم.في معرفة 
ككاف " كقاؿ عنو: " رأيت شيخنا ابف تيمية يضٌعفو كيٌتيمو في نقمو كيستيكؿ ما يأتي بو: " الذىبينو ع

بف عثماف بف اشمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد  ،الذىبي " ييكًرد الٌطاٌمات مف الحكايات الميٍنكىرة
دار الكتاب ، د السبلـ التدمرمعمر عب، تحقيؽ: تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ ،قىاٍيماز

. الطبرم كغيره: " ُْٓ، ُْْ، صِٔ، جـُّٗٗ -ىػ ُُّْالطبعة الثانية، الثانية، ، العربي، بيركت
تاريخ  ،محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ،الطبرم". ينظر: مكل يتشيع سكاهألـ يعرؼ 
. كذلؾ: ُْٓ، ُُ، جىػُّٕٖ -الطبعة الثانية ، بيركت –دار التراث (، تاريخ الرسؿ كالممكؾ) الطبرم
ؽ: الدكتكر ف تحقيتاريخ بغداد، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب ،البغدادم

، ُّ، جـََِِ -ىػ ُِِْالطبعة األكلى، ، بيركت –دار الغرب اإلسبلمي ، بشار عكاد معركؼ
ـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد أبك الحسف عمي بف أبي الك ،ابف األثير. ّّٕص

 –دار الكتاب العربي، بيركت ، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم، الكامؿ في التاريخ ،الشيباني الجزرم
أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف ، العسقبلني. ِِٕ، صٕ، جـُٕٗٗىػ/ ُُْٕالطبعة األكلى، ، لبناف

الناشر: مؤسسة ، اليند –: دائرة المعرؼ النظامية قيؽ، تحلساف الميزاف ،محمد بف أحمد بف حجر
. كقاؿ ابف ُِِ، صْ، جـُُٕٗىػ /َُّٗالطبعة الثانية، ، لبناف –األعممي لممطبكعات بيركت 

كمثمو ال يكثؽ بركايتو، فإنو يصرح في كتبو بما يكجب عميو الفسؽ، كييكف شرب الخمر، الجكزم: " 
جماؿ الديف  ،الجكزم". ابف رأل كؿ قبيح كمنكر« األغاني»اب كربما حكى ذلؾ عف نفسو، كمف تأمؿ كت
: محمد عبد القادر ، تحقيؽالمنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد

، ـُِٗٗ -ىػ ُُِْاألكلى،  الطبعة، دار الكتب العممية، بيركت، عطا، مصطفى عبد القادر عطا
 ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي، . كذلؾ: ابف كثيرُٖٓ، ُْج

، ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖالطبعة األكلى ، دار إحياء التراث العربي، ؽ: عمي شيرم، تحقيالبداية كالنياية
  .ِٖٗ، ُُج

 ـ،ََِْالطبعة الخامسة عشرة آب/ أغسطس ، دار العمـ لممبلييف، مناىج التأليؼ عند العمماء العرب( ِ)
 .ِٖٔص



 

-ُٕٖ- 

كثار  بالقصص المستيجنة، كالحكايات الخميعة كاألشعار البذيئة كاالصطبلحات الساقطة، كا 
لحاؼ يبدكاف ككأنيما مقصكداف، كلكنيا تجيء بنت  مف ذكر العكرات كتعريتيا في إلحاح كا 

، كأما األصبياني فكأنما كانت القبائح الكثيرة الكفيرة التي ذكرىا ىدفنا المناسبة كفرض السياؽ
مف أىداؼ الكتاب، بؿ أغمب الظف أنيا كذلؾ، كلك أنو يسر عمى نفسو كلـ يسرؼ عمى 
القراء باإللحاؼ في ذكر ما ذكر مف إباحية كمخاز، لما نقص الكتاب شيئنا بؿ إنو كاف زاد 

نا إلى أف نشير إلى أف احتكاء ىذا الكتاب عمى الساقط مف قدرنا كسما منزلة، كال حاجة ب
القصص كالخميع مف األخبار يناؿ منو عند ذكره نيبلن شديدنا ". فكيؼ لؾ يا برككمماف أف 

 تأخذ ركايتؾ مف مثؿ ىذا المؤلؼ ككتابو السقيـ.
كقد كثرت الركايات في ىذا األمر حتى صارت لغطان ليس لمعقؿ فيو مجاؿ، كتدخؿ 

ساسكف مف خبلؿ ىذا المغط، ليضعكا في سيرة خالد ما يشينو كيحط مف قدره، كنقميا الد
 .(ُ)الركاة المسممكف مف غير تدبر كال تفكير

فتيمة خالد بقتؿ مالؾ بف نكيرة كنزكتو عمى امرأتو، قد كثر فييا المغط كتشعبت 
ف اختبلؼ الركايات كتعددىا في ىذه القضية مف  فييا اآلراء، كاختمفت كتعددت الركايات، كا 

أىـ األسباب في ضعفيا كجعميا كاىية، كلك استعرضنا بعض الركايات التي قيمت في مكقؼ 
 خالد مف مالؾ، لكجدنا أف لكؿ ركاية ما يدحضيا كيظير زيفيا.

، (ِ)كالحقيقة أف سكء الفيـ أك االلتباس المغكم، في ركاية سيؼ التي ركاىا الطبرم
طاح بث سراياه، كأمرىـ بداعية اإلسبلـ عمى أف يأتكه بكؿ مف إذ عندما كصؿ خالد إلى الب

ف امتنع أف يقتمكا تنفيذنا لكصية أبي بكر، فجاءتو الخيؿ بمالؾ بف نكيرة مع نفر  لـ يجب، كا 
مف أصحابو مف بني يربكع، فاختمؼ أفراد السرية فييـ، فشيدت فئة منيـ بأنيـ أذنكا، كأقامكا 

ف بينيـ أبك قتادة األنصارم، في حيف شيدت فئة أخرل بأنيـ كصمكا كأقركا بالزكاة، كاف م
استمركا عمى ردتيـ، فمما كقع االختبلؼ، أمر خالد بسجنيـ حتى الصباح ليحكـ في األمر، 
ككانت ليمة باردة، تزداد بردنا كمما مضى شطر مف الميؿ، فأخذت خالد الشفقة عمييـ، فأمر 

                                                           

، دار الكتاب العربي، ؽ: الشيخ خميؿ شيحا، تحقيأبك بكر الصديؽ أكؿ الخمفاء الراشديف ،محمد ،رضا( ُ)
 .ّْ، صـََِْ-ىػُِْْطبعة 

 .ِٕٗ -ِٕٕص ، صّجتاريخ الرسؿ كالممكؾ، ( ِ)



 

-ُٕٗ- 

عبارة في لغة كنانة القتؿ، كلما كاف الحرس مف ىؤالء منادينا "أدفئكا أسراكـ"، ككاف معنى ال
قتمكىـ، فقتؿ ضرار بف األزكر مالكنا، كسمع خالد الضجة، فخرج كقد فرغكا منيـ، فقاؿ: "إذا 

أراد ا أمرنا أصابو"
(ُ). 

ىذه ىي صياغة المشيد التي يبدك عمييا عبلئـ االختبلؼ، كذلؾ أف المرء ال 
دبر مجزرة ال يبلحظيا القائد إال بعد انتيائيا، كلكف ىذا ىك يستطيع في مخيـ عسكرم أف ي

ىدؼ القصة، فيؿ تعمد خالد إصدار األمر الذم يساء فيمو، ثـ راح ينتظر حتى تحققت 
النتيجة المرجكة، كىي قتؿ مالؾ بف نكيرة، كالتزكج بامرأتو أـ تميـ ابنة المنياؿ؟ كيؼ صح 

يعمـ أنيا ليست لغتيـ، فيما يقصد إليو مف معنى  مف قائد المسمميف أف يخاطب الحراس بمغة
ف كاف ال يعمـ فمماذا لـ يعتذر بيذا العذر عند الخميفة عندما عاتبو؟ الكاضح أف  كىدؼ؟ كا 
، كمقبكالن لقتؿ مالؾ بف نكيرة، عمى الرغـ مف أنيا تستشيد  ىذه القصة ال تذكر سببنا معقكالن

 .(ِ)ردتو، كنصح قكمو باالقتداء بوبأقكاؿ فئة مف أفراد السرية بأنو عاد مف 
ذا تأممنا في صيغة األمر مف الكجية المغكية، كاف معناىا األساسي الدؼء، أما  كا 
المعنى الجانبي الذم ىك القتؿ، فبل تسجمو معاجـ المغة إال عمى اليامش، كبناء عمى ىذا 

 افة، كدفافنا نجد الصياغة في لساف العرب، دفؼ عمى الجريح أجيز عميو، ككذلؾ دافو مد
 .(ّ)كدافاه كىي لغة لجيينة، معناىا القتؿ

كتجرم ركاية استجكاب خالد لمالؾ بف نكيرة لمكقكؼ عمى أم الشيادتيف حؽ، 
الشيادة بإسبلمو، أـ الشيادة بإصراره عمى الرده كمنع الزكاة، فعندما جاءت بو السرية حاكره 

                                                           

ي أحمد بف محمد بف عمي بف أعثـ الككفابف أعثـ،  .ِٖٕص ، صّجتاريخ الرسؿ كالممكؾ، ( الطبرم، ُ)
، ـُُٗٗ -ىػ ُُُْالطبعة األكلى، ، دار األضكاء، بيركت، ؽ: عمي شيرميحق، تأبك محمد، الفتكح

أحمد بف عبد الكىاب بف محمد بف عبد الدائـ القرشي التيمي البكرم، شياب  ،النكيرم. َِ، صُج
، ىػُِّْلى، الطبعة األك ، دار الكتب كالكثائؽ القكمية، القاىرة، نياية األرب في فنكف األدب ،الديف
 .ُِّ، صِ، جالكامؿ في التاريخ. ابف األثير، ّٖ، صُٗج

الطبعة ، دار النفائس، تاريخ الخمفاء الراشديف الفتكحات كاإلنجازات السياسية ،محمد سييؿ ،طقكش( ِ)
 .ٕٓ، صـََِّ-ىػُِْْاألكلى 

 .َُٔ -َُْص ٗج ،ابف منظكر، لساف العرب( ّ)



 

-َِٕ- 

أنا مسمـ أصمي إلى القبمة؟ فقاؿ خالد: لك خالد في مكقفو مف اإلسبلـ، فقاؿ مالؾ: "أتقتمني ك 
كنت مسممنا لما منعت الزكاة، كال أمرت قكمؾ بمنعيا، كا ما نمت ما في مثابتؾ حتى 

، فقاؿ لو خالد: أما عممت أف (ُ)أقتمؾ"، كفي ركاية أنو قاؿ: "أنا آتي الصبلة دكف الزكاة
مالؾ: قد كاف صاحبكـ يقكؿ ذلؾ، الصبلة كالزكاة معنا، ال تقبؿ كاحدة دكف األخرل؟ فقاؿ 

قاؿ خالد: أكما تراه لؾ صاحبنا؟ كا لقد ىممت أف أضرب عنقؾ، ثـ تجادال في الكبلـ، 
فقاؿ خالد: إني قاتمؾ، فقاؿ لو: أك بذلؾ أمرؾ صاحبؾ؟ قاؿ خالد: ىذه بعد تمؾ، ككاف عبد 

فكره كبلميما، فقاؿ  ا بف عمر، كأبك قتادة األنصارم حاضريف، فكمما خالدنا في أمره،
مالؾ: يا خالد إبعثنا إلى أبي بكر، فيككف ىك الذم يحكـ فينا، فقاؿ خالد:   ال أقالني ا إف 

 .(ِ)أقمتؾ، كتقدـ إلى ضرار بف األزكر بضرب عنقو"
" قد تككف ىذه الركاية أقرب إلى القبكؿ؛ ألنيا تذكر سبب ردة مالؾ بف نكيرة، كمف 

ناعو عف دفع الزكاة ألبي بكر، كما أف كبلمو بحؽ النبي   ال اتبعو مف قكمو، كىي امت
يصدر عف شخص مخمص في إسبلمو، أال يرل مالؾ أف النبي سد لو كصاحب؟ كمع ذلؾ 
فقد تضمف االستجكاب إشارتيف إلى إسبلـ مالؾ، كىما القكؿ بأنو عمى استعداد إلقامة 

لقبمة" غير أنو رفض دفع الزكاة، كىنا الصبلة، كقكلو لخالد: "أتقتمني كأنا مسمـ أصمي إلى ا

                                                           

الردة مع نبذة مف فتكح  أبك عبد ا، السيمي األسممي بالكالء، المدني محمد بف عمر بف كاقد ،الكاقدم( ُ)
 بعة، الطدار الغرب اإلسبلمي، بيركت، : يحيى الجبكرم، تحقيؽالعراؽ كذكر المثنى بف حارثة الشيباني

 .َِ، صُ، جالفتكح. ابف أعثـ، َُٖ، صـَُٗٗ -ىػ َُُْاألكلى، 
كفيات  ،مد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر البرمكي اإلربميأبك العباس شمس الديف أح، ابف خمكاف( ِ)

 ،الفداء. أبك ُْ، صٔ، جبيركت –دار صادر ، : إحساف عباس، تحقيؽاألعياف كأنباء أبناء الزماف
صاحب  عماد الديف إسماعيؿ بف عمي بف محمكد بف محمد ابف عمر بف شاىنشاه بف أيكب الممؾ المؤيد

ابف . ُٖٓ، صُ، جالطبعة: األكلى، المطبعة الحسينية المصرية، بشرالمختصر في أخبار ال، حماة
 ،عمر بف مظفر بف عمر بف محمد ابف أبي الفكارس، أبك حفص، زيف الديف المعرم الكندم ،الكردم

، ُ، جـُٔٗٗ -ىػ ُُْٕالطبعة األكلى، ، لبناف / بيركت -دار الكتب العممية ، تاريخ ابف الكردم
مرآة الجناف كعبرة  ،مد عفيؼ الديف عبد ا بف أسعد بف عمي بف سميمافأبك مح، اليافعي .ُّٓص

دار الكتب العممية، ، كضع حكاشيو: خميؿ المنصكر، اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف
 .َٗ، صِ، جـُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕالطبعة األكلى، ، لبناف –بيركت 



 

-ُِٕ- 

يكصؼ بأنو مرتد معاند، كأف تصريحاتو االستفزازية لـ تدع مجاالن لخيار آخر سكل القتؿ، 
ا استقى خالد حجتو عميو بعد أف كشؼ نكاياه التي ال تخرج مف قمب سميـ  كمف ىنا أيضن

ادلو عميو يتمكف مف اإليماف، كمع ذلؾ فإف خالدنا لـ يتسرع في إصدار الحكـ عميو، كج
إقناعو بالعكدة عف ردتو، إال أنو أصر عمى مكقفو، فمـ يبؽ في نفس خالد بعد ذلؾ مكضع 
لمشؾ في ردتو، فعقد العـز عمى قتمو، كرفض أف يرسمو إلى أبي بكر كما أرسؿ غيره، أمثاؿ 

كاف أعظـ  قرة بف ىبيرة كالفجاءة السممي كغيرىما، كلـ يكف مالؾ بأقؿ قدران منيـ، إال أنو
إثمنا، كمف المستبعد أف يككف أصدقاء خالد اختمقكا حديثنا متقف الحبكة يضع عنو الكزر؛ ألف 
مالكنا إذا كاف مطمعنا عمى اإلسبلـ ىذا االطبلع الحسف، كالذم يمكنو مف مناقشة خالد في 

 .(ُ)"دقائقو، فمعنى ذلؾ أنو كاف مسممنا، كالراجح أنو لـ يكف مسمما كقت قتمو عمى األقؿ
 م:ٖٙٙىـ/٘ٔالمطمب الثالث: ىزيمة الروم في موقاة اليرموك 

يجـز برككمماف بأف ىزيمة الرـك في معركة اليرمكؾ كانت بسبب عدـ رغبة األرمف 
 .(ِ)في القتاؿ، فقد كانكا يحقدكف عمى الدكلة البيزنطية، التي كانكا يشكمكف نصؼ جيشيا

، أف يبرر انتصار المسمميف عمى مثؿ برككمماف -كما يدعكف–كيؼ لمؤرخ كبير  
البيزنطييف، في معركة حاسمة ىي اليرمكؾ، بكجكد األرمف في جيش الرـك البيزنطييف، كىـ 

 .  حاقدكف كناقمكف عمى دكلة الرـك
ذا افترضنا صحة الركايػة التي يكردىػا برككمماف  فيؿ  -كىي كما سنبيف كاىية-كا 

مبراطكر دكلة عظيم ة كيرقؿ، كمف حكلو كبار قادة الرـك أف يغيب عمى قائد عسكرم كا 
.  يبلقكا جيش المسمميف بجيش نصفو مف األرمف، كىـ يعممكف حقيقة مكقفيـ مف الرـك

كالحقيقة ىي عكس ما ذكره برككمماف تمامان، فمكقؼ األرمف كاف مكقفان مؤيدان  
، بؿ أف ىرقؿ قد " عقد لكاء مرصعان بالدر كالجكىر عميو قبضة  مف الذىب، كناصران لمرـك

                                                           

ذيرم( ُ) ، ُـ، جُٖٖٗ، بيركت -دار كمكتبة اليبلؿ، فتكح البمداف ،أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد ،البىبلى
ذيرم. َُّص  –دار الفكر ، تحقيؽ: سييؿ زكار كرياض الزركمي، جمؿ مف أنساب األشراؼ، البىبلى

، ِ، جالكامؿ في التاريخ. ابف األثير، ْْٔ،صَُ، جـُٔٗٗ -ىػ ُُْٕالطبعة األكلى، ، بيركت
 .ٕٓ ص ،تاريخ. كذلؾ: طقكش، ُِْص

 .ٓٗبرككمماف، تاريخ، ص( ِ)
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كعميو صميب مف الياقكت األحمر كسممو إلى ماىاف ممؾ األرمف ككاف يحبو محبة عظيمة 
ألنو كاف مف أىؿ الشجاعة كالتدبير كقد قاتؿ عساكر الفرس كالترؾ كىزميـ مراران فمما عقد 
د لو لكاء خمع عميو الثياب التي كانت عميو كتكجو كسكره كمنطقو كقمده بالقبلئد التي ال يتقم

بيا إال الممكؾ األكابر كقاؿ لو: يا ماىاف قد كليتؾ عمى ىذا الجيش كمو كال أمر عمى أمرؾ 
كال حكـ عمى حكمؾ ثـ قاؿ لقناطير كجرجير كالديرجاف كقكريف كىـ ممكؾ الجيش اعممكا أف 

 .(ُ)صمبانكـ تحت صميب ماىاف كأمركـ إليو فبل تصنعكا أمران إال بمشكرتو كرأيو"
اقدم حكؿ مشاركة األرمف في مكقعة اليرمكؾ، تظير فييا مدل ىذه ركاية الك 

المحبة كالثقة التي أكالىا ىرقؿ لماىاف، فيؿ كاف ىرقؿ مغفبل ليذه الدرجة ليسمـ جيشو لعدك 
 ليقاتؿ عدك آخر؟ 

كلقد أبمى ىؤالء األرمف بقيادة ماىاف عكس ما يذكر برككمماف مف الحقد عمى 
عصيبة ف ، كخاضكا أياما ن ي اليرمكؾ " كأشدىا يـك التعكير، كىك اليـك الذم أمر فيو الرـك

ماىاف مائة ألؼ راـ مف األرمف أف يرمكا فيو كميـ عف قكس كاحدة، فرمكا فغارت مف 
، فكيػؼ يفعؿ ذلؾ األرمف بجيش المسمميف كىـ يحقدكف عمى (ِ)المسمميف سبعمائة عيػف "

.  الرـك
أف جيش الرـك مف المحتمؿ أنو لـ كىناؾ حقيقة أخرل غابت عف برككمماف، كىي 

يتشكؿ نصفو مف األرمف، فمف غير المعقكؿ أف يككف جيشان نصفو مف األرمف كقد كاف 
يضـ " ستيف كمائة صميب تحت كؿ صميب عشرة آالؼ، ]...[ كضـ إليو األرمف كالنجد 

الركاية السابقة لـ . ك (ّ)كالنكبة كالركسية كالصقالبة كاإلفرنج كاليرقمية كالقياصرة كالير كالدكقس"
 كف األرمف ىـ نصؼ الجيش، بؿ أنيـ كانكا ضمف كحدات الجيش المؤلؼ مف ػػػػػػػػػػػػػػتكضح ك

                                                           

دار الكتب ، محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي بالكالء المدني أبك عبد ا، فتكح الشاـ ،الكاقدم( ُ)
 .َُٓ، صُ، جـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕالطبعة األكلى ، العممية

 ، تحقيؽ:الركض المعطار في خبر األقطار ،أبك عبد ا محمد بف عبد ا بف عبد المنعـ ،الحميرل( ِ)
الطبعة الثانية، ، طبع عمى مطابع دار السراج -بيركت  -مؤسسة ناصر لمثقافة ، إحساف عباس

 .َِٔ، صُ، جالفتكح، ابف أعثـ  .َِٕ، صُ، جفتكح الشاـ ،الكاقدم. كينظر: ُٖٔ، ص ـَُٖٗ
 .َُٗ، صُ، جفتكح الشاـ ،الكاقدم( ّ)
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 جنسيات متعددة.
لماذا ال يعترؼ برككمماف كمف سار في دربو بأف ىناؾ عكامؿ عديدة كانت السبب 

 . (ُ)ىيفي انتصار المسمميف؟ كالتي لـ يجد منيا برككمماف غير ذلؾ السبب الكا
 المطمب الراعع: عنا  قعة الصخرة:

ذكر برككمماف بأف ىدؼ عبد الممؾ بف مركاف مف بناء قبة الصخرة ىك: " أف 
 . (ِ)يحكؿ إلييا أفكاج الحجاج مف مكة كالتي استقر بيا منافسو ابف الزبير"

، كقبؿ تفنيد ىذه الركاية، كالحكـ عمييا، ال بد لنا مف الحكـ عمى باني قبة الصخرة 
كىك عبد الممؾ بف مركاف، ذلؾ الرجؿ الذم قاؿ عنو نافع " أدركت بالمدينة كما بيا شاب 

، الذم أثر (ّ)أنسؾ كال أشد تشميران كال أكثر صبلة كال أطمب لمعمـ مف عبد الممؾ بف مركاف"
. كىك (ْ)عنو قكلو: " ألف أخطئ كقد استشرت، أحب إلي مف أف أصيب كقد استبددت"

 كددت أني عبد لرجؿ مف تيامة أرعى غنيمات في جباليا، كلـ أكف ألي مف القائؿ: " كا
، ك" لٌما احتضر ككاف في قصره مشرفاي عمى الناس. فنظر فرأل بعض (ٓ)ىذا األمر شيئا"

الغساليف يغسؿ الثياب فقاؿ: ليتني كنت مثؿ ىذا الغساؿ أكتسب قكتي يـك بيـك كلـ أكف 
 . (ٔ)كليت الخبلفة"

                                                           

، الناشر: تيامة، ؿ برككمماف عمى التاريخ اإلسبلميافتراءات فيميب حتي ككار ( باز، عبد الكريـ عمي، ُ)
.كحكؿ األسباب التي أدت إلى انتصار المسمميف في ٓٗـ، صُّٖٗجدة/ المممكة العربية السعكدم، 

الناشر: الجامعة اإلسبلمية، المدينة ، مكقعة اليرمكؾ دراسة كتحميؿ ،محمد السيد ،الككيؿاليرمكؾ ينظر: 
، ىػَُُْربيع األكؿ  -صفر  -محـر  -العدد التاسع كاألربعيف  -ثالثة عشر الطبعة: السنة ال، المنكرة
 .ِٖٓ ، صتاريخ الخمفاء. طقكش: ُٖٓص

 .ِٖٔ( برككمماف، تاريخ، صِ)
 .ٕٔ، صٗ، جالبداية كالنياية. ابف كثير، ُُٗ، صّٕ، جتاريخ دمشؽ ،ابف عساكر( ّ)
 –دار صادر ، : كداد القاضي، تحقيؽئر كالذخائرالبصا ،التكحيدم، أبك حياف عمي بف محمد بف العباس( ْ)

 .َِٖ، صِـ، جُٖٖٗ -ىػ َُْٖالطبعة األكلى، ، بيركت
دار الكتب العممية، بيركت ، التبصرة، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد، ابف الجكزم( ٓ)

 .ّْٓ، ّ، جفي التاريخالكامؿ .  ابف األثير، ّْٓ، صـُٖٔٗ -ىػ َُْٔالطبعة األكلى، ، لبناف –
دار ، حياة الحيكاف الكبرل ،محمد بف مكسى بف عيسى بف عمي أبك البقاء كماؿ الديف الشافعي ،الدميرم( ٔ)

=   = الحسف بف مسعكد بف . اليكسي، َٓٓ، صِ، جىػُِْْالطبعة الثانية، ، الكتب العممية، بيركت
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ثير: "كاف عبد الممؾ عاقبلن، حازمان، أديبان، لبيبان، عالمان، كقاؿ الشعبي: قاؿ ابف األ
ما ذاكرت أحدان إال كجدت لي الفضؿ عميو إال عبد الممؾ، فإني ما ذاكرتو حديثا إال زادني 

 . (ُ)فيو، كال شعران إال زادني فيو"
تمقى ، ككاف يحرص عمى (ِ)ككاف عبد الممؾ أكؿ مف صمى ما بيف الظير كالعصر

يىسىاًئمييىا عىًف النًَّبيّْ  العمـ، ك تعميـ أىؿ بيتو فكاف " ييٍرًسؿي ًإلىى أيْـّ الدٍَّردىاًء فىتىًبيتي ًعٍندى ًنسىاًئًو، كى
 "(ّ). 

كيعده أىؿ األثر مف أفقو أىؿ المدينة، قاؿ أبك الزياد: كاف فقياء المدينة أربعة:  
 .(ْ)بف ذؤيب، كعبد الممؾ بف مركاف"سعيد بف المسيب، كعركة بف الزبير، كقبيصة 

ىذا ىك عبد الممؾ، ىؿ مف الممكف لمثؿ ىذا الرجؿ أف يفعؿ مثؿ ىذا الفعؿ الشنيع  
الذم يمكف أف يخرجو مف الممة فيمنع الناس مف أداء ركف مف أركاف اإلسبلـ، كيفعؿ مثؿ 

                                                                                                                                                    

، : د محمد حجي، د محمد األخضر، تحقيؽكـزىر األكـ في األمثاؿ كالح ،محمد، أبك عمي نكر الديف
، ِ، جـُُٖٗ -ىػ َُُْالطبعة األكلى، ، المغرب –دار الثقافة، الدار البيضاء  -الشركة الجديدة 

 . ُّٕص
 .ٕٔ، صٗ، جالبداية كالنياية. ابف كثير، ّْٓ، ّّٓ، ّ، جالكامؿ في التاريخ( ابف األثير، ُ)
 .ٕٔص، ٗ، جالبداية كالنياية( ابف كثير، ِ)
تحقيؽ: الشيخ ، المنتخب مف مسند عبد بف حميد ،أبك محمد عبد الحميد بف حميد بف نصر ،الكىٌشي( ّ)

 .ُٔٗ ، صُج ـََِِ -ىػ ُِّْالطبعة الثانية ، دار بمنسية لمنشر كالتكزيع ، مصطفى العدكم
 أبي زرعة الدمشقيتاريخ  ،عبد الرحمف بف عمرك بف عبد ا بف صفكاف النصرم الدمشقي ،زرعة ك،أب( ْ)

دراسة كتحقيؽ: شكر ا نعمة ا القكجاني )أصؿ الكتاب رسالة ماجستير ، ركاية: أبي الميمكف بف راشد
أبك الكليد سميماف بف خمؼ  ،الباجي .َْٓ، صدمشؽ –مجمع المغة العربية ، بغداد( -بكمية اآلداب 

ديؿ كالتجريح  لمف خرج لو البخارم في التع ،بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي األندلسيا
الطبعة:  الرياض=        = دار المكاء لمنشر كالتكزيع ، أبك لبابة حسيف ، تحقيؽ:الجامع الصحيح

، طبقات الفقياء، إبراىيـ بف عمي  إسحاؽأبك  ،الشيرازم. َُٕٔ، صّـ، جُٖٔٗ – َُْٔاألكلى، 
الطبعة ، لبناف –دار الرائد العربي، بيركت ، باسإحساف ع ، تحقيؽ:ىذبوي: محمد بف مكـر ابف منظكر

، الكامؿ في التاريخ. ابف األثير، َُِ، صّٕ، جتاريخ دمشؽ ،ابف عساكر .ِٔـ، صَُٕٗاألكلى، 
 .ٕٔ، صٗ، جالبداية كالنياية. ابف كثير، ِْٔ، صٔ، جتاريخ اإلسبلـ . الذىبي،ّّٓ، ّج
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الخارج عف الطاعة  ، لمجرد عدـ رغبتو في لقاء أىؿ الشاـ بابف الزبير(ُ)فعؿ أبرىة الكافر
 بمكة حتى ال يبايعكه، كىك يعمـ عمـ اليقيف حرمة ما يفعمو كىك العالـ الفقيو. 

أما الدليؿ عمى كىف ىذه الركاية كضعفيا فمف عدة أكجو، أما الكجو األكؿ فيك أف 
ىػ، كلـ تكف فتنة ابف الزبير قد ٔٔعبد الممؾ بف مركاف قد ابتدأ ببناء قبة الصخرة سنة 

نما كانت سنة بدأت،  ، ك قد استغؿ ابف الزبير مشركع (ِ)ىػّٕىػ كانتيت بمقتمو سنة ِٕكا 
بناء عبد الممؾ لمقبة؛ ليتخذ مف ىذا األمر دعاية يحرض فييا المسمميف عمى   عبد الممؾ، 
ًميع األعماؿ كىاًلي سىاًئر األمصار يكضح ليـ السبب  لذا نجد أف عبد الممؾ قد كتب ًفي جى

، كيبدك أف كراىية اليعقكبي الشيعي لبني أمية قد جعمو يتبنى (ّ)قبة الصخرةالحقيقي لبناء 
دعاية ابف الزبير لنشرىا بيف المسمميف كقاـ بتكثيقيا في كتابو ليقرأىا الناس جيؿ بعد جيؿ، 

 كيستغميا المستشرقكف لمطعف في تاريخ اإلسبلـ.  
انتيى مف بناء القبة في كالكجو الثاني لجعؿ الركاية ضعيفة ىك أف عبد الممؾ قد 

كىافى اٍلفىرىاغ (ْ)ىػ كىي نفس السنة التي انتيت فييا فتنة ابف الزبير، يقكؿ العميميّٕسنة  " كى
سبعيف مف اليجرة الشًَّريفىة كىًىي  ث كى ى ًفي سنة ثىبلى ٍخرىة كاٍلمىٍسًجد اأٍلىٍقصى مف عمىارىة قبَّة الصَّ

زبير"، فالسبب في منع المسمميف مف الحج كما تذكر ركاية الٌسنة الًَّتي قتؿ ًفييىا عبد ا بف ال
قد زاؿ مع انتياء عبد  -كىك كجكد ابف الزبير في مكة –اليعقكبي التي يسكؽ ليا برككمماف 

الممؾ مف بناء القبة، فكيؼ يستقيـ يأمر عبد الممؾ المسمميف بالحج إلي قبة الصخرة، كليس 
د الحراـ بمكة، كقد قتؿ ابف الزبير، مع أف ركاية ىناؾ مف سبب يمنعيـ مف الحج إلي المسج

اليعقكبي كما ينقؿ برككمماف تذكر بأف سبب بناء القبة ىك " منع عبد الممؾ أىؿ الشأـ مف 

                                                           

 .ٕٕ، صافتراءات( باز، ُ)
 -متمـ الصحابة  -الطبقات الكبرل . ابف سعد، ُٕٓ -ُْٕ/ ٔ: الطبرم تاريخ في بتمامو الخبر انظر( ِ)

 .ّٗ، صِ، جالطبقة الخامسة
األنس الجميؿ ، أبك اليمف مجير الديف عبد الرحمف بف محمد بف عبد الرحمف العميمي الحنبمي( العميمي، ّ)

. ِٕٓ، صُ، جعماف –ة دنديس مكتب ، عدناف يكنس عبد المجيد نباتة ، تحقيؽ:بتاريخ القدس كالخميؿ
 .ِٕٔ، صِ ، جتاريخ، اليعقكبي كذلؾ: 

 .ِٕٓ ، صُ، جاألنس الجميؿ( ْ)
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الحج كذلؾ أف ابف الزبير كاف يأخذىـ إذا حجكا بالبيعة فمما رأل عبد الممؾ ذلؾ منعيـ مف 
عمؽ عمييا ستكر الديباج كأقاـ ليا سدنة كأخذ الخركج إلى مكة ]...[ فبنى عمى الصخرة قبة ك 

 .(ُ)الناس بأف يطكفكا حكليا كما يطكفكف حكؿ الكعبة "
كاىية ىك أف  -التي اعتمدىا برككمماف -كالكجو الثالث لجعؿ الركاية اليعقكبية 

مؤرخ القدس فقاؿ: " إف عبد اٍلممؾ ( ِ)السبب الحقيقي لبناء قبة الصخرة قد ذكره لنا العميمي
ٍخرىة بىيت اٍلميقىٌدس تىًقٌي اٍلميسمميف مف اٍلحر كىاٍلبرد كىأىف يىٍبًني ق د أىرىادى أىف يىٍبًني قبَّة عمى صى

مىٍيًو فك ردت  مىا ىـ عى كره أىف يفعؿ ذىًلؾ دكف رىٍأم رىعيتو فمتكتب الٌرعية ًإلىٍيًو برأييـ كى اٍلمىٍسًجد، كى
ا مىٍيًو مف سىاًئر عيمَّاؿ اأٍلىٍمصى ر نر رىٍأم أىًمير اٍلميؤمًنيفى ميكىافقاي رشيداي ًإف شىاءى ا يتـ لىوي اٍلكتب عى

يٍجًرم ذىًلؾ عمى يىدىٍيًو كيجعمو تذكرة لىوي لمف مضى مف  نكل مف ًبنىاء بىيتو كصخرتو كمسجده كى
 سمفو"

كىذا القكؿ يقطع دابر كؿ مف يتيـ عبد الممؾ بتمؾ التيمة الباطمة، كالتي تيدؼ 
 المسمميف مف خبلؿ تشكيو صكرة القادة كالعظماء مف أمتنا.لتشكيو تاريخ 

 -كالكجو الرابع ىك أنو: كيؼ يمنع عبد الممؾ الناس مف الحج، كقد ذكر اليعقكبي 
أف الحجاج بف يكسؼ الثقفي، كىك الذم أرسمو عبد الممؾ لقتػاؿ  -صاحب الركاية الكاىية

عبد الممؾ  . كما قاـ(ّ)ىػ "ْٕ، كّٕ، كِٕالزبيػر، قػد " أقاـ الحج لمناس في كاليتو سنة 
 .(ٓ)ىػٕٗ، كحتى عاـ (ْ)ىػٕٓبنفسو بقيادة كفد حجاج الشاـ سنة 

                                                           

 . ُِٔ، صِ ، جتاريخ، اليعقكبي (ُ)
 .ِِٕ، صُ، جاألنس الجميؿ( ِ)
محمد بف حبيب بف أمية بف عمرك الياشمي، كذلؾ: ابف حبيب،  .ُِٖ، صِ ، جتاريخ، اليعقكبي (ّ)

، ِْ، صدار اآلفاؽ الجديدة، بيركت ، تحقيؽ: إيمزة ليختف شتيتر، المحبر ،لبغدادمبالكالء، أبك جعفر ا
في سنة اثنتيف كسبعيف أقاـ الحج الحجاج بف يكسؼ بمف معو فأقامكا بمني؟ فات كلـ  كقد أضاؼ أنو "

ماذا لـ " كىذا يدؿ عمى حرص شديد عمى أداء المناسؾ، فميدخمكا مكة كلـ يطكفكا بالبيت كابف الزبير بمكة
 يحجكا إلى قبة الصخرة؟

أكـر ضياء  ، تحقيؽ:تاريخ خميفة ، أبك عمرك خميفة بف خياط الشيباني العصفرم البصرم، بف خياط ( اْ)
.  : ابف حبيب، ِّٕىػ، ُّٕٗالثانية،  الطبعة، دمشؽ ، بيركت -دار القمـ ، مؤسسة الرسالة  ، العمرم
 .(ُُٖ/  ُِاريخ دمشؽ البف عساكر )ت .ُِٖ، صِ ، جتاريخ، اليعقكبي. ِْ، صالمحبر

 . ِٓ، صالمحبر( ابف حبيب، ٓ)



 

-ِٕٕ- 

ىػ، كمعتصـ ّٕك ِٕكالمعركؼ أف ابف الزبير كاف ال يزاؿ مسيطران عمى مكة سنة 
ىػ تقريبا، فكيؼ يحج الناس تمؾ السنكات كقد ّٕفييا، كقد قتؿ كما أسمفنا في نياية سنة 

، كاألكثر مف ذلؾ أف الذم منعيـ قد قادىـ بنفسو -كما يدعي برككمماف –عبد الممؾ منعيـ 
ىػ، فيبل ظؿ ىك كالناس يطكفكف حكؿ قبة الصخرة ككفركا عمى أنفسيـ ٕٓليحج معيـ سنة 

 عناء السفر كالترحاؿ.
كالركايات تذكر أنو " لٌما  -الصخرة–ككيؼ يمنع الناس مف الحج ليحجكا إلي كعبتو 

عائشة بنت طمحة عمى عبد الممؾ بف مركاف، كأرادت الحٌج، حمميا كأحشاميا عمى كفدت 
 .(ُ)ستٌيف بغبل مف بغاؿ الممكؾ"

كالكجو اآلخر لفساد قكؿ برككمماف ىك أف الفعؿ السابؽ مستبعد كؿ البعد عف عبد 
مثؿ  الممؾ العالـ الفقيو، كلـ يرد ذكره في أم مف المصادر التاريخية المكثكقة كالصحيحة،

الطبرم، كابف األثير، كابف خمدكف، كالذىبي، كابف الجكزم، كالخطيب البغدادم، كالسيكطي، 
كأبك الفداء، كابف الكردم، كغيرىـ، أما ابف كثير فقد نقؿ الشؽ األكؿ مف الركاية، كلكنو 
أردفيا بقكؿ " ا أعمـ"، فيك يبدك أنو قد نقؿ الركاية مشككان في صحتيا، غير متأكد مف 
حقيقتيا، كأنا ىنا أعتب كؿ العتب عمى ابف كثير كىك المؤرخ الثقة، كيؼ ينقؿ مثؿ ىذه 
الركاية المعيبة عف خميفة مسمـ معركؼ بعدالتو، ككتابو لؤلسؼ مف أكثر الكتب المتبادلة 

 بيف أيدم الناس.
لى يكمنا  ا، لما سكت عمماء األمة مف ذلؾ الكقت كا  كلك كاف كبلـ برككمماف صحيحن

نشاء مكاف آخر لمحج فيو يعد كفرنا ىذا   -عمى ذلؾ، ألف منع الناس مف الحج لبيت ا كا 
 .(ِ)، ال يقبؿ التياكف معو كالمجاممة فيو-كما ذكرنا
كالحقيقة أف بناء عبد الممؾ لقبة الصخرة، كاف ضمف مشاريع النيضة الحضارية  

ناء قبة الصخرة، كالشركع التي قامت في عيده، فقد قامت في عيده حركة عمرانية، شممت ب
                                                           

دار كمكتبة اليبلؿ، ، عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء، الميثي أبك عثماف، البغاؿ( الجاحظ، ُ)
 .ُّ ، صىػ  ُُْٖالطبعة الثانية، ، بيركت

مجمع الممؾ فيد لطباعة ، ة النبكية االستشراؽ كمكقفو مف السن ،فالح بف محمد بف فالح ،الصغير( ِ)
 .ٔٓ ، صالمصحؼ الشريؼ بالمدينة المنكرة



 

-ِٕٖ- 

في تجديد بناء المسجد األقصى، كلـ يكف المسجد الحراـ بمنأل عف ىذه الحركة العمرانية، 
رفع ، ك"(ُ)ـ بعمارة المسجد الحراـ، كأعاد بناءهْٗٔ-ىػٕٓفقد أمر عبد الممؾ بف مركاف عاـ 

السكارم في البحر  ، بعد أف "حمؿ إليو(ِ)جداره كسقفو بالساج المزخرؼ كعمره عمارة حسنة"
 .(ّ)إلى جدة، كاحتممت مف جدة عمى العجؿ"

كحمؿ " إلى الكعبة شمستيف كقدحيف مف قكارير كألبس االسطكانة الكسطى بصفائح 
تيا(ٓ)، " خمسػيف مثقاال مف ذىػب، فػي رأس كؿ أسطكانة"(ْ)الذىػب" ، كما أمر ًبًكٍسكى

(ٔ)  . 
ٍبًد اً الٍ  اًلدى ٍبفى عى ـى، ييًضيءي أًلىٍىًؿ ككاف كاليو خى ٍمزى عى ًمٍصبىاحى زى ؿي مىٍف كىضى قىٍسًرمَّ أىكَّ

دً  ٍكًف اأٍلىٍسكى الطَّكىاًؼ ميقىاًبؿى الرُّ
(ٕ)  . 

 
                                                           

، مكتبة الكميات األزىرية، قصة األدب في الحجاز ،محمد عبد المنعـ ،خفاجى، ك عبد ا ،عبد الجبار( ُ)
 .ْْص

، ر الغرب اإلسبلميدا، المسالؾ كالممالؾ ،أبك عبيد عبد ا بف عبد العزيز بف محمد األندلسي ،البكرم( ِ)
شفاء  ،محمد بف أحمد بف عمي تقي الديف أبك الطيب المكي الحسني ،الفاسي. ُّٗ، صُ، جـُِٗٗ

ابف . ِٕٗ، صُ، جـَََِ-ىػُُِْلطبعة األكلى ، ادار الكتب العممية، الغراـ بأخبار البمد الحراـ
بياء الديف أبك البقاء،      محمد بف أحمد بف الضياء محمد القرشي العمرم المكي الحنفي  ،الضياء

، عبلء إبراىيـ، أيمف نصر، تحقيؽ: تاريخ مكة المشرفة كالمسجد الحراـ كالمدينة الشريفة كالقبر الشريؼ
. العميمي، ُُٓ، صُ، جـََِْ -ىػ ُِْْالطبعة: الثانية، ، بيركت / لبناف -دار الكتب العممية 

 أنفس أحكاؿ في الخميس تاريخ ،الحسف بف محمد فب حسيف، بىٍكرم الدّْيار. ِٖٕ، صُ، جاألنس الجميؿ
ابف برىاف الديف .ُِّ، صُ، جتاريخ الخميس في أحكاؿ أنفس النفيس، بيركت – صادر دار، النفيس
دار الكتب ، السيرة الحمبية = إنساف العيكف في سيرة األميف المأمكف، عمي بف إبراىيـ بف أحمد ،الحمبي
 ،الحسف بف محمد بف حسيف، بىٍكرم الدّْيار. ُِ، صُ، جىػُِْٕ -ة الطبعة الثاني، بيركت –العممية 
، تاريخ الخميس في أحكاؿ أنفس النفيس، بيركت – صادر دار، النفيس أنفس أحكاؿ في الخميس تاريخ
 .ُِّ، صُج

 .ِٖٗ، صُ، جشفاء الغراـ( الفاسي، ّ)
 .ِٗ، صعرفة الجكاىرالجماىر في م، الخكارزمي أحمد بف محمد الريحاف أبك ،البيركني( ْ)
 .ُِٓ، ضُ، جتاريخ مكة . ابف الضياء، ِٖٗ، صُ، جشفاء الغراـ( الفاسي، ٓ)
 (:ِِْ/  ُتعظيـ قدر الصبلة لمحمد بف نصر المركزم )( ٔ)
عبد الممؾ عبد ا  ، تحقيؽ:أخبار مكة ،أبك عبد ا محمد بف إسحاؽ بف العباس المكي، الفاكيي( ٕ)

، ِ، جشفاء الغراـالفاسي،   .ٕٔ، صِىػ، جُُْْالطبعة الثانية، ، بيركت –دار خضر ، دىيش
 .ُِّ، صُ، جتاريخ مكة. ابف الضياء، ََِص



 

-ِٕٗ- 

 .(ُ)لممسجد النبكم، ككانت تسعا  كما أضيفت في عيده حجرات نساء النبي 
كلقد كاف عبد الممؾ يحافظ عمى أف تؤدل مناسؾ الحج صحيحة، كال يخالؼ فييا 

 .(ِ)لشرعا
كعميو فإف عبد الممؾ كاف ميتما بشئكف الحج كركف مف أركاف اإلسبلـ، كحريص 
عمى العناية بالمسجد الحراـ، كلـ تأخذ قبة الصخرة منو كؿ ذلؾ االىتماـ لدرجة أف يجعميا 

 محجا لمناس.
كدؿ اىتماـ عبد الممؾ بالمسجد الحراـ كقبة الصخرة كالمسجد األقصى عمى تدينو 

 باألماكف المقدسة عند المسمميف عمى حد سكاء.كعنايتو 
 الخاتمة

ىذا غيض مف فيض مما أكرده برككمماف مف ركايات كاىية ضعيفة ليمصقيا في 
تاريخ المسمميف، بيدؼ الطعف في عزىـ كشرفيـ، كاإلضعاؼ مف عزيمة أجياليـ، فيبرز 

ىية، كمكضكعة، مثالبيـ، كيخفي محاسنيـ، كليت ىذه المثالب حقيقية، فيي مصطنعة كا
أف أحدا مف المسمميف لف يمتفت لما قد دسو  -كقد خاب ظنو –اختمقيا برككمماف ظانا منو 

 مف سـ، مع أف كثير منيـ قد خدعيـ برككمماف بسمو فظنكه عسبل.

                                                           

دار الفكر ، خاتـ النبييف صمى ا عميو كآلو كسمـ ،محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد( أبك زىرة، ُ)
 .ِْٕ، صُ، جىػُِْٓعاـ النشر: ، القاىرة –العربي 

. ِِٓ، صٓ، جسنف ،النسائي . ُِٔ، صِ، جصحيح ،البخارم.  ٖٓٓ، صّ، جمكطأ، المالؾ( ِ)
الكبير في فقو مذىب  أبك السف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الحاكم ،الماكردم

دار  ،عادؿ أحمد عبد المكجكد -عمي محمد معكض ، تحقيؽ: اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني
 أحكاـ القرآف الكريـ .ُِٕ، صْ، جـُٗٗٗ-ىػ ُُْٗالطبعة األكلى، ، لبناف –يركت الكتب العممية، ب

. 
تحقيؽ: ، أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المصرم، الطحاكم

عة الطب، مركز البحكث اإلسبلمية التابع لكقؼ الديانة التركي ، استانبكؿ، الدكتكر سعد الديف أكناؿ
 .ُِّ، صِ، جـُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖ: ِالمجمد ، ـُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔ: ُالمجمد ، األكلى

 



 

-َّٕ- 

كقد بينا بعض مف تمؾ الركايات الكاىية التي دسيا برككمماف في كتابو تاريخ  
مف خبلؿ الرجكع إلى الركايات الصحيحة، كحتى ال نطيؿ الشعكب اإلسبلمية، كرددنا عمييا 

فقد اقتصرنا عمى إبراز نماذج مف تمؾ الركايات الكاىية لمتاريخ اإلسبلمي التي أدخميا 
فكتابو إف لـ  -برككمماف، كليس معنى ذلؾ أف ىذه ىي الركايات الكاىية عند برككمماف، 

كتاريخيـ، كالرد عمى تمؾ  -سبلـ كالمسمميفأكف مبالغا مميئا بالدس كالطعف كالتشنيع عمى اإل
نما اخترت بعض مف ركايات  الركايات يحتاج إلي صفحات مضاعفة، كجيد مضني، كا 
التاريخ التي اجتيد بعض العمماء في الرد عمى ما فييا مف أباطيؿ، كلكف لؤلسؼ فإف كثير 

أف بعض تمؾ  مف الردكد لـ تكف عممية، ككاف بعضيا عاطفيا ال يرتكز عمى مصدر، بؿ
الردكد خاطئا، لـ يحؿ إشكاال بؿ غير حقيقة، كذلؾ الذم رد تيمة بناء      عبد الممؾ لقبة 
نما الذم بنى القبة ىك الكليد  الصخرة بالقكؿ أف عبد الممؾ بف مركاف لـ يقـ أصبل ببنائيا، كا 

نا في بياف الرد ابنو، كىذا مخالؼ لمحقيقة، فكيؼ تغير حقيقة تاريخية لتدفع شبية؟ كقد اجتيد
، كنحف ال نقمؿ مف شأف تمؾ الردكد، فكميا اجتيادات  الصحيح عمى ذلؾ بعد تكفيؽ ا 

تحسب ألصحابيا، لكف العدك الكافر ال يحتاج في ردعو إلى رد التيـ بالتيـ، بؿ يردعو الرد 
يذا مما بالحجة كالبرىاف كاإلقناع العممي الرصيف، فبل مجاؿ عنده لمعاطفة، أك السباب، ف

 يضعؼ مكقؼ المجادؿ .
 كقد تكصمنا إلى عدد مف النتائج، كالتي منيا:

يعد برككمماف مف أىـ المستشرقيف الذيف اىتمكا بدراسة التاريخ اإلسبلمي بيدؼ تشكييو،  -ُ
 كدس الركايات الكاىية فيو.

تبيف مف خبلؿ دراسة بعض الركايات التي تناكليا برككمماف، أف تمؾ الركايات كاىية  -ِ
 ضعيفة، ال تستقيـ أماـ المنيج العممي الصحيح.ك 

 التحذير مف ركايات المستشرقيف التي تناكلكا فييا التاريخ اإلسبلمي. -ّ



 

-ُّٕ- 

 ويمية لمحديث النعوي الشريفمناىج المستشرقين التأ  
 (ٔ)وليد أحمد عويضة

 ممخص
ؼ، يتناكؿ ىذا البحث المناىج التي تعامؿ بيا المستشرقكف مع الحديث النبكم الشري
 حيث شكككا في صحتو معتمديف عمى ركايات كاىية غير صحيحة أك ركايات ال سند ليا.

 كاشتمؿ البحث عمى مقدمة كتمييد كثبلثة مباحث كخاتمة. 
 فالمقدمة في بياف أىداؼ البحث، كمنيج الباحث. 

 في تعريؼ االستشراؽ، كسبب دراسة المستشرقيف لئلسبلـ.  والتمييد:
تشكيؾ المستشرقيف في صحة الحديث النبكم الشريؼ الذم اعتمده  أّما المعحث الول:

 عمماء المسمميف المحققكف. 
عزؿ السنة النبكية عف حياة المسمميف. كالمبحث الثالث: كيفية تعاطي  والمعحث الثاني:

 المستشرقيف مع السنة النبكية. 
 كىي ممخص ألىـ نتائج البحث كتكصيات الباحث.  ثم الخاتمة:

نصاؼ، قاـ كلقد ميٌ  ز الباحث بيف صنفيف مف المستشرقيف: األكؿ صاحب حياد كا 
فعبلن بأبحاثو بتفكير حيادم مكضكعي يبغي الحقيقة، كليس ىـ مكضكع بحثنا. كاآلخر 
مغرض منحرؼ في أبحاثو. دأبت الكتابات اإلسبلمية المعاصرة عمى إطبلؽ كممتي 

في أبحاثو، فيذا ىك الذم نقصده في  "المستشرقيف كاالستشراؽ" عميو التجاىاتو المنحرفة
 بحثنا ىذا.

 مقدمة
 الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى خير المرسميف أما بعد:

، الذم قاـ بتبميغ األحكاـ التي فإف ا تعالى أنزؿ القرآف العظيـ عمى نبينا محمد 
ُسقنزؿ بيا القرآف الكريـ قاؿ ا تعالى:  و اـرَّ َ ـْ َربَِّؽ[]َيو َأَيُّ ـَْقَؽ ِم ْغ َمو ُأْكِزَل إِ  {67}املائدة: ُل َبؾِّ

نما ىك تبميغ مصحكب بالتبييف كما كرد في  كاألمر لـ يكف مف النبي  مجرد تبميغ آلي، كا 
                                                           

 مدير عاـ اإلدارة العامة لمراكز القرآف الكريـ في كزارة األكقاؼ( ُ)
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ُفْؿ َيَتػَ قكؿ ا تعالى:  ـََعؾَّ ـَْقِفْؿ َو َل إِ َ ـِؾـَّوِس َمو ُكزِّ ْؿَر ـُِتَبعِّ ـَْقَؽ اـذِّ ـْـَو إِ ُروَن[]َوَأْكَز   {44}الـحل: ؽَّ
ما أمره ا بو، فكانت سنتو المتمثمة في أقكالو كأفعالو كتقريراتو  كبيذا فعؿ الرسكؿ 

بالنسبة لمقرآف بمثابة تفصيؿ مجممو، كبياف مشكمو، كبسط مختصره. كبذلؾ يككف االرتباط 
 بيف القرآف كالسنة ارتباطان ال يتصكر أف ينفصـ في يـك مف األياـ.

جؿ ذلؾ اىتـ المسممكف اىتمامان عظيمان بالسنة بكصفيا األصؿ الثاني كمف أ
 . لئلسبلـ. كقد كاف ىذا الفيـ يعد مف األمكر البدييية لدل صحابة رسكؿ ا 

كبقي المسممكف أقكياء أعزاء ما استمسككا بيذيف األصميف ػ القرآف كالسنة ػ حتى دٌب 
ييـ كركنكا إلى الدنيا، فأصبحكا مطمعان الكىف فييـ، كبعدكا عف كتاب ربيـ كسنة نب

لبلستعمار الذم سمب خيراتيـ كنيبيا، كأذاقيـ صنكؼ الذؿ كاليكاف. كلٌما حاكؿ المسممكف 
رٌد االستعمار المعتدم كرفع لكاء الجياد، تنبو المستعمركف بخطكرة إذكاء ركح الجياد 

ارية، فسعكا إلى القضاء بالسيؼ لدل المسمميف، فإف ذلؾ ال يحقؽ ليـ أغراضيـ االستعم
عمى خصائص المجتمع اإلسبلمي كالذم كاف ثمرة نظامو التشريعي كالتربكم كالتعميمي 

 ليتمكف مف تحكيؿ العالـ اإلسبلمي إلى عالـ مستعبد يخضع لمغرب خضكعان كامبلن.
ككاف مف الطبيعي أف يسعى الغرب في إلغاء الشريعة اإلسبلمية أكالن، ثـ التشكيؾ 

ىا كالطعف في صبلحيتيا ثانيان، حتى ال يفكر المسممكف في العكدة إلييا مرة في مصادر 
أخرل. كمف ىنا بدأ التشكيؾ في مصدرم الشريعة اإلسبلمية ػ القرآف كالسنة ػ كبدأ التركيز 
كالتشكيؾ في األصؿ الثاني لئلسبلـ كىك السنة، ألنيا ىي الشارحة لكتاب ا تعالى كالمبينة 

الكريـ أكثر أحكامو مف الكميات كالعمكميات كىي في حاجة إلى تكضيح  لو، ألف القرآف
، فعمى سبيؿ المثاؿ: لقد تكرر في القرآف الكريـ  كتفسير ممف بٌمغ تمؾ الرسالة كىك محمد 

األمر عشرات المرات بإقامة الصبلة، لكنو لـ يبٌيف لممسمميف طريقة إقامتيا، ككاف ىذا األمر 
ليبٌيف لمناس طريقة إقامة الصبلة قكالن كفعبلن، كىذا إنما يدؿ عمى أىمية  منكطان برسكؿ ا 

 السنة كمكانتيا في التشريع.
إذ بإبعاد السنة  كأصبح مف الضركرم لدل المستعمريف محاربة سنة رسكؿ ا 

 النبكية كالتشكيؾ في مكانتيا في التشريع يصبح التبلعب بالقرآف الكريـ أمران ميسكران.
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كؿ محاكلة ليا أىميتيا في ذلؾ ىي ما قاـ بو المستشرؽ الييكدم "جكلد كلعؿ أ
تسيير" الذم قاـ بمحاكلة كاسعة لمتشكيؾ في الحديث النبكم الشريؼ، كقد نشر بحثو بالمغة 
األلمانية بعنكاف: " دراسات إسبلمية " كأصبح كتابو في دائرة االستشراؽ منذ ذلؾ الكقت حتى 

كيعده المستشرقكف أعمؽ العارفيف بالحديث النبكم   (ُ)لباحثكف.اآلف العمدة ييتدم بو ا
 ( ِ)الشريؼ حتى كيتب عنو في دائرة المعارؼ اإلسبلمية: "إف العمـ مديف دىينان كبيران لما كتبو"

ثـ جاء بعده البركفسكر " شاخت" الذم مكث أكثر مف عشرة أعكاـ في البحث 
ؿ في كتابو " أصكؿ الشريعة المحمدية " إلى كالتنقيب في معادف األحاديث الفقيية كتكصٌ 

نتيجة مفادىا أنو ليس ىناؾ حديث كاحد صحيحان، كبخاصة األحاديث الفقيية، كأنيا في 
الكاقع كبلـ عمماء المسمميف مف القرنيف الثاني كالثالث اليجرييف، كأقاكيميـ كضعت عمى 

مرجعان أصيبلن ثانيان لعالـ زكران كبيتانان، كأصبح كتابو المذككر  لساف النبي محمد 
 . (ّ)االستشراؽ.

كسنتو المطيرة افتراءن  كلقد افترل كثير مف المستشرقيف عمى شخص رسكؿ ا 
عف تدكيف السنة أٌدل إلى ضياعيا،  كثيران، مف ىذا االفتراء أنيـ زعمكا أف نيي النبي 

حاديث كنسبتيا زكران كمف ثـ دفع المحدثيف في العصكر البلحقة إلى اختبلؽ كثير مف األ
، كما أدل ذلؾ بزعميـ إلى خمط متكف األحاديث بمزيج مف األساطير كبيتانان إلى النبي 

 المنقكلة عف أىؿ الكتاب. 
ننا مف خبلؿ ىذا البحث سنرٌد تمؾ االفتراءات، مف غير أف نىحًمؿ تحامبلن مطمقان  كا 

يا ىؤالء المستشرقكف فيما قامكا بو عمى المستشرقيف يتنافى مع الحقيقة التاريخية التي سجم
مف أعماؿ، كتكصمكا إليو مف أبحاث، كا تعالى أمر المسمميف بالعدؿ حتى مع أعدائيـ قاؿ 

ـُقا ُهَق َأْؾَرُب ـِؾتَّْؼَقى[ا تعالى:  ـُقا اْطِد ـََآُن َؾْقٍم َطَذ َأَلَّ َتْعِد ِرَمـَُّؽْؿ َش    {8}املائدة: ]َوََل ََيْ

                                                           

/م ، كالمستشرقكف كالحديث النبكم محمد ُ( انظر دراسات في الحديث النبكم كتاريخ تدكينو لؤلعظمي : ُ)
 .ُٗبياء الديف: ص 

 .ّّّ/ٕ( انظر دائرة المعارؼ اإلسبلمية: ِ)
 /م.ُ( انظر دراسات في الحديث النبكم كتاريخ تدكينو لؤلعظمي: ّ)
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نسجؿ بأنو ليس كؿ المستشرقيف عمى نمط كاحد في الكيد لئلسبلـ،  كنريد ىنا أف
فإف منيـ مف درس اإلسبلـ ليصؿ بذلؾ إلى الحقيقة، كقد كاف ىذا فقد آمف عدد منيـ كدخؿ 

 في اإلسبلـ.
 أىداف العحث:

تصكيب بعض األخطاء التي كقع فييا بعض المستشرقيف الذيف عالجكا مكضكعات  -ُ
ءكا تقديميا لقرائيـ، كحٌرفكا مقكالتيا، كشٌكىكا صكرتيا عف قصد السنة النبكية، فأسا

مبٌيت أحيانان، كعف جيؿ كسكء فيـ أحاييف أخرل، فكاف مف الكاجب بياف المناىج التي 
انطمقكا منيا، كالتصدم ليا، كمناقشة النتائج التي انتيكا إلييا كالرد عمييا كتصكيبيا بما 

 البحث العممي.تقتضي المكضكعية كالنزاىة، كركح 
إبراز حقيقة المستشرقيف في أبحاثيـ كأىدافيـ الدينية كاالستعمارية مف كرائيا، باستخداـ  -ِ

 النقد العممي.
حث الباحثيف كالمثقفيف مف العرب كالمسمميف الذيف يريدكف الكصكؿ إلى حقيقة اإلسبلـ،  -ّ

استقى منيا عمى الرجكع في بحكثيـ كدراساتيـ إلى المصادر اإلسبلمية التي 
 المستشرقكف كغيرىـ مف الباحثيف الغربييف.

رفع الشؾ كسكء الظف الذم أراده المستشرقكف المتعصبكف أف يعتقده المسممكف في دينيـ  -ْ
 كعممائيـ.
 منيج العحث:

ػ اتبع الباحث منيج التحميؿ الكصفي في تتبع أقكاؿ المستشرقيف كتحميؿ نصكصيـ ُ
حث في ذلؾ المنيج العدؿ كذلؾ: بالتبصر بيذه المادة، كالكقكؼ عمييا، كاستخدـ البا

كبالتمحيص العممي المتأني الدقيؽ، كما يستخدـ الباحث المنيج النقدم في نقد 
 النصكص النبكية كالتعميؽ عمييا.

 ػ التقديـ لممباحث بما يناسب مكرد االستدالؿ.ِ
 لؾ متف الحديث.ػ االقتصار عمى ذكر الراكم األعمى لمحديث فقط ثـ أذكر بعد ذّ
دراسة أسانيد األحاديث إذا كانت في غير الصحيحيف كالحكـ عمييا، كال يستطرد الباحث  -ْ

في دراستو ألسانيد األحاديث التي في خارج الصحيحيف داخؿ البحث خشية اإلطالة، 
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إنما يسجؿ خبلصة ما تكصؿ إليو في دراستو، كيككف الحكـ عمى اإلسناد بقكلي: 
 ك حسب ما يقتضيو الحكـ عمى اإلسناد.إسناده صحيح، أ

االقتصار في التدليؿ عمى المسائؿ الكاردة بمثاؿ كاحد فقط لعدـ اإلطالة، كقد استدؿ  -ٓ
 بأكثر مف دليؿ أحيانان، حسب ما تقتضيو طبيعة البحث.

 يشتمؿ البحث عمى مقدمة كتمييد كثبلثة مباحث كخاتمة كفيارس : خطة العحث:
 ياف أىداؼ البحث، كمنيج الباحث، كخطة البحث.تشتمؿ عمى ب المقدمة:
 تعريؼ االستشراؽ كبياف سبب دراسة المستشرقيف لئلسبلـ. التمييد:

 المعاحث:
تشكيؾ المستشرقيف في صحة الحديث النبكم الشريؼ الذم اعتمده عمماء  المعحث الول:

 المسمميف المحققكف. كفيو ثبلثة مطالب:
 ي عف كتابة الحديث أدل إلى ضياعو.االدعاء أف الني المطمب الول:

االدعاء بأف القسـ األكبر مف الحديث جاء نتيجة لمتطكر الديني كالسياسي  المطمب الثاني:
 كاالجتماعي لئلسبلـ.

 االدعاء بأف األحاديث النبكية مأخكذة عف أىؿ الكتاب. المطمب الثالث:
 و ثبلثة مطالب:عزؿ السنة النبكية عف حياة المسمميف: كفي المعحث الثاني:
 الزعـ بأف السنة ال تستقؿ بالتشريع، كأنيا ليست حجة في الديف. المطمب الول:
 زعميـ أف األحاديث المتداكلة في كتب السنة المعتمدة كثر فييا الكضع.  المطمب الثاني:
 قكليـ أف رجاؿ اإلسبلـ القدامى كاف ليـ يد في كضع األحاديث. المطمب الثالث:

 كيفية تعاطي المستشرقيف مع السنة النبكية. كفيو : ث:المعحث الثال
الخطأ في  -ّتجزئة النصكص لمكافقة أىكائيـ.     -ِالمسممات الثابتة.      -ُ

استخداـ صيغ الشؾ.          -ٓاالعتماد عمى الحديث الضعيؼ كالمكضكع.    -ْاالستنتاج  
 كل البحث العممي.      يستندكف عمى مصادر ليست في مست -ٕالتعميـ.        -ٔ
 إغفاؿ الحقائؽ التي تخالؼ استنتاجاتيـ كتبطميا. -ٖ 

 كتشمؿ عمى ممخص ألىـ نتائج البحث كتكصيات الباحث. الخاتمة:
 كيشمؿ أسماء المراجع التي استفاد منيا الباحث. الفيرس:
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 مان سعب دراسة المستشرقين لإلسالالتمييد في: تاريف االستشراق وعي
 يف االستشراق:أواًل: تار 

ىك دراسات غير الشرقييف لحضارات الشرؽ كأديانو كلغاتو كتاريخو  االستشراق:
كعمكمو كاتجاىاتو النفسية كأحكاليا االجتماعية، كبخاصة حضارة اإلسبلـ كأحكاؿ األمة 

كلمقائميف عمى االستشراؽ دكافع بعثتيـ عمى السير فيو،  (ُ)اإلسبلمية في مختمؼ العصكر.
أىدافان معينة، فسمككا لتحقيقيا أساليب لـ يعرفيا تاريخ البحث العممي إطبلقا، كلـ  كجعمت ليـ

 يعٌكؿ عمييا أحد مف عمماء الغرب في غير الدراسات االستشراقية!
 ثانيًا: لماذا يدرس المستشرقون اإلسالم؟

 تساؤالت كعبلمات استفياـ تثيرىا دراسة المستشرقيف لئلسبلـ، فيـ ال يؤمنكف بو كال
يتخذكنو عقيدة بؿ ال يكفكف عف الطعف فيو، كربما عاش الكاحد منيـ عمران كامبلن يدرس 

فيذا  حنقان عمى اإلسبلـ كالمسمميف.اإلسبلـ مف دكف أف يغٌير في فكره شيئان، بؿ ربما ازداد 
المستشرؽ األلماني البركفسكر شاخت ػ متخصص في الفقو اإلسبلمي، كيعد الخبير األكؿ 

لشريعة اإلسبلمية، شارؾ في تحرير دائرة المعارؼ اإلسبلمية، عمؿ أستاذان في في ميداف ا
جامعات متعددة منيا جامعة القاىرة، انتخب عضكان لمجمع المغة العربية بدمشؽ عاـ 

ـ، كتب أبحاثان كثيرة، ككاف الميداف الحقيقي الذم برز فيو ىك تاريخ الفقو اإلسبلمي ُٓٓٗ
كتابو الرئيسي " أصكؿ الشريعة المحمدية " ػ ىذا المستشرؽ يقضي كأىـ ما لو في ىذا الباب 

 ( ِ)أكثر مف عشرة أعكاـ في البحث كالتنقيب في معادف األحاديث الفقيية.
 فمماذا إذان يدرسكف ديننا كيعكفكف عميو السنيف الطكاؿ؟  

فالمستشرقكف يسمككف في دراستيـ منيجان غير عممي كغير سميـ، فيدفيـ دائمان 
تشكيؾ في اإلسبلـ في الديف كاأللكىية كالنبكة كالرسالة، كليـ خطكط فكرية ثابتة ينفثكف مف ال

 خبلليا ادعاءاتيـ كسمكميـ. كمف أىداؼ المستشرقيف في دراستيـ لئلسبلـ ما يأتي: 
 ىدـ اإلسبلـ أصكالن كفركعان. -ُ

                                                           

، كاالستشراؽ أىدافو ككسائمو محمد الٌزيادم: ُٖ( انظر منيج النقد في عمـك الحديث نكر الديف عتر: ص ُ)
 .ُٓص 

 .ُٗص ( انظر المستشرقكف كالحديث النبكم محمد بياء الديف: ِ)
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قعيان يربى رجاالن تحطيـ معنكيات األمة اإلسبلمية، بدعكل أف اإلسبلـ ليس دينان كا -ِ
نما مجرد خياؿ كمثاليات، ألف المعنكية التي تأتي أمة اإلسبلـ مف  نظيفيف كأقكياء ، كا 
صمتيا بالقرآف، بالكحي اإلليي كتابان كسنة، كاستشعارىا بأنيا األمة الكحيدة التي تحمؿ 
 كحيان إلييان خالصان مف التحريؼ، ىذا االستشعار يمكف أف يعيدىا إلى مجد حضارم
جديد، كالمجد الحضارم الجديد معناه كقؼ المصالح لمعالـ الغربي، كتكجو المنطقة 
تكجيان مستقبلن يحفظ كرامتيا كشخصيتيا كىكيتيا اإلسبلمية كثقافتيا التاريخية كتطمعاتيا 

 نحك مستقبؿ أفضؿ، كىذا ما يقمؽ مضاجعيـ.
لعرب كالمسمميف في طرح الشرؽ أماـ الغرب بصكرة مشكىة لتككيف صكرة سيئة عف ا -ّ

ذىف الغربي المعاصر، لحمايتو مف أف يرل نكر اإلسبلـ، فيؤمف بو، كيحمؿ رايتو 
 كيجاىد في سبيمو.

ىزيمة المسمميف ىزيمة ركحية كفكرية، كذلؾ بالقضاء عمى ركح االستعبلء اإليماني  -ْ
ذابة شخصيتو اإلسبلمية عف طريؽ غسؿ  دماغو كاالعتزاز باإلسبلـ في نفس المسمـ، كا 

شيئان فشيئان، بأسمكب ماكر يعتمد عمى إخفاء النكايا الحقيقية كالظيكر بمظير برئ 
لطيؼ، كعدـ االحتكاؾ مباشرة بالمسمميف أك استفزاز عكاطفيـ، كيعتمد أسمكبيـ الجديد 
عمى سياسة النىفىس الطكيؿ الذم يقكلكف عنو: إنو أسمكب بطيء المفعكؿ لكنو مضمكف 

ت مع الكنيسة الصميبية في ىذا اليدؼ جيات مختمفة معادية النتيجة، كقد اشترك
 لئلسبلـ كالصييكنية كالشيكعية.

رأكا أنو مف األجدل كاألكثر فعالية أف يركزكا عمى زرع بذكر الشؾ في أىـ دعامات  -ٓ
 الحضارة اإلسبلمية كالديف اإلسبلمي.

تماسؾ يمكف أف يكجد ىدـ بنياف الشريعة اإلسبلمية التي تشكؿ أعظـ صرح تشريعي م -ٔ
بيف البشر، عرفكا ىذه الحقيقة فكجيكا عنايتيـ لطمس معالميا، فشٌنكا حممة شعكاء عمى 
العقكبات كالحدكد اإلسبلمية: مف قصاص، كقطع، كرجـ، كشٌنعكا عمييا ككصفكىا 
باليمجية كالكحشية، كقد عممكا مدل مكانتيا كعظـ كظيفتيا في المحافظة عمى مجتمع 

 اسؾ سميـ مف اآلفات كاألمراض.إسبلمي متم



 

-ّٕٖ- 

تدمير المجتمع اإلسبلمي كطمس معالمو بالتركيز عمى حياة المرأة المسممة كقد عممكا  -ٕ
أنيا ركيزتو الداخمية األساسية، فصكركا حياتيا في ظؿ اإلسبلـ بصكرة الكبت كالظمـ 

ضعاؼ كاالنحطاط. كاعتنكا كثيران بتشكيو الحجاب، فاغتر كثير مف مرضى النفكس ك 
البصيرة بيذه الحمبلت الشرسة، فنشطكا لجر المرأة المسممة إلى مياديف الفكضى 

 كاالنحبلؿ فيدمكا بذلؾ بناء المجتمع اإلسبلمي أك تسببكا في زعزعتو.
محاكلة التشكيؾ في الديف كاأللكىية كمحاكلة التشكيؾ في النبكة كالرسالة كفساد تناكليـ  -ٖ

  (ُ)خاصة.لمفيـك الديف عامة كاإلسبلـ 
كال شؾ أننا بمثؿ ىذه المعمكمات الخطيرة نكٌكف فكرة كاضحة عف الدكافع الحقيقية 

 كالنكايا الخفية كراء عناية األكركبييف بالدراسات اإلسبلمية.
نصاؼ، قامكا فعبلن  كال يفكتنا ىنا أف نمٌيز في المستشرقيف أناسان أصحاب حياد كا 

لحقيقة.   مف ىؤالء: "الفكنس اتييس دينيو" فرنسي بأبحاثيـ بتفكير حيادم مكضكعي يبغي ا
تسمى باسـ " ناصر الديف دينيو " كاف فنانان مرىؼ الحس، تفحص الديانة المسيحية كالرسـك 
الكنسية فمـ تشبع تطمعو العقمي كالعممي، فاطمع عمى اإلسبلـ كأعمف اعتناقو إياه، لو 

. ك " محمد رسكؿ ا ". ك " الحج إلى إصدارات إسبلمية منيا: "أشعة خاصة بنكر اإلسبلـ"
كمنيـ: "مكريس بككام" مستشرؽ منصؼ أىلىؼى كتابان عف القرآف كالعمـ   (ِ)بيت ا الحراـ ".

الحديث بالفرنسية، تيرجـ إلى العربية بعنكاف:" دراسة الكتب المقدسة في ضكء المعارؼ 
مميف في كتابو العظيـ: " الدعكة إلى كمنيـ: " تكماس أرنكلد " الذم أنصؼ المس  (ّ)الحديثة".

اإلسبلـ " فقد برىف فيو عمى تسامح المسمميف في جميع العصكر مع مخالفييـ في الديف، 
عمى عكس مخالفييـ معيـ، كقد طعف المستشرقكف المتعصبكف بأف مؤلفة كاف مندفعان 

د ىكنكو " صاحبة كمنيـ السيدة األلمانية: " زغري  (ْ)بعاطفة قكية مف الحب عمى المسمميف.
                                                           

إلسبلـ محمد قطب: ، كالمستشرقكف كاِّ( انظر االستشراؽ كالمستشرقكف مصطفى السباعي: ص ُ)
 .ْٓص

 .ِِ( انظر منيج النقد في عمـك الحديث نكر الديف عتر: ص ِ)
 .ِِ( انظر المرجع السابؽ: ص ّ)
 .   َّ( انظر االستشراؽ كالمستشرقكف مصطفى السباعي: ص ْ)



 

-ّٕٗ- 

كتاب " شمس ا تسطع عمى الغرب "، لكف المشرؼ عمى نشره مسيحي فنشر ترجمتو 
كمنيـ: " بدرك مكنتايث " األستاذ بجامعة   (ُ)بعنكاف: " شمس العرب تسطع عمى الغرب ".

مدريد الذم تصدل لممستشرؽ األمريكي الذم شٌف حممة ظالمة عمى اإلسبلـ كالمسمميف، 
ف أعظـ عمؿ قاـ بو األسباف ىك طرد العرب كالمسمميف مف أسبانيا، فرٌد عميو " حيث قاؿ: إ

بدرك مكنتايث " كاصفان إياه بالجيؿ المطبؽ، كاتيمو بأنو لـ يقرأ التاريخ كلـ يفيمو، كاستطرد 
قائبلن: أسبانيا ما كاف ليا أف تدخؿ التاريخ الحضارم لكال القركف الثمانية التي عاشتيا في 

بلـ كحضارتو، ككانت بذلؾ باعثة النكر كالثقافة إلى األقطار األكربية المجاكرة ظؿ اإلس
إف ىؤالء كغيرىـ قد تمقى المسممكف  (ِ)المتخبطة آنذاؾ في ظممات الجيؿ كاألمية كالتخمؼ.

بالترحاب كاإلقباؿ عمى مطالعتيا، ككقفكا منيا  -عمى ما فيو مف أخطاء عفكية  -إنتاجيـ 
حتراـ، كلقد قكبمت أخطاء ىؤالء بردكد ىادئة مف المسمميف فييا التقدير مكقؼ التقدير كاال

 كالكد إلى جانب التصحيح. 
لكف الكتابات اإلسبلمية المعاصرة دأبت عمى إطبلؽ كممتي " المستشرقيف 
كاالستشراؽ " عمى المغرضيف منيـ، كعمى اتجاىاتيـ المنحرفة في األبحاث، كمف الطبيعي 

 ؽ عمييـ، كلسنا نقصد إال ىذا الصنؼ المنحرؼ منيـ.أف نكرد نفس اإلطبل
الفصل الول: تشكيك المستشرقين في صحة الحديث النعوي الشريف الذي اعتمده عمما  

 المسممين المحققون
تعتبر السنة النبكية أحد عناصر القكة الرئيسية في اإلسبلـ بعد القرآف الكريـ، لذلؾ 

ديف كخاصة المستشرقيف، ألنيا تمثؿ عندىـ أساسيف مف اشتد اليجـك عمييا مف قبؿ أعداء ال
ىي الحافظة  الثركة الحديثية النبكية: فأحاديث النبي  -ُأسس القكة في اإلسبلـ: 

شخصية النبي العممية: كالمراد بيا الجانب  -ِلسمككياتو كعناصر شخصيتو المتميزة. 
ة ألتباعو. لذلؾ دعا المستشرقكف القدكة الحسن السمككي العممي األخبلقي، باعتبار النبي 

ف إلى إلغاء السنة النبكية، إما ألنيا حسب زعميـ مزكرة عف رسكؿ ا  ٌما ألنيا ػ كا  ، كا 

                                                           

 .ِّي عمـك الحديث نكر الديف عتر: ص ( انظر منيج النقد فُ)
 .   ّّْ-ِّٕ/ِ( انظر مكاقؼ المستشرقيف مف الحضارة اإلسبلمية في األندلس مصطفى الشكعة: ِ)



 

-َْٕ- 

كانت غير مزكرة ػ أنيا ليست مف الديف في شيء ، كأف العمؿ بالسنة ىك سبب تخمؼ 
ميف ليسقطكا معيا كىـ بيذا اليجـك يريدكف أف يسقطكا السنة مف حياة المسم  (ُ)المسمميف.

القرآف الكريـ دكف أف يمسكه بقكؿ؛ ألف المسمميف ال يستطيعكف أف يقيمكا القرآف إال بإقامة 
 السنة النبكية، فيي البياف ًلما جاء في القرآف الكريـ.

لقد تجاىؿ المستشرقكف الجيكد التي بذليا عمماء المسمميف لتنقية الحديث الصحيح 
د بالغة الدقة في التثبت كالتحرم، فشكككا في صحة الحديث مف غيره، مستنديف إلى قكاع

 ( ِ)النبكم متذرعيف بما دخؿ عمى الحديث النبكم مف كضع كدس.
فمقد ابتكر المسممكف مناىج دقيقة كمعايير مكضكعية لتنقية األحاديث النبكية 

ما ساعدىـ عمى كالعناية بيا، كقامكا بتطبيؽ ىذه المعايير في نقد أسانيد األحاديث كمتكنيا م
تمييز الخبر المقبكؿ مف المردكد، كعمى التكفيؽ بيف األحاديث التي ظاىرىا التعارض، 
صدار األحكاـ الصائبة عمى األحاديث المتعارضة. كىذا ما سنعرفو في ىذا البحث كفيو  كا 

 مطالب ثبلثة: 
 المطمب الول: االدعا  أن النيي عن كتاعة الحديث أدى إلى ضياعو.

ما  الدعكات التي يستند إلييا المستشرقكف في التشكيؾ في حديث النبي  مف أبرز
كرد عنو مف النيي عف كتابة الحديث النبكم، كجمعو كتدكينو في صحؼ خاصة.  فالنيي 
عف كتابة الحديث النبكم في نظرىـ تسبب في إىماؿ المحدثيف لمحديث، الذم لـ يدكف إنما 

ضياعو، كمف ثـ ما كتب منو بعد ذلؾ مشكؾ فيو، مما  نقؿ شفاىان، كبالتالي أدل ذلؾ إلى
  (ّ)يستكجب في نظرىـ عدـ صحة األحاديث.

فمقد كردت أحاديث نبكية صحيحة تنيى عف كتابة الحديث النبكم، كما كردت 
قد أًذف بكتابة الحديث النبكم، كليذا سأقـك ىنا  أحاديث أخرل صحيحة تبيف أف الرسكؿ 

فييا عف كتابة الحديث، ثـ أكرد األحاديث التي أذف  يى النبي بإيراد األحاديث التي ن
 فييا بكتابة الحديث، ثـ أكرد آراء العمماء فييا ككيفية الجمع كالتكفيؽ بينيا. النبي 

                                                           

 .َُٗ( انظر السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي مصطفى السباعي: ص ُ)
 .ِٓ( انظر االستشراؽ كالمستشرقكف مصطفى السباعي: ص ِ)
 .ُُِؽ كالدراسات اإلسبلمية عبد القيار العاني: ص ( انظر االستشراّ)



 

-ُْٕ- 

أف يكتب عنو شيء غير القرآف الكريـ،  أكالن: النيي عف كتابة الحديث النبكم: نيى النبي 
قرآف أف يمحو. ركل اإلماـ مسمـ في صحيحو بسنده مف بؿ أمر مف كتب عنو شيئان غير ال

ٍدًرمّْ أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍيرى  حديث أىًبي سىًعيدو اٍلخي ٍف كىتىبى عىنّْي غى مى : " الى تىٍكتيبيكا عىنّْي، كى قىاؿى
. قىاؿى ىىمَّ  مىيَّ ٍف كىذىبى عى مى ، كى رىجى دّْثيكا عىنّْي كىالى حى وي، كىحى : " ميتىعىمّْدنا اٍلقيٍرآًف فىٍميىٍمحي اـه: أىٍحًسبيوي قىاؿى

فىٍميىتىبىكٍَّأ مىٍقعىدىهي ًمٍف النَّاًر ".
(ُ ) 

ثانيان: اإلذف بكتابة الحديث النبكم: كردت أحاديث كثيرة عف عدد مف الصحابة أذف فييا 
 النبي بكتابة الحديث الشريؼ منيا:

ٍبًد المَّ  -ُ : كيٍنتي أىٍكتيبي كيؿَّ ركل اإلماـ أبك داكد في سننو بسنده مف حديث عى ك قىاؿى ًو ٍبًف عىٍمرو
قىاليكا: أىتىٍكتيبي كيؿَّ شىٍيءو  شىٍيءو أىٍسمىعيوي ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  ، كى أيًريدي ًحٍفظىوي، فىنىيىٍتًني قيرىٍيشه

ٍف  تىٍسمىعيوي كىرىسيكؿي المًَّو  ا، فىأىٍمسىٍكتي عى ًب كىالرّْضى اٍلًكتىاًب، فىذىكىٍرتي بىشىره يىتىكىمَّـي ًفي اٍلغىضى
: " اٍكتيٍب فىكىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه مىا يىٍخريجي  ذىًلؾى ًلرىسيكًؿ المًَّو  أى ًبأيٍصبيًعًو ًإلىى ًفيًو فىقىاؿى ، فىأىٍكمى
ؽّّ ".  ( ِ)ًمٍنوي ًإالَّ حى

ٍيرىةى قاؿ: " مىا ًمٍف أى  -ِ اًب كركل اإلماـ البخارم في صحيحو بسنده مف حديث أىبي ىيرى ٍصحى
ك، فىًإنَّوي كىافى يىٍكتيبي  النًَّبيّْ  ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ٍنوي ًمنّْي ًإالَّ مىا كىافى ًمٍف عى ًديثنا عى ده أىٍكثىرى حى أىحى

كىالى أىٍكتيبي ".
(ّ)  

ٍيرىةى أىفَّ النًَّبيَّ  -ّ طىبى فىذىكىرى  كركل اإلماـ الترمذم في سننو بسنده مف حديث أىًبي ىيرى خى
ًديًث قىاؿى أىبيك شىاهو : اٍكتيبيكا ًلي يىا رىسيكؿى المًَّو، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو ا ةى ًفي اٍلحى : " اٍكتيبيكا ٍلًقصَّ

 ككاف ىذا في العاـ التاسع اليجرم.  (ْ)أًلىًبي شىاهو ".

                                                           

(، كتاب الزىد كالرقائؽ، باب التثبت في الحديث كحكـ كتابة العمـ، رقـ: َُُِ( صحيح مسمـ: ص )ُ)
(ََّْ.) 

، َِٓ/ِ(، كمسند أحمد: ّْٔٔ، كتاب العمـ، باب في كتاب العمـ، رقـ: )ُّٖ/ّ( سنف أبي داكد: ِ)
 (. كىك حديث صحيح.ْْٖخص في كتابة العمـ، رقـ: كسنف الدارمي: باب مف ر 

 (.ُُّ، كتاب العمـ، باب كتابة العمـ، رقـ: ِٔ/ُ( صحيح البخارم: ّ)
ةه، قىاؿى ِٕٔٔ، كتاب العمـ، باب ما جاء بالرخصة فيو، رقـ: )ّٗ/ٓ( سنف الترمذم: ْ) ًديًث ًقصَّ ًفي اٍلحى (. كى

ًحيحه. سىفه صى ًديثه حى  أىبيك ًعيسىى: ىىذىا حى



 

-ِْٕ- 

كلقد اجتيد العمماء في التكفيؽ بيف أحاديث النيي عف كتابة الحديث الشريؼ كبيف 
 إلذف بكتابتو عمى أقكاؿ عدة منيا:أحاديث ا

عف طريؽ النسخ: قالكا إف أحاديث النيي منسكخة ألنيا متقدمة، كأحاديث اإلذف ناسخة  -ُ
ألنيا متأخرة ؛ فالنيي عف الكتابة كاف أكؿ اإلسبلـ مخافة اختبلط الحديث بالقرآف، فمما 

التباسو كاختبلطو  كثر المسممكف كعرفكا القرآف، كأصبحكا يميزكنو مف الحديث، كأمف
  (ُ)بالحديث حينئذو أذف النبي لصحابتو بكتابة الحديث.

عف طريؽ الجمع: قالكا إف النيي خاص بكتابة الحديث مع القرآف في صحيفة كاحدة؛  -ِ
ألنيـ كانكا يسمعكف تفسير القرآف فربما كتبكه معو، فنيكا عف ذلؾ خكؼ االشتباه 

  (ِ)بة كؿ منيما في صحيفة مستقمة.بينيما، أٌما اإلذف فيك في حالة كتا
ػ كقيؿ إف النيي في حؽ مف كثؽ بحفظو كخيؼ اتكالو عمى الكتابة، كاإلذف في 

 ( ّ)حؽ مف ال يكثؽ بحفظو.
ػ كقيؿ إف النيي عاـ، خص منو عبدا بف عمرك ؛ ألنو كاف قارئان، كاتبان مأمكنان 

 ( ْ)عميو.
الؾ تعارض حقيقي بيف أحاديث النيي قاؿ الدكتكر السباعي: " كأعتقد أنو ليس ىن

كأحاديث اإلذف، إذا فيمنا النيي عمى أنو نيي عف التدكيف الرسمي كما كاف يدكف القرآف، 
كأٌما اإلذف فيك سماح بتدكيف نصكص مف السنة لظركؼ كمبلبسات خاصة أك سماح 

  (ٓ)لبعض الصحابة الذيف كانكا يكتبكف السنة ألنفسيـ ".
 أف النيي عف كتابة السنة كاف ألسباب كجيية كمقبكلة منيا:يتبيف لنا مما سبؽ 

                                                           

 .ُْٓ( انظر فتح المغيث بشرح ألفية الحديث عبد الرحيـ العراقي: ص ُ)
 .ّْٓ/ِ( انظر تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار محمد الصنعاني: ِ)
، كتقييد العمـ لمخطيب ّٖٔ -ّٖٓ( انظر المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي لمراميرمزم: ص ّ)

 .ٖٓالبغدادم: ص 
 .ِٕٖلحديث ابف قتيبة: ص ( انظر تأكيؿ مختمؼ اْ)
 .ُٔ( السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي مصطفى السباعي: ص ٓ)



 

-ّْٕ- 

ػ الحيمكلة دكف خمط القرآف بالسنة، فمما أىًمف المسممكف الكقكع في مثؿ ىذا الخمط 
 زاؿ النيي.

ػ أف النيي كاف لتركيض المسمميف عمى مذاكرة الحديث النبكم كتعيده بالحفظ كعدـ 
ي القراطيس، ىذا بجانب أف اإلذف بالكتابة جاء إىماؿ السنة اعتمادان عمى أنيا مدكنة ف

 متأخران مما يدؿ عمى أنو ناسخ ألحاديث النيي عف الكتابة.
 عف كتابة الحديث ثـ إذنو بعد ذلؾ بكتابتيا.  ىذا ىك ما يتعمؽ بنيي النبي 

أٌما المستشرقكف فبل يذكركف إال حديثى النيي كحده، كال يشيركف مف قريب كال بعيد 
يث اإلذف بالكتابة ؟ ! ككأنيا عندىـ لـ تكف، كىـ بيذا يبرىنكف عمى أنيـ أبعد ما إلى أحاد

يككنكف عف المنيج العممي النزيو.   أٌما مف قاؿ منيـ بأحاديث اإلذف بالكتابة، فيـ يقفكف 
 ( ُ).منيا مكقفيف: األكؿ: ىك الطعف فييا بعدـ الصحة، كدعاة الطعف منيـ قمة

حاديث اإلذف كانت أكالن، ثـ جاء حديث النيي ثانيان، فنسخ الثاني: ىك القكؿ بأف أ
لكف  اإلذف في كتابة األحاديث، كصار النيي في نظرىـ ىك المكقؼ النيائي لرسكؿ ا 

ىذا القكؿ مردكد بحديث " أبي شاه " سابؽ الذكر الذم قاؿ: اٍكتيبيكا ًلي يىا رىسيكؿى المًَّو ، فىقىاؿى 
  (ِ)اٍكتيبيكا أًلىًبي شىاهو ".: "  رىسيكؿي المًَّو 

إذان تمسؾ المستشرقكف بحديث كاحد، كأعرضكا عف طائفة مف األحاديث. فيذا يدؿ 
عمى أف بعض المستشرقيف ال يعتمد إال األحاديث التي تكافؽ ىكاه كميكلو الشخصية 

 . المعادية لئلسبلـ كلسنة رسكؿ ا 
الحديث النبكم جاء نتيجة لمتطكر الديني المطمب الثاني: قكليـ بأف القسـ األكبر مف 

 كالسياسي كاالجتماعي لئلسبلـ
لقد ساد في أكساط المستشرقيف القكؿ: " بأف القسـ األكبر مف الحديث ليس إال 
نتيجة لمتطكر الديني كالسياسي كاالجتماعي لئلسبلـ في القرنيف األكؿ كالثاني، كأنو ليس 

 ة لئلسبلـ في عيده األكؿ عيد الطفكلة، كلكنو أثر مف أثار ػػػػػػػػػػػػػػػصحيحان ما يقاؿ مف أنو كثيق

                                                           

 .ِٕ/ُ( انظر دراسات في الحديث النبكم كتاريخ تدكينو لؤلعظمي: ُ)
 (.ِٕٔٔ، كتاب العمـ، باب ما جاء في الرخصة فيو، رقـ: )ّٗ/ٓ( سنف الترمذم: ِ)



 

-ْْٕ- 

    ( ُ)جيكد اإلسبلـ في عصر النضكج ".
ىذا ادعاء غير صحيح ألف المسمميف منذ القرف األكؿ كمف عيد الصحابة كانكا 

 يتثبتكف في قبكؿ األحاديث ألنيـ عرفكا منزلة الحديث كتمسككا بو، كتتبعكا آثار الرسكؿ 
تاطكا في ركاية الحديث عنو كتشددكا فيو خشية الكقكع في الخطأ بزيادة فيو أك نقصاف، كاح

كليذا آثركا االعتداؿ في الركاية. قاؿ ابف قتيبة: " ككاف عمر أيضان شديدان عمى مف أكثر 
الركاية أك أتى بخبر في الحكـ ال شاىد لو عميو، ككاف يأمرىـ بأف يقٌمكا الركاية يريد بذلؾ أف 

يتسع الناس فييا، كيدخميا الشكب كيقع التدليس كالكذب مف المنافؽ كالفاجر كاألعرابي،  ال
كأبي بكر كالزبير كأبي عبيدة  ككاف كثير مف جمة الصحابة كأىؿ الخاصة برسكؿ ا 

  (ِ)كالعباس بف عبد المطمب يقٌمكف الركاية عنو ".
خبار كيتتبعكف الكذابيف فالصحابة كمف جاء بعدىـ كانكا يتثبتكف في قبكؿ األ

كالكضاعيف، كعرفكا األحاديث الصحيحة كالمكضكعة، فالقرآف الكريـ كضع أماميـ أىـ قاعدة 
ـُقا َأْن ُتِصقُبقا مف قكاعد النقد إذ يقكؿ ا تعالى:  ـََبلٍ َؽَتَبقَّ ـَ َآَمـُقا إِْن َجوَءُؿْؿ َؽوِسٌؼ بِ َـِّذي و ا َ ]َيو َأَيُّ

ـٍَي .. أٌما فيما يتعمؽ بالتطكر الحاصؿ في المجتمع اإلسبلمي،  {6}احلجرات: .[َؾْقًمو بَِجَفو
كالمستجدات الطارئة عميو، فنجد أف القرآف الكريـ قد جاء بالقكاعد الكمية التي مف شأنيا أف 
تمبي حاجات كمتطمبات الحياة الجديدة التي تناسب كؿ زماف كمكاف، كلـ يتعرض لمجزئيات 

أف تتبدؿ كتتغير حسب البيئة كالزماف، كما ترؾ ا تعالى كسائؿ  كطرؽ تنفيذىا التي يمكف
  (ّ)التطبيؽ كالتنفيذ لمحكاـ، في ظؿ الكتاب كالسنة كاألىداؼ العميا لئلسبلـ.

فالمسممكف ليسكا بحاجة إلى اختبلؽ أحاديث تبرر ما يقكمكف بو نتيجة لحياتيـ 
مف أسس كقكاعد خالدة إلى يـك الديف، الجديدة، فقد كفاىـ ا عز كجؿ ىذا بما شرعو ليـ 

 قكؿ ا تعالى:  رضييا ليـ كرضكىا ألنفسيـ، كقد كاف مف آخر ما نزؿ عمى رسكؿ ا 

                                                           

، نقبلن عف كتاب جكلد تسيير: ُِٕسبلمي لعمي عبد القادر: ص ( انظر نظرة عامة في تاريخ الفكر اإلُ)
 )دراسات إسبلمية(.  

 .ّٗ( تأكيؿ مختمؼ الحديث البف قتيبة: ص ِ)
 .ُِٓ( انظر السنة قبؿ التدكيف أحمد الخطيب: ص ّ)



 

-ْٕٓ- 

ـَُؽُؿ اإِلْسََلَم ِديـًو[  ًُ ًُ َطَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضق ـَُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأْْتَْؿ  ًُ  . {3}املائدة: ]اـَقْقَم َأْؿَؿْؾ
دعاء بأف األحاديث النبكية مأخكذة عف أىؿ الكتاب لقد زعـ المستشرقكف اال الثالث: المطمب

أف جممة األحاديث التي في الكتب الستة كمكطأ مالؾ كغيرىا مف المصنفات الحديثية، 
مأخكذة إلى حد كبير مف التممكد كالييكد الذيف دخمكا في اإلسبلـ، أك مف أناجيؿ النصارل، 

ٌتى " أف المحدثيف نقمكا متكف األحاديث عف أىؿ الكتاب كما ادعى المستشرؽ " فيميب حً 
 كبخاصة أناجيؿ النصارل. كاستدؿ عمى قكلو ىذا بأحاديث منيا:

ؿه ًإلىى  -ُ اءى رىجي : جى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى قىاؿى ما ركاه اإلماـ الترمذم في سننو بسنده مف حديث عى
ـٍ  النًَّبيّْ  : يىا رىسيكؿى المًَّو كى مىتى عىٍنوي رىسيكؿي المًَّو  فىقىاؿى اًدـً ؟ فىصى :  أىٍعفيك عىٍف اٍلخى ثيَـّ قىاؿى

: " كيؿَّ يىٍكـو سىٍبًعيفى مىرَّةن ". اًدـً ؟ فىقىاؿى ٍف اٍلخى ـٍ أىٍعفيك عى يىا رىسيكؿى المًَّو كى
(ُ)  

ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّ  -ِ اًبر بف عى وي عىٍنييمىا ما ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو بسنده مف حديث جى
ٍندىؽي رىأىٍيتي ًبالنًَّبيّْ  ًفرى اٍلخى : لىمَّا حي : ىىٍؿ  قىاؿى ا شىًديدنا، فىاٍنكىفىٍأتي ًإلىى اٍمرىأىًتي فىقيٍمتي مىصن خى
اعه ًمٍف  ًعٍندىًؾ شىٍيءه فىًإنّْي رىأىٍيتي ًبرىسيكًؿ المًَّو  ٍت ًإلىيَّ ًجرىابنا ًفيًو صى ا شىًديدنا ؟ فىأىٍخرىجى مىصن خى

قىطٍَّعتييىا ًفي شى  ، فىفىرىغىٍت ًإلىى فىرىاًغي كى نىٍت الشًَّعيرى طىحى لىنىا بييىٍيمىةه دىاًجفه فىذىبىٍحتييىا، كى ، كى ًعيرو
لٍَّيتي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  ٍحًني ًبرىسيكًؿ المًَّو  بيٍرمىًتيىا، ثيَـّ كى ًبمىٍف مىعىوي،  فىقىالىٍت: الى تىٍفضى كى

ٍرتي  اعنا ًمٍف شىًعيرو كىافى ًعٍندىنىا، فىًجٍئتيوي فىسىارى نَّا صى طىحى : يىا رىسيكؿى المًَّو ذىبىٍحنىا بييىٍيمىةن لىنىا، كى وي فىقيٍمتي
احى النًَّبيُّ  نىفىره مىعىؾى فىصى نىعى سيكرنا  فىتىعىاؿى أىٍنتى كى اًبرنا قىٍد صى ٍندىًؽ ًإفَّ جى : " يىا أىٍىؿى اٍلخى فىقىاؿى

يَّ ىىبلن ًبيىٌمكيـٍ  تَّى  ". فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  فىحى ـٍ حى ًجينىكي ، كىالى تىٍخًبزيفَّ عى ـٍ تىكي : " الى تيٍنًزليفَّ بيٍرمى
اءى رىسيكؿي المًَّو  .  أىًجيءى ، فىًجٍئتي كىجى ًبؾى تَّى ًجٍئتي اٍمرىأىًتي فىقىالىٍت: ًبؾى كى ـي النَّاسى حى يىٍقدي

: قىٍد فىعىٍمتي الًَّذم قيٍمًت، فىأى ًتنىا فىقيٍمتي ، ثيَـّ عىمىدى ًإلىى بيٍرمى بىارىؾى ؽى ًفيًو، كى ًجيننا، فىبىصى ٍت لىوي عى ٍخرىجى
، كىالى تيٍنًزليكىىا ". كى  ـٍ اًبزىةن فىٍمتىٍخًبٍز مىًعي، كىاٍقدىًحي ًمٍف بيٍرمىًتكي : " اٍدعي خى ، ثيَـّ قىاؿى بىارىؾى ؽى كى ـٍ فىبىصى ىي

ـي ًبالمًَّو لىقىٍد أىكىم ًجينىنىا ػػػػػػػػػػػػػػي ػػػأىٍلؼه فىأيٍقًس فَّ عى ، كىاً  فَّ بيٍرمىتىنىا لىتىًغطُّ كىمىا ًىيى فيكا، كىاً  رى كيكهي كىاٍنحى تَّى تىرى  كا حى

                                                           

 (. قىاؿى ُْٗٗ، كتاب البر كالصمة، باب ما جاء في العفك عف الخادـ، رقـ: )ّّٔ/ْ( سنف الترمذم: ُ)
. كانظر سنف أبي داكد: الترمذم ًديثه حىسىفه غىًريبه ، كتاب األدب، باب في حؽ المممكؾ، ُّْ/ْ: ىىذىا حى
 (.ُْٔٓرقـ: )



 

-ْٕٔ- 

لىييٍخبىزي كىمىا ىيكى ".     
(ُ) 

قمت: إف ما ادعاه " فيميب حٌتى " يبطمو تكجييات إليية كثيرة كاردة في القرآف الكريـ 
ـَُف إِْن ُؿـُْتْؿ كلو، منيا قكؿ ا تعالى: تحث المسمميف عمى طاعة ا كرس ]َوَأصِقُعقا اهللَ َوَرُسق

   {1}األنػال: ُمْمِمـَِع[
مف الكذب عميو كتكعد الكاذبيف كالكضاعيف بعذاب النار يـك  كحذر النبي 

: قىاؿى رىسيكؿي المَّ  ٍيرىةى قىاؿى :  ًو القيامة. ركل اإلماـ مسمـ في صحيحو بسنده مف حديث أىًبي ىيرى
مىيَّ ميتىعىمّْدنا فىٍميىتىبىكٍَّأ مىٍقعىدىهي ًمٍف النَّار ". " مىٍف كىذىبى عى
(ِ)  

عف إتباع سنف أىؿ الكتاب كاالقتداء بيـ. ركل اإلماـ ابف ماجو  كما حٌذر النبي 
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍيرىةى قىاؿى ـٍ : " لىتىتًَّبعيفَّ سي  في سننو بسنده مف حديث أىًبي ىيرى نَّةى مىٍف كىافى قىٍبمىكي

ٍمتيـٍ ًفيًو ". قىاليكا بٍّ لىدىخى ٍحًر ضى ميكا ًفي جي تَّى لىٍك دىخى ، حى ًشٍبرنا ًبًشٍبرو ، كى ا ًبًذرىاعو ًذرىاعن ، كى ا ًببىاعو : يىا بىاعن
: " فىمىٍف ًإذنا ". ارىل ؟ قىاؿى رىسيكؿى المًَّو اٍليىييكدي كىالنَّصى
(ّ)  

التكجييات كتمسككا بيا، كاجتيدكا كي يضعكىا مكضع  كقد استجاب المسممكف ليذه
التنفيذ، كمما يدؿ عمى ذلؾ: أف رجبلن كاف يستنسخ كتاب نبي مف بني إسرائيؿ في عيد 
عمر بف الخطاب، فاستدعاه عمر كأمره أف يمحك ما كتبو بالحميـ كالصكؼ األبيض، كأال 

  (ْ)يقرأه كال يقرئو أحدان مف الناس.
كتحاشي األخذ عف أىؿ  ف بتجنب الكذب عمى رسكؿ ا كلـ يكتؼ المسممك 

الكتاب فقط، إنما استحدثكا مناىج رصينة لتمحيص متكف األحاديث كاالعتناء بأسانيدىا قبؿ 
 اعتمادىا كمف ذلؾ: 

فبل يقبمكف مف األحاديث إال ما اطمأنكا فيو إلى ثقة الركاة كعدالتيـ، فالتزمكا اإلسناد عند  -ُ
محمد بف سيريف: " لـ يككنكا يسألكف عف اإلسناد فمما كقعت الفتنة قالكا: الركاية. قاؿ 

                                                           

 (.َِّٗ(، كتاب األشربة، باب جكاز استتباعو غيره....، رقـ: )ّْٖ( صحيح مسمـ: ص )ُ)
 (.ّرقـ: ) (، مقدمة مسمـ، باب تغميظ الكذب عمى رسكؿ ا ،ِِ( صحيح مسمـ: ص )ِ)
سناده صحيح، صححو ّْٗٗ، كتاب الفتف، باب افتراؽ األمـ، رقـ: )ُِِّ/ِ( سنف ابف ماجو: ّ) (. كا 

 (.  َُْٓ، رقـ: )ِّٗ/ّالبكصيرم في مصباح الزجاجة: 
 ( كما بعدىا.َٓ( انظر ىذه القصة في تقييد العمـ لمخطيب البغدادم، ص )ْ)



 

-ْٕٕ- 

"سمكا لنا رجالكـ، فينظر إلى أىؿ السنة فيؤخذ حديثيـ، كينظر إلى أىؿ البدع فبل يؤخذ 
حديثيـ ". كقاؿ عبد ا بف المبارؾ: " اإلسناد مف الديف، كلكال اإلسناد لقاؿ مف شاء ما 

  (ُ)شاء ".
يؽ النص المركم بسند آخر أك شاىد لمتأكد مف سبلمتو، كىذا تثبت في ركاية طمب تكث -ِ

الحديث مف خبلؿ طمب الشيادة عمى الركاية كما فعؿ الخمفاء الراشدكف الثبلثة أبك بكر 
كعمر كعثماف رضي ا عنيـ، أك االستحبلؼ لمراكم كما كاف يفعؿ الخميفة الرابع عمي 

ف خبلؿ التدقيؽ في إسناد الحديث كالسفر كاالرتحاؿ بف أبي طالب رضي ا عنو، كم
في طمب الحديث، كالتثبت منو كما فعؿ التابعكف كمف جاء بعدىـ. كمثاؿ ذلؾ عمى 
تثبت الصحابة في قبكؿ األخبار: ما ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو مف حديث عيبىٍيًد 

مىى عيمى  : اٍستىٍأذىفى أىبيك ميكسىى عى ـٍ ٍبًف عيمىٍيرو قىاؿى : أىلى عى، فىقىاؿى عيمىري دىهي مىٍشغيكالن فىرىجى رى فىكىأىنَّوي كىجى
نىٍعتى ".  مىى مىا صى مىمىؾى عى : " مىا حى ٍبًد المًَّو ٍبًف قىٍيسو اٍئذىنيكا لىوي، فىديًعيى لىوي، فىقىاؿى ٍكتى عى أىٍسمىٍع صى

مىى ىى  : " فىٍأًتًني عى : ًإنَّا كينَّا نيٍؤمىري ًبيىذىا، قىاؿى ىٍفعىمىفَّ ًبؾى ". فىاٍنطىمىؽى ًإلىى فىقىاؿى ذىا ًببىيّْنىةو، أىٍك ألى
ٍدًرمُّ ... ". ـى أىبيك سىًعيدو اٍلخي نىا، فىقىا اًغري اًر، فىقىاليكا: الى يىٍشيىدي ًإالَّ أىصى مىٍجًمسو ًمٍف اأٍلىٍنصى
(ِ  ) 

ف كبيا تتبع زيؼ الكذابيف كالكضاعيف ككذبيـ ككضعيـ األحاديث عمى رسكؿ ا  -ّ
ذلؾ، فبل يؤخذ حديثيـ كالتحذير مف األخذ عف الضعفاء كالمجيكليف كالمترككيف كأىؿ 
البدع كأشباىيـ، ككاف بعض العمماء يستعدم الحكاـ عمى ىؤالء الكضاعيف، ككاف مف 

 ( ّ)أشير ىؤالء العمماء شعبة بف الحجاج كعبد الرحمف بف ميدم كغيرىما.
ككذبيـ أك تكثيقيـ كتضعيفيـ، كمف ثـ قاـ أكلئؾ بياف أحكاؿ الركاة: مف حيث صدقيـ  -ْ

العمماء األجبلء بدراسة حياة ركاة الحديث كمعرفة تكاريخ مكاليدىـ ككفياتيـ، كالتدقيؽ في 
طرؽ تحمؿ الحديث كأدائو، كالتعرؼ عمى أحكاؿ الركاة، حتى استطاعكا التمييز بيف 

                                                           

 (.ٕياف أف اإلسناد مف الديف....، رقـ)باب ب (،ِٓصحيح مسمـ: ص ) مقدمة ( انظرُ)
، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب الحجة عمى مف قاؿ: إف أحكاـ النبي ِِِٗ/ْ( صحيح البخارم: ِ)

 (.ّّٕٓصمى ا عميو كسمـ كانت ظاىرة....، رقـ: )
 . كما بعدىا.َِّ( انظر السنة قبؿ التدكيف محمد الخطيب: ص ّ)



 

-ْٕٖ- 

خو. قاؿ سفياف الثكرم: " لٌما الحافظ كاألحفظ، كالضابط كاألضبط، كاألطكؿ مجالسة لشي
  (ُ)استعمؿ الركاة الكذب استعممنا معيـ التاريخ ".

كضع قكاعد كقكانيف لتمييز المكضكع مف الحديث: كضع العمماء أمارات لمداللة عمى أف  -ٓ
الحديث مكضكع كمخالفتو لصريح القرآف، أك فساد معناه، كنشأ مف ذلؾ عمـ الجرح 

 كالتعديؿ.
اء الحديث في العصكر المختمفة أثر كبير في الذب عف السنة ككاف لجيكد عمم

  (ِ)النبكية، كبياف األحاديث الصحيحة كالضعيفة كالمكضكعة.
كما قامكا بالتصدم لمكضع كالكضاعيف ككشفكا عف مخططاتيـ حتى أنيـ أفردكا 
مصنفات خاصة لؤلحاديث المكضكعة لتحذير المسمميف مف شرىا. كسيأتي بياف ذلؾ في 

 مبحث الثاني في المطمب الثاني كىك: ادعائيـ كثرة الكضع في الحديث. ال
ػ أٌما الحديثاف سابقي الذكر المذاف استشيد بيما " فيميب حٌتى " ليدلؿ بيما عمى 
 عدـ جدية المحدثيف في تمحيص السنة، كأف المحدثيف كانكا يأخذكف عف أناجيؿ النصارل.

 ( ّ)رمذم في سننو.فالحديث األكؿ: حسف، حسنو اإلماـ الت
كالثاني: صحيح، ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو. مما يؤكد بأنيما قد ناال القبكؿ مف 
المحدثيف أصحاب المناىج الدقيقة في قبكؿ الحديث، أٌما ما كرد في اإلنجيؿ مف أقكاؿ 
منسكبة لمنبي عيسى عميو السبلـ تتشابو في كجو مف الكجكه مع ما جاء في ىذيف الحديثيف 

 يدؿ عمى أف المسمميف قد أخذكا متف ىذيف الحديثيف عف أناجيؿ النصارل، ألف جميع فبل
األقكاؿ الكاردة في األناجيؿ ال يمكف إثبات نسبتيا لسيدنا عيسى عميو السبلـ النقطاع سمسمة 

كمف ىنا فإف ( ْ)السند بيف عيسى كبيف مؤلفي ىذه األناجيؿ باعتراؼ عمماء البلىكت أنفسيـ.
 ارل ىذه تعد مف قبيؿ الحديث المرفكض الذم ال يأبو بو المحدثكف ألنيـ ػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ النصػػػػػػػػػػػػػأق

                                                           

 .ُُٗطيب البغدادم: ص ( انظر الكفاية لمخُ)
 .ِْٖ، ُِٗ( انظر السنة قبؿ التدكيف محمد الخطيب: ص ِ)
 (.ُْٗٗ، كتاب البر كالصمة، باب ما جاء في العفك عف الخادـ، رقـ: )ّّٔ/ْ( انظر سنف الترمذم: ّ)
، كأضكاء عمى المسيحية َُِ( انظر الميزاف في مقارنة األدياف حقائؽ ككثائؽ محمد الطيطاكم: ص ْ)

 َٓكلي شمبي: ص مت



 

-ْٕٗ- 

 يعتبركنو مف قبيؿ الحديث الذم ليس لو إسناد قائـ.
كعميو فبل يعقؿ أف يعتمد المحدثكف في مركياتيـ عمى أناجيؿ النصارل التي ال سند 

عمييـ عدـ أخذ الحديث إال عف العدؿ الضابط: كىك  ليا، بجانب أف مناىج المحدثيف تيحتـٌ
المسمـ البالغ العاقؿ غير الفاسؽ كال مخرـك المركءة، كأف يككف ضابطان لكتابو مف التبديؿ 
كالتغيير إف حٌدث مف كتابو، كىذه الصفات ال تنطبؽ بحاؿ مف األحكاؿ عمى أىؿ الكتاب 

 مف الييكد كالنصارل. 
 عن حياة المسممين المعحث الثاني: عزل السنة

لٌما يئس منكرك السنة كمنيـ المستشرقكف مف التشكيؾ فييا، كمف محكىا مف 
الكجكد، أثاركا شبيات حاكلكا مف خبلليا نزع ما في السنة مف فيكضات ركحانية، لعزليا عف 
حياة الناس، كمف ثـ البعد عف قبكليا كالعمؿ بيا، كىذا ما سنبينو في ىذا المبحث كفيو 

 ثبلثة: مطالب 
 المطمب الول: الزعم عأن السنة ال تستقل عالتشريع، وأنيا ليست حجة في الدين.

تبميغ ىذا  ، ككانت ميمة الرسكؿ  لقد أنزؿ ا تعالى كتابو عمى رسكلو 
الكتاب لمناس، كلو ميمة أخرل؛ كىي تبييف ىذا الكتاب كشرح آياتو، كتفصيؿ المجمؿ مف 

 في كتابو مف قكاعد عامة أك أحكاـ مجممة أك غير ذلؾ. مف ىنا أحكامو، كبياف ما أنزؿ ا
، مع حاجتيـ إلى معرفة كتاب ربيـ،  كاف المسممكف في حاجة إلى معرفة بياف رسكؿ ا 

كال يمكف أف يفيـ القرآف عمى حقيقتو كأف يعمـ مراد ا مف كثير مف آيات األحكاـ إال 
 .  بالرجكع إلى رسكؿ ا 

ف صحت كؿ األحاديث المركية في لكف الم ستشرقيف كمف لؼ لفيـ قالكا: حتى كا 
السنة، فالقرآف كحده فيو كفاية لؤلمة عف كؿ ما سكاه، فالسنة في نظرىـ ليست مصدران 
تشريعيان ال مع القرآف كال منفردة، فيي غير صالحة لتشريع ما لـ يرد في القرآف، بؿ ىي بياف 

تشريعي كانت السنة ىي الدليؿ عميو، مخالفان لمقرآف، كما لمقرآف فقط، كيعتبركف كؿ حكـ 
ـْ يخالؼ القرآف يككف باطبلن !!! كاستدلكا عمى ذلؾ بقكؿ ا تعالى:  ْصـَو ِِف اـؽَِتوِب ِم ]َمو َؽرَّ

وَن[ ِْؿ ُُيَْػُ ٍء ُثؿَّ إَِغ َرِّبِّ  . {38}األنعام: ََشْ



 

-َٕٓ- 

أ االستدالؿ باآلية عمى ما كنقض ىذه الشبية يقـك عمى محكريف: األكؿ: بياف خط
أرادكه منيا: فاستدالليـ باآلية خطأ ؛ ألف المراد مف الكتاب فييا ىك المكح المحفكظ، كىك ما 

فيك الكتاب الذم أحصى ا فيو ما كاف، كما  (ُ)ذىب إليو معظـ المحققيف مف أىؿ العمـ.
ـْ ُؾْرَآٍن ىك كائف، كما سيككف أبد اآلبديف. قاؿ ا تعالى:  ]َوَمو َتُؽقُن ِِف َشلٍْن َوَمو َتْتُؾق ِمـُْف ِم

ـْ ِمْثؼَ  ـْ َربَِّؽ ِم ـْ َطَؿٍؾ إَِلَّ ُؿـَّو َطَؾْقُؽْؿ ُشُفقًدا إِْذ ُتِػقُضقَن ؽِقِف َوَمو َيْعُزُب َط ٍة َوََل َتْعَؿُؾقَن ِم وِل َذرَّ

ـْ َذـِ  ََمِء َوََل َأْصَغَر ِم فإذا كاف   {61}يونس: َؽ َوََل َأْؿَزَ إَِلَّ ِِف ؿَِتوٍب ُمبٍِع[ِِف األَْرِض َوََل ِِف اـسَّ
 المراد مف اآلية ىك المكح المحفكظ سقط استدالليـ باآلية.

إف السنة النبكية المطيرة ىي المصدر الثاني مف مصادر التشريع في اإلسبلـ بعد 
مت مجممو، كشرحت أحكامو،  كقيَّدت مطمقو، القرآف الكريـ، فقد كٌضحت مبيمو، كفصَّ

كخٌصصت عامَّو، كما استقمت بتشريع أحكاـ لـ ينص عمييا، فكانت السنة بذلؾ ىي التطبيؽ 
العممي لما جاء بو ىذا القرآف العظيـ. كلقد بيَّف ا تعالى مكانة ىذه السنة كفىٍضؿ صاحبيا 

ا  ، فقرف طاعتو بطاعتو، كجعؿ معصيتو مف الضبلؿ المبيف، فقاؿ الرسكؿ الكريـ 
ـْ َتَقغَّ َؽََم َأْرَسْؾـَوَك َطَؾْقِفْؿ َحِػقًظو[تعالى:  ُسقَل َؽَؼْد َأَصوَع اهللَ َوَم ـْ ُيطِِع اـرَّ كما   {80}الـساء: ]َم

]َؽْؾَقْحَذِر ، كحذَّر مف معصيتو، فقاؿ ا عز كجؿ:  حثَّ ا تعالى عمى طاعة الرسكؿ 

ـْ َأْمِرِه أَ  وـُِػقَن َط ـَ َُيَ َـِّذي  كما بيَّف النبي   {63}الـور: ْن ُتِصقَبُفْؿ ؽِْتـٌَي َأْو ُيِصقَبُفْؿ َطَذاٌب َأـِقٌؿ[ا
دَّثي أىمية السنة كمكانتيا في قكلو  مىى أىًريكىًتًو، ييحى ـٍ أىٍف ييكىذّْبىًني كىىيكى ميتًَّكئه عى ديكي : "ييكًشؾي أىحى

ـٍ ًكتىابي  بىٍينىكي : بىٍينىنىا كى ًديًثي فىيىقيكؿي ٍدنىا ًفيًو ًمٍف  ًبحى مىا كىجى ؿو اٍستىٍحمىٍمنىاهي، كى بلى ٍدنىا ًفيًو ًمٍف حى المًَّو، فىمىا كىجى
ـى رىسيكؿي المًَّو  رَّ فَّ مىا حى ٍمنىاهي، أىالى كىاً  رَّ رىاـو حى ـى المَّوي ". حى رَّ ًمٍثؿي مىا حى

(ِ ) 
إلماـ منيا ما ركاه ا كىناؾ أحاديث تحث عمى كجكب العمؿ بسنة رسكؿ المَّو 

: كىعىظىنىا رىسيكؿي المًَّو  ًة  الترمذم في سننو مف حديث اٍلًعٍربىاًض ٍبًف سىاًريىةى قىاؿى بلى يىٍكمنا بىٍعدى صى
: ًإفَّ ىىًذًه مىكٍ  ؿه ، فىقىاؿى رىجي كىًجمىٍت ًمٍنيىا اٍلقيميكبي ، كى فىٍت ًمٍنيىا اٍلعيييكفي ًعظىةي اٍلغىدىاًة مىٍكًعظىةن بىًميغىةن، ذىرى

                                                           

 .ُْٗ/ٕلمزحيمي:  ( انظر التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ُ)
 (. كالحديث إسناده حسف.ُِّ/ْ( مسند أحمد: ِ)



 

-ُٕٓ- 

دّْ  ٍف عى ميكى ًة كىاً  ـٍ ًبتىٍقكىل المًَّو، كىالسٍَّمًع كىالطَّاعى : "أيكًصيكي ٍبده عو فىمىاذىا تىٍعيىدي ًإلىٍينىا يىا رىسيكؿى المًَّو ؟ قىاؿى
لى  بلى ميٍحدىثىاًت اأٍليميكًر فىًإنَّيىا ضى ـٍ كى يَّاكي فنا كىًثيرنا، كىاً  ـٍ يىرىل اٍخًتبلى ٍف يىًعٍش ًمٍنكي ، فىًإنَّوي مى بىًشيّّ ٍف حى ةه، فىمى

مىٍييىا ًبالنَّ  كا عى ٍيًديّْيفى عىضُّ مىفىاًء الرَّاًشًديفى اٍلمى سينًَّة اٍلخي ـٍ فىعىمىٍيًو ًبسينًَّتي كى كىاًجًذ ".أىٍدرىؾى ذىًلؾى ًمٍنكي
(ُ)  

 فبل يعقؿ أف يحث القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ عمى طاعة رسكؿ المَّو 
تباع سنتو، كال يمتثمو الصحاب ة كالتابعكف بجعؿ السنة مف مصادر التشريع، ىذا بعيد جدان كا 

 يكذبو العقؿ كالكاقع.
المحكر الثاني: الكاقع العممي في حياة المسمميف عمى مر العصكر ينقض قكليـ 

فكانكا في حياتو يمضكف  بعدـ حجية السنة:  لقد فيـ الصحابة معنى إتباع النبي 
تحميمو كتحريمو، كال يفرقكف في كجكب اإلتباع بيف حكـ أحكامو، كيمتثمكف ألكامره كنكاىيو ك 

نفسو، فأخذكا مف السنة النبكية في حياتو  أكحي إليو في القرآف كحكـ صدر عف الرسكؿ 
  كثيران مف األحكاـ الشرعية كتفصيبلتيا في العبادات كالمعامبلت كاآلداب، ككانكا بعد

  (ِ) بيـ رجعكا إلى سنة رسكؿ ا كفاتو إذا لـ يجدكا في كتاب ا حكـ ما نزؿ 
سٌنة خرج فسأؿ  فأبك بكر الصديؽ رضي ا عنو كاف إذا لـ يحفظ في الكاقعة ي

 المسمميف: ىؿ فيكـ مف يحفظ في ىذا األمر سيٌنة عف نبينا ؟
، فقد كتب عمر بف ككانت كصية الخمفاء لقضاتيـ القضاء بما سٌف رسكؿ ا 

ى شػريح القاضي: " إذا أتاؾ أمر فاقض بما في كتاب المَّو، فإف الخطاب رضي المَّو عنو إل
  (ّ)". أتاؾ بما ليس في كتاب المَّو، فاقض ًبمىا سىفَّ فيو رسكؿ المَّو 

كىذا التابعي مركاف بف الحكـ أمير المدينة في زمف معاكية بف أبي سفياف يقضي 
ٍبدي المًَّو اٍبفي عيبىٍيًد . ركل اإلماـ البخارم في صحيحو بسند بقضاء رسكؿ ا  ه مف حديث عى

ٍجرىةن أىفَّ رىسيكؿى المَّ  ٍكا بىٍيتىٍيًف كىحي ٍدعىافى ادَّعى ٍكلىى اٍبًف جي يىٍيبو مى  ًو المًَّو ٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى أىفَّ بىًني صي

                                                           

( قىاؿى ِٕٔٔ، كتاب العمـ، باب ما جاء في األخذ بالسنة كاجتناب البدع، رقـ: )ْْ/ٓ( سنف الترمذم: ُ)
حً الترمذم ًديثه حىسىفه صى  يحه.: ىىذىا حى

 .ِْ( انظر عمـ أصكؿ الفقو عبد الكىاب خبٌلؼ: ص ِ)
 .َُُ/َُ( انظر السنف الكبرل لمبييقي: ّ)
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مىى ذىًلؾى ؟ قىا : مىٍف يىٍشيىدي لىكيمىا عى يىٍيبنا، فىقىاؿى مىٍركىافي ، فىدىعىاهي، فىشىًيدى أىٍعطىى ذىًلؾى صي ليكا: اٍبفي عيمىرى
ىٍعطىى رىسيكؿي المًَّو  ى مىٍركىافي ًبشىيىادىًتًو لىييـٍ ". ألى ٍجرىةن، فىقىضى يىٍيبنا بىٍيتىٍيًف كىحي صي

(ُ)  
كمف ىنا اتفؽ المسممكف قديمان كحديثان، إال مف شٌذ مف بعض الطكائؼ المنحرفة، 

ؿ أك تقرير ىي مف مصادر التشريع اإلسبلمي مف قكؿ أك فع عمى أف سنة رسكؿ ا 
  (ِ)الذم ال غنى لكؿ متشرع عف الرجكع إلييا في معرفة الحبلؿ كالحراـ.

قاؿ اإلماـ الشككاني: " إف ثبكت حجية السنة المطيرة كاستقبلليا بتشريع األحكاـ 
  (ّ)ضركرة دينية، كال يخالؼ في ذلؾ إال مف ال حظ لو في اإلسبلـ ".

اـ ابف حـز فيمف ال يرل حجية السنة: " كلك أف امرءنا قاؿ: ال نأخذ إال ما كقاؿ اإلم
   (ْ)كجدنا في القرآف الكريـ لكاف كافران بإجماع األمة ".

كأٌما إذا كاف ىناؾ مكقفاف لعمماء المسمميف في استقبلؿ السنة بالتشريع، األكؿ يقكؿ 
الخبلؼ بيف الفريقيف إنما ىك خبلؼ باستقبلليا، كالثاني يقكؿ بعدـ استقبلليا. فإف ىذا 

لفظي، ألف كبلن منيما يعترؼ بكجكد أحكاـ في السنة لـ تثبت في القرآف، فالفريؽ األكؿ 
يقكؿ: إف ىذا ىك االستقبلؿ في التشريع ألنو إثبات أحكاـ لـ ترد في الكتاب. كالفريؽ الثاني 

آف إال كىك داخؿ تحت نصٍّ يقكؿ: إنو ال يكجد حديث صحيح يثبت حكمان غير كارد في القر 
أك قاعدة مف قكاعده. كعمى كؿ فيك خبلؼ لفظي ألف كبلن منيما يقر كيعترؼ بكجكد أحكاـ 

  (ٓ)في السنة لـ تثبت في القرآف.
كمف األحكاـ التي ثبتت بالسنة كسكت عنيا القرآف: تحريـ الجمع بيف المرأة كعمتيا 

ير ما نص عمى تحريمو القرآف، إلحاقان ليف كخالتيا، كتحريـ سائر القرابات مف الرضاعة غ
بمحرمات النسب، كتحريـ الذىب كالحرير عمى الرجاؿ، كتحريـ كؿ ذم ًمخمب مف الطير، 

                                                           

، كتاب اليبة كفضميا، باب ال يحؿ ألحد أف يرجع في ىبتو كصدقتو، رقـ: َٕٗ/ِ( صحيح البخارم: ُ)
(ِِْٔ.) 

 .ّٕٔ( انظر السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي مصطفى السباعي: ص ِ)
 .ِٗ( إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ لمشككاني: ص ّ)
(ْ :  .َٖ/ِ( انظر اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ البف حـز
 .ّٖٓ( انظر السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي مصطفى السباعي: ص ٓ)
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ثبات ميراث الجدة، كرجـ الزاني المحصف، كغير ذلؾ مما  ككؿ ذم ناب مف السباع، كا 
  (ُ)يتناسب مع أىداؼ القرآف كمقاصده.

 .اديث المتداولة في كتب السنة الماتمدة كثر فييا الوضع المطمب الثاني: زعميم أن الح
ادعى عدد مف المستشرقيف أف األحاديث المتداكلة في كتب السنة المعتمدة كثر 
فييا الكضع، كأف عمماء المسمميف أنفسيـ اعترفكا بكضع األحاديث جممة عمى نطاؽ كاسع، 

ديث صحيح، كأحفظ مائتي ألؼ كقالكا: فيذا اإلماـ البخارم يقكؿ: " أحفظ مائة ألؼ ح
، كقاؿ اإلماـ أحمد: "صح مف الحديث سبعمائة ألؼ حديث (ِ)حديث غير صحيح ".

  (ّ)ككسر... ".
ذا كاف ربع كمية األحاديث ىي أحاديث مكضكعة، كالكذب فاش في مجتمع  قالكا: كا 

  (ْ)المحدثيف إلى ىذا الحد، فكيؼ نثؽ بيؤالء ؟
ف حيث أٌكلكا قكؿ البخارم: " أحفظ مائتي ألؼ كىنا نرل خطأ أكلئؾ المستشرقي

، كلكف األمر ليس  حديث غير صحيح " أٌكلكه بالمكضكع كالمكذكب عمى رسكؿ ا 
كذلؾ. ألف الحديث لكي يككف صحيحان عند المحدثيف البد مف صحة جزأيو اإلسناد كالمتف، 

ان لـ يمتفتكا إلى نقد المتف، بؿ ككاف المحدثكف ينظركف إلى اإلسناد أكالن، فإذا كجدكا فيو مطعن
ترككه كحكمكا عميو بعدـ الصحة، ألف األحاديث عمى مقاييسيـ ال تعتبر صحيحة إال بصحة 

 اإلسناد كالمتف جميعان. فالحديث باإلسناد الضعيؼ كالمتف الصحيح حديث ضعيؼ.
 كقد رٌد الدكتكر محمد األعظمي عمى أصحاب ىذا االدعاء فقاؿ: " أخطأ ىؤالء في
فيـ منيج المحدثيف في مفيـك " الحديث غير الصحيح ". كفسركا الكممة بمعنى األحاديث 

، لكف األمر ليس كذلؾ، ....  المكضكعة، بؿ كفسركىا األحاديث المكذكبة عمى النبي 
ثـ قاؿ: عندما قاؿ البخارم: " أحفظ مائتي ألؼ حديث " لـ يقؿ مكضكعان إنما قاؿ: " غير 

قاؿ: " إنني أحفظ مائتي ألؼ حديث مكضكع " ال يككف مف الضركرم صحيح "، كحتى لك 
                                                           

 .ٔٓ/ُ( انظر الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي: ُ)
 (.ْٕٖ( انظر ىدم السارم البف حجر: ص )ِ)
 .ّْٗ/ٓ( انظر تيذيب التيذيب البف حجر: ّ)
 .ََٔ/ِ( انظر دراسات في الحديث النبكم كتاريخ تدكينو محمد األعظمي: ْ)
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إذ قد تككف كقد ال تككف، ألف الحديث  أف تككف تمؾ األحاديث كميا مكذكبة عمى النبي 
المكضكع قد يطمؽ عمى المتف الصحيح كاإلسناد المكضكع، لذلؾ ال يجكز القكؿ بأنيا كانت 

شائعان في مجتمع المحدثيف إلى ىذا الحد، بؿ  ، أك أف الكذب كاف مكذكبة عمى النبي 
كىي صحيحة المتكف  -يدؿ عمى أف شركطيـ لمقبكؿ كانت قاسية حتى دخمت أحاديث كثيرة 

 (ُ)في أعداد األحاديث غير الصحيحة، بؿ المكضكعة. -
 .المطمب الثالث: قوليم إن رجال اإلسالم القدامى كان ليم يد في وضع الحاديث

كف تحطيـ الدعائـ الرئيسية لمسنة النبكية عند دراستيـ ليا، كذلؾ يحاكؿ المستشرق
بالطعف كلك مف طرؼ غير مباشر في رجاالتيا العظاـ مف الصحابة كالتابعيف. فيذا "جكلد 
تسيير" في كتابو " العقيدة كالشريعة في اإلسبلـ "، قد كجو عنايتو لمطعف في أبي ىريرة 

ىما عمماف كبيراف في ركاية السنة كنقميا لؤلمة، فإذا رضي ا عنو كابف شياب الزىرم، ك 
انيدمت الثقة بيما فقد نجح المستشرقكف في ىدـ جانب كبير جدان مف صرح السنة النبكية 
التي ىي المصدر الثاني لمتشريع اإلسبلمي. ثـ ذكر بعض أدلتو التي بنا عمييا حكمو ىذا 

ؿ األمكيكف أمثاؿ اإلماـ الزىرم بدىائيـ الخطير العجيب ككاف مف أعجبيا قكلو: "كقد استغ
في سبيؿ كضع الحديث، كذلؾ يظير لنا مف بعض األخبار التي نجدىا محفكظة عند 
الخطيب البغدادم كيمكف استخداميا ىنا فقد حدثنا معمر عف الزىرم بكممة ميمة كىي قكلو: 

و استعداد الزىرم ألف " إف ىؤالء األمراء أكرىكنا عمى كتابة أحاديث " فيذا الخبر يفيـ من
  (ِ)يكسك رغبات الحككمة باسمو المعترؼ بو عند األمة اإلسبلمية.

فيذا المقاؿ يبٌيف لنا مدل الخبث كالدىاء الذم يتمتع بو أمثاؿ ىذا المستشرؽ، فيك 
 يصيب بمثؿ ىذه الشبية أىدافان عدة في آف كاحد:

م لييدـ أكبر جانب مف السنة، ػ يطعف في عدالة إماـ الركاة كالحفاظ ابف شياب الزىر ُ
كيطعف في الدكلة األمكية التي كانت مف أعظـ الدعائـ لدكلة اإلسبلـ بعد الراشديف، كفي 
عيدىـ كصمت رايات المجاىديف أقصى الحدكد، ككطئت خيميـ أراضي الرـك كالفرس بؿ 

 أعماؽ تمؾ األراضي.
                                                           

 كما بعدىا. ََٔ/ِ( دراسات في الحديث النبكم كتاريخ تدكينو محمد األعظمي: ُ)
 (.ُِِ( انظر السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي مصطفى السباعي: ص )ِ)
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ىبية حيث يصكرىا بصكرة ػ كيطعف في عقمية األمة اإلسبلمية كىي أزىى عصكرىا الذِ
األمة المتخمفة عمميان كذىنيان حيث تسيرىا أىكاء األمكييف كالعمماء األتقياء، حيثما شاءت 
فتنقاد األمة أجمعيا كراء األباطيؿ المختمفة بسيكلة كيسر، دكف أف يكجد فييا مف يتكلى 

لحجاز كالشاـ فضح تمؾ األباطيؿ كيبٌيف زيفيا، في كقت كاف فيو الصحابة متكفريف في ا
 كالعراؽ.

كقد فٌند الشيخ مصطفى السباعي رحمو ا التيمة التي نسبت إلى الزىرم: بأف 
"جكلد تسيير " أكالن: حٌرؼ الركاية إذ أٍصؿ ركاية الكممة التي نقميا كما جاء عف ابف عساكر 

فعؿ كيظير ذلؾ أنو كاف ي -كابف سعد: أف الزىرم كاف يمتنع عف كتابة األحاديث لمناس 
فمما طمب منو ىشاـ كأصر عميو أف  -ذلؾ ليعتمدكا عمى ذاكرتيـ، كال يتكمكا عمى الكتب 

يممي عمى كلده ليمتحف حفظو، فأممى عميو أربعمائة حديث ثـ خرج مف عند ىشاـ كقاؿ 
ف ىؤالء األمراء  بأعمى صكتو: " يا أييا الناس إنا كنا منعناكـ أمران قد بذلناه اآلف ليؤالء ، كا 

  (ُ)كنا عمى كتابة األحاديث، فتعالكا حتى أحدثكـ بيا، فحدثيـ باألربعمائة الحديث ".أكرى
كركاه الخطيب بمفظ آخر كىك: " كنا نكره كتاب العممػ أم كتابتو، حتى أكرىنا عميو ىؤالء 

  (ِ)األمراء ، فرأينا أال نمنعو أحدان مف المسمميف ".
يؼ ما يناسبو مف الركايات كالعبارات فذىب ذلؾ المستشرؽ يمفؽ لرأيو الخطير السخ

المحرفة، بعيدان عف األمانة العممية. فانظر كـ الفرؽ بيف أف يككف قكؿ الزىرم، كما ركل 
جكلد تسيير: "أكرىكنا عمى كتابة أحاديث" كبيف أف يككف قكلو كما ركاه المؤرخكف: "أكرىكنا 

ى كتابة العمـ". ثـ انظر إلى ىذه عمى كتابة األحاديث". أك كما ركاه الخطيب البغدادم: "عم
األمانة العممية حذؼ "اؿ" مف كممة " األحاديث "فقمبت الفضيمة رذيمة؛ حيث كاف النص 
خبلصو في نشر العمـ، فمـ يرض أف يبذؿ لؤلمراء ما منعو  األصمي يدؿ عمى أمانة الزىرم كا 

ؽ تغٌير المعنى بتمامو، عف عامة الناس إال أف يبذلو لمناس جميعان، فإذا أمانة ىذا المستشر 
  (ّ)كتجعمو ينسب لمزىرم أنو كضع لؤلمراء أحاديث أكرىكه عمييا.

                                                           

 .ِّّ/ٓٓانظر تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر:  (ُ)
 (.َُٕ( تقييد العمـ لمخطيب البغدادم: ص )ِ)
 (.ِِِ( انظر السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي مصطفى السباعي: ص )ّ)
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إف تاريخ الصحابة كمف بعدىـ مف عمماء المسمميف حافؿ باإليماف كالتقكل 
كاإلخبلص كاألمانة، كما أف جيكدىـ المبذكلة في مجاؿ البحث كالتحقيؽ كالتثبت مف حديث 

در التشريعي الثاني ليـ ال تخفى عمى باحث منصؼ. لكف باعتباره المص رسكؿ ا 
المستشرقيف يتجاىمكف ىذه الحقائؽ كميا محاكلة منيـ إلفقاد المسمميف الثقة بحديث نبييـ 

 فالمسممكف لـ يككنكا بحاجة إلى اختبلؽ أحاديث تبرر ما يقكمكف بو نتيجة لحياتيـ ،
  (ُ)يـ مف أسس كقكاعد في كتابو العزيز.الجديدة، ألف ا تعالى كفاىـ ىذا بما شرعو ل

يضاؼ لما سبؽ: أف اكتشاؼ الكضع في الحديث الشريؼ لـ يكف اكتشاؼ منكرم 
السنة بما فييـ المستشرقكف، لكف عمماء المسمميف منذ بدء تدكيف الحديث كجمعو فطنكا إلى 

ا عمييـ جيكدان  كجكد ىذه اآلفة، كأبطمكا مفعكليا تمامان.  فمقد بذؿ سمفنا الصالح رضكاف
شاقة في التصدم لظاىرة الكضع، كنشأ عمـ النقد الحديثي مف أجؿ تمييز الحديث النبكم 

كالذم لـ يقمو.  بؿ تناكؿ النقد  مف الحديث المكضكع المختمؽ المنسكب إلى النبي 
األحاديث غير المكضكعة، كصنفكىا أصنافان ثبلثة عمى معايير النقد الدقيؽ الذم أخضعكا 

 ، فكانت ىذه األصناؼ: الحديث الصحيح كالحسف كالضعيؼ. لو كؿ ما ركم عف النبي 
أٌما الحديث المكضكع: فمقد درس عمماء الحديث ظاىرة الكضع دراسة فاحصة، 
سكاء كاف الكاضع مف بني إسرائيؿ أك مف غيرىـ. كما كضعو بنك إسرائيؿ أطمقكا عميو 

 يث أك التفسير أك في السيرة كالتاريخ.مصطمح اإلسرائيميات سكاء كانت في الحد
أٌما ما كضعو غير بني إسرائيؿ فمف أسبابو: التعصب لؤلجناس أك البمداف. 
كالتعصب لمفرؽ الكبلمية كاآلراء الفقيية كالسياسية. ككسيمة مف كسائؿ الكسب. كأصحاب 

كف األىكاء كالبدع الذيف يركجكف ألىكائيـ كيدعكف الناس إلتباع بدعيـ. كالقصاص
ثـ نص العمماء عمى  (ِ)كاإلخباريكف الذيف يريدكف جذب الناس لبلستماع إلييـ. كالزنادقة.

األحاديث المكضكعة، كجمعكىا في مصنفات خاصة بيا، كبٌينكا األسباب التي حممتيـ عمى 
الحكـ عمييا بالكضع، أحيانان مف دراسة السند، كأخرل مف دراسة المتف. فمك أف حديثان في 

                                                           

 (.ُْٗ( انظر المستشرقكف كالحديث النبكم محمد بياء الديف: ص )ُ)
 .ُّْ -ُِٗمضاف الزياف كغيره: (  انظر دراسات في الحديث الشريؼ كعمكمو ر ِ)
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ده ثمانية ركاة تقبؿ ركايتيـ، إال كاحدان منيـ مطعكف فيو، فإنيـ ال يقبمكف ركايتو، سمسمة سن
كيحكمكف بكضع الحديث أك ضعفو، كلـ يجعمكا كثرة الركاة العدكؿ شفيعان في قبكؿ الحديث، 

 (ُ) الذم في سنده كذاب أك مدلس، كىذا شدة حيطة منيـ في نسبة الحديث إلى النبي 
 فية تااطي المستشرقين مع السنة النعوية المعحث الثالث: كي

لقد استخدـ المستشرقكف في دراساتيـ لئلسبلـ أسمكبان غير عممي، فإننا نجد في 
دراساتيـ عيكبان عممية عديدة تكشؼ لنا مساكئ تمؾ الدراسات، كنحف في قكلنا ىذا ال نتجنى 

 ث.في الحكـ كال نجـز بغير دليؿ ككتب المستشرقيف في متناكؿ كؿ باح
فمف المتفؽ عميو بيف الباحثيف أنو لكي يصدر الباحث حكمان صحيحان كدقيقان في أم  -ُ

فنظرتو لئلنساف  قضية عممية أك تاريخية، ينبغي أف تتكفر لو أسباب عديدة أساسية:
يجب أف تككف نابعة مف تصكر سميـ كفيـ دقيؽ لمنزعات كالخصائص اإلنسانية، كلكي 

اريخية يجب أف يككف متفيمان ليس لمبلبساتيا فحسب بؿ يستطيع تفسير الحادثة الت
لطبيعة األمة التي تتعمؽ تمؾ الحادثة بتاريخيا، كمتفيمان لمتاريخ كمو التي تعد تمؾ الحادثة 
جزءان صغيران مف أجزاء بنائو المتكامؿ. كعندما يناقض ثقافة أك شريعة ما ينبغي أف 

الثقافة، كمميزات تمؾ الشريعة  تصدر مناقشتو عف تصكر سميـ كمي لخصائص تمؾ
ال فإنو يخمط بيف األشياء خمطان يفقد رأيو كؿ قيمتو العممية.   (ِ)كأسسيا، كا 

كفي دراسة المستشرقيف لئلسبلـ عقيدتو كشريعتو كتاريخو كحضارتو ترل الخمط العجيب،  -ِ
ىـ إذ كيؼ يتسنى لممستشرقيف أف يتفيمكا طبيعة اإلنساف المسمـ كخصائصو أكالن، ك 

ينظركف إليو بؿ إلى أىؿ الشرؽ جميعان مف نافذة أكركبية ترل أف الشعكب األكركبية 
أعمى كأشرؼ عرقان كجنسان، كأف بقية الشعكب دكنيا رتبة، كما أنيـ يعدكف الشعكب 
المسممة أدنى في التفكير كيقكلكف بأف المسمـ ساذج ال يتمتع بالفيـ الكمي الشمكلي كال 

سطة جزئياتيا. كما ذكر المستشرؽ " جب " في كتابو: " كجية يدرؾ األمكر إال بكا
  (ّ)اإلسبلـ ".

                                                           

 .ُِٗ -ِٕٖ( انظر أسماء المؤلفات في المكضكعات في السنة قبؿ التدكيف أحمد الخطيب: ُ)
 (.ُُٗ( انظر االستشراؽ أىدافو ككسائمو محمد الٌزيادم: ص )ِ)
 (.ِِ( انظر السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي مصطفى السباعي: ص )ّ)
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فدراسة عقيدة اإلسبلـ أك شريعتو أك حضارتو أك تاريخو تحتاج إلى فيـ كمي شامؿ 
لطبيعة ىذا الديف كخصائصو كمقكماتو، حينئذ فقط تككف دراسة أم جزء مف أجزاء البناء 

ف المستشرقيف يفيمكف اإلسبلـ كما تيكل أفئدتيـ بؿ اإلسبلمي المتكامؿ سميمة كمجدية. إ
ننا في ىذا  كما تخيؿ إلييـ نفكسيـ غير الشاعرة المطبكعة عمى الركح النصرانية الحاقدة. كا 

المسممات  -ُالمبحث سنقؼ عند بعض ما كاف يتعاطاه المستشرقكف مع السنة. كفيو: 
االعتماد عمى  -ْطأ في االستنتاج. الخ -ّتجزئة النصكص لمكافقة أىكائيـ.  -ِالثابتة.  

يستندكف عمى مصادر  -ٕالتعميـ.  -ٔاستخداـ صيغ الشؾ.  -ٓالضعيؼ كالمكضكع. 
 إغفاؿ الحقائؽ التي تخالؼ استنتاجاتيـ كتبطميا -ٖليست في مستكل البحث العممي.

المسممات الثابتة: إف مما يضعؼ المنيج العممي دخكؿ الباحث في  -ُ
بقة كيحاكؿ إخضاع بحثو لتأكيدىا، كاألصؿ في البحث العممي أف يتكجو االفتراضات المس

البحث الختيار فرضيات متكقعة يمكف أف تيثبت أك تنفي حسب ما تمميو الحقيقة العممية، ىذا 
ىك المنطؽ العممي، كلكف المستشرقيف الدارسيف لئلسبلـ بحكـ مخالفتيـ العقدية لو ال 

ف محمدان ليس نبيان مرسبلن، كأف القرآف الكريـ ليس كتابان يستطيعكف التخمص مف مسمماتيـ أ
منزالن إلى غير ذلؾ، يقكؿ الدكتكر عبد العظيـ الديب: " فالمستشرؽ يبدأ بحثو كأمامو غاية 
حددىا، كنتيجة كصؿ إلييا مقدمان، ثـ يحاكؿ أف يثبتيا بعد ذلؾ، كمف ىناؾ يككف دأبو 

   (ُ).كاستقصاؤه الذم يأخذ بأبصار بعضيـ..."
كقد أٌثرت ىذه المسممات في تكجيات المستشرقيف البحثية، فجعمتيـ يحاكلكف 
الكصكؿ إلى عدـ جٌدة الرسالة اإلسبلمية، كاعتمادىا عمى مصادر قديمة، كاتصاؿ الرسكؿ 

  بآخريف تعمـ منيـ كنقؿ عنيـ ما نقؿ، ثـ تراىـ يتحدثكف عف تأثر الرسكؿ  بالبيئة تارة
صابتو بالصرع ت ارة أخرل، إلى غير ذلؾ مف اآلراء.  إف ىذا التكجو االستشراقي سبب في كا 

كؿ اآلراء الخاطئة التي صاحبت الفكر االستشراقي كسببت في حساسية المسمميف تجاىو، 
 ا أنو كاف مصدر كؿ تيمة كجيت إلى اإلسبلـ كالمسمميف، كبيعد عف الحقيقة كتضميؿ ػػػػػػػػػػكم

                                                           

، (ِٕالغربييف عف التاريخ اإلسبلمي عبد العظيـ الديب، كتاب األمة قطر، عدد )( المنيج في كتابات ُ)
 (.ُٕ)ص
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 اإلنساني.  لمرأم العاـ كتحريؼ لمفكر
مثاؿ ذلؾ: تأليؼ " جكلد تسيير " كتاب: " دراسات محمدية " إلثبات فكرة مسبقة 
ىي أف األحاديث المكجكدة لدل المسمميف مختمقة كمكضكعة، كىي نتيجة لمتطكر السياسي 

.  ىذه السمة غير العممية يجب أال  الذم طرأ عمى العالـ اإلسبلمي بعد كفاة الرسكؿ 
نذكر معيا منيجنا اإلسبلمي في البحث العممي، الذم عبر عنو الحسف بف تمر بنا إال ك 

الييثـ في كتابو " المناظر " حيث يقكؿ: " كنجعؿ غرضنا في جميع ما نستقرئو كنتصفحو 
استعماؿ العدؿ، ال إتباع اليكل، كفي سائر ما نميزه كننتقده طمب الحؽ ال الميؿ مع اآلراء، 

لى الحؽ الذم يثمج الصدر، كنصؿ بالتدريج كالتمطؼ إلى الغاية فمعمنا ننتيي بيذا الطريؽ إ
التي عندىا يقع اليقيف، كنظفر مع النقد كالتحفظ بالحقيقة التي يزكؿ معيا الخبلؼ كينحسر 

 (ُ)بيا مكاد الشبيات ".
تجزئة النصكص لمكافقة أىكائيـ: لقد كضع المستشرقكف النصكص في غير  -ِ

حتمؿ، كما ال تطيقو ألفاظيا كال تدؿ عميو معانييا.  كىذا دعاىـ مكاضعيا، كحٌممكىا ما لـ ت
إلى تجزئة األمكر كغياب النظرة الكمية في الحكـ عمى األشياء كفي التعامؿ مع بعض 
القضايا، كخاصة عند الحديث عف األمكر الفقيية، فيـ يميمكف إلى رأم دكف اعتبار بقية 

غفاؿ البقية،  أك عدـ االلتفات إلى المشيكر كالمتفؽ عميو مف اآلراء كالميؿ إلى مذىب كا 
اآلراء كالتركيز عمى ما ضعؼ منيا، كتظير ىذه التجزئة أيضان في االستشيادات المقطعة 

مثاؿ ذلؾ: ما ركاه النسائي في  (ِ)التي يستخدميا المستشرقكف بغية تحقيؽ أغراض معينة.
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ًعؿى  :سننو مف حديث أىنىسو قىاؿى بّْبى ًإلىيَّ ًمٍف الدٍُّنيىا النّْسىاءي كىالطّْيبي كىجي " حي

ًة ". بلى ٍيًني ًفي الصَّ في  فالمستشرؽ "مرجميكت" حيف استشيد بقكؿ الرسكؿ   (ّ)قيرَّةي عى
الحديث السابؽ أخذ منو الشطر األكؿ كىك: " إنما حبب إلى مف دنياكـ النساء كالطيب " 

"كجعمت قرة عيني في الصبلة". كىذا القطع لمحديث يحقؽ  دكف ذكر بقية الحديث كىك:
                                                           

، نقبلن عف مصطفى نظيؼ/ ابف ٗٔ/ٕ( انظر المنياج عند المستشرقيف، مجمة كمية الشريعة، جامعة قطر، ُ)
 الييثـ، بحكثو ككشكفو البصرية.

 ُُِ( انظر االستشراؽ أىدافو ككسائمو محمد الٌزيادم: ص ِ)
سناده صحيحُّْٗ(، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، رقـ:)ٕٓٓص)( سنف النسائي: ّ)  (. كا 
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في الصكرة الجنسية التي يحاكؿ المستشرقكف كضعو فييا.   أمريف. األكؿ: إظيار الرسكؿ 
.  كذلؾ:  الثاني: عدـ ذكر الصبلة إلبعاد السامعيف عف تقدير مكانتيا كما يراىا الرسكؿ 

في مكضكعيا مما يكضح المراد منيا كيبٌينو. يعتمدكف عمى نصكص مفردة مقتطعة عٌما كرد 
مثاؿ ذلؾ: استدالؿ "جكلد تسيير" عمى أف تصنيؼ الحديث تأخر إلى القرف الثالث بما كرد 

ىػ(: "ىك أكؿ مف صنؼ األبكاب ُٔٓعف اإلماـ أحمد أنو قاؿ في سعيد بف أبي عركبة )
استدؿ "جكلد تسيير" بقكلو: ف  (ُ)بالبصرة .... لـ يكف لو كتاب إنما كاف يحفظ ذلؾ كمو ".

"لـ يكف لو كتاب". عمى "أنو لـ يؤلؼ كتابان". مع أف المحدثيف يستعممكف ىذا في الداللة عمى 
أف المحدث حافظ متيف الحفظ ال يعتمد عمى الكتاب في ركايتو لمحديث. كىذا ال يدؿ عمى 

و صنؼ. كالشكاىد أف المحدث لـ يصنؼ كتابان مف محفكظاتو، كىك يصرح في أكؿ كممتو بأن
  (ِ)عمى ذلؾ كثيرة.

الخطأ في االستنتاج: يتحكـ في االستنتاج العممي عكامؿ متعددة بعضيا عممي  -ّ
محض، كىك عادة ما يقكد إلى نتائج صحيحة كبريئة، كبعضيا األخر غير عممي عادة ما 

لمستشرقكف في يككف مصدره اليكل كالميكؿ الذاتية، كىك ما يفسر أحيانان بعدـ المكضكعية، كا
استنتاجاتيـ جانبكا الصكاب بقصد أك بدكنو، لكف الفرؽ كاضح بيف األخطاء المقصكدة كغير 
المقصكدة انطبلقان مف الفكرة ذاتيا، فالتي ال قصد فييا عادة ما يككف مصدرىا العجز العممي 

لمخالفة لغكيان كاف أك ثقافيان أك حتى ذىنيان، كالمقصكد ىي تمؾ التي تفكح منيا رائحة ا
المذىبية أك الدينية أك العرقية.  مثاؿ ذلؾ: ما ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو بسنده مف 

ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عىٍنوي أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  رىجى  حديث أىًبي ىيرى دىقىةو: فىخى دَّقىفَّ ًبصى ىتىصى ؿه ألى : قىاؿى رىجي قىاؿى
عىيىا ًفي يىًد سىارً  دىقىًتًو فىكىضى : المَّييَـّ لىؾى ًبصى مىى سىاًرؽو، فىقىاؿى دّْؽى عى دَّثيكفى تيصي كا يىتىحى ؽو، فىأىٍصبىحي

دَّثيكفى تي  كا يىتىحى عىيىا ًفي يىدىٍم زىاًنيىةو، فىأىٍصبىحي دىقىًتًو فىكىضى رىجى ًبصى دىقىةو فىخى دَّقىفَّ ًبصى ىتىصى ٍمدي. ألى دّْؽى اٍلحى صي
: ال مىى زىاًنيىةو، فىقىاؿى عىيىا المٍَّيمىةى عى دىقىًتًو فىكىضى رىجى ًبصى دىقىةو فىخى دَّقىفَّ ًبصى ىتىصى مىى زىاًنيىةو. ألى ٍمدي عى مَّييَـّ لىؾى اٍلحى

مىى سىاًرؽو،  ٍمدي عى : المَّييَـّ لىؾى اٍلحى ، فىقىاؿى ًنيٍّ مىى غى دّْؽى عى دَّثيكفى تيصي كا يىتىحى ، فىأىٍصبىحي ًفي يىدىٍم غىًنيٍّ

                                                           

 (.ّٔ( انظر بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ البف المبرد: ص )ُ)
 (.َْٖ( انظر منيج النقد في عمـك الحديث نكر الديف عتر: ص )ِ)
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نً  مىى غى مىى زىاًنيىةو، كىعى مىى سىاًرؽو، فىمىعىمَّوي أىٍف يىٍستىًعؼَّ عىٍف كىعى دىقىتيؾى عى ، فىأيًتيى فىًقيؿى لىوي: أىمَّا صى يٍّ
، فىمىعىمَّوي يىٍعتىًبري فى  ييٍنًفؽي ًممَّا أىٍعطىاهي سىًرقىًتًو، كىأىمَّا الزَّاًنيىةي، فىمىعىمَّيىا أىٍف تىٍستىًعؼَّ عىٍف ًزنىاىىا، كىأىمَّا اٍلغىًنيُّ

فالمستشرؽ شاخت يذكر أف ىذا الحديث يحث عمى إعطاء الزكاة لمٌسراؽ كالزناة  (ُ)".المَّوي 
 كاألغنياء كىك استنتاج خاطئ.

االعتماد عمى الحديث الضعيؼ كالمكضكع: لقد أخذ المستشرقكف بالخبر  -ْ
الضعيؼ في بعض األحياف كحكمكا بمكجبو، كاعتمادىـ عمى الحديث الضعيؼ جاء نتيجة 

اطفيـ كأىكائيـ، فاستعانكا عمى أقكاليـ بالحديث الشاذ كالغريب، فقدمكه عمى تأثرىـ بعك 
الحديث المعركؼ المشيكر، كتعمدكا ذلؾ ألف الحديث الشاذ ىك السبيؿ الكحيد في إثارة 

كىذا األمر مشيكر إلى حد كبير فيـ يذىبكف إلى الكتب التي تجمع األحاديث  (ِ)الشؾ.
غيرىا مف الكتب التي ال يرد فييا تصحيح أك تخريج كبخاصة، مثؿ: "كنز العماؿ" ك 

لؤلحاديث. ثـ يأخذكف منيا ما يتبلءـ مع أىكائيـ كمصالحيـ. كما اعتمدكا كذلؾ عمى 
: مثاؿ ذلؾ: الحديث الذم أكرده المستشرؽ الحديث المكضكع لمطعف في اإلسبلـ كرسكلو 

" ليدلؿ بو عمى أف عمماء الحديث لٌفقكا بعض األحاد . استدؿ يث كنسبكىا لمرسكؿ "غيـك
ال فاعممكا أنو لـ  عمى قكلو بأف النبي  قاؿ: "إف جاء الحديث مطابقان لمقرآف فانسبكه إلٌي، كا 

  (ّ)يصدر عٌني".
": ركم مف طرؽ كميا ضعيفة، كعميو  فيذا الحديث الذم استدؿ بو المستشرؽ "غيـك

ف ىذا الحديث ال يصح. قاؿ فيك حديث ضعيؼ اإلسناد، كقد نص جماعة مف األئمة عمى أ
الشافعي: " ما ركل ىذا الحديث أحد يثبت حديثو في شيء صغير كال كبير ". كقاؿ البييقي: 
"ىذا حديث باطؿ ال يصح كىك ينعكس عمى نفسو بالبطبلف". كقاؿ الخطابي: "ىك حديث 

يف باطؿ ال أصؿ لو . كقد ركم عف عبدالرحمف بف ميدم: أف الزنادقة كالخكارج ىـ الذ
عند  كضعكه". كقاؿ ابف عبد البر عف ألفاظ ىذا الحديث: " كىذه األلفاظ ال تصح عنو 

أىؿ العمـ بصحيح النقؿ مف سقيمو كقد قاؿ قـك مف أىؿ العمـ: عرضنا ىذا الحديث عمى 
                                                           

 (.ُُِْة، باب إذا تصدؽ عمى غني كىك ال يعمـ، رقـ: )، كتاب الزكاِّْ/ُ( صحيح البخارم: ُ)
 .ٖ/ُ، نقبلن عف تاريخ العرب في اإلسبلـ لجكاد عمي: ُُ( انظر دراسة في السيرة لعماد الديف خميؿ: صِ)
 (.ّْٗ -ْٖٗ( انظر دفاع عف السنة  محمد أبك شيبة: ص )ّ)
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ُسقَل َؽَؼْد َأَصوَع اهللَ[كتاب ا فخالفو ألنا كجدنا كتاب ا تعالى يقكؿ:  ـْ ُيطِِع اـرَّ  ]َم

ُسقُل َؽُخُذوُه َوَمو ََنَوُؿْؿ َطـُْف َؽوْكَتُفقا[ كيقكؿ:   {80}الـساء: كما داـ  (ُ) {7}احلرش:]َوَمو َآَتوُؿُؿ اـرَّ
أك االستشياد  ىذا الحديث مكضكعان فبل يجكز ألحد مف المسمميف نسبتو إلى رسكؿ ا 

ف قد استند عمى حديث بو أك العمؿ بما جاء بو.   كعمى ذلؾ فإف المستشرؽ " غيـك " يكك 
 مكضكع ال قيمة لو في تيجمو عمى المحدثيف الذيف قامكا بجمع السنة النبكية الشريفة.

استخداـ صيغ الشؾ: يكثر في المنيج االستشراقي التعبير عف الحقائؽ  -ٓ
التاريخية كالدينية بصيغ الشؾ أك الظف، كلذلؾ تكثر في أبحاثيـ كممة "مف الممكف"، "ظف"، 

"لعمو" إلى غير ذلؾ مف تعابير الظف كعدـ اليقيف. مثاؿ ذلؾ: قكؿ كارؿ برككمماف:  "يبدك"،
كال يخفى عمى الباحث األثر الذم  (ِ)"أعمف محمد ما ظف أنو سمعو ككحي مف عند ا".

أحدثتو كممة "ظف" في السياؽ العاـ لمعبارة، كالمتتبع لمثؿ ىذه القضايا سيجد منيا الكثير في 
 ساتيـ.أبحاثيـ كدرا
استخداـ كممات غير عممية كدقيقة،  -ُالتعميـ: كيتحقؽ ىذا المنيج بما يمي:  -ٔ

كمفظ " كؿ " الذم ال يمكف استعمالو منيجيان إال كفؽ منطؽ إحصائي يعتمد التأكد مف 
عدـ  -ّيذكر القاعدة أك الرأم دكف إيراد شكاىد أك أدلة عممية.  -ِجزئيات المكضكع.  
تعمد عدـ ذكر مف يستشيد بآرائيـ كأف  -ْاجع المعتمدة في البحث. ذكر المصادر كالمر 

يقاؿ: " كيذكر بعض العمماء " أك " كقد قاؿ ذلؾ بعض الباحثيف أك المفكريف دكف أف يشار 
إلى نماذج منيـ. إف مثؿ ىذا المنيج يفقد صفة العممية ألنو يفقد الدقة كاليقيف كيميؿ إلى 

 س البحث العممي.المراكغة، كىذه صفات تضعؼ أسا
كالبحث االستشراقي حافؿ بالكثير مف ىذه النماذج، ألنو في معظمو بحث غرضي 
يستيدؼ الكصكؿ إلى أفكار كآراء محددة قد ال تككف ليا صمة بالمنطؽ العممي أك الكاقع 
العممي، كلذلؾ فالمجكء إلى التعميـ يساعد في الكصكؿ إلى المراد، كلمتأكد مف بعض نماذج 

  (ّ)كع مف المنيج يمكف الرجكع إلى " كايتاني " في مقدمة: " حكليات اإلسبلـ ".ىذا الن

                                                           

 .ِّديث كالمحدثكف محمد أبك زىك: ص ، كالحِٔٓ( انظر جامع بياف العمـ كفضمو البف عبد البر: ص ُ)
 (.َّ( انظر تاريخ الشعكب اإلسبلمية لبرككمماف: ص )ِ)
 (.ُِْ( انظر االستشراؽ أىدافو ككسائمو محمد الٌزيادم: ص )ّ)



 

-ّٕٔ- 

يستندكف عمى مصادر ليست في مستكل البحث العممي: كىذا مف العيكب  -ٕ
المنيجية في الدراسات االستشراقية أنيـ يعمدكف إلى المصادر غير المكثقة عند المسمميف 

ـ كبحكثيـ، كمف ذلؾ أنيـ يرجعكف إلى كتاب  فيجعمكنيا ىي المصدر األساس لدراساتي
"األغاني ألبي الفرج األصفياني" فيجعمكنو مرجعان أساسيان في دراساتيـ كىك ليس كتابان عمميان، 
كال كتاب حديث، إنما يعتمد عميو في األدب كالفكاىات، كيضع فيو كؿ ما يرل كتابتو مف 

جيد نفسو بنقدىا أك البحث عف حكايات كنكادر تتكافؽ بمكضكع كتابو مف غير أف ي
صحتيا، ثـ ىك صاحب بدعة تحممو عمى الطعف في أئمة اإلسبلـ، يقكؿ عنو بعض عمماء 
األسانيد كالرجاؿ: إنو كاف أكذب الناس، كاف يشترم كثيران مف الصحؼ ثـ تككف ركايتو كميا 

ـ جميؿ كاإلماـ كمع ذلؾ فمـ يباؿ المستشرقكف أف يستشيدكا بو في الحط مف قدر إما (ُ)منو.
مالؾ بف أنس. كما يعمدكف إلى المراجع التي ضعفيا العمماء المسممكف أك طعنكا في أمانة 
أصحابيا، فيجعمكنيا أساسان لبحكثيـ أك كاف أصحاب تمؾ المراجع منحازيف إلى فئة معينة أك 
متعصبيف. يقكؿ المستشرؽ الفرنسي المسمـ "ناصر الديف دينيو" في حديثو عف أسمكب 
المستشرقيف كمكازينيـ في الحكـ عمى األشياء مما جعميـ يتناقضكف فيما بينيـ تناقضان 
كاضحان في الحكـ عمى شيء كاحد: "كؿ ذلؾ ألنيـ حاكلكا أف يحممكا السيرة المحمدية كتاريخ 
ظيكر اإلسبلـ بحسب العقمية األكربية فضٌمكا بذلؾ ضبلالن بعيدان ألف ىذا غير ىذا، كألف 

  (ِ)كركبي ال يمكف أف يأتي بنتائج صحيحة في تاريخ األنبياء الشرقييف".المنطؽ األ
إغفاؿ الحقائؽ التي تخالؼ استنتاجاتيـ كتبطميا: مثاؿ ذلؾ: أف " جكلد تسيير " حكـ  -ٖ

بالكضع عمى الركاية الصحيحة: " أف عمر بف عبدالعزيز كتب إلى ابف حـز أف يدكف حديث 
 ( ّ)". رسكؿ ا 

تسيير: " إف ىذا الخبر بعينو فيو نظر، فمـ يرك عف مالؾ إال في ركاية  قاؿ جكلد
كاحدة مف ركايات المكطأ ىي ركاية الشيباني، كقد تمقؼ ىذا الخبر الكاحد عمماء الحديث 
كَّجكه لو، كىذا الخبر ليس إال تعبيران عف الرأم الحسف السائد   المتأخريف فكاف منطمقان ليـ، كرى

                                                           

 .ُُٓ/ٓ( انظر ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ لمذىبي: ُ)
 (.ُٔ( انظر االستشراؽ كالمستشرقكف مصطفى السباعي: ص )ِ)
 (.ََُ، كتاب العمـ، باب كيؼ يقبض العمـ، رقـ: )ٗٓ/ُظر صحيح البخارم: ( انّ)



 

-ْٕٔ- 

  (ُ)ع كحبو لمسنة ".حكؿ الخميفة الكر 
 النتائج والتوصيات

ليس كؿ المستشرقيف عمى درجة كاحدة مف الكيد لئلسبلـ كالمسمميف، فإف منيـ مف نشر  -ُ
نفائس كتبنا القديمة، كدأب في البحث عف الحقيقة بدافع عممي سميـ، فجاء نتاجيـ 

ثرىـ بالمفاىيـ العممي أقؿ أخطاء مف نتاج غيرىـ، كسبب أخطائيـ جيميـ بالعربية كتأ
 الغربية، لكف جاء إنتاجيـ بريئان مف الخبث كالدس كالمكر كالتحريؼ. 

أف مف نقد اإلسبلـ مف المستشرقيف لـ يتبع في ذلؾ األسمكب العممي، إنما تتبع األخبار  -ِ
الساقطة كالكاىية، كفيـ النصكص عمى غير حقيقتيا، كقمب المحاسف سيئات، كالتشكيؾ 

 المسممكف. في كؿ خير جاء بو
أف ادعاء المستشرقيف بأف النيي عف كتابة الحديث أدل إلى ضياعو ىك ادعاء باطؿ،  -ّ

نما كاف  ألف ىذا النيي لـ يكف يقصد بو تحريـ كتابة الحديث النبكم عمى اإلطبلؽ، كا 
نييان مؤقتان لو ما يبرره مف أسباب مكضكعية، فمما زالت تمؾ األسباب، اتفؽ المسممكف 

 الحديث النبكم كتدكينو. عمى كتابة
أف دراسة المستشرقيف لئلسبلـ لـ تكف مقتصرة عمى الجمع كاستيعاب المصادر  -ْ

كالمعمكمات كالتنسيؽ كالترتيب فإنيـ بمغكا في ذلؾ غاية كبرل مف الدقة كاإلتقاف، لكف 
المستشرقيف يتدخمكف بشخصياتيـ كآرائيـ كأىكائيـ الخاصة فيفسركف الحكادث كيناقشكف 

لنصكص التشريعية، كيحممكف شخصيات الحضارة اإلسبلمية، كؿ ذلؾ يدرسكنو مف ا
كجية نظرىـ كيطٌمكف عميو مف نافذتيـ الخاصة، فيمقكف عميو ظبلالن معينة تغير معالـ 
الصكرة األصمية، كفي غالب األحياف تعطينا دراساتيـ صكرة غربية مشكىة لحضارة 

 ؿ نظرة عممانية أك نصرانية.شرقية، كتقدـ لنا اإلسبلـ نفسو مف خبل
بحيث تأتي مكافقة ليكلن في  كانكا تارة يؤكلكف النصكص كيحممكىا ما ال تحتمؿ -ٓ

صدكرىـ، كتارة تراىـ يجتيدكف في تأكيؿ نص ضعيؼ أك أثر غير مرفكع، فيجعمكف 
منو محكران رئيسيان ال خركج عنو، حتى لك كانت ىذه اآلثار تتعارض كبشكؿ صريح مع 

 حيحة.نصكص ص
                                                           

 (.ِْٖ( منيج النقد في عمـك الحديث نكر الديف عتر: ص )ُ)



 

-ٕٔٓ- 

يختمؼ مفيـك اإلسبلـ لمديف عف مفيـك المستشرقيف لو، فيعتبر بعضيـ أف الديف ظاىرة  -ٔ
نما خرج مف  مف الظكاىر االجتماعية لـ ينزؿ مف السماء كلـ ييبط إلى األرض، كا 
األرض كما خرجت الجماعة نفسيا، كىذا مفيـك خاطئ ألنو يعتمد عمى الفمسفة 

غيب الذم يقرر الكحي كالنبكة كالجزاء كالبعث كالحساب، المادية، كال يعترؼ بعالـ ال
كمف ىنا فإف منيج عمـ األدياف الذم يعتمده االستشراؽ الغربي ال يستطيع أف يعالج 

فاإلسبلـ ال يقر مفيـك أف الديف ظاىرة  اإلسبلـ أك ينظر إليو عمى نحك بقية الديانات.
رحمة العمـ مف ذلؾ االدعاء بأف اجتماعية أك ظاىرة مرحمية تمت الكثنية كتعقبيا م

الشعكب الراقية ال تحتاج إلى الديف أصبلن. بؿ يقرر اإلسبلـ حاجة البشرية إلى ىداية 
 الديف كالتماس منيجو في بناء الحياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية.

 أف المستشرقيف يفيمكف اإلسبلـ كما تيكل أفئدتيـ بؿ كما تخيؿ إلييـ نفكسيـ غير -ٕ
 الشاعرة المطبكعة عمى الركح النصرانية الحاقدة.

أف باعث المستشرقيف عمى تكجيو سياـ الطعف إلى الحديث الشريؼ يعكد أساسان إلى  -ٖ
أنيـ أدرككا أف الحديث النبكم ىك الذم جعؿ اإلسبلـ دينان شامبلن كامبلن متناكالن كؿ 

لحديث، فبحثكا عف السبيؿ جكانب الحياة في كؿ زماف كمكاف مف خبلؿ دراساتيـ عف ا
ليدمو، فكجدكا أيسر كسيمة التشكيؾ فيو، أك ادعاء أف أكثره مختمؽ، لتعطيؿ دكر 
 الحديث في التشريع، حتى يسيؿ ليـ بالتالي تعطيؿ القرآف أيضان في األحكاـ كالتشريع.

، أف معظـ المستشرقيف ػ إال فيما ندر ػ رغـ اختبلؼ أساليب التناكؿ، كمناىج البحث -ٗ
كطرؽ الدراسات، ينتيكف في غالب األحاييف إلى نتائج متشابية منيا: أف محمدان نبي 
العرب كالمسمميف ىك أقرب إلى الشخصيات اإلصبلحية منو إلى األنبياء المرسميف 

 برسالة لمعالميف.
 من توصيات العاحث

تككف أف يحرص المسممكف عمى بناء صرحيـ الثقافي الفكرم الديني بأنفسيـ، كأف  -ُ
دراساتيـ مستقمة ذات مناىج مستقمة، كرؤل مستقمة، كأف يمثمكا أنفسيـ أكالن عف طريؽ 
بناء الصرح العممي كالرؤل اإلسبلمية الصحيحة المنبثقة عف كتاب ا تعالى كسنة 
محمد صمى ا عميو كسمـ، ثـ أف يعكسكا ىذا عمى الغرب بترجمات إلى المغات 

 رككا المجاؿ ألحد أف يمثميـ أماـ الغرب.العالمية المختمفة، كال يت



 

-ٕٔٔ- 

تربية أبناء المسمميف كاألجياؿ الصاعدة تربية إسبلمية مكجية مستقاة مف القرآف كالسنة  -ِ
كمفاىيـ اإلسبلـ بشكؿ يحٌصف الشاب المسمـ عف تقبؿ األفكار كالتكجييات التي تكلّْد 

 كيز في ذلؾ عمى شباب األمة.الشؾ في نفسو، كاالىتماـ بالجانب العممي كالتربكم كالتر 
عمى مراكز العمـ الراسخة الجذكر في الببلد اإلسبلمية أف تؤدم ميمتيا بتعميـ المسمميف  -ّ

 عمـك اإلسبلـ كالعربية، كتؤثر بفعالية في حياة المسمميف الفكرية.
إف دراسة عقيدة اإلسبلـ أك شريعتو أك حضارتو أك تاريخو تحتاج إلى فيـ كمي شامؿ  -ْ

بيعة ىذا الديف كخصائصو كمقكماتو، حينئذ فقط تككف دراسة أم جزء مف أجزاء لط
 البناء اإلسبلمي المتكامؿ سميمة كمجدية.

إقامة المؤسسات العممية اإلسبلمية لتفتح قنكات اتصاؿ مع المستشرقيف المعتدليف،  -ٓ
مسمميف، بيدؼ إجراء حكار مستمر، كعقد لقاءات كندكات تجمع بينيـ كبيف العمماء ال

فإف ليذا الحكار أثره اإليجابي في تصحيح الصكرة الخاطئة عف اإلسبلـ في الغرب، 
كفي ترشيد المثقفيف المسمميف المتأثريف بأفكار استشراقية سمبية كالتخفيؼ مف حدة 

عادتيـ إلى المكاقؼ اإلسبلمية الصحيحة.  اندفاعيـ كتقميدىـ ليذه األفكار كا 
 المراجع

 القرآف الكريـ.* 
، دار الحديث القاىرة، الطبعة األكلى  -ُ  ـ.ُْٖٗاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ عمي بف حـز
 إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ محمد بف عمي الشككاني، دار المعرفة بيركت. -ِ
االستشراؽ أىدافو ككسائمو. دراسة تطبيقية حكؿ منيج الغربييف في دراسة ابف خمدكف، محمد  -ّ

 .ََِِيادم، دار ابف قتيبة، الطبعة الثانية الزٌ 
 ىػ.ُُِْاالستشراؽ كالدراسات اإلسبلمية عبد القيار العاني، دار الفرقاف عٌماف،  -ْ
االستشراؽ كالمستشرقكف )ما ليـ كما عمييـ(، مصطفى السباعي، دار السبلـ القاىرة، الطبعة  -ٓ

 .ُٖٗٗاألكلى، 
 ـ.ُّٕٗالطبعة الثانية، الدار الككيتية، أضكاء عمى المسيحية متكلي شمبي،  -ٔ
بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ، أبي المحاسف يكسؼ بف المبرد تحقيؽ: د.  -ٕ

 ـ. ُِٗٗركحية السكيفي، دار الكتب العممية بيركت، 
 ـُٖٔٗ تاريخ الشعكب اإلسبلمية، كارؿ برككمماف، دار العمـ لممبلييف بيركت. الطبعة الخامسة -ٖ



 

-ٕٕٔ- 

 ـ.ُٓٗٗتاريخ مدينة دمشؽ عمي بف الحسف بف ىبة ا ابف عساكر، دار الفكر بيركت،  -ٗ
 ـ.ُِٕٗتأكيؿ مختمؼ الحديث عبد ا بف قتيبة، تحقيؽ: محمد النجار، دار الجيؿ بيركت.  -َُ
فكر، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج األستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي، دار ال -ُُ

 ـ.ُُٗٗبيركت، الطبعة األكلى 
 تقييد العمـ أحمد الخطيب البغدادم، دار إحياء السنة. -ُِ
تيذيب التيذيب أحمد بف حجر العسقبلني، ضبط: صدقي العطار، دار الفكر الطبعة األكلى  -ُّ

 ـ.ُٓٗٗ
 ىػ.ُّٔٔتكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار محمد الصنعاني، القاىرة، الطبعة األكلي  -ُْ
 الجامع الصحيح كىك سنف الترمذم محمد بف عيسى الترمذم، دار الحديث القاىرة. -ُٓ
جامع بياف العمـ كفضمو يكسؼ بف عبد البر، قدـ لو: عبدالكريـ الخطيب، دار الكتب  -ُٔ

 ـ.ُِٖٗاإلسبلمية القاىرة، الطبعة الثانية 
د. محمد الحفناكم، دار الحديث،  الجامع ألحكاـ القرآف محمد بف أحمد القرطبي، راجعو -ُٕ

 ـ.ُْٗٗالقاىرة، الطبعة األكلى، 
 ـ.ُٗٓٗالحديث كالمحدثكف محمد أبك زىك، مطبعة مصر القاىرة،  -ُٖ
 دائرة المعارؼ اإلسبلمية، الترجمة العربية، مادة حدث. -ُٗ
 ـ.ََِْدراسات في الحديث النبكم الشريؼ د. أحمد أبك حمبية كآخركف، الطبعة الثالثة،  -َِ
دراسات في الحديث الشريؼ كعمكمو، د. رمضاف الزياف كد. عدناف الكحمكت، دار المنارة،  -ُِ

 ـ.ََِْالطبعة الثانية، 
دراسات في الحديث النبكم كتاريخ تدكينو محمد األعظمي، المكتب اإلسبلمي بيركت،  -ِِ

 ـ.ُِٗٗ
 ـ.ُُٗٗالطبعة الثالثة عشر دراسة في السيرة عماد الديف خميؿ، دار النفائس بيركت.  -ِّ
 ـ.ُٖٗٗدفاع عف السنة محمد أبك شيبة، مكتبة السنة القاىرة. الطبعة األكلى  -ِْ
 سنف أبي داكد اإلماـ الحافظ سميماف بف األشعث السجستاني، دار إحياء التراث العربي. -ِٓ
 كتب العربية.سنف ابف ماجو محمد بف ماجو، حققو: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ال -ِٔ
 سنف الدارمي اإلماـ الكبير عبد ا بف عبد الرحمف بف الفضؿ الدارمي، دار الكتب العممية. -ِٕ
 ـ.ُْٗٗالسنف الكبرل أحمد البييقي، حققو: محمد عطا، مكتبة دار الباز مكة المكرمة.  -ِٖ
 ـ.ُٗٗٗى، سنف النسائي، أحمد بف شعيب النسائي، دار ابف حـز بيركت، الطبعة األكل -ِٗ
 ـ.ُُٖٗالسنة قبؿ التدكيف محمد الخطيب، دار الفكر لبناف، الطبعة الخامسة  -َّ



 

-ٕٖٔ- 

 ـ.ُٖٕٗالسنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي السباعي، المكتب اإلسبلمي، الطبعة الثانية،  -ُّ
 ـ.ُٕٗٗصحيح البخارم محمد بف إسماعيؿ البخارم، المكتبة العصرية، الطبعة األكلى،  -ِّ
صحيح مسمـ مسمـ بف الحجاج النيسابكرم، اعتنى بو أبك صييب الكرمي، بيت األفكار  -ّّ

 ىػُُْٗالدكلية، الرياض 
ـ.فتح المغيث بشرح ألفية ََِّعمـ أصكؿ الفقو عبد الكىاب خبلؼ، دار الحديث القاىرة،  -ّْ

 ىػ.ُّٓٓالحديث عبد الرحيـ العراقي، القاىرة، الطبعة األكلى، 
براىيـ المدني،  الكفاية في -ّٓ عمـ الركاية أحمد الخطيب البغدادم، حققو: أبك عبدا السكرقي كا 

 المكتبة العممية، المدينة المنكرة.
المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي، الحسف الراميرمزم، تحقيؽ: محمد عجاج الخطيب، دار  -ّٔ

 ـ.َُْْالفكر بيركت، الطبعة الثالثة، 
ائد ابف ماجو أحمد بف أبي بكر البكصيرم، تحقيؽ كتعميؽ: مكسى مصباح الزجاجة في زك  -ّٕ

 ـ.ُٖٓٗمحمد عمي كدكتكر عزت عمي عطية، دار الكتب اإلسبلمية، الطبعة األكلى 
 ـ.ُٗٗٗالمستشرقكف كاإلسبلـ، محمد قطب، مكتبة كىبة القاىرة، الطبعة األكلى  -ّٖ
 ـ.ُٗٗٗالنفائس األردف، الطبعة األكلى،  المستشرقكف كالحديث النبكم محمد بياء الديف، دار -ّٗ
 المسند أحمد بف حنبؿ، دار الفكر العربي. -َْ
، نقبلن ٗٔ/ٕالمنياج عند المستشرقيف عبد العظيـ الديب، مجمة كمية الشريعة، جامعة قطر،  -ُْ

 عف مصطفى نظيؼ/ ابف الييثـ، بحكثو ككشكفو البصرية.

 .ِٕيخ اإلسبلمي عبد العظيـ الديب، كتاب األمة، عدد المنيج في كتابات الغربييف عف التار  -ِْ
مكاقؼ المستشرقيف مف الحضارة اإلسبلمية في األندلس، مناىج المستشرقيف في الدراسات  -ّْ

 ـ. ُٖٓٗالعربية اإلسبلمية، مصطفى الشكعة، 

 .ُِٗٗمنيج النقد في عمـك الحديث نكر الديف عتر، دار الفكر دمشؽ، الطبعة الثالثة،  -ْْ
ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ شمس الديف الذىبي، تحقيؽ: عمي معكض كعادؿ عبد  -ْٓ

 ـ.ُٓٗٗالمكجكد، دار الكتب العممية بيركت، الطبعة األكلى 
الميزاف في مقارنة األدياف حقائؽ ككثائؽ محمد الطيطاكم، محمد، دار القمـ دمشؽ الطبعة  -ْٔ

 ـ.ََِِالثانية، 
خ الفكر اإلسبلمي عمي عبد القادر، مكتبة القاىرة الحديثة. الطبعة الثانية، نظرة عامة في تاري -ْٕ

 ـ.ُٔٓٗ
 ىدم السارم، أحمد بف حجر العسقبلني، دار المعرفة بيركت. -ْٖ
كحي ا حقائقو كخصائصو في الكتاب كالسنة نقض مزاعـ المستشرقيف، حسف عتر، مجمة  -ْٗ

 ـ.ُْٖٗ (.ِٖدعكة الحؽ، السنة الثالثة، العدد: )



 

-ٕٔٗ- 

 المتشاعيات وخطر تفسيرىا عاإلسرائيميات
 (ٔ)ععد السالم حمدان الموح 

 (ٕ)سامي محمود أحمد
 مقدمـة

 
الحمد  عمى نعمو الجميمة، كفضائمو الكثيرة، كآالئو العظيمة، كالصبلة كالسبلـ 

ى كعمى آلو كصحبو كالتابعيف، كمٍف اىتدل بيديو كاقتف عمى خير أنبيائو، سيدنا محمد 
 أثره إلى يـك الديف، كبعد:

بالحجة البالغة، كالمعجزة الخالدة، أرسمو بالقرآف الكريـ  فمقد أرسؿ ا نبيو محمدأ 
االن  ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ًإالَّ ًرجى مىا أىٍرسى بٌينان كاضحان، ال التباس فيو كال إشكاؿ حيث قاؿ تعالى: ﴿ كى

ـٍ فىاٍسأىليكا أىٍىؿى الذّْ  ٍلنىا ًإلىٍيؾى الذٍّْكرى ًلتيبىيّْفى  ٍكًر ًإٍف كيٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى *نيكًحي ًإلىٍيًي بيًر كىأىٍنزى ًباٍلبىيّْنىاًت كىالزُّ
كفى ﴾ }النحؿ: لىعىمَّييـٍ يىتىفىكَّري ـٍ كى ؿى ًإلىٍيًي {، فكاف خير ميبمغو لما كيمّْؼ بو، ْْ-ًّْلمنَّاًس مىا نيزّْ

ما تىشابو أك أيبيـ في القرآف، فكثيرة ىي القضايا التي فالسنة المطيرة جاءت ميفسرة كمبينة ل
 عرضت ليا السنة النبكية كبٌينتيا، كأزالت ما فييا مف اإلبياـ.

ف في القرآف أمكران متشابية، ال مجاؿ فييا لبلجتياد إال بما صح مف الركايات عف  كا 
ٍو في الديف، إذ النبي كصحابتو كالتابعيف، كقد سكت عنيا القرآف رحمةن بنا مف غير نقص افو

ال فائدة مف التفصيؿ فييا، كال ضرر مف الجيؿ بيا، كالحركؼ المقطعة، كخمؽ الككف في 
 ستة أياـ، ككيفية إلقاء مكسى لؤللكاح، كغيرىا مف القضايا.

ف النفس البشرية بطبيعتيا كفضكليا، تريد أف تعرؼ تفصيؿ ىذه المتشابيات،  كا 
ات إلى الديف اإلسبلمي، عف طريؽ الركايات التي نالت فمف ىنا دخؿ ما ييعرؼ باإلسرائيمي

مف بعض كتب التفسير، كليذا كانت ىذه الدراسة؛ لبياف خطر ىذه اإلسرائيميات عمى 
 اإلسبلـ، كبياف الحاجة الميمحة لتنقية كتب التفسير مف ىذه المركيات.

                                                           

 غزة . –( األستاذ الدكتكر في التفسير كعمـك القرآف بكمية أصكؿ الديف بالجامعة اإلسبلمية ُ)

 ( أستاذ مساعد بجامعة األقصى كالقدس المفتكحة .ِ)



 

-َٕٕ- 

تشتمؿ عمى كانطبلقان مما سبؽ، كتحقيقان ليدؼ البحث كغايتو، فقد جعمنا الدراسة 
 مقدمة، كثبلثة مباحث، كخاتمة، كذلؾ كما يمي:

 :كقد ذكرنا فييا أىمية الدراسة كطبيعتيا كىدفيا بصكرةو ميكجزة. المقدمة 
 :المتشابو كاإلسرائيميات لغةن كاصطبلحان. المعحث الول 

 كفيو مطمباف:
o :تعريؼ الميتشابو لغةن كاصطبلحان. المطمب الول 
o :إلسرائيميات لغةن كاصطبلحان.تعريؼ ا المطمب الثاني 
 :بيا إلى كتب التفسير المعحث الثاني  تاريخ اإلسرائيميات كتسرُّ

 كفيو مطمباف:
o :تاريخ اإلسرائيميات. المطمب الول 
o :تسٌرب اإلسرائيميات كاختبلطيا بكتب التفسير. المطمب الثاني 
 :نماذج اإلسرائيميات في الميتشابيات المعحث الثالث 
 :خبلصة البحث كما تـ التكصؿ إليو مف نتائج كتكصيات. كفييا الخاتمة 

 المعحث الول
 المتشاعو واإلسرائيميات لغًة واصطالحاً 

 المطمب الول: تاريف المتشاعو لغة واصطالحًا:
 المتشاعو لغًة: .ٔ

يستعمؿ المغكيكف غالبان كممة متشابو فيما يدؿ عمى المشاركة في المماثمة كالمشاكمة 
باس، كمما يؤكد ذلؾ قكؿ الراغب األصفياني: الشّْبو كالشَّبو كالشبيو المؤدية إلى االلت

حقيقتيما في المماثمة مف جية الكيفية كالمكف كالطعـ، ككالعدالة كالظمـ، كالشبية ىي أال 
يتميز أحد الشيئيف مف اآلخر لما بينيما مف التشابو عينان كاف أك معنى. قاؿ تعالى: 

أم يشبو بعضو بعضان لكنان ال طعمان كحقيقة، كقيؿ:  {25}البؼرة: و..[]...َوُأُتقا بِِف ُمَتَشوِِّبً 
 .(ُ)متماثبلف في الكماؿ كالجكدة

                                                           

 (.َٕ/ِالزرقاني ) –(، مناىؿ العرفاف ّْْانظر: مفردات ألفاظ القرآف ص) (ُ)



 

-ُٕٕ- 

كيقكؿ ابف منظكر: كالمتشابيات مف األمكر المشكبلت، كالمتشابيات المتماثبلت 
ميٍشًكمىة يشبو كتشبو فبلف بكذا، كالتشبيو التمثيؿ، كالتشبيو االلتباس، كأمكر ميٍشتىًبيىةه كميٍشتىبىيةه 

بعضيا بعضان. كيقكؿ: فإف أىؿ المغة قالكا: معنى متشابيان ييشبو بعضو بعضان في الجكدة 
 .(ُ)كالحسف

 المتشاعو اصطالحًا: .ٕ
تعددت أقكاؿ العمماء في تعريؼ المتشابو بالمعنى االصطبلحي، ذكرىا كؿ مف 

 اإلماـ الزركشي كالسيكطي، كمف ىذه األقكاؿ ما يمي:
  بعممو كقياـ الساعة كخركج الدجاؿ كالحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر.ما استأثر ا .ُ
 ما لـ يتضح معناه. .ِ
 ما احتمؿ مف التأكيؿ أكجيان متعددة. .ّ
 ما لـ يكف معقكؿ المعنى. .ْ
 ما ال يستقؿ بنفسو إال برده إلى غيره. .ٓ
 ماؿ ال يدرؾ إال بالتأكيؿ. .ٔ
 ما تكرر ألفاظو. .ٕ
 القصص كاألمثاؿ. .ٖ
 .(ِ)ؤخره كأمثالو كأقسامو كما يؤمف بو كال يعمؿ بومنسكخو كمقدمو كم .ٗ

بعد عرضو ليذه األقكاؿ "ثـ إف  -رحمو ا-يقكؿ األستاذ الدكتكر فضؿ عباس 
ىذه األقكاؿ بعضيا يتداخؿ في بعضيا اآلخر، كيمكف أف نرجع المقبكؿ منيا إلى رأييف 

 اثنيف:
عماؿ فكر.األكؿ:... كالمتشابو ما لـ يتضح معناه إال بعد إجالة   نظر كا 

لى  كالثاني:... كالمتشابو ما استأثر ا بعممو. كعمى ىذيف المذىبيف تدكر أقكاؿ العمماء كا 
 .(ّ)القكؿ األكؿ ذىب أكثر المفسريف"

                                                           

 (.ِِّٔ/ٔ(، الصحاح: الجكىرم )ّٓ/ُّابف منظكر ) –انظر: لساف العرب  (ُ)
 (.ّ/ِالسيكطي ) –(، اإلتقاف ٗٔ/ِالزركشي ) –( انظر: البرىاف في عمـك القرآف ِ)
 (.ْٖٗ/ُإتقاف البرىاف ) (ّ)



 

-ِٕٕ- 

كالذم نميؿ إليو مف بيف أقكاؿ العمماء دكف إسياب أك إطالة الرأم الذم أكرده 
بأف في القرآف الكريـ ما ال تستطيع رحمو ا، حيث قاؿ: )إف القكؿ  -أ.د.فضؿ عباس 

العقكؿ إدراكو ليس منسجمان مع تيسير القرآف لمذكر، كمع الحكمة اإلليية، يقكؿ العبلمة 
كنختار بعد ىذا أف في  -شيخ األزىر األسبؽ رحمو ا -الشيخ محمد الخضر حسيف 

الراسخيف في العمـ  القرآف آيات متشابيات أم غير كاضحة الداللة، فإما أف تصؿ إلييا أفياـ
ما أف تصؿ إلييا أفياـ بعض منيـ دكف بعض كفيميا إما أف يككف عمى كجو  بعد النظر، كا 
ف لـ يصؿ إلى كنو  ما أف يككف عمى كجو مجمؿ تحصؿ بو فائدة لممخاطب، كا  مفصؿ كا 
ما أف يخاطب ا  المراد منو كاآليات كاألحاديث الكاردة في بعض أحكاؿ يـك القيامة، كا 

ده بكبلـ يستأثر بعممو، كال يفيـ منو أحد ماذا أريد منو، كلك بطريؽ اإلجماؿ، فذلؾ ما عبا
 .(ُ)نراه بعيدان، كلـ تقـ أدلة تمجئنا إلى اعتقاد كجكده(

لقد كقع اختبلؼ حكؿ إمكانية معرفة المتشابو، كمنشأ ىذا ىؿ يمكف معرفة المتشابو: 
اِسُخقَن ِِف :  االختبلؼ اختبلفيـ في الكقؼ في قكلػو تعالػى ]..َوَمو َيْعَؾُؿ َتْلِويَؾُف إَِلَّ اهللُ َواـرَّ

ـُقَن َآَمـَّو بِِف..[ (، كالكاك { 7}آل عؿران: اـِعْؾِؿ َيُؼق ( مبتدأ خبره )يىقيكليكفى كفى ًفي الًعٍمـً ىؿ )كىالرَّاًسخي
( حاؿ: فكما يرل الفريؽ األكؿ يككف المراد مف  لبلستئناؼ، أـ أف الكاك لمعطؼ ك)يىقيكليكفى

اآلية أف ا كحده ىك الذم يعمـ تأكيؿ المتشابو، أما الراسخكف في العمـ فذكرىـ استئناؼ، 
كىؤالء يقكلكف: )آىمىنَّا ًبًو(، كال يطيمكف الكقؼ عند التأكيؿ. أما الفريؽ الثاني يرل أف الكاك 

اسخكف في العمـ دالة عمى العطؼ، كبالتالي فالمراد مف اآلية أف ا سبحانو ككذلؾ الر 
 .(ِ)يعممكف تأكيؿ المتشابو

بيَّف اإلماـ الراغب األصفياني المتشابو في القرآف بأنو ما أشكؿ تفسيره  أنـواع المتشاعـو:
لمشابيتو لغيره، إما مف حيث المفظ، أك مف حيث المعنى. كيرل أف اآليات عند اعتبار 

 بعضيا ببعض ثبلثة أنكاع: 
 المحكـ عمى اإلطبلؽ. .ُ

                                                           

 (.ْٗٗ/ُسابؽ )المرجع ال (ُ)
 (.ُِّص) -د. محمد كفافي  –دراسات كمحاضرات  –( انظر: في عمـك القرآف ِ)



 

-ّٕٕ- 

 ابو عمى اإلطبلؽ.المتش .ِ
 المحكـ مف كجو متشابو مف كجو.  .ّ

 كالمتشابو في الجممة ثبلثة أنكاع: 
 متشابو مف جية المفظ فقط. .ُ
 متشابو مف جية المعنى فقط. .ِ
 متشابو مف جيتيما.  .ّ

ما يرجع إلى األلفاظ المفردة، كذلؾ إما مف جية غرابتو، نحك أكالن: المتشابو مف جية المفظ نكعاف: 
ْقِف كيزفكف في قكلو تعالى  {31}عبس:]َوَؽوؿَِفًي َوَأبًّو[ تعالى  األب في قكلو ـَ ]َؽَلْؾَبُؾقا إِ

ما مف جية مشاركة في المفظ كاليد كالعيف. {94}الصافات: َيِزؽُّقَن[  ، كا 
 ما يرجع إلى جممة الكبلـ المركب، كذلؾ ثبلثة أنكاع: .ُ
ـَ ]َوإِْن ِخْػُتْؿ َأَلَّ ُتْؼِسطُ نكع الختصار الكبلـ نحك  .أ  ـَُؽْؿ ِم قا ِِف اـَقَتوَمك َؽوْكؽُِحقا َمو َصوَب 

 . {3}الـساء: اــَِّسوِء ...[
ٌء ...[كنكع لبسط الكبلـ نحك  .ب  ـَْقَس َؿِؿْثؾِِف ََشْ  . {11}الشورى: ]...
ـَُف ِطَقًج كنكع لنظـ الكبلـ نحك  .ج  َعْؾ  ْ ََيْ َـِّذي َأْكَزَل َطَذ َطْبِدِه اـؽَِتوَب َوََل ( َؾقًَِّم 1و )]اََلْؿُد هللِ ا

 .{2-1}الؽفف: ..[
 أكصاؼ ا تعالى، كأكصاؼ يـك القيامة. ثانيان: المتشابو مف جية المعنى: 

 ثالثان: المتشابو مف جية المعنى كالمفظ خمسة أنكاع: 
ؿَِع..[مف جية الكمية عمى العمـك كالخصكص، نحك  .ُ  . {5}التوبة: ]..َؽوْؾُتُؾقا اُدْػِ
ـَ اــَِّسوِء ...[جكب كالندب، نحك مف جية الكيفية كالك  .ِ ـَُؽْؿ ِم  .]َؽوْكؽُِحقا َمو َصوَب 
ُؼقا اهللَ َحؼَّ ُتَؼوتِِف..[مف جية الزماف كالناسخ كالمنسكخ، نحك  .ّ  . {102}آل عؿران: ]..اتَّ
ـْ مف جية المكاف كاألمكر التي نزلت فييا، نحك قكلو  .ْ ـَْقَس اـِزُّ بَِلْن َتْلُتقا اـُبُققَت ِم ]..َو

 .{189}البؼرة: ُضُفقِرَهو..[



 

-ْٕٕ- 

 .(ُ)مف جية الشركط التي بيا يصح الفعؿ أك يفسر كشركط الصبلة كالنكاح .ٓ
 كما يرل األصفياني أف جميع المتشابو عمى ثبلثة أنكاع:

نكع ال سبيؿ لمكقكؼ عميػو ككقت الساعة، كخركج دابة األرض، ككيفية الدابة، كنحك  .ُ
 ذلؾ. 

 كاأللفاظ الغريبة، كاألحكاـ الغمقة. نكع لئلنساف سبيؿ إلى معرفتو  .ِ
 .(ِ)نكع متردد بيف األمريف، يجػكز أف يختص بمعرفػة حقيقتػو بعض الراسخيػف فػي العمـ .ّ

كيرل اإلماـ الزركشي في المتشابيات التي يجب ردىا عند اإلشكاؿ إلى أصكليا  
ـَْقَس فيجب رد المتشابيات في الذات كالصفات إلى محكـ قكلو تعالى:  ٌء..[]..  َؿِؿْثؾِِف ََشْ

ُي اـَبوـَِغُي َؽَؾْق َشوَء كرد المتشابيات في األفعاؿ إلى قكلو تعالى  {11}الشورى: ]ُؾْؾ َؽؾؾِف اَُلجَّ

َداُؿْؿ َأَْجَِعَع[ ، ككذلؾ اآليات المكىمة نسبة األفعاؿ لغير ا سبحانو مف {149}األنعام: هَلَ
َعْؾ َصْدَرُه َضقًِّؼو َحَرًجو..[الشيطاف كالنفس تيرد إلى محكـ قكلو تعالى  ُف ََيْ ـْ ُيِرْد َأْن ُيِضؾَّ  ]..َوَم

كما كاف مف ذلؾ عف تنزؿ الخطاب أك ضرب مثاؿ، أك عبارة عف مكاف أك  {125}األنعام:
ٌء..[زماف أك معية، أك ما يكىـ التشبيو، فمحكـ ذلؾ قكلو  ـَْقَس َؿِؿْثؾِِف ََشْ ..[

(ّ). 
 ات لغة واصطالحًا:المطمب الثاني: اإلسرائيمي

مف الفعؿ سىرىؿى كفيو لغات: قالكا: إسراؿ، كقالكا: إسرائيؿ، كقالكا: إسرائيف اإلسرائيميات لغةن: 
. كبنك إسرائيؿ ىـ مف ينتسبكف إلى إسرائيؿ كىك يعقكب عميو السبلـ، كقد كردت (ْ)بالنكف

شر سبطان كما ذكر ىذه التسمية في القرآف إحدل كأربعيف مرة، ككاف بنك إسرائيؿ اثنى ع
ـَْل َطَػَ َكِؼقًبو[القرآف الكريـ  ائِقَؾ َوَبَعْثـَو ِمـُْفُؿ اْث ـََؼْد َأَخَذ اهللُ ِمقَثوَق َبـِل إِْْسَ {11}املائدة: ]َو

(ٓ). 

                                                           

 (.ّْْانظر: مفردات ألفاظ القرآف ص) (ُ)
 (.ْْْ( انظر: مفردات ألفاظ القرآف ص)ِ)
 (.ُٕ/ِانظر: البرىاف في عمـك القرآف ) (ّ)
 –بلـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ (، المعرب مف الكّّٓ/ُُابف منظكر ) –انظر: لساف العرب  (ْ)

 (.ُْالجكاليقي ص)
 –(، اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير ِٖٕ/ُمجمع المغة العربية ) -انظر: المعجـ الكبير  (ٓ)

 (.ُّمحمد أبك شيبة ص)



 

-ٕٕٓ- 

ىي قصة أك حادثة تركل عف مصدر إسرائيمي، كالنسبة فييا إلى  اإلسرائيميات اصطالحًا:
 راىيـ عمييـ السبلـ.إسرائيؿ كىك يعقكب بف إسحاؽ بف إب

ف كاف يدؿ بظاىره عمى القصص الذم يركم أصبلن عف  كلفظ اإلسرائيميات كا 
مصادر ييكدية يستعممو عمماء التفسير كالحديث كيطمقكنو عمى ما ىك أكسع كأشمؿ مف 
القصص الييكدم، فيك في اصطبلحيـ يدؿ عمى كؿ ما تطرؽ إلى التفسير كالحديث مف 

ي أصؿ ركايتيا إلى مصدر ييكدم أك نصراني أك غيرىما، بؿ أساطير قديمة منسكبة ف
تكسع بعض المفسريف كالمحدثيف فعدكا مف اإلسرائيميات ما دسو أعداء اإلسبلـ مف الييكد 
نما ىي أخبار مف  كغيرىـ عمى التفسير كالحديث مف أخبار ال أصؿ ليا في مصدر قديـ، كا 

، كدسكىا عمى التفسير كالحديث، صنع أعداء اإلسبلـ صنعكىا بخبث نية كسكء طكية
 .(ُ)ليفسدكا بيا عقائد المسمميف، كقصة الغرانيؽ كغيرىا

كيرل الباحثاف أف اإلسرائيميات ىي كؿ ما أطمؽ عميو عمماء التفسير كالحديث ىذا 
المفظ مف باب تغميب المكف الييكدم عمى غيره؛ ألف غالب ما يركل مف ىذه الخرافات 

 ى مصدر ييكدم. كاألباطيؿ يرجع أصمو إل
 المعحث الثاني

 تاريخ اإلسرائيميات وتسرعيا إلى كتب التفسير
  المطمب الول: تاريخ اإلسرائيميات:

المنابع األصمية لئلسرائيميات ىي التكراة كشركحيا، كاألسفار كما اشتممت عميو، 
غيرىـ، كقد  كالتممكد كشركحو، كاألساطير كالخرافات كاألباطيؿ التي افتركىا أك تناقمكىا عف

يتكسع بعض الباحثيف في اإلسرائيميات فيجعميا شاممة لما كاف مف معارؼ الييكد، كما كاف 
مف معارؼ النصارل التي تدكر حكؿ األناجيؿ كشركحيا، كالرسؿ كسيرىـ، كنحك ذلؾ،كقد 
سميت باإلسرائيميات؛ ألف الغالب منيا إنما ىك مف ثقافة بني إسرائيؿ، أك مف كتبيـ، أك مف 
معارفيـ، أك مف أساطيرىـ كأباطيميـ، كقد سميت باإلسرائيميات نسبة إلى بني إسرائيؿ، 

                                                           

(، اإلسرائيميات ُٗد. محمد حسيف الذىبي ص) –انظر: اإلسرائيميات في التفسير كالحديث  (ُ)
 (.ُّد. محمد أبك شيبة ص) –ت في كتب التفسير كالمكضكعا



 

-ٕٕٔ- 

سرائيؿ كما ذكرنا ىك يعقكب عميو السبلـ، أم عبد ا، كبنك إسرائيؿ ىـ أبناء يعقكب،  كا 
، كمف تناسمكا منيـ فيما بعد إلى عيد مكسى، كمف جاء بعده مف األنبياء، مركران بعيسى 

مد كحتى عيد مح
(ُ). 

 المطمب الثاني: تسرب اإلسرائيميات واختالطيا عكتب التفسير: 
كانت جماعة مف أىؿ الكتاب جميـ مف الييكد الذيف نزحكا إلى جزيرة العرب مف 

مف ميبلد المسيح عميو السبلـ فراران مف  َٕقديـ كالذيف ىاجركا إلييا ىجرتيـ الكبرل سنة 
 .(ِ)يطس الركمانيالعذاب كالنكاؿ الذم لحقيـ عمى يد ت

قامة طكائؼ منيـ في شبو الجزيرة العربية كاختبلطيـ  ككاف نتيجة ىجرتيـ ىذه كا 
 بالعرب تسرب اإلسرائيميات كاختبلطيا بكتب التفسير كىي كالتالي:

ما حممو الييكد معيـ إلى جزيرة العرب مف ثقافات مستمدة مف كتبيـ الدينية، كما يتصؿ  .ُ
جيبلن بعد جيؿ عف أنبيائيـ كأحبارىـ، كاف ليـ أماكف يقاؿ بيا مف شركح، كما تكارثكه 

ليا: المدارس يتدارسكف فييا ما تكارثكه مف ذلؾ، كأماكف أخرل يقيمكف فييا عبادتيـ 
 كشعائر دينيـ. 

الرحبلت التي كانكا يرحمكنيا في جاىميتيـ لمتجارة كرحمة الشتاء كالصيؼ التي كردت في  .ِ
إلى اليمف كرحمة الصيؼ إلى الشاـ، كفي الشاـ كاليمف كثير القرآف الكريـ، رحمة الشتاء 

مف أىؿ الكتاب، معظميـ مف الييكد، كمف البدىي أف تتـ المقاءات بيف العرب 
المسافريف لمتجارة كبيف أىؿ الكتاب الذيف يقيمكف في ىذه الببلد، كال شؾ أف ىذه 

جان عنيا كانت عامبلن قكيان المقاءات سكاء منيا ما كاف في جزيرة العرب، أك ما كاف خار 
مف عكامؿ تسرب الثقافة الييكدية إلى العرب الذيف كانت ثقافتيـ حينئذو بحكـ بداكتيـ 

 كجاىميتيـ محدكدة كضيقة.
عندما جاء اإلسبلـ الذم انتشرت دعكتو أكؿ ما انتشرت بيف سكاف الجزيرة العربية،  .ّ

كفي مسجد المدينة كانت تعقد كأصبحت عاصمة اإلسبلـ دار اليجرة المدينة المنكرة، 
                                                           

 –(، التفسير كالمفسركف ُّمحمد أبك شيبة ص ) –انظر: اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير  (ُ)
 (.ُٖ/ُلمذىبي )

 (.ِْ/ٔجكاد عمي ) –انظر: تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ  (ِ)



 

-ٕٕٕ- 

لتعميـ أصحابو، كفي المدينة كما حكليا كانت تقيـ طكائؼ ييكدية  مجالس رسكؿ ا 
كبني قينقاع كبني النضير كييكد خيبر كتيماء كفدؾ، ككانت تعقد بيف ىؤالء الييكد كبيف 

قى الييكد يم المسمميف لقاءات ال تخمك عادة مف تبادؿ العمـك كالمعارؼ، ككاف النبي 
 كغيرىـ مف أىؿ الكتاب، ليعرض عمييـ دينو، ككاف الييكد يمتقكف برسكؿ ا 

ليحكمكه فيما شجر بينيـ، أك ليعرضكا عميو أسئمتيـ، إما تحديان كتعجيػزان، أك امتحانػان 
 ، كقد عرض القرآف الكريـ نماذج مف ذلؾ.كاختباران لصدؽ نبكتو 

بارىـ في اإلسبلـ كعبد ا بف سبلـ، ككعب دخكؿ جماعة مف عمماء الييكد كأح .ْ
األحبار، كغيرىـ ممف كانت ليـ ثقافات ييكدية كاسعة، ككانت ليـ بيف المسمميف مكانة 

 مرمكقة، كبيذا كمو التحمت الثقافة اإلسرائيمية بالثقافة اإلسبلمية بصكرة أكسع.
الكتاب عمى ما فييا  كيخمص الباحثاف إلى أف التفسير تأثر تأثران كبيران بثقافات أىؿ

مف أباطيؿ كأكاذيب، ككاف لئلسرائيميات فييا أثر سيء، حيث تقبميا العامة بشغؼ، كقد 
تناقؿ كثير مف المفسريف ىذه الركايات دكف تدقيؽ أك تمحيص جيبلن بعد جيؿ إلى زماننا 

 و ىذا، كرغـ ذلؾ إال أف ا سبحانو قد مىفَّ عمى ىذه األمة عمى مر األزماف مف زمن
بعمماء حذركا مف ىذه اإلسرائيميات، كحاربكىا كلكال ذلؾ ألصبح اإلسبلـ في نظر أعدائو ديف 

 .(ُ)الخرافات كاألكىاـ
كتكمف خطكرة اإلسرائيميات عمى عقائد  خطورة اإلسرائيميات عمى عقيدة المسممين:

بتو الكراـ كصحا المسمميف فيما حكتو مف خرافات كأباطيؿ نسب كثير منيا إلى رسكؿ ا 
كاتخذىا بعض المشتغميف في التفسير مادة يشرحكف بيا بعض نصكص القرآف الكريـ، 

 فتشكؿ في صكرتيا ىذه خطران بالغان كشران مستطيران، كذلؾ إلفضائيا إلى النتائج التالية:
تفسد عمى المسمميف عقائدىـ بما تنطكم عميو مف تشبيو كتجسيـ ا سبحانو، ككصفو  .ُ

بجبللو، كبما فييا مف نفي العصمة عف األنبياء كالمرسميف، كتصكيرىـ في بما ال يميؽ 
صكرة مف استبدت بيـ شيكاتيـ كدفعتيـ ممذاتيـ كنزكاتيـ إلى قبائح كفضائح ال تميؽ 

 بإنساف عادم فضبلن عف أف يككف نبيان.

                                                           

 (.ِِحسيف الذىبي ص)د. محمد  –انظر: اإلسرائيميات في التفسير كالحديث  (ُ)



 

-ٕٕٖ- 

تصكر اإلسبلـ في صكرة ديف خرافي، يعني بترىات كأباطيؿ ال أصؿ ليا ككميا نسج  .ِ
 ؿ ضالة.عقك 

كادت تذىب بالثقة في بعض عمماء السمؼ مف الصحابة كالتابعيف، فقد أسند مف ىذه  .ّ
اإلسرائيميات المنكرة شيء ليس بالقميؿ إلى نفر مف سمفنا الصالح، الذيف عيرفكا بالثقة 
كالعدالة، كاشتيركا بيف المسمميف بالتفسير كالحديث، كاعتبركا مف المصادر الدينية اليامة 

 .(ُ)سمميف، فاتيمكا مف أجؿ نسبة ىذه اإلسرائميات إلييـ أبشع اتياـعند الم
 المعحث الثالث

 نماذج اإلسرائيميات في المتشاعيات
الحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر: أكثر عمماء التفسير مف الحديث عف  النموذج الول:

اإلماـ الطبرم الذم  الحركؼ المقطعة الكاردة في أكائؿ السكر، كبياف المراد منيا، كمف ىؤالء
عرض ألقكاؿ العمماء في الحركؼ المقطعة الكاردة في أكائؿ السكر، كقد ظير ذلؾ عند 
تفسيره لفاتحة سكرة البقرة، كذكر القكؿ الذم عدَّه العمماء مف اإلسرائيميات، فقاؿ: "أما الذيف 

قالكا: ال قالكا: ىف حركؼ مف حركؼ حساب الجمؿ دكف ما خالؼ ذلؾ مف المعاني، فإنيـ 
نعرؼ لمحركؼ المقطعة معنى يفيـ سكل حساب الجمؿ، كسكل التيجي قكؿ القائؿ )ألـ(. 

عباده إال بما يفيمكف كيعقمكف عنو، فمما كاف  -جؿ ثناؤه-قالكا: كغير جائز أف يخاطب ا 
ذلؾ كذلؾ ككاف قكلو )ألـ( ال يعقؿ ليا كجو تكجو إليو إال أحد الكجييف الذيف ذكرنا، فبطؿ 
أحد كجييو كىك أف يككف مرادان بيا تيجي )ألـ( صح كثبت أنو مراد بو الكجو الثاني، كىك 
حساب الجمؿ؛ ألف قكؿ القائؿ )ألـ( ال يجكز أف يميو مف الكبلـ )ذلؾ الكتاب( الستحالة 
معنى الكبلـ، كخركجو عف المعقكؿ إف كلي )ألـ( )ذلؾ الكتاب( كاحتجكا لقكليـ ذلؾ أيضان 

و محمد بف حميد الرازم قاؿ: حدثنا سممة بف الفضؿ قاؿ: حدثني محمد بف بما حدثنا ب
إسحاؽ قاؿ: حدثني الكمبي عف أبي صالح عف ابف عباس عف جابر بف عبد ا بف رئاب 

كىك يتمك فاتحة سكرة البقرة )ألـ * ذلؾ الكتاب  قاؿ: مرَّ أبك ياسر بف أخطب برسكؿ ا 
أخطب في رجاؿ مف ييكد، فقاؿ: تعممكف كا لقد سمعت ال ريب فيو( فأتى أخاه حيي بف 

                                                           

 (.ِٓالمرجع السابؽ: ص) (ُ)



 

-ٕٕٗ- 

)ألـ * ذلؾ الكتاب( فقالكا: أنت سمعتو. قاؿ: نعـ، فمشى حيي  محمدان يتمك فيما أنزؿ ا 
فقالكا: يا محمد ألـ يذكر لنا أنؾ تتمك  بف أخطب في أكلئؾ النفر مف ييكد إلى رسكؿ ا ا

بمى. فقالكا: أجاءؾ بيا جبريؿ مف  قاؿ رسكؿ ا فيما أنزؿ عميؾ )ألـ* ذلؾ الكتاب( ف
قبمؾ أنبياء ما نعممو بيَّفى لنبي منيـ ما  -جؿ ثناؤه-عند ا؟ قاؿ: نعـ. قالكا: لقد بعث ا 

مدة ممكو، كما أجؿ أمتو غيرؾ: فقاؿ حيي بف أخطب كأقبؿ عمى مف كاف معو، فقاؿ ليـ: 
عكف، فيذه إحدل كسبعكف سنة. قاؿ: فقاؿ ليـ: األلؼ كاحدة، كالبلـ ثبلثكف، كالميـ أرب

أتدخمكف في ديف نبي إنما مدة ممكو كأجؿ أمتو إحدل كسبعكف سنة؟ قاؿ: ثـ أقبؿ عمى 
فقاؿ: يا محمد ىؿ مع ىذا غيره؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: ماذا؟ قاؿ: )ألمص(، قاؿ:  رسكؿ ا 

ف كالصاد تسعكف، فيذه مائة ىذه أثقؿ كأطكؿ، األلؼ كاحدة، كالبلـ ثبلثكف، كالميـ أربعك 
حدل كستكف سنة، ىؿ مع ىذا يا محمد غيره، قاؿ: نعـ )المر( قاؿ: ىذه أثقؿ كأطكؿ،  كا 
األلؼ كاحدة، كالبلـ ثبلثكف، كالميـ أربعكف، كالراء مائتاف، فيذه أحدل كسبعكف كمائتا سنة. 

كثيران، ثـ قامكا عنو، ثـ قاؿ: لقد لبس عمينا أمرؾ يا محمد، حتى ال ندرم أقميبلن أعطيت أـ 
فقاؿ أبك ياسر ألخيو حيي بف أخطب كلمف معو مف األحبار: ما يدريكـ لعمو قد جمع ىذا 
حدل  حدل كستكف كمائة، كمائتاف كاحدل كثبلثكف، كمائتاف كا  كمو لمحمد، إحدل كسبعكف، كا 

كف أف ىؤالء كسبعكف، فذلؾ سبعمائة سنة كاربع كثبلثكف، فقالكا: لقد تشابو عمينا أمره، كيزعم
َـّ ُأمُّ اـؽَِتوِب َوُأَخُر اآليات نزلت فييـ  َـِّذي َأْكَزَل َطَؾْقَؽ اـؽَِتوَب ِمـُْف َآَيوٌت ُُمَْؽََمٌت ُه ]ُهَق ا

فقالكا: قد صرح ىذا الخبر بصحة ما قمنا في ذلؾ مف التأكيؿ،  {7}آل عؿران: ُمَتَشوِِّبَوٌت[
 .(ُ)كفساد ما قاؿ مخالفكنا فيو"

 إلسرائيميات في تأويل الحروف المقطاة:الرد عمى ا
يرد اإلماـ الطبرم القكؿ السابؽ بقكلو: "كالصكاب مف القكؿ عندم في تأكيؿ مفاتح 
السكر التي ىي حركؼ المعجـ أف ا جؿ ثناؤه جعميا حركفان مقطعة، كلـ يصؿ بعضيا 

 الداللة بكؿ حرؼ ببعض، فيجعميا كسائر الكبلـ المتصؿ الحركؼ؛ ألنو عز ذكره أراد بمفظو 

                                                           

 (.ُٕٓ-ُْٕ/ُجامع البياف ) (ُ)



 

-َٕٖ- 

 .(ُ)منو عمى معافو كثيرة، ال عمى معنى كاحد"
كقد رد ىذا الرأم اإلماـ ابف كثير رحمو ا، حيث قاؿ: "كأما مف زعـ أنيا دالة 
عمى معرفة الميدد، كأنو يستخرج مف ذلؾ أكقات الحكادث كالفتف كالمبلحـ فقد ادعى ما ليس 

حديث ضعيؼ، كىك مع ذلؾ أدؿ عمى بطبلف  لو، كطار في غير مطاره، كقد كرد في ذلؾ
ىذا المسمؾ مف التمسؾ بو عمى صحتو، كىك ما ركاه محمد بف اسحاؽ بف يسار بسنده عف 
جابر بف عبد ا بف زياد.. كذكر الحديث" كرد في النياية أيضان الحديث بقكلو: فيذا حديث 

د بو، ثـ كاف مقتضى ىذا مداره عمى محمد بف السائب الكمبي، كىك ممف ال يحتج بما انفر 
المسمؾ إف كاف صحيحان أف يحسب ما لكؿ حرؼ مف الحركؼ األربعة عشر التي ذكرناىا، 

ف حسػبت مع التكػرار فأطـ كأعظـ كا أعمـ  .(ِ)كذلؾ يبمغ منو جممػة كثيػرة، كا 
كيكفي رد ىذا الحديث أنو مركم عف رجؿ مف بني إسرائيؿ أبي ياسر بف أخطب، 

 إنما يدؿ عمى أف أصؿ الركاية مأخكذة عف بني إسرائيؿ.كىذا إف دؿ ف
كما أننا لك نظرنا إلى إسناد الركاية نجده ضعيفان ألنو مركم عف الكمبي عف أبي 

 صالح ككبلىما مكسكماف بالضعؼ عند عمماء الحديث.
ََمَواِت َواألَْرَض َوَمو َبْقـَ قكلو تعالى:  النموذج الثاني: ـَو اـسَّ ـََؼْد َخَؾْؼ ـْ ]َو ـَو ِم وٍم َوَمو َمسَّ ُفََم ِِف ِستَِّي َأيَّ

 .{38}ق: ـُُغقٍب[
أظير اإلماـ الطبرم عند تفسيره ليذه اآلية ما كرد فييا مف إسرائيميات حيث قاؿ: 
"يقكؿ ا تعالى ذكره: كلقد خمقنا السماكات السبع كاألرض كما بينيما مف الخبلئؽ في ستة 

ثنا ابف حميد قاؿ: حدثنا ميراف عف أبي سناف عف أبي بكر أياـ كما مسنا مف إعياء، كما حد
فقالكا: يا محمد أخبرنا ما خمؽ ا مف الخمؽ في ىذه األياـ  قاؿ: جاءت الييكد إلى النبي 

الستة؟ فقاؿ: خمؽ ا األرض يـك األحد كاالثنيف، كخمؽ الجباؿ يـك الثبلثاء، كخمؽ المدائف 
رابيا يـك األربعاء، كخمؽ السماكات كالمبلئكة يـك الخميس، كاألقكات كاألنيار كعمرانيا كخ

إلى ثبلث ساعات يعني مف يـك الجمعة، كخمؽ في أكؿ الثبلث ساعات اآلجاؿ، كفي الثانية 

                                                           

 (.ُٕٓ/ُالمرجع السابؽ ) (ُ)
 (.ّٖ/ُانظر: تفسير القرآف العظيـ ) (ِ)



 

-ُٕٖ- 

ما يريدكف، فغضب، فأنزؿ  اآلفة، كفي الثالثة آدـ، فقالكا: صدقت إف أتممت، فعرؼ النبي 
 * مىا مىسَّنىا ًمٍف ليغيكبو ..[، قاؿ: حدثنا ميراف عف سفياف )ما ا ]..كى مىى مىا يىقيكليكفى فىاٍصًبٍر عى

مسنا مف لغكب( قاؿ مف سآمة... كقاؿ: حدثنا بشر، قاؿ حدثنا يزيد، قاؿ حدثنا سعيد عف 
قتادة قكلو )كلقد خمقنا السماكات كاألرض(اآلية، أكذب ا الييكد كالنصارل كأىؿ الفرم عمى 

ف ا خمؽ السماكات كاألرض في ستة أياـ، ثـ استراح في اليـك ا، كذلؾ أنيـ قالكا: إ
 السابع، كذلؾ عندىـ يـك السبت، كىـ يسمكنو يـك الراحة.
يركم الطبرم بسنده عف قتادة في  رد الطعري عمى اإلسرائيميات الواردة في اآلية الساعقة:

في ستة أياـ، ففرغ مف  قكلو )مف لغكب( قاؿ: "قالت الييكد: إف ا خمؽ السماكات كاألرض
الخمؽ يـك الجمعة، كاستراح يـك السبت، فأكذبيـ ا، كقاؿ: )كما مسنا مف لغكب( كجاءت 

)فاصبر عمى ما يقكلكف( فاصبر يا محمد عمى ما يقكؿ  اآلية التالية ليا لتقكؿ لمنبي 
 .(ُ)ىؤالء الييكد، كما يفتركف عمى ا، كيكذبكف عميو، فإف ا ليـ بالمرصاد"

إف الركايات يرد بعضيا عمى بعض في تكذيب ما ذكره الييكد في حؽ ا، حيث 
نسبكا لو ما ال يحؽ، كىك االستراحة بعد التعب، ليستدلكا عمى مشركعية سبتيـ، بؿ اآلية 

 نفسيا نفت ذلؾ عف ا سبحانو، حيث قاؿ تعالى: )كما مسنا مف لغكب(.
 .{255}البؼرة: ْلُخُذُه ِسـٌَي َوََل َكْقٌم ..[]..ََل تَ قكلو تعالى  النموذج الثالث:

عند البحث في كتب التفسير عف اإلسرائيميات الكاردة في ىذه اآلية رأينا اإلماـ 
الطبرم رحمو ا يعرض ليا فيقكؿ: فتأكيؿ الكبلـ عمى ما كصفنا )ا ال إلو إال ىك الحي( 

( عمى كؿ ما ىك دكنو بالرزؽ كالكبلءة كالتدبير كالتصريؼ مف حاؿ  الذم ال يمكت، )القيـك
( ال يغيره ما يغير غيره كال يزيمو  تنقؿ  -عما لـ يزؿ عميو–إلى حاؿ، )ال تأخذه سنة كال نـك

األحكاؿ كتصريؼ الميالي كاألياـ بؿ ىك الدائـ عمى حاؿ، كالقيـك عمى جميع األناـ، لك ناـ 
، كلك كسف لكانت السماكات كاألرض كما كاف مغمكبان مقيكران، ألف النـك غالب النائـ كقاىره

فييما دكا؛ ألف قياـ جميع ذلؾ بتدبيره كقدرتو، كالنـك شاغؿ المدبر عف التدبير، كالنعاس 
مانع المقدّْر عف التقدير بكسنو، كاحتج بما ركاه بسنده... عف عكرمة مكلى ابف عباس في 

                                                           

 (.ُٕٓٗ-َٕٓٗ/ٗجامع البياف ) (ُ)



 

-ِٕٖ- 

( أف مكسى سأؿ المبلئكة ىؿ ين اـ ا؟ فأكحى ا إلى المبلئكة قكلو )ال تأخذه سنة كال نـك
كأمرىـ أف يؤرقكه ثبلثان، فبل يترككه يناـ ففعمكا، ثـ أعطكه قاركرتيف فأمسككه، ثـ ترككه كحذركه 
أف يكسرىما، قاؿ: فجعؿ ينعس كىما في يديو في كؿ يد كاحدة، قاؿ: فجعؿ ينعس كينتبو، 

 .كينعس كينتبو، حتى نعس نعسة فضرب بأحدىا األخرل فكسرىا
 قاؿ معمر: إنما ىك مثؿ ضربو ا يقكؿ: فكذلؾ السماكات كاألرض في يديو.

 كاحتج أيضان بما ركاه بسنده عف عكرمة عف أبي ىريرة قاؿ: "سمعت رسكؿ ا 
يحكي عف مكسى عميو السبلـ عمى المنبر، قاؿ: كقع في نفس مكسى ىؿ يناـ ا تعالى 

بلثان، ثـ أعطاه قاركرتيف في كؿ يد قاركرة كأمره أف يحتفط ذكره، فأرسؿ ا إليو ممكان، فأرقو ث
بيما، قاؿ: فجعؿ يناـ، كتكاد يداه تمتقياف، ثـ يستيقظ فيحبس أحدىما عف األخرل، ثـ ناـ 
نكمةن فاصطفقت يداه، كانكسرت القاركرتاف، قاؿ: ضرب ا مثبلن لو أف ا لك كاف يناـ لـ 

 .(ُ)تستمسؾ السماء كاألرض"
"الذم يتبيف لنا أف ىذه الركايات مما نسب إلى بني إسرائيؿ، كمما  عمى ىذه الروايات:الرد 

يؤكد ذلؾ قكؿ اإلماـ الييثمي: "ركاه أبك يعمي، كفيو أمية بف شبؿ، ذكره الذىبي في الميزاف 
نما ذكر لو ىذا الحديث كضعفو بو كا أعمـ". قمت:  كلـ يذكر أف أحدان ضعفو الراكم، كا 

 .(ِ)حباف في الثقات ذكره ابف
كقد رده ابف كثير بعد أف ركل ما يشبيو كقاؿ: "كىك مما ييعمـ أف مكسى عميو 
السبلـ ال يخفى عميو مثؿ ىذا مف أمر ا عز كجؿ، كأنو منزه عنو، كأغرب مف ىذا كمو 
الحديث الذم ركاه ابف جرير، كذكر الحديث الذم أكردناه، ثـ قاؿ: "كىذا حديث غريب جدان، 

 .(ّ)ألظير أنو إسرائيمي، ال مرفكع، كا أعمـ"كا
كأكرده ابف حجر في لساف الميزاف في ترجمة أمية بف شبؿ، كقاؿ: لو حديث منكر 
ركاه عف الحكـ بف أباف عف عكرمة عف أبي ىريرة مرفكعان قاؿ: كقع في نفس مكسى ىؿ 

حكـ عف عكرمة فكقفو، يناـ ا ... الحديث، ركاه عنو ىشاـ بف يكسؼ، كخالفو معمر عف ال
                                                           

 (.ُْٖٔ/ِجامع البياف ) (ُ)
 (.ّٖ/ُمجمع الزكائد ) (ِ)
 .(َْْ-ّْٗ/ُتفسير القرآف العظيـ ) (ّ)



 

-ّٕٖ- 

نما ركم أف بني  كىذا أقرب، كال يسكغ أف يككف ىذا كقع في نفس مكسى عميو السبلـ، كا 
 .(ُ)إسرائيؿ سألكا مكسى عف ذلؾ

ىي مف الركايات التي  يتبيف مما سبؽ أف ىذه الركايات الكاردة في شأف مكسى 
تبيـ، إال أف ا سبحانو قد دسيا الييكد في تفسير اآلية السابقة، كنقميا المفسركف في ك

سخر مجمكعة مف ىؤالء العمماء لبياف زيؼ ىذه الركايات، كدحضيا، كتنبيو المسمميف 
 كتحذيرىـ مف الخمؿ المكجكد فييا.

ـَْقاَح َوَأَخَذ بَِرْأِس َأِخقِف ..[ما كرد عند تفسير قكلو تعالى  النموذج الراعع: ـَْؼك األَ  ]..َوَأ

 . {150}األعراف:
 لمفسركف ليذه اآلية مف عدة جكانب منيا ما يمي:عرض ا

 الجانب األكؿ: سبب إلقاء األلكاح: ذكر المفسركف عدة أقكاؿ في سبب إلقاء مكسى 
 األلكاح مف بيف يديو، كمف ىذه األقكاؿ ما يمي:
حينما عمـ بما فعمو قكمو مف عبادة  -سبحانو–األكؿ: الغضب الذم تممكو حمية لديف ا 

 .(ِ)لمعجؿ
ألقى األلكاح مف بيف يديو ألنيما كانتا مشغكلتيف بيا، كأراد إمساؾ  الثاني: أف مكسى 

 .(ّ)أخيو كجره، كال يتأتى ذلؾ إال بفراغ يديو لجره
 .(ْ) الثالث: اشتد عميو الغضب لما رآه مف فضائؿ أمة غير أمتو، كىي أمة محمد 

 الترجيح بيف األقكاؿ: 
 أم األكؿ الذم رجحو أكثر العمماء، كمف ىؤالء العمماء:الرأم الذم نميؿ إليو ىك الر 

ألقى األلكاح بسبب غضبو عمى قكمو لعبادتيـ  اإلماـ الطبرم حيث ذكر أف مكسى  -
]َوَدَّو َرَجَع ُمقَسك إَِغ َؾْقِمِف َؼْضَبوَن َأِسػًو َؾوَل بِْئَسََم قد أخبر بذلؾ بقكلو:  العجؿ، ألف ا 

                                                           

 (.ْٕٔ/ُانظر: لساف الميزاف ) (ُ)
 .ُٕٗ، صّابف الجكزم، ج –، زاد المسير َّْٗ، صٓالطبرم، ج –انظر: جامع البياف  (ِ)
 .ّّٗ، صْانظر: تفسير البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، ج (ّ)
 .ُٕٗ، صّ، زاد المسير، جَّْٗ، صٓانظر: جامع البياف، ج (ْ)



 

-ْٕٖ- 

ـْ  ـَ ُأمَّ إِ َخَؾْػُتُؿقِِّن ِم ـَْقِف َؾوَل اْب ُه إِ رُّ ـَْقاَح َوَأَخَذ بَِرْأِس َأِخقِف ََيُ ـَْؼك اأْلَ ُؽْؿ َوَأ نَّ َبْعِدي َأَطِجْؾُتْؿ َأْمَر َربِّ

َؼْقِم اـظَّودِِ  ـْ َعْؾـِل َمَع ا ًْ ِِبَ اأْلَْطَداَء َوَل ََتْ ـَْؼْقَم اْسَتْضَعُػقِِّن َوَؿوُدوا َيْؼُتُؾقَكـِل َؽَل ُتْشِؿ [ عَ ا

{150}األعراف:
(ُ). 

كما رجح ىذا الرأم اإلماـ ابف عطية بقكلو: "كاألكؿ ىك الصحيح، كبالجممة فكاف في  -
 .(ِ)خمؽ مكسى ضيؽ، كذلؾ مستقر في غير مكضع"

كمف العمماء الذيف اختاركا ىذا الرأم اإلماـ ابف كثير حيث قاؿ: "ثـ ظاىر السياؽ أنو  -
 .(ّ)كىذا قكؿ العمماء سمفان كخمفان"إنما ألقى األلكاح غضبان عمى قكمو، 

ككذلؾ رجح اإلماـ عاشكر الرأم األكؿ كرد ما سكاه بقكلو: "ثـ إف إلقاءه إياىا إنما كاف  -
إظياران لمغضب، أك أثران مف آثار فكراف الغضب لما شاىدىـ عمى تمؾ الحالة، كما ذكر 

ف فكائد العبرة في القصة القرآف ذلؾ اإللقاء إال لمداللة عمى ىذا المعنى، إذ ليس فيو م
إال ذلؾ، فبل يستقيـ قكؿ مف فسرىا: بأف اإللقاء ألجؿ إشغاؿ يده بجره رأس أخيو؛ ألف 
ذلؾ ال جركر فيو، كألنو لك كاف كذلؾ لعطؼ )كأخذ برأس أخيو( بالفاء، كركم: أف 

كاف في خمقو ضيؽ، ككاف شديد عند الغضب، كلذلؾ ككز القبطي فقضى  مكسى 
أخذ برأس أخيو يجره إليو، فيك دليؿ عمى فظاعة الفعؿ الذم شاىده مف  عميو، كلذلؾ

قكمو، كذلؾ عبلمة عمى الفظاعة، كتشنيع عمييـ، كليس تأديبان ليـ؛ ألنو ال يككف 
 .(ْ)تأديبيـ بإلقاء ألكاح كيتب فييا ما يصمحيـ، ألف ذلؾ ال يناسب تصرؼ النبكة"

األلكاح ما رآه مف فضائؿ أمة غير أمتو  أما الرأم الثالث: الذم يرل أف سبب إلقائو
 .(ٓ)فقد ذكر اإلماـ ابف الجكزم: أف ىذا الرأم فيو بيعد ىي أمة محمد 

                                                           

 .ِّْٔ، صٓانظر: جامع البياف، ج (ُ)
 .ِّْٔ، صٓالمحرر الكجيز، ج (ِ)
 .ِْٖ، صِتفسير القرآف العظيـ، ج (ّ)
 .ُُٓ، صٗ، جٓتفسير التحرير كالتنكير، ـ (ْ)
 .ُٕٗ، صّانظر: زاد المسير في عمـ التفسير، ج (ٓ)



 

-ٕٖٓ- 

كما رد ىذا القكؿ اإلماـ ابف كثير بقكلو: "ركل ابف جرير بسنده عف قتادة في ىذا 
العمماء، قكالن غريبان ال يصح إسناده إلى حكاية قتادة، كقد رده ابف عطية، كغير كاحد مف 

كىك جدير بالرد، ككأنو تمقاه قتادة عف بعض أىؿ الكتاب، كفييـ كذابكف ككضاعكف كأفاككف 
 .(ُ)كزنادقة"

الجانب الثاني: نتائج إلقاء األلكاح: نقؿ العديد مف المفسريف الركاية الكاردة عف ابف عباس 
  كالتي تفيد بأف مكسى  فيو تفصيؿ كؿ لما ألقى األلكاح تكسرت، كرفع أكثرىا الذم

شيء، كبقي الذم في نسختو اليػدل كالرحمػة، كىػك الذم أيخػذ بعد ذلؾ، كركم أنو ريفع ستة 
 .(ِ)أسباعيا كبقي سيبع

كالرأم الحرم باالتباع في ىذه المسألة ىك ما ذكره اإلماـ ابف عاشكر حيث رد 
لكاح تكسرت حيف القكؿ السابؽ كبيف الصكاب في المسألة بقكلو: "ككقع في التكراة أف األ

ألقاىا، كليس في القرآف ما يدؿ عمى ذلؾ، سكل أف التعبير باإللقاء الذم ىك الرمي، كما 
ركم مف أف األلكاح كانت مف حجر يقتضي أنيا اعتراىا انكسار، كلكف ذلؾ االنكسار ال 
كم أنيا لما تكسرت ذىب ستة أسباعيا، أك  ييذىب ما احتكت عميو مف الكتابة، كأما ما ري

ًَ ذىب تفصيميا كبقيت مكعظتيا، فيك مف كضع القصاصيف، كا تعالى يقكؿ:  ]َوَدَّو َسَؽ

ِْؿ َيْرَهُبقَن[ ـَ ُهْؿ ـَِرِّبِّ ِذي ٌي ـِؾَّ ـَْقاَح َوِِف ُكْسَختَِفو ُهًدى َوَرْْحَ ـْ ُمقَسك اـَغَضُى َأَخَذ األَ  َط

{154}األعراف:
(ّ). 

كؿ الذم يحدد مقدار ما ريفع مف األلكاح كما ذىب اإلماـ األلكسي أيضان إلى رد الق
كما بقي منيا، بقكلو: "فقكلو مناؼو لما ركم فيما تقدـ مف أف التكراة نزلت سبعيف كقران، يقرأ 
الجزء منو في سنة، لـ يقرأىا إال أربعة نفر: مكسى كيكشع كعزير كعيسى عمييـ السبلـ، 

لظاىر منو العيد، كالجكاب: بأف الرفع لما ككذا لـ يذكر بعد قكلو تعالى: )كأخذ األلكاح( فإف ا
 .(ْ)فييا مف الخط دكف األلكاح خبلؼ الظاىر كا تعالى أعمـ بحقيقة الحاؿ"

                                                           

 .ِْٖ، صِتفسير القرآف العظيـ، ج (ُ)
 .ّّٗ، صْانظر: تفسير البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، ج (ِ)
 .ُُٔ، صٗ، جٓالتحرير كالتنكير، ـ (ّ)
 .ِٔ، صٓركح المعاني، األلكسي، ج (ْ)
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 الخاتمـة
الحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كقد أتـ ا عمينا نعمتو بتماـ ىذا البحث، 

 الذم كانت أىـ نتائجو كما يمي:
م كاالصطبلحي لممتشابو، مما يجعؿ اإلنساف تكاقان إلى معرفتو أكالن: ظير لنا المعنى المغك 

 كالكقكؼ عمى حقيقتو.
ثانيان: ظير الخبلؼ حكؿ إمكانية معرفة المتشابو، كذلؾ مف خبلؿ العطؼ أك القطع لقكلو 
تعالى )كالراسخكف في العمـ..( كترجح إمكانية الكقكؼ عميو كلك بشكؿ مجمؿ تحصؿ بو 

 الفائدة لممخاطبيف.
الثان: عرفنا أف المتشابو أنكاعو متعددة، فمنو متشابو مف حيث المفظ، كمنو متشابو مف حيث ث

 المعنى، كمنو متشابو مف حيث المفظ كالمعنى، ككؿه منيا متفرع إلى أضرب.
رابعان: كقفنا عمى المعنى المغكم كاالصطبلحي لئلسرائيميات، كأدركنا أف المراد باإلسرائيميات 

 ىؿ الكتاب مف أخبار دينية كخرافات كأباطيؿ ليفسدكا بيا عقائد المسمميف.كؿ ما ركم عف أ
خامسان: ظير أف تاريخ الركايات اإلسرائيمية يرجع إلى التكراة كشركحيا، كاألناجيؿ كشركحيا، 
كاألسفار كما اشتممت عميو، كالتممكد كشركحو، كاألساطير كالخرافات كاألباطيؿ التي تناقمكىا 

 عف غيرىـ.
سان: تـ تسرب اإلسرائيميات كاختبلطيا بكتب التفسير، كذلؾ مف خبلؿ اليجرات الييكدية ساد

إلى جزيرة العرب، باإلضافة إلى رحبلت العرب إلى الشاـ كاليمف كاختبلطيـ بأىؿ الكتاب، 
كمف خبلؿ اختبلط الييكد في المدينة بالمسمميف مف المياجريف كاألنصار خاصة مف أسمـ 

 مما جعؿ ثقافة الييكد تختمط بثقافة المسمميف.مف أىؿ الكتاب، 
سابعان: كاف لمركايات اإلسرائيمية خطكرة بالغة التأثير عمى عقائد المسمميف، باإلضافة إلى 

 فقداف الثقة بكؿ مف ركل ىذه الركايات مف أىؿ التفسير كالحديث.
ية في تفسيرىا كتأكيميا ثامنان: ظيرت لنا عدة نماذج لممتشابيات التي لعبت الركايات اإلسرائيم

ثبات التعب  كتحريفيا، كتشكيؾ المسمميف فييا، كذلؾ كالحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر، كا 
 تعالى بعد خمؽ السماكات كاألرض، ليستريح يـك السبت، كأقكاليـ في نفي السّْنىة كالنـك 

     د تكسر عف ا تعالى، ككذلؾ ركايات أىؿ الكتاب حكؿ إلقاء مكسى لؤللكاح، كق
 بعضيا كارتفع.
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ثبات القكؿ الفصؿ في  تاسعان: تـ نقؿ أقكاؿ العمماء في الرد عمى ىذه الركايات اإلسرائيمية، كا 
ىذه المركيات التي شكىت الحقيقة، لكال أف ا قد سخر رجاالن يدافعكف عف دينو، كيكشفكف 

 الزيؼ كالبطبلف كاالفتراء عمى آيات كتابو مما اشتبو معناه.
 قائمة المراجـع

 –األردف  –عماف  –دار الفرقاف  –أ.د. فضؿ حسف عباس  –إتقاف البرىاف في عمـك القرآف  .ُ
 ـ.ُٕٗٗ –الطبعة األكلى 

قدـ لو: أ.محمد  –جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي  –اإلتقاف في عمـك القرآف  .ِ
الطبعة األكلى  –رياض ال –مكتبة المعارؼ  –راجعو: أ. مصطفى القصاص  –شريؼ سكر 

 ـ.ُٕٖٗىػ/َُْٕ –
 –دمشؽ  –دار اإليماف  –د. محمد السيد حسيف الذىبي  –اإلسرائيميات في التفسير الحديث  .ّ

 ـ.ُٖٓٗىػ/َُْٓ –الطبعة الثانية 
 –مكتبة السنة  –د. محمد بف محمد أبك شيبة  –اإلسرائميات كالمكضكعات في كتب التفسير  .ْ

 ىػ.َُْٖ –الطبعة الرابعة  –القاىرة 
   تحقيؽ: محمد  –اإلماـ بدر الديف محمد بف عبد ا الزركشي  –البرىاف في عمـك القرآف  .ٓ

 الطبعة الثانية. –بيركت  –دار المعرفة  –أبك الفضؿ إبراىيـ 
 –الطبعة الثانية  –بيركت  –دار العمـ لممبلييف  –د. جكاد عمي  –تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ  .ٔ

 ـ.َُٖٗ
 تحقيؽ: د. زكريا  –محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي  –المحيط  تفسير البحر .ٕ

 –الطبعة األكلى  –بيركت  –دار الكتب العممية  –د. أحمد الجمؿ  –عبد المكجكد 
 ـ.ََُِىػ/ُِِْ

 –دار سحنكف  –تأليؼ سماحة الشيخ محمد الطاىر ابف عاشكر  –تفسير التحرير كالتنكير  .ٖ
 تكنس.

 –لئلماـ الحافظ عماد الديف أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي  –عظيـ تفسير القرآف ال .ٗ
 ـ.َُٖٗىػ/ََُْ –شباب األزىر  –مكتبة الدعكة اإلسبلمية 

 ـ.ُٕٔٗىػ/ُّٔٗ –الطبعة الثانية  –د. محمد حسيف الذىبي  –التفسير كالمفسركف  .َُ
تحقيؽ: أحمد عبد  – أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم –جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف  .ُُ

دار السبلـ لمطباعة  –إشراؼ كتقديـ: أ.د. عبد الحفيظ مذككر  –الرزاؽ البكرم كآخركف 
 ـ.ََِٕىػ/ُِْٖ –الطبعة الثانية  –القاىرة  –كالنشر 
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 –تأليؼ أحمد بف يكسؼ المعركؼ بالسميف الحمبي –الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف  .ُِ
 ـ.ُٖٔٗىػ/َُْٔ –الطبعػة األكلى  –بيركت  –دار القمػـ  –تحقيؽ: د. أحمد محمد الخراط 

لمعبلمة أبي الفضؿ شياب الديف  –ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  .ُّ
 ـ.ُٕٖٗىػ/َُْٖ –بيركت  –دار الفكر  –السيد محمكد األلكسي البغدادم 

عبد الرحمف بف عمي بف محمد لئلماـ أبي الفرج جماؿ الديف  –زاد المسير في عمـ التفسير  .ُْ
خرج أحاديثو: أبك ىاجر السعيد بف  –حققو: محمد بف عبد ا  –الجكزم القرشي البغدادم 

 ـ.ُٕٖٗىػ/َُْٕ –الطبعة األكلى  –بيركت  –دار الفكر  –بسيكني زغمكؿ 
تحقيؽ: أحمد عبد  –إسماعيؿ بف حماد الجكىرم  –الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  .ُٓ

 ـ.ُٔٓٗىػ/ُّٕٔ –الطبعة األكلى  –بيركت  –دار العمـ لممبلييف  –طار الغفكر ع
أ. عبد ا  –تأليؼ: د. محمد عبد السبلـ كفافي  –في عمـك القرآف دراسات كمحاضرات  .ُٔ

 ـ.ُُٖٗ –بيركت  –دار النيضة العربية  –الشريؼ 
الطبعة  –ركت بي –دار صادر  –أبك الفضؿ جماؿ الديف بف منظكر اإلفريقي  –لساف العرب  .ُٕ

 ـ.َُٗٗىػ/َُُْ –األكلى 
 –لئلماـ الحافظ شياب الديف أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني  –لساف الميزاف  .ُٖ

 ـ.ُٖٖٗىػ/َُْٖ –الطبعة األكلى  –بيركت  –دار الفكر 
تحقيؽ: عبد ا  –لمحافظ نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي  –مجمع الزكائد كمنبع الفكائد  .ُٗ

 ـ.ُْٗٗىػ/ُُْْ –بيركت  –دار الفكر  –مد الدركيش مح
لمقاضي أبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف  –المحرر الكجيز في تفسير كتاب ا العزيز  .َِ

 –بيركت  –دار الكتب العممية  –تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد  –عطية األندلسي 
 ـ.ُّٗٗىػ/ُُّْ –الطبعة األكلى 

 ـ.َُٕٗ –مطبعة دار الكتب  –المغة العربية مجمع  –المعجـ الكبير  .ُِ
ألبي منصكر الجكاليقي مكىكب بف أحمد  –المعرب مف الكبلـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ  .ِِ

مطبعة دار الكتب  –تحقيؽ كشرح: األستاذ أحمد محمد شاكر  –بف محمد بف الخضر ا
 ىػ.ُُّٔ –الطبعة األكلى  –القاىرة  –المصرية 

 –أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني  –رآف المفردات في غريب الق .ِّ
 ـ.ُُٔٗ –القاىرة  –مكتبة مصطفى الحمبي  –تحقيؽ: محمد سيد كيبلني 

دار  –بقمـ صاحب الفضيمة محمد عبد العظيـ الزرقاني  –مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف  .ِْ
 القاىرة. –إحياء الكتب العربية 
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 فتن والمالحمالحاديث الواىية في ال
 وأثرىا في حياة المسمم

 (ٔ)شادي حمزة ععد طعازة
 (ٕ)محمد خالد ععد الحي كالب

 المقدمة
الحمد  تعالى عمى نعمة اإلسبلـ ككفى بيا مف نعمة، كأصمي كأسمـ عمى خير 

 خمؽ ا محمد بف عبد ا صمى ا عميو كآلو كمف كااله أما بعد:
ـَُف ا الديف فقاؿ سبحانوفمقد تكفؿ ا تعالى بحفظ ىذ و  ْؿَر َوإِكَّ ـْـَو اـذِّ ـُ َكزَّ و َكْح :]إِكَّ

وؽُِظقَن[ ، فسخر لو في كؿ زمف مف األزماف كعمى مر العصكر مف يقـك  {9}احلجر: ََلَ
بالذب عنو كالحفاظ عميو كنصرتو أسألو تعالى أف يسخرنا جميعان لنصرة دينو، كالحفاظ عمى 

 .سنة نبيو 
مؽ الرباني نتقدـ بيذا البحث الذم عنكٌنا لو بعنكاف )األحاديث الكاىية فمف ىذا المنط

في الفتف كالمبلحـ كأثرىا في حياة المسمـ( في مؤتمر )خطر األحاديث الكاىية عمى اإلسبلـ( 
 كالذم تعقده كمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية بغزة.

ؿ خطر األحاديث الكاىية كسكؼ نقـك بإذف ا تعالى في ىذا البحث بمقدمة حك 
كأثرىا عمى المسمـ كمف ثـ جمع عدد مف األحاديث الضعيفة كالمكضكعة في الفتف كالمبلحـ 
مف خبلؿ كتب السنة كمف ثـ بياف أثر األحاديث الكاىية في الفتف كالمبلحـ عمى حياة 

 المسمـ في دينو كدنياه، كنسأؿ ا تعالى التكفيؽ كالسداد.
 اعث اختياره:أىمية الموضوع وعو 

 يبيف ىذا البحث خطر األحاديث الكاىية في الفتف كالمبلحـ عمى المسمـ. -ُ
 يبرز شيئان مف اآلثار السيئة عمى عقيدة المسمـ في الدنيا كاآلخرة. -ِ

                                                           

 محاضر بقسـ الدراسات اإلسبلمية بجامعة األقصى .( ُ)
 محاضر غير متفرغ بجامعة األقصى كالجامعة اإلسبلمية .( ِ)
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كلما كجدناه مف رغبة لممشاركة في ىذا المؤتمر خاصة في ىذا الزماف الذم ذاعت فيو  -ّ
 تي تضر بديف المسمـ كدنياه في الدنيا كاآلخرة.كانتشرت األحاديث الكاىية ال

 أىداف العحث:
 جمع جممة مف األحاديث الكاىية في الفتف كالمبلحـ. -ُ
 إعطاء لمحة عف خطر األحاديث الضعيفة كالمكضكعة عمى المسمـ. -ِ
 بياف اآلثار التي تترتب عمى اعتقاد المسمـ بصحة األحاديث الكاىية في الفتف كالمبلحـ. -ّ
 يج العاحثين وطعياة عمميما:من

 أوال: المنيج في ترتيب العحث:
سيبدأ الباحثاف البحث بمقدمة تشتمؿ عمى أىمية المكضكع كبكاعث اختياره كأىداؼ  .ُ

البحث كطبيعة عمميما فيو كخطة البحث. كسيختماف البحث بخاتمة تتضمف أىـ 
 النتائج كالتكصيات.

احث، كيجعبلف تحت كؿ مبحث عددنا مف سيقـك الباحثاف بتقسيـ البحث إلى ثبلث مب .ِ
 المطالب حسب الحاجة.

سيقـك الباحثاف بجمع جممة مف األحاديث الضعيفة كالمكضكعة في الفتف كالمبلحـ مف  .ّ
 خبلؿ كتب السنة كبياف الحكـ عمييا.

سيبدأ الباحثاف بمبحث يتطرؽ فيو إلى خطر األحاديث الكاىية عمى المسمـ بشكؿ عاـ  .ْ
 ف النقاط المتعمقة بالدنيا كاآلخرة.مف خبلؿ مجمكعة م

 سيقـك الباحثاف ببياف أثر األحاديث الكاىية في الفتف عمى حياة المسمـ كعمى دينو. .ٓ
 سيقـك الباحثاف باتباع المنيج العممي كاستخداـ عبلمات الترقيـ. .ٔ

 ثانيًا: المنيج في التخريج والترجمة لمرواة والحكم عمى إسناد الحديث:
تخريج األحاديث الكاردة في طيات البحث ببياف مكانو مف مصادر السنة يقـك الباحثاف ب .ُ

 األصمية حسب الحاجة.
سيقـك الباحثاف باإلشارة لمحكـ عمى بعض الركاة في اليامش لبياف سبب تضعيؼ  .ِ

 األحاديث التي تتحدث عف الفتف كالمبلحـ كالكاردة في طيات البحث.
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كـ عمى األحاديث، كقد يخالؼ حسب قكاعد سيستأنس الباحثاف بأقكاؿ العمماء في الح .ّ
مصطمح الحديث، مع العمـ أنو سيتـ االعتماد عمى سمسمة األحاديث الضعيفة 

 كالمكضكعة لمحمد ناصر الديف األلباني لشيرتيا في جمع األحاديث كالحكـ عمييا. 
سيكتفي الباحثاف باإلشارة إلى بعض األحاديث المشيكرة بالضعؼ أك الكضع دكف  .ْ

ة إلى تخريجيا معتمديف في ذلؾ عمى سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة الحاج
لمحمد ناصر الديف األلباني، كمستأنسيف بأقكاؿ العمماء في الحكـ عمى األحاديث 

 كتضعيفيا فقد كاف ألىؿ العمـ باع طكيؿ في تمحيص األحاديث.
كتب مصطمح الحكـ عمى الحديث يككف مف خبلؿ شرائط القبكؿ كالرد المقررة في  .ٓ

 الحديث.
 ثالثًا: المنيج في التوثيق:

بالنسبة لآليات القرآنية سيقـك الباحث بعزكىا إلى مكاضعيا مف كتاب ا في الحاشية  .ُ
 السفمية، كذلؾ بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية.

سيكتفي الباحثاف بذكر المعمكمات المتعمقة بالمراجع مف ناحية االسـ كالمؤلؼ كالطبعة  .ِ
ر في قائمة المصادر كالمراجع لعدـ إثقاؿ الحكاشي بذلؾ، أما في الحاشية كدار النش

السفمية فسيكتفي الباحثاف بذكر ما يدؿ عمى ىذه المراجع، مع ذكر الجزء كالصفحة 
 كرقـ الحديث كسيرمز لرقـ الحديث بحرؼ )ح(.

 خطة العحث: 
 ينقسـ البحث إلى مقدمة كثبلث مباحث كخاتمة عمى النحك التالي:

كتشتمؿ عمى: أىمية المكضكع كبكاعث اختياره، كأىداؼ البحث، كمنيج الباحث  لمقدمة:ا
 كطبيعة عممو، كخطة البحث.

 خطر األحاديث الكاىية عمى المسمـ، كفيو مطمباف: المعحث الول:
 خطر األحاديث الكاىية عمى المسمـ في الدنيا. المطمب الول:
 مى المسمـ في اآلخرة.خطر األحاديث الكاىية ع المطمب الثاني:
 جممة مف األحاديث الكاىية في الفتف كالمبلحـ، كفيو مطمباف المعحث الثاني:
ا. المطمب الول:  تعريؼ الفتف كالمبلحـ لغة كاصطبلحن
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 تخريج مجمكعة مف األحاديث الكاىية في الفتف كالمبلحـ. المطمب الثاني:
 لمبلحـ عمى ديف المؤمف كدنياه.أثر األحاديث الكاىية في الفتف كا المعحث الثالث:

 الخاتمة كتضمنت بعض النتائج كالتكصيات.
 ثبت المصادر كالمرجع.

 المعحث الول
 خطر الحاديث الواىية عمى المسمم

 المطمب الول: خطر الحاديث الواىية عمى المسمم في الدنيا:
أف ليا مع انتشار األحاديث الكاىية مف الضعيفة كالمكضكعة في ىذا الزمف كجد 

خطر كبير عمى المسمـ في دينو كدنياه، كفي الدنيا كاآلخرة، لذا سيتـ إيراد عدد مف ىذه 
 األخطار التي يتعرض ليا المسمـ في حياتو الدنيا سكاء ما يتعمؽ بأمكر دينو كأمكر دنياه.

 . تدفع المسمـ لمقياـ بعبادات غير مشركعة كليس ليا أصؿ في الديف.ُ
خيار أمتي أحٌداؤىـ الذيف إذا غضبكا رجعكا"، فقد قاؿ  مف ذلؾ مثبلن حديث:"

األلباني رحمو ا بأنو "باطؿ"، ثـ قاؿ: "كمف آثار ىذه األحاديث السيئة أنيا تكحي لممرء 
بأف يظؿ عمى حدتو كأف ال يعالجيا ألنيا مف خمؽ المؤمف! كقد كقع ىذا، فإني ناظرت 

ا مف األزىر في مسألة ال أذكرى ا متخرجن ا اآلف فاحتد في أثنائيا، فأنكرت عميو حدتو، شيخن
فاحتج عمي بيذا الحديث! فأخبرتو بأنو ضعيؼ، فازداد حدة كافتخر عمي بشياداتو األزىرية، 

: "مف رأل منكـ منكرا..." كطالبني بالشيادة التي تؤىمني ألف أنكر عميو! فقمت: قكلو 
 .(ِ)....."(ُ)الحديث! ركاه مسمـ

ا حديث :" مف زار قبر كالديو كؿ جمعة، فقرأ عندىما أك عنده }يس{ كمف ذلؾ أيضن
 غفر لو بعدد كؿ آية أك حرؼ".

                                                           

د كينقص كأف صحيح مسمـ كتاب اإليماف، باب بياف ككف النيي عف المنكر مف اإليماف كأف اإليماف يزي (ُ)
 .َٕح/ ُٕٔ/ُ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاجباف

، كانظر بتكسع في طرؽ ىذا ِٗ، ح/َُْ-َُّ/ُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة لؤللباني ِ)
 الحديث كتاب: كشؼ الخفاء لمعجمكني 
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فقد حكـ ابف عدم كغيره بكضعو، ثـ عمؽ األلباني قائبلن: "كالحديث يدؿ عمى 
استحباب قراءة القرآف عند القبكر، كليس في السنة الصحيحة ما يشيد لذلؾ، بؿ ىي تدؿ 

القبكر إنما ىك السبلـ عمييـ كتذكر اآلخرة فقط، كعمى ذلؾ جرل  عمى أف المشركع عند زيارة
عمؿ السمؼ الصالح رضي ا عنيـ، فقراءة القرآف عندىا بدعة مكركىة كما صرح بو 
جماعة مف العمماء المتقدميف، منيـ أبك حنيفة، كمالؾ، كأحمد في ركاية كما في شرح 

سنة، كقاؿ محمد بف الحسف كأحمد في  قاؿ: ألنو لـ ترد بو  (ِٖٓ/ِاإلحياء لمزبيدم )
ركاية: ال تكره، لما ركل عف ابف عمر أنو أكصى أف يقرأ عمى قبره كقت الدفف بفكاتح سكرة 

: ىذا األثر عف ابف عمر ال يصح سنده إليو، كلك صح -أم األلباني -البقرة كخكاتميا. قمت
ياؾ فبل يدؿ إال عمى القراءة عند الدفف ال مطمقا كما ىك ظاىر، ف عميؾ أييا المسمـ بالسنة، كا 

ف رآىا الناس حسنة، فإف " كؿ بدعة ضبللة"  .(ِ)....." كما قاؿ (ُ)كالبدعة، كا 
 . تتسبب في تحريـ أشياء أحٌميا ا لممسمميف.ِ

مثاؿ ذلؿ حديث:" الدنيا حراـ عمى أىؿ اآلخرة، كاآلخرة حراـ عمى أىؿ الدنيا، 
". فقد قاؿ األلباني رحمو ا بأنو "مكضكع"، كقاؿ: "حرم كالدنيا كاآلخرة حراـ عمى أىؿ ا

بمف ركل ىذا الخبر أف يككف غير ثقة، بؿ ىك كذاب أشر، فإنو خبر باطؿ ال يشؾ في ذلؾ 
عمى المؤمنيف أىؿ اآلخرة ما أباحو ا تعالى ليـ   مؤمف عاقؿ، إذ كيؼ يحـر رسكؿ ا

ـَُؽْؿ َمو ِِف األَْرِض ََجِقًعو[عز كجؿ  مف التمتع بالدنيا كطيباتيا كما في قكلو َـِّذي َخَؾَؼ   ]ُهَق ا

ـَ كقكلو:  {29}البؼرة: ِذي ْزِق ُؾْؾ ِهَل ـِؾَّ ـَ اـرِّ َـّتِل َأْخَرَج ـِِعَبوِدِه َواـطَّقَِّبوِت ِم َم ِزيـََي اهللِ ا ـْ َحرَّ ]ُؾْؾ َم

ْكَقو َخوـَِصًي َيْقَم اـِؼَقومَ  ُؾ اآلََيوِت ـَِؼْقٍم َيْعَؾُؿقَن[َآَمـُقا ِِف اََلَقوِة اـدُّ ، ثـ { 32}األعراف: ِي َؿَذـَِؽ ُكَػصِّ
قاؿ: "كالذم أراه أف كاضع ىذا الحديث ىك رجؿ صكفي جاىؿ أراد أف يبث في المسمميف 
بعض عقائد المتصكفة الباطمة التي منيا تحريـ ما أحؿ ا بدعكل تيذيب النفس، كأف ما 

اؼ في ذلؾ حتى جاء ىؤالء يستدرككف عمى خالقيـ سبحانو جاء بو الشارع الحكيـ غير ك

                                                           

 . َِِْتخفيؼ الصبلة كالخطبة، ح/  ُْ( صحيح مسمـ، ؾ الجمعة باب ُ)
 .َٓح/ ُِٖ/ُاألحاديث الضعيفة كالمكضكعة لؤللباني ( سمسمة ِ)



 

-ْٕٗ- 

كتعالى!، كمف شاء أف يطمع عمى ما أشرنا إليو مف التحريـ فميراجع كتاب"تمبيس إبميس" 
 .(ُ)لمحافظ أبي الفرج بف الجكزم ير العجب العجاب"

 . تمبس عمى الناس في دينيـ.ّ
مف آثار،  عف النبي  ذلؾ أف كثيرنا مف ىذه األحاديث الكاىية تعارض ما صح

كما شرعو مف شرائع، مف ذلؾ حديث:" مف أحدث كلـ يتكضأ فقد جفاني، كمف تكضأ كلـ 
يصؿ فقد جفاني، كمف صمى كلـ يىٍدعيني فقد جفاني، كمف دعاني فمـ أجبو فقد جفيتو، كلست 

دٌؿ برب جاؼ". فقد حكـ عميو الصغاني كغيره بالكضع، كعمؽ عميو األلباني قائبلن: "مما ي
 ضكء إنما ذلؾ مف المستحبات،عمى كضعو أف الكضكء بعد الحدث، كالصبلة بعد الك 
كما ال  ال يقاؿ في األمكر المستحبةكالحديث يفيد أنيما مف الكاجبات لقكلو:"فقد جفاني" كىذا 

 . (ِ)يخفى"
كمثاؿ آخر ىك حديث: "مف حج البيت كلـ يزرني فقد جفاني". فقد حكـ بكضعو ابف 

، كالزركشي، كالشككاني، كقاؿ األلباني:" كمما يدؿ عمى (ْ)كالذىبي، كالصغاني ،(ّ)تيمية
يككف  مف الكبائر إف لـ يكف كفرا، كعميو فمف ترؾ زيارتو  كضعو أف جفاء النبي 

مرتكبا لذنب كبير كذلؾ يستمـز أف الزيارة كاجبة كالحج كىذا مما ال يقكلو مسمـ، ذلؾ ألف 
ف كانت مف ال زيارتو  قربات فإنيا ال تتجاكز عند العمماء حدكد المستحبات، فكيؼ يككف كا 

 .(ٓ)كمعرضا عنو؟!"  تاركيا مجافيا لمنبي 
يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو ا:" ىذا لـ يركه أحد مف أىؿ العمـ بالحديث 

كمعناه مخالؼ لئلجماع فإف جفاء الرسكؿ مف الكبائر بؿ  بؿ ىك مكضكع عمى رسكؿ ا 
ىك كفر كنفاؽ بؿ يجب أف يككف أحب إلينا مف أىمينا كأمكالنا كما قاؿ: "كالذم نفسى بيده ال 
يؤمف أحدكـ حتى أككف أحب إليو مف كالده ككلده كالناس أجمعيف"، كأما زيارتو فميست كاجبة 

                                                           

 .ِّ، ح/َُٔ -َُٓ/ُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة لؤللباني ُ)
 .ْْح/ ُُٗ/ُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة لؤللباني ِ)
 .ِٓ/ِٕ( مجمكع الفتاكل ّ)
  .ِٓح/  ّْ( المكضكعات لمصغاني ص ْ)
 .ْٓح/ ُُٗ/ُكالمكضكعة لؤللباني  ( سمسمة األحاديث الضعيفةٓ)
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نما األمر المكجكد في الكتاب  بإتفاؽ المسمميف بؿ ليس فييا أمر في الكتاب كال في السنة كا 
 .(ُ)السنة بالصبلة عميو كالتسميـ فصمى ا عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميما كثيرنا"ك 
 . رٌد األحاديث الصحيحة لمعارضتيا األحاديث المكضكعة كالكاىية.ْ

حيث يدفع التعصب ببعض الناس إلى اعتقاد صحة ىذه األحاديث المكضكعة، 
 إذا عارضت األحاديث الكاىية.كيدفعيا التعصب اليكل إلى رد الصحيح مف األحاديث 

مثاؿ ذلؾ حديث "سرعة المشي تذىب بياء المؤمف"، فقد حكـ عميو األلباني 
في مشيو،  بقكلو:"منكر جدنا" كقاؿ: "كيكفي في رد ىذا الحديث أنو مخالؼ ليدم النبي 

سريع المشي كما ثبت ذلؾ عنو في غير ما حديث، كركل ابف سعد في الطبقات  فقد كاف 
 لشفاء بنت عبد ا أـ سميماف قالت: كاف عمر إذا مشى أسرع.عف ا

كلعؿ ىذا الحديث مف افتراء بعض المتزىديف الذيف يركف أف الكماؿ أف يمشي 
ا! كىذه الصفة ليست مرادة قطعنا بقكلو تعالى:  ]َوِطَبوُد المسمـ متباطئنا متماكتنا كأف بو مرضن

ـَ َيْؿُشقَن َطَذ ا َـِّذي ـِ ا ْْحَ ـُقا َسََلًمو[اـرَّ ، قاؿ  {63}الػرقان: ألَْرِض َهْقًكو َوإَِذا َخوَصَبُفُؿ اجَلوِهُؾقَن َؾو
الحافظ ابف كثير في تفسيرىا: )ىكننا: أم بسكينة ككقار مف غير جبرية كال استكبار، كقكلو 

تكبار كال ، فأما ىؤالء فإنيـ يمشكف بغير اس {18}لؼامن: :] َوََل َْتِْش ِِف األَْرِض َمَرًحو[تعالى
مرح كال أشر كال بطر، كليس المراد أنيـ يمشكف كالمرضى تصنعنا كرياء، فقد كاف سيد كلد 
آدـ عميو الصبلة كالسبلـ إذا مشى كأنما ينحط مف صبب ككأنما تطكل األرض لو، كقد كره 
بعض السمؼ المشي بتضعؼ، حتى ركل عف عمر أنو رأل شابنا يمشي ركيدنا، فقاؿ: ما 

نما المراد بالؾ أأنت  مريض؟ قاؿ: ال يا أمير المؤمنيف، فعبله بالدرة كأمره أف يمشي بقكة، كا 
 .(ّ)...."(ِ)باليكف ىنا: السكينة كالكقار(

 . فساد عقيدتو كبخاصة في األمكر الغيبية. ٓ
مف ذلؾ حديث:"ال ميدٌم إال عيسى". فقد حكـ عميو جمع مف العمماء بالضعؼ 

األلباني قائبلن: "كىذا الحديث تستغمو الطائفة القاديانية في الدعكة الشديد كالنكارة، كعمؽ عميو 

                                                           

  .ِٔ-ِٓ/ِٕ( مجمكع الفتاكل ُ)
 .َِّ-ُّٗ/َُ( تفسير ابف كثير ِ)
 .ٓٓح/ ُّٖ-ُّٕ/ُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة لؤللباني ّ)
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: ميرزا غبلـ أحمد القادياني الذم ادعى النبكة، ثـ ادعى أنو ىك عيسى بف  لنبييـ المزعـك
مريـ المبشر بنزكلو في آخر الزماف، كأنو ال ميدم إال عيسى بناء عمى ىذا الحديث المنكر، 

يف مف ذكم األحبلـ الضعيفة، شأف كؿ دعكة باطمة ال تعدـ مف كقد راجت دعكاه عمى كثير 
يتبناىا كيدعك إلييا، كقد ألفت كتب كثيرة في الرد عمى ىؤالء الضبلؿ، كمف أحسنيا رسالة 
األستاذ الفاضؿ المجاىد أبي األعمى المكدكدل رحمو ا في الرد عمييا، ككتابو اآلخر الذم 

بيف فييما حقيقة القاديانييف، كأنيـ مرقكا مف ديف المسمميف  صدر أخيرا بعنكاف "البيانات" فقد
 .(ُ)بأدلة ال تقبؿ الشؾ، فميرجع إلييما مف شاء"

 . ترؾ االحتجاج بحديثو في الدنيا لؤلبد.ٔ
حيث تقرر في عمـ الجرح كالتعديؿ رٌد أحاديث ركاة المرتبة الرابعة كالخامسة  

منيا ضعفو الشديد، كاتيامو بالكذب، ككضعو  كالسادسة مف مراتب التجريح ألسباب متعددة
لؤلحاديث الكثيرة. كمف تأمؿ كتب الرجاؿ يجد آالؼ الركاة الذيف حكـ العمماء برد حديثيـ، 

 كترؾ االحتجاج بيا، كعدـ صبلحيتيا لبلعتبار أبدنا.
 . سقكط منزلتو بيف الناس كانحطاط قدره.ٕ

األمر الذم حداىـ ألف يتشددكا في لمحديث النبكم في نفكس العمماء مكانة خاصة،  
ركاة األحاديث الكاىية ككاضعي األحاديث المكذكبة، فحاربكىـ كحطكا قدرىـ كأسقطكا منزلتيـ 

 بيف الناس، فانظر إلى عباراتيـ الجارحة في حقيـ:
إسماعيؿ بف زياد: قاؿ فيو ابف حباف:"شيخ دجاؿ، ال يحٌؿ ذكره في الحديث إال عمى  -

 .(ِ)سبيؿ القدح فيو"
بكر بف زياد الباىمي: قاؿ فيو ابف حباف:" شيخ دجاؿ يضع الحديث عمى الثقات، ال يحؿ  -

 .(ّ)ذكره في الكتب إال عمى سبيؿ القدح فيو"
حراـ بف عثماف السممى األنصارم: قاؿ فيو الشافعي:" الحديث عف حراـ بف عثماف  -

 .(ْ)حراـ"
                                                           

 .ٕٕح/ ُٕٔ/ُ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة لؤللباني ُ)
 .ُِٗ/ُ( المجركحيف البف حباف ِ)
 .ُٕٗ-ُٔٗ/ُالبف حباف  ( المجركحيفّ)
 .ِٗٔ/ُ نفسو( ْ)



 

-ٕٕٗ- 

بيف أف أدخؿ الجنة كبيف أف ألقى عبد ا بف محرر: قاؿ فيو ابف المبارؾ:" لك خيرت  -
عبدا بف محرر الخترت أف ألقاه ثـ أدخؿ الجنة، فمما رأيتو كانت بعرة أحب إلى 

 .(ُ)منو"
 . استكجاب العقكبة البدنية لو.ٖ

كىىا،  سيئؿ العبٌلمة ابف حجر الييتمٌي عف خطيبو ينقيؿ األحاديثى مف غٍير أف يعزي
ذكره في خيطبتو مف األحاديث مف غير أف يبٌيف ركاتيا ىؿ يجكز لو ذلؾ؟، فأجاب "بأٌف ما 

أك مىٍف ذكرىا جائزه ًبشىٍرًط أٍف يككفى مف أٍىًؿ المعرفًة في الحديًث، أك ينقيمييا مف كتاًب مؤٌلفو 
كذلؾ، كأٌما االٍعتمادي في ركايًة األحاديًث ًبميجٌرًد رٍؤيًتيىا في كتابو لٍيس مؤٌلفو كذلؾ فبل 

عيٌزرى عميو التعزير الشديد، كىذا حاؿ أكثر الخطباء فإنيـ بمجرد رؤيتيـ  يجكز، كمف فىعىموي 
خطبة فييا أحاديث حفظكىا كخطبكا بيا مف غير أف يعرفكا أف لتمؾ األحاديث أصبلن أـ ال، 
فيجب عمى حكاـ كؿ بمد أف يزجركا خطباءىا عف ذلؾ، كيجب عمى حكاـ بمد ىذا الخطيب 

 .(ِ)منعو مف ذلؾ إف ارتكبو"
كيقكؿ أبك العباس السراج: شيدت محمد بف إسماعيؿ البخارم كدفع إليو كتاب مف 
ابف كراـ يسألو عف أحاديث منيا حديث الزىرم عف سالـ عف أبيو مرفكعنا: اإليماف ال يزيد 
كال ينقص؟، فكتب محمد بف إسماعيؿ البخارم عمى ظير كتابو: "مف حدث بيذا استكجب 

. كقيؿ البف عيينة: ركل معمى بف ىبلؿ عف ابف أبي (ّ)"الضرب الشديد كالحبس الطكيؿ
نجيح عف مجاىد عف عبد ا قاؿ:"التقنع مف أخبلؽ األنبياء"، فقاؿ ابف عيينة:"إف كاف 

 . (ْ)المعمى يحدث بيذا الحديث عف ابف أبي نجيح ما أحكجو أف تضرب عنقو"
 :المطمب الثاني: خطر الحاديث الواىية عمى المسمم في اآلخرة

كما أف لؤلحاديث الكاىية خطر كبير في حياة المسمـ في الدنيا، كذلؾ فإف ىناؾ 
خطر كبير يخشى أف يقع فيو اإلنساف المسمـ في الدار اآلخرة عندما يحاسب اإلنساف عمى 

                                                           

 .ٕٔ/ُ السابؽ( ُ)
 .ِّ( الفتاكل الحديثية لمييثمي ص ِ)
 .ّْٓ/ٓ( لساف الميزاف البف حجر ّ)
 .ْٕٔ/ٔ( ميزاف االعتداؿ لمذىبي ْ)



 

-ٕٖٗ- 

الصغير كالكبير، فاألمر ال يقؼ عمى خطر ىذه األحاديث عمى حياة المسمـ في الدنيا بؿ 
صؿ بو إلى العذاب في اآلخرة، كسنعرض بعض األخطار التي إف األمر يتعدل ذلؾ لي

يخشى مف تعرض المسمـ ليا في اآلخرة إف ترؾ لنفسو المجاؿ لمعمؿ باألحاديث الكاىية مف 
 الضعيفة كالمكضكعة.

 . الخشية عميو مف تقحـ نار جينـ:ُ
 .(ُ)المتكاتر:"مف كذب عمٌي متعمدنا فميتبٌكأ مقعده مف النار" لحديث النبي 

كلقد عٌد اإلماـ األصمعي رحمو ا مجٌرد المحف في الحديث كاؼو في دخكؿ المرء 
في كعيد الحديث السابؽ فقاؿ:"أخكؼ ما أخاؼ عمى طالب العمـ، إذا لـ يعرؼ النحك، أف 
يدخؿ في قكلو عميو الصبلة كالسبلـ: )مف كذب عمٌي متعمدنا فميتبكأ مقعده مف النار(، ألنو 

 .(ِ)يكف يمحف، فميما لحف الراكم فقد كذب عميو"عميو السبلـ لـ 
 يـك القيامة: . الخكؼ مف أف يككف خصمو النبي ِ

عف أبي بكر بف خبلد قاؿ: قمت ليحيى بف سعيد القطاف: أما تخشى أف يككف 
ىؤالء الذيف تركت حديثيـ خصماءؾ عند ا تعالى؟ قاؿ: "ألف يككف ىؤالء خصمائي أحب 

 .(ّ)، يقكؿ: لـ حدثت عني حديثا ترل أنو كذب" رسكؿ ا  إلي مف أف يككف خصمي
 . عدـ قبكؿ األعماؿ التي قامت عمى أحاديث مكضكعة ككاىية لـ تثبت.ّ

 .(ْ):"مف أحدث في أمرنا ما ليس منو فيك رد"لحديث النبي 
 . كقكعو في اإلثـ.ْ

ككنو قاؿ النككم في شرح مسمـ:" يحـر ركاية الحديث المكضكع عمى مف عرؼ 
مكضكعا أك غمب عمى ظنو كضعو فمف ركل حديثا عمـ أك ظف كضعو كلـ يبيف حاؿ 

                                                           

( أخرجو البخارم كمسمـ، صحيح البخارم كتاب أحاديث األنبياء باب ما ذكر عف بني إسرائيؿ، ُ)
 .ْ  ، ح/ مسمـ باب في التحذير مف الكذب عمى رسكؿ ا  ، صحيح ِِّٗ ح/

 .ُْٗ/ِ( عمدة القارم لمعيني ِ)
 .ْْ( الكفاية في عمـ الركاية لمخطيب ص ّ)
( أخرجو البخارم في صحيحو كتاب الصمح باب إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد، ْ)

 . ُِٕٓ ح/



 

-ٕٗٗ- 

ركايتو كضعو فيك داخؿ في ىذا الكعيد مندرج في جممة الكاذبيف عمى رسكؿ ا صمى ا 
عميو ك سمـ كيدؿ عميو أيضا الحديث السابؽ:"مف حٌدث عنى بحديث يرل أنو كذب فيك أحد 

اؿ العمماء ينبغي لمف أراد ركاية حديث أك ذكره أف ينظر فاف كاف ، كليذا ق(ُ)الكاذبٍيف"
كذا أك فعمو أك نحك ذلؾ مف صيغ الجـز كاف كاف  صحيحا أك حسنا قاؿ رسكؿ ا 

ضعيفا فبل يقؿ قاؿ أك فعؿ أك أمر أك نيى كشبو ذلؾ مف صيغ الجـز بؿ يقكؿ ركل عنو 
أك يقاؿ أك بمغنا كما أشبيو كا سبحانو كذا أك جاء عنػو كذا أك يركل أك يذكر أك يحكى 

 . (ِ)أعمـ"
 كقاؿ األلباني رحمو ا: في كعيد راكم األحاديث الكاىية.

"إنني أجد لزامان عمي أف ألفت نظر إخكاني المسمميف أف مف الفتف التي أصابت 
شاعتيا عمى النا -أكثرىا ضعيفة  -كثيران مف المسمميف: ركايتيـ بعض األحاديث  س في ، كا 

، حتى أكصؿ بعضيا مىف ال عمـ عنده إلى المسمميف في أمريكا كغيرىا  -نشرات خاصة 
كيذا  -مف ببلد الكفر ، كسيئمت عف الكثير منيا مف ىناؾ أك غيرىا مف مختمؼ الببلد 

الحديث ؛ فإنو ال يجكز ركايتيا كنشرىا بيف الناس إال بعد أف يتحققكا مف ثبكتيا عف النبي 
 ال دخمك  .(ّ):"مف كذب عمي متعمدان ؛ فميتبكأ مقعده مف النار"ا في كعيد قكلو ، كا 

 المعحث الثاني
 الحاديث الواردة في الفتن والمالحم

 المطمب الول: تاريف الفتن والمالحم لغة واصطالًحا:
 تاريف الفتن لغة واصطالًحا:

يدؿُّ عمى ابتبلء  اٍلًفتىًف في المغة: قاؿ ابف فارس: الفاء كالتاء كالنكف أصؿه صحيح
كاختبار. مف ذلؾ الًفٍتنة. يقاؿ: فتىٍنتي أفًتفي فىٍتنان. كفىتىٍنتي الٌذىبى بالٌنار، إذا امتحنتىو. كىك 
مفتكفه كفىًتيف. كالفىتَّاف: الشَّيطاف. كيقاؿ: فتنو كأٍفتىنىو. قاؿ األىزىرم كغيره: ًجماعي معنى الًفٍتنة 

                                                           

 .ٖ( صحيح مسمـ، المقٌدمة، ص ُ)
 .ُٕ/ُككم عمى صحيح مسمـ ( شرح النِ)
 .ِّٖ/ُّ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ّ)



 

-ََٖ- 

صميا مٍأخكذ مف قكلؾ فتىٍنتي الفضة كالذىب ًإذا أىذبتيما بالنار االبتبلء كاالٍمًتحافي كاالختبار كأى 
ٍكدىتيو  .(ُ)لتميز الردمء مف الجيًّْد كفي الصحاح ًإذا أىدخمتو النار لتنظر ما جى

 كقد كردت الفتنة في كتاب ا بعدة معاف عمى النحك التالي:
ـُقَن[في قكلو تعالى:  ركفى كا بذنكبيـ. {13لذاريات:}ا ]َيْقَم ُهْؿ َطَذ اــَّوِر ُيْػَت  قاؿ ييقىرَّ

ـَوَهو ؽِْتـًَي ـِؾظَّودَِِع[: كقكلو  و َجَعْؾ ػات: ]إِكَّ أم ًخٍبرىةن كمعناه أىنيـ أيٍفًتنكا  {63}الصَّ
قُّـك ككذَّبكا بككنيا كذلؾ أىنيـ لما سمعكا أىنيا تخرج في أىصؿ الجحيـ قالكا الشجر  بشجرة الزَّ

 ار فكيؼ يىٍنبيت الشجري في النار؟ فصارت فتنة ليـ.يىٍحتىًرؽي في الن
ـَو َمَع اـَؼْقِم اـظَّودَِِع[:  كقكلو  َعْؾ ـَو ََل ََتْ يقكؿ ال تيٍظًيٍرىيـ   {47}األعراف: ]َربَّ

 عمينا فييٍعجبيكا كيظنكا أىنيـ خير منا فالًفٍتنة ىينا ًإعجاب الكفار بكفرىـ.
 { 13}الذاريات: ]َيْقَم ُهْؿ َطَذ اــَّوِر ُيْػَتـُقَن[عز كجؿ  كالفىٍتفي اإًلٍحراؽي كمف ىذا قكلو

ٍعنىى اٍلكيٍفًر كىمىا ًفي قىٍكلو تىعىالىى:  تىٍأًتي اٍلًفٍتنىةي ًبمى قكف بالنار، كى ]َوَؾوتُِؾقُهْؿ َحتَّك ََل َتُؽقَن أىم ييٍحرى

ًة كىمى  {39}األنػال: ؽِْتـٌَي[ ٍعنىى اٍلفىًضيحى ـْ ُيِرِد اهللُ ؽِْتـََتُف[ا ًفي قىٍكلو تىعىالىى: ، كىمىا تىٍأًتي ًبمى  ]َوَم

 .  {41}املائدة:
 استخداـ لفظ فتة في السنة النبكية كمعانييا:

 "فتاف مف أبنية المبالغة في الفتنة.(ِ)كمنو الحديث "أفتاف أنت يا معاذ؟"
نكـ تفتنكف في القبكر"  لفتنة يريد مسألة منكر كنكير مف ا (ّ)كفي حديث الكسكؼ "كا 

 االمتحاف كاالختبار. 
 كقد كثرت استعاذتو مف فتنة القبر كفتنة الدجاؿ كفتنة المحيا كالممات كغير ذلؾ.

أم ممتحنا يمتحنو ا بالذنب ثـ يتكب ثـ يعكد (ْ)كمنو الحديث "المؤمف خمؽ مفتنا"
. كفي حديث عمر ثـ يتكب يقاؿ: فتنتو أفتنو فتنان كفتكنان إذا امتحنتو، كيقاؿ فييا أفتنتو أيضان 

                                                           

 .ُّٕ/ُِ( لساف العرب ُ)
 ُِْ/ُصحيح البخارم ،كتاب األذاف أبكاب صبلة الجماعة كاإلمامة، باب مف شكا إمامو إذا طكؿ  ( ِ)

 . َٕٓ ح/
 . ُُٖ ح/ ْٖ/ُقؿ، صحيح البخارم، كتاب الكضكء باب مف لـ يتكضأ إال مف الغشي المث ( ّ)
 . َُُُٖح/ َُٓ/ٗالمعجـ الكبير لمطبراني  ( ْ)



 

-َُٖ- 

أنو سمع رجبل يتعكذ مف الفتف فقاؿ: "أتساؿ ربؾ أف ال يرزقؾ أىبلن كال ماالن" تأكؿ قكؿ ا 
ـُُؽْؿ َوَأْوََلُدُؿْؿ ؽِْتـٌَي[:تعالى ََم َأْمَقا  .(ُ)، كلـ يرد فتف القتاؿ كاالختبلؼ {15}التغابن: ]إِكَّ

 د في أمريف اثنيف:كخبلصة ما تقٌدـ فإننا نبلحظ أف مفيـك الفتنة يتحد
 األكؿ: االمتحاف كاالبتبلء كاالختبار.

 .(ِ)الثاني: االختبلؼ كالتتازع، كما يترتب عنيما مف فيرقة كاقتتاؿ
ككثيرنا ما تقترف الفتف بأشراط الساعة، كيشيد ليذا صنيع البخارم كمسمـ في 

 .(ّ)صحيحييما
 تاريف المالحم لغة واصطالًحا:

ممحمة، كىي كما قاؿ ابف األثير:"ىي الحرب كمكضع المبلحـ في المغة ىك جمع 
، كقاؿ ابف منظكر: "الكقعة العظيمة (ٓ)، كقاؿ الجكىرم: "الكقعة العظيمة في الفتف"(ْ)القتاؿ"

 .(ٔ)القتؿ، كقيؿ: مكضع القتاؿ"
 كىذه األقكاؿ تجعؿ لممبلحـ مفيكميف كاضحيف:
ا الباب باعتبار قكلؾ: لحـ بالمكاف األكؿ: مكضع القتاؿ: كيككف اشتقاؽ لفظ الممحمة في ىذ

يمحـ لحمنا أم: نشب بالمكاف، كألحـ بو: أقاـ
(ٕ). 

الثاني: ىك الحرب العظيمة القتؿ، أك الكقعة ذات القتاؿ الشديد، كتككف بيذا االعتبار مشتقة 
، أك مف المحـ (ٖ)مف المحمة، الشتباؾ الناس كاختبلطيـ فييا كاشتباؾ لحمة الثكب بالسدم

 ، قاؿ في تاج العركس نقبلن عف ابف األعرابي: "الممحمة؛ حيث (ٗ)ـك القتمى فيياػػػػػػػػرة لحػػػػػػػػػلكث
                                                           

 .ٕٕٕ/ّ(  النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير ُ)
 .ِٖ/ِٕ(  فقو الفتف لئلدريسي ص ِ)
 .ُّ(  المصدر السابؽ ص ّ)
 .ْٗٓ/ْ(  النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير ْ)
  .َِِٕ/ٓ(  الصحاح لمجكىرم ٓ)
 .ّٕٓ/ُِ(  لساف العرب البف منظكر ٔ)
 .ّٕٓ/ُِ نفسو(  ٕ)
  .ِّٗ/ْ(  النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثر ٖ)
 .ْٗٓ/ْ نفسو(  ٗ)



 

-َِٖ- 

 .(ُ)يقاطعكف لحكميـ بالسيكؼ"
كعميو "فيككف لفظ المبلحـ مقتصرنا عمى القتاؿ الذم ينشب بيف المسمميف كالكفار 

، كىذا ما ذىب (ِ)بعض"كيختص لفظ الفتف بما يقع مف بأس بيف المسمميف بمقاتمة بعضيـ ل
ذىب إليو صاحب عكف المعبكد لما قاؿ:"فالمراد بالفتنة قتاؿ بعض المسمميف مع بعض، 

 .(ّ)كبالمبلحـ قتاؿ المسمميف مع الكفار"
 المطمب الثاني: تخريج مجموعة من الحاديث الواىية في الفتن والمالحم:
ية مف الضعيفة في ىذا المطمب سيقـك الباحثاف بجمع جممة مف األحاديث الكاى

كالضعيفة جدنا كالمكضكعة مع تخريجيا تخريج مختصر مف مصدر أصمى أك أكثر حسب 
الحاجة كحسب ما تـ النص عميو في منيج البحث كمف ثـ الحكـ عمى ىذه األحاديث كبياف 
سبب الضعؼ، مع العمـ أنو لـ يتـ استقصاء كؿ األحاديث الكاىية في الفتف كالمبلحـ كذلؾ  

لبحث يقتضي االختصار، في جمع األحاديث، ألنو اليدؼ مف ىذا الجمع ألف ىذا ا
االستفادة مف ىذه األحاديث لبياف أثرىا عمى ديف المسمـ كدنياه في المطمب التالي بإذف ا 

 تعالى، مع العمـ بأنو سيتـ ترقيـ األحاديث ترقيمنا تسمسمينا عمى ما سيأتي:
رؾ: أخبرني محمد بف المؤمؿ بف الحسف، ثنا ( : قاؿ الحاكـ في المستدُحديث رقـ )

الفضؿ بف محمد بف المسيب، ثنا نعيـ بف حماد، ثنا يحيى بف سعيد، ثنا الكليد بف عياش، 
أخك أبي بكر بف عياش، عف إبراىيـ، عف عمقمة، قاؿ: قاؿ ابف مسعكد رضي ا عنو: قاؿ 

مف المدينة، كفتنة بمكة، كفتنة : " أحذركـ سبع فتف تككف بعدم: فتنة تقبؿ لنا رسكؿ ا 
تقبؿ مف اليمف، كفتنة تقبؿ مف الشاـ، كفتنة تقبؿ مف المشرؽ، كفتنة تقبؿ مف المغرب، كفتنة 
مف بطف الشاـ كىي السفياني " قاؿ: فقاؿ ابف مسعكد: " منكـ مف يدرؾ أكليا، كمف ىذه 

نة مف قبؿ طمحة كالزبير، األمة مف يدرؾ آخرىا "، قاؿ الكليد بف عياش: " فكانت فتنة المدي
 ة مكة فتنة عبد ا بف الزبير، كفتنة الشاـ مف قبؿ بني أمية، كفتنة المشرؽ مف قبؿ ػػػػػػػػػػػػكفتن

                                                           

  .ٔٓ/ٗ(  تاج العركس لمزبيدم ُ)
 .ّّ-ِّ( فقو الفتف لئلدريسي ص ِ)
 .ِٕٓ-ِْٕ/ُُ( عكف المعبكد لمعظيـ آبادم ّ)



 

-َّٖ- 

 .(ُ)ىؤالء "" ىذا حديث صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه"
( : قاؿ ابف ماجو في سننو: حدثنا راشد بف سعيد الرممي قاؿ: حدثنا الكليد بف ِحديث رقـ )

ـ، عف الكليد بف سميماف بف أبي السائب، عف عمي بف يزيد، عف القاسـ أبي عبد مسم
: "ستككف فتف يصبح الرجؿ فييا مؤمننا الرحمف، عف أبي أمامة، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا 

كيمسي كافرنا، إال مف أحياه ا بالعمـ"
(ِ). 

ٍعفى ّحديث رقـ ) نىا أىبيك جى ، ثىنىا يىٍحيىى اٍبفي عيٍثمىافى (: قاؿ الحاكـ في المستدرؾ: أىٍخبىرى رو اٍلبىٍغدىاًدمُّ
ٍبًد ا ، عىٍف عى اًبرو ٍمًرك اٍبًف جى ٍرعىةى عى ٍف أىًبي زي ، ثىنىا اٍبفي لىًييعىةى، عى سَّافي ٍبفي غىاًلبو ، ثىنىا حى اًلحو ٍبًف صى

: سىًمٍعتي النًَّبيَّ  ٍنوي، قىاؿى ٍزءو رىًضيى المَّوي عى اًرًث ٍبًف جي : " سىيىكيكفي بىٍعًدم  المًَّو ٍبًف اٍلحى ، يىقيكؿي
ذيكا ًمٍف ًديًنًو ًمثٍ  دنا شىٍيئنا ًإالَّ أىخى ًبًؿ الى ييٍعطيكفى أىحى بىاًرًؾ اإٍلً ـٍ كىمى مىى أىٍبكىاًبًي ًطيفي اٍلًفتىًف عى  .(ّ)مىوي " سىبلى

                                                           

 . ْْٕٖ ح/  ُٓٓ/ْمحاكـ، كتاب الفتف كالمبلحـ، ( المستدرؾ عمى الصحيحيف لُ)
تخريج الحديث:  أخرجو نعيـ بف حماد في الفتف مف طريؽ الكليد بف عياش عف عبد ا بف مسعكد      

 .( ٕٖ ح/  ٓٓ/ُبنحكه. )الفتف لنعيـ بف حماد، تسمية الفتف التي ىي كائنة 
؛ ألف فيو يحيى بف سعيد العطار: ضعيؼ )تقريب الحكـ عمى إسناد الحديث: إسناد ىذا الحديث ضعيؼ    

قؼ عمى ترجمة لو، كالحديث قاؿ فيو الشيخ األلباني ن( كفيو الكليد بف عياش: لـ َّّ/ِالتيذيب 
 (.َُٕٖح/ َّٓ/ْضعيؼ جدنا ) السمسمة الضعيفة 

 . ُّٓٗح/ َُّٓ/ِ( سنف ابف ماجو، كتاب الفتف، باب ما يككف مف الفتف ِ)
أخرجو الدارمي عف الحكـ بف المبارؾ عف الكليد بف مسمـ بو بمثمو )سنف الدارمي، باب تخريج الحديث:  

بف ا(، كأخرجو الطبراني مف طريؽ ىشاـ بف عمار عف الكليد  ّّٖ ح/ َُٗ/ُفي فضؿ العمـ كالعالـ، 
 (. ِٕٔٗ ح/ ِِّ/ٖمسمـ بو بنحكه )المعجـ الكبير لمطبراني 
( ْٗٔ/ُالحديث ضعيؼ؛ لضعؼ عمي بف زيد )تقريب التيذيب  الحكـ عمى إسناد الحديث: إسناد ىذا

بف ابف معيف: عمي بف يزيد عف القاسـ عف أبي أمامة ىي ضعاؼ كميا كقاؿ يعقكب: عمي ا كقاؿ فيو
(  كالحديث قاؿ فيو الشيخ األلباني ضعيؼ ُٕٗ/ُِيزيد كاىي الحديث كثير المنكرات )تيذيب الكماؿ 

 (.ّٔٗٔح/ ُٖٗ/ٖي تعميقو عمى سنف الدارمي، )السمسمة الضعيفة جدنا، كضعفو حسيف سميـ أسد ف
( المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، كتاب معرفة الصحابة رضي ا عنيـ ذكر عبد ا بف الحارث بف ّ)

 . ُْٕٔ ح/: ّْٔ/ّجزء الزبيدم رضي ا عنو 
 = تخريج الحديث: لـ أقؼ عميو إال عند الحاكـ في المستدرؾ. 

 



 

-َْٖ- 

( : قاؿ الطبراني في المعجـ: حدثنا ىاشـ بف مرثد الطبراني، ثنا محمد بف ْحديث رقـ )
عيؿ بف عياش، حدثني أبي، حدثني ضمضـ بف زرعة، عف شريح بف عبيد، عف أبي إسما

: " إف الفتنة ترسؿ، كيرسؿ معيا اليكل كالصبر، مالؾ األشعرم، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا 
 .(ُ)فمف اتبع اليكل كانت قتمتو سكداء، كمف اتبع الصبر كانت قتمتو بيضاء "

تف: حدثنا محمد بف حمير، عف الكضيف بف ( : قاؿ نعيـ بف حماد في الفٓحديث رقـ )
ف الفتنة لما ظيرت في بني  عطاء، أف رسكؿ ا  قاؿ: "جبؿ الخميؿ جبؿ مقدس، كا 

 .(ِ)إسرائيؿ أكحى ا تعالى إلى أنبيائيـ أف يفركا بدينيـ إلى جبؿ الخميؿ "
بف حمداف، ( : قاؿ أبك نعيـ األصبياني في أخبار أصبياف: حدثنا أبك عمرك ٔحديث رقـ )

ثنا الحسف بف سفياف، ثنا إبراىيـ بف الحكراني، ثنا الكليد بف مسمـ، ثنا عنبسة بف عبد 
الرحمف القرشي، عف عبد ا بف أبي األسكد األصبياني، عف ابف عمر، قاؿ: قاؿ رسكؿ 

: "اتقكا أبكاب السمطاف كحكاشييا، فإف أقرب الناس مف أبكاب السمطاف كحكاشييا ا 
                                                                                                                                                    

كـ عمى إسناد الحديث: إسناد ىذا الحديث ضعيؼ جدنا ألف فيو حساف بف غالب متركؾ )لساف الح=  
( باإلضافة إلى أف ابف ُْٗ( كفيو عمرك بف جابر ضعيؼ شيعي )تقريب التيذيب صُِٖ/ُالميزاف 

( إلى غير ذلؾ مف العمؿ في إسناد الحديث، ُّٗلييعة اختمط بعد احتراؽ كتبو )تقريب التيذيب ص
 ( كقد سكت عنو الحاكـ ككذا الذىبئِِ/ُديث قاؿ فيو األلباني ضعيؼ جدنا )السمسمة الضعيفة كالح

 . ّْْٕ ح/  ِْٗ/ّ( المعجـ الكبير لمطبراني ُ)
أخرجو أبك نعيـ ك (   ُٗٔٔ ح/ ْْْ/ِتخريج الحديث: أخرجو الطبراني بو بمثمو )مسند الشامييف  

 (. ّٗٓٔ ح/  ٓ/ُِبمثمو )معرفة الصحابة  األصبياني عف سميماف بف أحمد الطبراني بو
الحكـ عمى إسناد الحديث: إسناد ىذا الحديث ضعيؼ ألف فيو ىاشـ بف مرثد الطبراني قاؿ فيو ابف  

( كقد ركل عف ُِّ/ُحباف: يعتبر حديثو مف غير ركاية عف أبيو ألف أباه ليس بشيء) لساف الميزاف 
ؾ مف عمؿ اإلسناد المكجكدة في ىذا الحديث، كالحديث قاؿ أبيو في ىذا الحديث، باإلضافة إلى غير ذل

 (.ِّ/ٕفيو األلباني: منكر )السمسمة الضعيفة 
 . َٕٔ ح/ ِْٕ/ُ( الفتف لنعيـ بف حماد ِ)

 تخريج الحديث: لـ أقؼ عميو مسندنا إال في ىذا المكضع. 
ف عطاء مات سنة تسع الحكـ عمى إسناد الحديث: إسناد ىذا الحديث ضعيؼ جدنا ألف فيو الكضيف ب 

كىك مف أتباع التابعيف، كالحديث قاؿ  ( فكيؼ يركم عف النبي ِْٓ/َّكأربعيف كمئة )تيذيب الكماؿ 
 (.ِِٔ/ِفيو األلباني: منكر )السمسمة الضعيفة 



 

-َٖٓ- 

مف ا، كمف آثر سمطانا عمى ا جعؿ ا الفتنة في قمبو ظاىرة كباطنة ، كأذىب  أبعدىـ
 .(ُ)عنو الكرع ، كتركو حيراف "

( : قاؿ اإلماـ البييقي في شعب اإليماف: أخبرنا أبك الحسف عمي بف أحمد ابف ٕحديث رقـ )
س، حدثنا سعيد بف عبداف، أخبرنا أحمد بف عبيد الصفار، حدثنا محمد بف عيسى بف أبي إيا

سميماف، عف عبد ا بف دكيف، عف جعفر ابف محمد، عف أبيو، عف جده، عف عمي بف أبي 
: "يكشؾ أف يأتي عمى الناس زماف ال يبقى مف اإلسبلـ قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  طالب، 

إال اسمو، كال يبقى مف القرآف إال رسمو، مساجدىـ عامرة كىي خراب مف اليدل، عمماؤىـ 
 .(ِ)مف تحت أديـ السماء مف عندىـ تخرج الفتنة كفييـ تعكد "شر 

( : قاؿ أبك حاتـ ابف حباف البستي في المجركحيف: كقد ركل ابف البيممانى ٖحديث رقـ )
عف أبيو عف ابف عمر قاؿ: قاؿ النبي عميو الصبلة كالسبلـ: "إذا كاف آخر الزماف كاختمفت 

 .(ّ)ساء"االىكاء فعميكـ بديف أىؿ البادية كالن

                                                           

 . ُِٔٓ ( أخبار أصبياف ألبي نعيـ األصبياني  ح/ُ)
 تخريج الحديث: لـ أقؼ عميو مسندنا إال في ىذا المكضع. 
إسناد ىذا الحديث مكضكع ألف فيو عنبسة بف عبد الرحمف القرشي: متركؾ  الحكـ عمى إسناد الحديث: 

(، كالحديث حكـ عميو األلباني بالكضع )السمسمة ٖٕٓرماه أبك حاتـ بالكضع )تقريب التيذيب ص
 (.ُُٗ/ْالضعيفة 

 . َُٖٗ ح/ ُُّ/ِ( شعب اإليماف لمبييقي ِ)
بي الدنيا مف طريؽ يزيد بف ىاركف عف عبد ا بف دكيف بو بمثمو تخريج الحديث: أخرجو ابف أ 

كأخرجو الداني مف طريؽ بشر بف الكليد عف عبد ا بف دكيف بو بمثمو   (ٖ )العقكبات البف أبي الدنيا ح/
 (. ِّٗ )السنف الكاردة في الفتف لمداني ح/

مى ترجمة لمحمد بف عيسى بف إياس الحكـ عمى إسناد الحديث: إسناد ىذا الحديث ضعيؼ فمـ أقؼ ع 
 (.َُْ/ْباإلضافة إلى أف الحديث قاؿ فيو األلباني ضعيؼ جدنا )السمسمة الضعيفة 

 .ِْٔ/ِ( المجركحيف البف حباف ّ)
 تخريج الحديث: لـ أقؼ عميو مسندنا إال في ىذا المكضع. 

عبد الرحمف البيمماني،  قاؿ  الحكـ عمى إسناد الحديث: إسناد ىذا الحديث ضعيؼ جدنا ألف فيو محمد بف
يتكمـ فيو كقاؿ الدار قطني كغيره ضعيؼ. كقاؿ ابف عدل: كؿ ما  مالبخارم: منكر الحديث كاف الحميد

( كحكـ عميو ُّٔ/ُالتاريخ الكبير  ُٕٔ/ّ)ميزاف االعتداؿ  ى فإف الببلء فيو منونيركيو ابف البيمما
 (.َُّ/ُاأللباني بالكضع )السمسمة الضعيفة 



 

-َٖٔ- 

( : قاؿ اإلماـ الحاكـ في المستدرؾ: أخبرنا أبك عمرك عثماف بف أحمد الدقاؽ ٗحديث رقـ )
بف السماؾ، ببغداد، ثنا إبراىيـ بف الييثـ البمدم، ثنا الحكيـ بف نافع، ثنا عفير بف معداف، ا

ـ : " إف ا ليجرب أحدكقاؿ: قاؿ رسكؿ ا  عف سميـ بف عامر، عف أبي أمامة، 
بالببلء كىك أعمـ بو كما يجرب أحدكـ ذىبو بالنار، فمنيـ مف يخرج كالذىب اإلبريز فذلؾ 
الذم نجاه ا تعالى مف السيئات، كمنيـ مف يخرج كالذىب دكف ذلؾ فذلؾ الذم يشؾ 
بعػض الشؾ، كمنيـ مف يخرج كالذىب األسكد فذلؾ الذم قد افتتف "" ىذا حديث صحيح 

 .(ُ)اإلسناد كلـ يخرجاه "
(: قاؿ اإلماـ الحاكـ في المستدرؾ: حدثنا أبك العباس محمد بف يعقكب، أنبأ َُحديث رقـ )

محمد بف عبد ا بف عبد الحكـ، أنبأ ابف كىب، أخبرني يحيى بف أيكب، عف زباف بف فائد، 
، قاؿ: "ال تزاؿ األمة عمى ، أف رسكؿ ا عف سيؿ بف معاذ بف أنس، عف أبيو 

تظير فييـ ثبلث: ما لـ يقبض منيـ العمـ، كيكثر فييـ كلد الخبث، كيظير شريعة ما لـ 
فييـ السقاركف " قالكا: كما السقاركف يا رسكؿ ا؟ قاؿ: " بشر يككنكف في آخر الزماف تككف 

 تحيتيـ بينيـ إذا تبلقكا التبلعف 
 .(ِ)""ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف، كلـ يخرجاه "

                                                           

 . ْٕٗٗ ح/ ُّٓ/ْكتاب الرقاؽ،  المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، (ُ)
تخريج الحديث: أخرجو الطبراني مف طريؽ أبك زيد الحكطي عف عفير بف معداف بو بمثمو )المعجـ  

كأخرجو البييقي مف طريؽ محمد بف سيؿ التميمي عف  الحكيـ   .(ٕٔٓٓ ح/: ُٔٔ/ٖالكبير لمطبراني 
 (. ِْٓٗ ح/ ُُٖ/ٕب اإليماف لمبييقي بف نافع بو بمثمو )شعا
(  ِٖٔضعيؼ ألف فيو عفير بف معداف ضعيؼ )تقريب التيذيب ص هالحكـ عمى إسناد الحديث: إسناد 

 (.ٕٗٔ/َُكالحديث قاؿ فيو األلباني: ضعيؼ جدا، )السمسمة الضعيفة كالمكضكعة  
 . ّْٖٔ ح/ ْْْ/ْ( المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، كتاب الفتف كالمبلحـ ِ)

   ّْٗ/ٗتخريج الحديث: أخرجو اإلماـ أحمد مف طريؽ ابف لييعة عف زباف بف فائد )مسند أحمد بف حنبؿ 
 (. ُِّٓٓ ح/
الحكـ عمى إسناد الحديث: إسناد ىذا الحديث منكر كما حكـ عميو الشيخ األلباني )السمسمة الضعيفة  

مع صبلحو كعبادتو، كأحاديثو مناكير ( ألف فيو زباف بف فائد: ضعيؼ الحديث ِْْ/ُكالمكضكعة 
 (.ِِٖ/ٗ، تيذيب التيذيب ّّْ)تقريب التيذيب ص



 

-َٖٕ- 

الحارث بف أبي أسامة في مسنده: حدثنا عبد الرحيـ بف كاقد ، ثنا  ( : قاؿُُحديث رقـ )
مسعدة بف صدقة أبك الحسيف ، ثنا سفياف الثكرم ، عف أبيو ، عف الربيع بف خثيـ ، عف 

: " سيأتي عمى الناس زماف تحؿ فيو العزبة ، كال عبد ا بف مسعكد قاؿ: قاؿ رسكؿ ا 
نو مف شاىؽ إلى شاىؽ أك مف جحر إلى جحر كالطائر يسمـ لذم ديف دينو إال مف فر بدي

يفر بفراخو ككالثعمب بأشبالو " ، ثـ قاؿ: " ما أتقاه في ذلؾ الزماف راع أقاـ الصبلة بعمـ يقيـ 
الصبلة كيؤتي الزكاة كيعتزؿ الناس إال مف خير ، كلمائة شاة عفراء أرعاىا بسمع أحب إلي 

 .(ُ)ككذا" مف ممؾ بني النضير ، كذلؾ إذا كاف كذا
( : قاؿ اإلماـ الحاكـ في المستدرؾ: حدثني محمد بف صالح بف ىانئ، ُِحديث رقـ )

حدثني أبك الفضؿ محمد بف الحسيف القطاف، ثنا محمد بف مقاتؿ المركزم، ثنا يكسؼ بف 
: " يككف في قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  عطية ككاف مف أىؿ السنة، عف ثابت، عف أنس، 

 .(ِ)ياؿ كقراء فسقة"آخر الزماف عباد ج
( : قاؿ الطبراني في المعجـ األكسط: حدثنا عمي بف محمد بف عمي الثقفي ُّحديث رقـ )

البغدادم قاؿ: نا معاكية بف الييثـ بف الرياف الخراساني قاؿ: نا داكد بف سميماف الخراساني 
ف المسيب، قاؿ: نا عبد ا بف المبارؾ، عف سعيد بف أبي عركبة، عف قتادة، عف سعيد ب

                                                           

 . َٕٔ ح/ ّٕٕ/ِمسند الحارث، كتاب الفتف نعكذ با منيا، باب شدة الزماف  ( ُ)
 ُُٖ/ِتخريج الحديث: أخرجو أبك نعيـ مف طريؽ الحارث بف أبي أسامة بو بمثمو )حمية األكلياء  

 (.ُّٕٔح/
عمى إسناد الحديث: إسناد ىذا الحديث منكر ألف فيو عبد الرحيـ بف كاقد قاؿ الخطيب: في حديثو  الحكـ 

( كلـ أقؼ عمى ترجمة لمسعدة بف صدقة ُٕٔ/ٓمناكير ألنيا عف ضعفاء كمجاىيؿ )لساف الميزاف 
 (.ِٖٔ/ٕشيخو فيك مف مناكيره، كقد ذىب األلباني إلى القكؿ أنو منكر )السمسمة الضعيفة 

 . ْٕٓٗ ح/ ِْٓ/ُٖ( المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، كتاب الرقاؽ، ِ)
بف اتخريج الحديث: أخرجو البييقي مف طريؽ محمد بف عبد ا الضبي النيسابكرم عف محمد بف صالح  

 ُّٔ/ٓىانئ بو بمثمو، كقاؿ معقبنا: يكسؼ بف عطية كثير المناكير. )شعب اإليماف لمبييقي 
 (.ُّٓ/ّبف حباف )المجركحيف . كأخرجو ا (ْٖٔٔ ح/
الحكـ عمى إسناد الحديث: إسناد ىذا الحديث متركؾ ألف فيو يكسؼ بف عطية: متركؾ )تقريب التيذيب  

 (.ّٗٔ/ُ( كقد حكـ عميو الشيخ األلباني بالكضع )السمسمة الضعيفة كالمكضكعة َُْٗص



 

-َٖٖ- 

: " يككف في آخر الزماف أمراء ظممة، ككزراء فسقة، عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ ا 
كقضاة خكنة، كفقياء كذبة، فمف أدرؾ منكـ ذلؾ الزماف فبل يككنف ليـ جابيا، كال عريفا، كال 

 .(ُ)شرطيا "" ال يركل ىذا الحديث عف قتادة إال بيذا اإلسناد"
اإلماـ ابف حجر في لساف الميزاف في ترجمة محمد بف الحسف بف ( : قاؿ ُْحديث رقـ )

عمي: ككجدت في كتاب معاني األخبار لمكبلباذم خبرنا مكضكعنا حدث بو عف محمد بف 
عمي بف الحسف، عف الحسيف بف محمد بف أحمد، عف إسماعيؿ بف أبي أكيس، عف مالؾ، 

كر خركج الميدم فقد كفر بما عف ابف المنكدر، عف جابر رضي ا عنو رفعو: ""مف أن
أنزؿ عمى محمد، كمف أنكر نزكؿ عيسى فقد كفر بما أنزؿ عمى محمد، كمف لـ يؤمف بالقدر 
خيره كشره فقد كفر بما أنزؿ عمى محمد، فإف جبرائيؿ أخبرني إف ا قاؿ مف لـ يؤمف بالقدر 

 .(ِ)خيره كشره فميتخذ ربا غيرم""
 المعحث الثالث

 ىية في الفتن عمى المسمم في دينو ودنياهأثر الروايات الوا
كسيقـك الباحثاف في ىذا المبحث ببياف أثر األحاديث الكاىية في الفتف كالمبلحـ 
عمى المسمـ في دينو كدنياه في عدة نقاط مع ضرب بعض األمثمة مف األحاديث الكاىية 

 كأقكاؿ العمماء في الحكـ عمييا عمى النحك التالي:

                                                           

    .ِْٕٖ ح/ ِٕٕ/ْ( المعجـ األكسط لمطبراني ُ)
 (.ْٔٓح/ َّْ/ُرجو الطبراني في المعجـ الصغير بو بنحكه )المعجـ الصغير تخريج الحديث: أخ

بف االحكـ عمى إسناد الحديث: إسناد ىذا الحديث ضعيؼ فمـ أقؼ عمى ترجمة لكؿ مف )عمي بف محمد 
عمي الثقفي البغدادم، معاكية بف الييثـ بف الرياف الخراساني، داكد بف سميماف الخراساني، ككذا فقد قاؿ 

 (. ُّٓ/ٕو األلباني: منكر )السمسمة الضعيفة في
 .َُّ/ٓ( لساف الميزاف البف حجر ِ)

 تخريج الحديث: لـ أقؼ عميو مسننا إال في ىذا المكضع.
الحكـ عمى إسناد الحديث: إسناد ىذا الحديث باطؿ فقد ذىب كيكفي إلثبات ىذا ما قالو ابف حجر في 

: ىذا باطؿ )السمسمة الضعيفة النص أف ىذا الخبر مكضكع، كما قالو األلب اني حيث حكـ عميو قائبلن
ّ/َُِ.) 



 

-َٖٗ- 

في الديف . كالتكفير مثبلن: كمف ذلؾ حديث"مف أنكر خركج الميدم فقد  . تكقعو في الغمكُ
كفر بما أنزؿ عمى محمد، كمف أنكر نزكؿ عيسى بف مريـ فقد كفر، كمف أنكر خركج 
الدجاؿ فقد كفر، كمف لـ يؤمف بالقدر خيره كشره فقد كفر، فإف جبريؿ عميو السبلـ 

 قدر خيره كشره فميتخذ ربا غيرم ".أخبرني بأف ا تعالى يقكؿ: مف لـ يؤمف بال
، كالشيخ عبد ا بف (ُ)كىذا الحديث مكضكع، كقد حكـ بكضعو الحافظ ابف حجر

، كقاؿ األلباني باطؿ، كعٌمؽ قائبلن:"اعمـ أف اإليماف بكؿ ما ذكر في ىذا (ِ)الصديؽ الغمارم
اإليماف بو،  الحديث مف خركج الميدم، كنزكؿ عيسى، كبالقدر خيره كشره، كؿ ذلؾ كاجب

لثبكتو في الكتاب كالسنة، كلكف ليس ىناؾ نص في أف " مف أنكر ذلؾ فقد كفر"، كمف أجؿ 
ىذا أكردت الحديث كبينت كضعو، كىك ظاىر الكضع، ككأنو مف كضع بعض الميٍحًدثيف أك 
غيره مف الجيمة، كضعو ليقيـ بو الحجة عمى منكرم ذلؾ مف ذكم األىكاء كالمعتزلة، كلف 

كاالفتراء عمى ا تعالى، فقاتؿ ا  لحجة عمى أحد بالكذب عمى رسكؿ ا تقـك ا
 الكضاعيف ما أجرأىـ عمى ا عز كجؿ.

كالتكفير ليس باألمر السيؿ، نعـ مف أنكر ما ثبت مف الديف بالضركرة بعدما قامت 
لعدـ ثبكتو الحجة عميو، فيك الكافر الذم يتحقؽ فيو حقيقة معنى كفر، كأما مف أنكر شيئا 

، كليس بكافرو مرتدو عف الديف شأنو في ذلؾ  عنده، أك لشبية مف حيث المعنى، فيك ضاؿّّ
 .(ّ)شأف مف ينكر أم حديث صحيح عند أىؿ العمـ، كا أعمـ"

 
 

                                                           

، كنص عبارتو:" ككجدت في كتاب معاني األخبار لمكبلباذم خبرنا َُّ/ٓ( لساف الميزاف البف حجر ُ)
 مكضكعنا" ثـ ذكر نص الحديث، كقد تمت اإلشارة إليو في المبحث السابؽ.

تو:" قاؿ السفاريني: كسنده مرضي، كتعقبو بقكلو: كذا ، كنص عبار ْٗ( الميدم المنتظر لمغمارم ص ِ)
قاؿ: كلكف القمب يشيد ببطبلنو، كما أظف مالكا حدث بيذا الحديث في حياتو، فبل بد أف يككف في سنده 

 كذاب، جعمو مف ركاية مالؾ ليكىـ الناس انو صحيح، كا أعمـ بحقيقة الحاؿ".
 َُِٖ/ح َِِ-َُِ/ّ( السمسمة الضعيفة لؤللباني ّ)



 

-َُٖ- 

 . تسبب في كقكع المسمـ في مخالفة األحاديث الصحيحة الصريحة.ِ
اؿي تىًمديه أمُّو كىي من ، فإذا كلدتو حممًت (ِ)في قبرىا (ُ)بكذةمثاؿ ذلؾ حديث:" الدَّجَّ

، ككذلؾ فعؿ األلباني كقاؿ: (ْ)، فقد حكـ عميو ابف عدم بػ"النكارة"(ّ)النساءي بالخطَّائيف"
"كظاىر ىذا الحديث أف الدجاؿ ال يكلد إال في آخر الزماف لقكلو: "فإذا كلدتو حممت النساء 

ًديًثي  عمراف بف حصيف كمعقؿ بف يسار رىًضيى المَّو بالخطائيف"، كىذا مخالؼه لما تقدـ ًفي حى
عىٍنييمىا: "أف الدجاؿ قد أكؿ الطعاـ كمشى في األسكاؽ"، كمخالؼه أيضان لما تقدـ مف حديث 

في خبر الجساسة كالدجاؿ؛ فإف فيو أف الدجاؿ كاف مكجكدان  كجابر  (ٓ)فاطمة بنت قيس
ئر البحر، كالعمدة عمى ما تقدـ ال ، كأنو كاف مكثقان بالحديد في بعض جزافي زمف النبي 

 .(ٔ)عمى ىذا الحديث الضعيؼ. كا أعمـ"
. مثاؿ ذلؾ حديث "الميدم مف كلد . تؤثر في اعتقاد المسمـ بغير ما جاء عف النبي ّ

، كابف عدم (ٖ). فقد حكـ العمماء عميو بالضعؼ منيـ الدارقطني في األفراد(ٕ)العباس عمي"
، كابف حجر (َُ)، كالمبل عمي القارم في مرقاتو(ٗ)ي عمموعدم في كاممو، كابف الجكزم ف

 الييتمي

                                                           

 .ُٓ/ٓ( منبكذة: أم ممقاة، كما في النياية البف األثير ُ)
( قاؿ الديممي:"كذلؾ أف أمو حممت بو فكضعت جمدة مصمتة، فقالت القكابؿ: ىذه سمعةه، فقالت: بؿ مقبكر ِ)

ا". نقبلن عف   ".ّٗٓ/ّفيض القدير لممناكم –فييا كلده كاف ينقر في بطني، فثقبكىا، فاستيٌؿ صارخن
 .ُِْٗ ح/ ّٖ/َِعجـ الكبير لمطبراني، ( المّ)
 .ُُٔ/ٓ( الكامؿ في الضعفاء البف عدٌم ْ)
  .ِّٓٓ( صحيح مسمـ، كتاب الفتف كأشراط الساعة، باب قصة الجساسة، ح/ ٓ)
 ُٖٓٔح/ َْٕ-َْٔ/ُّ( السمسمة الضعيؼ لؤللبانئ)
 . َُِٗ ( الفتف لنعيـ بف حماد، نسبة الميدم، ح/ٕ)
 .ُٔٔ/ُرائب كاألفراد البف طاىر ( كما في أطراؼ الغٖ)
 .ّّٕ/ِ( العمؿ المتناىية البف الجكزم ٗ)
 .ُٗ/َُ( مرقاة المفاتيح لممبل عمي القارم َُ)



 

-ُُٖ- 

 
 

 ، ثـ قاؿ معمقنا:" كمما يدؿ (ّ)، كقاؿ األلباني:"مكضكع"(ِ)، كالمناكم في تيسيره(ُ)في صكاعقو
 يدؿ 

 .(ْ):)الميدم مف عترتي مف كلد فاطمة("عمى كذب ىذا الحديث أنو مخالؼ لقكلو 
باس إف ا فتح ىذا األمر بي، كسيختمو كمثمو الحديث المكضكع اآلخر:"يا ع

بغبلـ مف كلدؾ يممؤىا عدالن كما ممئت جكرنا ، كىك الذل يصمي بعيسى"
(ٓ). 

ا حديث:"أال أبشرؾ يا أبا الفضؿ ؟ إف ا عز كجؿ افتتح بي ىذا  كمثمو أيضن
 األمر، كبذريتؾ يختمو". 

م قبمو ، فبل يميؽ نصب يقكؿ األلباني رحمو ا:" إذا عممت حاؿ ىذا الحديث كالذ
الخبلؼ بينيما كبيف الحديث الصحيح المتقدـ قريبا:" الميدم مف كلد فاطمة " لصحتو كشدة 

 .(ٔ)ضعؼ مخالفو، كعميو: ال مسكغ لمحاكلة التكفيؽ بينيما كما فعؿ بعض المتقدميف"
ا حديث:"كيؼ تيمؾ أمة أنا أكليا،  كمف األحاديث  التي تؤثر في االعتقاد أيضن

سى آخرىا، كالميدم في كسطيا". فقد حكـ األلباني رحمو ا بنكارتو كقاؿ:" كالحديث كعي

                                                           

 .ٕٗٔ/ِ( الصكاعؽ المحرقة لمييتمي ُ)
 .ٕٖٖ/ِ( التيسير شرح الجامع الصغير لممناكم ِ)
 ُُٖ-َُٖ/ُلضعيفة ، سمسمة األحاديث اْٗٗٓ، ح/ٕٖٓ( ضعيؼ الجامع الصغير لؤللباني ص ّ)

 .َٖح/
 .َٖح/ ُُٖ-َُٖ/ُ( سمسمة األحاديث الضعيفة ْ)
 ُٖح/ ُُٖ/ُ( سمسمة األحاديث الضعيفة لؤللباني ٓ)
، كانظر لمفائدة حكؿ رٌد العمماء عمى ىذا الحديث: مرقاة ِٖح/ ُّٖ/ُ( السمسمة الضعيفة لؤللباني ٔ)

، التيسير شرح الجامع الصغير لممناكم ٕٗٔ/ِ، الصكاعؽ المحرقة لمييتمي  ُٗ/َُالمفاتيح لمقارم 
، عقيدة أىؿ السنة كاألثر في ِِٓ/ُُ، عكف المعبكد لمعظيـ آبادم ِٖٕ/ٔ، كفيض القدير لو ٕٖٖ/ِ

 .ُِالميدم المنتظر لمعباد ص 



 

-ُِٖ- 

منكر عندم، ألف ظاىره أف بيف الميدم كعيسى سنيف كثيرة مع أنو صح في غير ما حديث 
 أنيما يمتقياف في دمشؽ، كيأتـ عيسى بالميدم عمييما السبلـ ، فكيؼ يقاؿ: إف الميدم في 

 
 .(ُ)آخرىا؟!"كسطيا كعيسى في  
 . تجر المؤمف إلى اعتقادات الفرؽ المنحرفة كالطكائؼ الضالة كالرافضة كغيرىا.ْ

مثاؿ ذلؾ حديث:"إف الميدم ال يخرج حتى تقتؿ النفس الزكية، فإذا قتمت النفس 
الزكية، غضب عمييـ مف في السماء كمف في األرض، فأتى الناس الميدم، فزفكه كما تزؼ 

يمة عرسيا، كىك يمؤل األرض قسطا كعدال، كتخرج األرض نباتيا، العركس إلى زكجيا ل
 كتمطر السماء مطرىا، كتنعـ أمتي في كاليتو نعمة لـ تنعميا قط".

قاؿ األلباني بعد أف حكـ بنكارتو: "كالنفس الزكية لقب محمد بف عبد ا بف حسف 
ىذا األثر مف كضع الياشمي، كقد قيؿ: إف أىؿ بيتو سمكه بالميدم، فبل يبعد أف يككف 

بعض أتباعو كأنصاره في قيد حياتو إنذارا ألعدائو، أكبعيد كفاتو، كقد قتمو أبك جعفر 
المنصكر، لما خرج عميو بالمدينة، فبعث إليو عيسى بف مكسى فقتمو، رحمو ا، كعامؿ 

 . (ِ)الظالميف بما يستحقكف"
ا حديث عمى كجو . تعمؿ عمى اعتقاد المسمـ قداسة أماكف خاصة لـ يصح فييٓ

ف الفتنة لما ظيرت في بني (ّ)الخصكص. مثاؿ ذلؾ حديث:"جبؿ الخميؿ جبؿ مقدس، كا 

                                                           

ا: التصريح بما تكاتر في نزكؿ المسيح لمحمد أنكر ِّْٗح/ ُّٕ/ٓ( السمسمة الضعيفة ُ) ، كانظر أيضن
 .َُٕرم ص شاه الكشمي

  .ُِٓٓ، ح/ُْٓ/ٓ( السمسمة الضعيفة لؤللباني ِ)
بعض أىؿ العمـ قاؿ: سمعت مشايخ أىؿ الشاـ يزعمكف  عف:َّٓ/ِابف عساكر في تاريخ دمشؽ  كنقؿ( ّ)

ريد أف أتجمى إلى أأف جبؿ الخميؿ إنما سمي بذلؾ ألف ا تبارؾ كتعالى لما أكحى إلى الجباؿ إني 
 كشمخت غير جبؿ الخميؿ فإنو استخزل كتطامف فسمي بذلؾ جبؿ الخميؿ مكسى عمى بعضؾ تطاكلت



 

-ُّٖ- 

إسرائيؿ أكحى ا تعالى إلى أنبيائيـ أف يفركا بدينيـ إلى جبؿ الخميؿ". مع أنو لـ يثبت 
 .(ُ)في جبؿ الخميؿ حديث صحيح، كقد حكـ األلباني عمى ىذا الحديث بالنكارة

ف عمى الناس كال ترىبيـ منيا. مثاؿ ذلؾ حديث: "ال تكرىكا الفتنة في آخر . تيٌكف الفتٔ
الزماف؛ فإنيا تبير المنافقيف". فقد ذكره الشككاني في الفكائد المجمكعة كقاؿ:"قاؿ ابف 

، ككذلؾ ضعفو (ّ)، كحكـ بكضعو القارم في أسراره(ِ)بطاؿ كابف حجر: إنو باطؿ مردكد"
، كحكـ األلباني عميو بالنكارة كقاؿ:" إف الفتف قد أمرنا (ْ)يةمف قبؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيم

باالستعاذة منيا ما ظير منيا كما بطف في غير ما حديث ، كمف أبكاب البخارم في 
كما في  -باب التعكذ مف الفتف(. قاؿ ابف بطاؿ عقبو  - ُٓصحيحو في كتاب الفتف )

ف قاؿ: اسألكا ا الفتنة ؛ فإف (: )في مشركعية ذلؾ الرد عمى م ْْ/ُّفتح البارم )
فييا حصاد المنافقيف ، كزعـ أنو كرد في حديث ، كىك ال يثبت رفعو ؛ بؿ الصحيح 

 . (ٓ)خبلفو("
. تجره لمطعف في الصحابة كسبيـ كالكقيعة فييـ. مثاؿ ذلؾ حديث أبي برزة قاؿ:" كنا مع ٕ

رت، فإذا معاكية فسمع صكت غناء، فقاؿ:"انظركا ما ىذا؟". فصعدت فنظ النبي 
فقاؿ:"الميـ! أركسيما في الفتنة ركسنا، كديعَّيما  كعمرك يغنياف، فجئت فأخبرت النبي 

، كقاؿ (ٔ)إلى النار دعِّا". فقد حكـ عميو ابف الجكزم بالضعؼ كفاؿ:"ىذا حديث ال يصح"

                                                           

  .ِٖٓح/ ِِٕ/ِ( السمسمة الضعيفة لؤللباني ُ)
:" معدكد في َِّ، كقاؿ صاحب أسنى المطالب ص َٓ/ِ( الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة ِ)

 ى فعمي الرجؿ".المكضكع، ألف الذم ركاه عف ابف كىب كسئؿ عنو فدعا عمى راكيو بالعم
 .ُّٖ( األسرار المرفكعة في األخبار المكضكعة لمقارم ّ)
 ". ، كنص عبارتو:" ىذا ليس معركفنا عف النبي ُّٖ، ُِٔ/ُٖ( مجمكع الفتاكل البف تيمية ْ)
ا: التذكرة في األحاديث المشتيرة ّٖٓٓح/ ّٖٕ/ُِ( السمسمة الضعيفة لؤللباني ٓ) ، كانظر لؤلىمية أيضن

، كشؼ الخفاء ِِٕ/ُ، المقاصد الحسنة لمسخاكم ُٖٗ/ِْ، عمدة القارم لمعيني َِِلمزركشي ص
 .ّٗٓلمعجمكني ص

 .ّّٖ/ُ( المكضكعات البف الجكزم ٔ)
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 . (ِ)ر"، ككذلؾ الذىبي في الميزاف كقاؿ: "غريب منك(ُ)ابف القيـ في مناره: "كذبه مختمؽه"
قاؿ الحافظ محمد بف طاىر المقدسي: "ىك حديث ركاه يزيد بف أبي زياد عف 
سميماف بف عمرك بف األحكص، عف أبي برزة األسممي، كيزيد ىذا مف أىؿ الككفة كاف 
كم ىذا  الكىذبة يمقنكنو عمى كٍفؽ اعتقادىـ فيتمقنيا، كيحٌدث بيا، ضٌعفو أئمة أىؿ النقؿ، كقد ري

 آخر نيسب فيو معاكية ىذا، كأنو ابف التابكت".الحديث عف طريؽ 
 .(ّ)أنو ذكر أحدا مف الصحابة إال بخير" ثـ ختـ بقكلو: "كلـ يصح عف النبي   

 
 خاتمة العحث

الحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كبقدرتو كعظمتو تتحكؿ أعمالنا كميا إلى 
 أجكر، أسأؿ ا تعالى أف أككف مف المأجكريف.

 النتائج: انتشار الحاديث الواىية في ىذا الزمان مما عمت عو العموى.أواًل: 
 يكجد عدد كبير مف األحاديث الكاىية في الفتف كالمبلحـ منتشرة في كتب السنة. .ُ
انتشار األحاديث الكاىية مف الضعيفة كالمكضكعة يؤدم إلى أخطار كبيرة عمى عقيدة المسمـ  .ِ

 اة المسمـ.كدينو، باإلضافة إلى تأثيرىا عمى حي
األحاديث الكاىية قد تدفع المسمـ لمقياـ بعبادات غير مشركعة كليس ليا أصؿ في الديف، كقد  .ّ

تتسبب في تحريـ أشياء أحٌميا ا لممسمميف، كتمبس عمى الناس في دينيـ، كقد تكصمو إلى 
 الغمك في الديف.

التي تخالؼ األحاديث اعتقاد األحاديث الكاىية قد يؤدم إلى رٌد بعض األحاديث الصحيحة  .ْ
 الكاىية.

                                                           

 .ُُٖ( المنار المنيؼ البف القيـ ص ُ)
ا ِِْ/ٕ( ميزاف االعتداؿ لمذىبي ِ)  .ُُّ/ٔ، كسير أعبلـ النببلء لو أيضن
      ، كانظر لؤلىمية: سمسمة األحاديث الضعيفة لؤللبانئٖ( السماع البف طاىر المقدسي صّ)

:" ، ففيو تحرير نفيس في ىذا الباب، كيقكؿ ابف الجكزم في حؽ معاكية ٕٔٓٔح/ ُِٓ-ُْٗ/ُْ
قد تعصب قـك ممف يدعي السنة فكضعكا في فضمو أحاديث ليغضبكا الرافضة كتعصب قـك مف الرافضة 

 .ُٓ/ِيقيف عمى الخطأ القبيح" المكضكعات لو فكضعكا في ذمو أحاديث ، ككبل الفر 
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مف تعمد ركاية األحاديث الكاىية تؤدم بو لسقكط منزلتو بيف الناس كانحطاط قدره، كقد  .ٓ
 يستكجب العقكبة البدنية في الدنيا، كاستحقاقو العذاب في اآلخرة؛ لكقكعو في اإلثـ.

 تكقعو في الغمك في الديف  .ٔ
كقد تجره إلى  غير ما جاء عف النبي قد تؤثر األحاديث الكاىية في اعتقاد المسمـ ب .ٕ

اعتقادات الفرؽ المنحرفة كالطكائؼ الضالة كالرافضة كغيرىا، كقد تجره لمطعف في الصحابة 
 كسبيـ كالكقيعة فييـ.

األحاديث الكاىية قد تيٌكف الفتف عمى الناس كال ترىبيـ منيا، كقد تكصؿ المسمـ إلى االعتقاد  .ٖ
 بأشياء لـ تثبت.

نكصي باالىتماـ ببياف مثؿ ىذه المكضكعات التي يحتاجيا المجتمع في ىذا  يات:ثانيًا: التوص
 الزماف. كضركرة إصدار نشرات لتحذير المسمميف منيا. 

 محاكلة مراقبة الدعاة كالخطباء الذيف يستدلكف باألحاديث الكاىية كتحذيرىـ مف خطرىا. .ُ
لـ يقمو ربما يؤدم  كبلـ لمنبي نشر الكعي بيف المسمميف ببياف الحبلؿ كالحراـ كأف نسبة  .ِ

. ىذا كصمى ا كسمـ كبارؾ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ  إلى محـر
 ثعت المصادر والمراجع

 .القرآف الكريـ 
  ،تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(، يحيى بف معيف أبك زكريا، تحقيؽ د. أحمد محمد نكر سيؼ

حياء التر  مكة  -ُٕٗٗ – ُّٗٗاث اإلسبلمي، سنة النشر الناشر مركز البحث العممي كا 
 المكرمة.

  تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارمي(، يحيى بف معيف أبك زكريا، تحقيؽ د. أحمد محمد نكر
 دمشؽ. – ََُْسيؼ، الناشر دار المأمكف لمتراث، سنة النشر 

 مباركفكرم، دار تحفة األحكذم شرح جامع الترمذم،اإلماـ محمد عبدالرحمف بف عبدالرحيـ ال
 الكتب العممية، بيركت، بدكف تاريخ.

 ىػ، تحقيؽ:  ُُٗتدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم: عبدالرحمف بف أبي بكر السيكطي ت
القاىرة، الطبعة  -المدينة المنكرة، دار التراث  -عبدالكىاب عبدالمطيؼ، منشكرات الكتبة العممية 

 ـ.ُٔٔٗ-ىػُّٖٓتب الحديثة، ـ. كطبعة دار الكُِٕٗ-ىػُِّٗالثانية 
  ىػ، دار الفكر العربي.ْٖٕتذكرة الحفاظ لمذىبي: شمس الديف الذىبي أبك عبدا، ت 
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  ،تقريب التيذيب: أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، حققو عبدالكىاب عبدالمطيؼ، دار المعرفة
 ـ.ُٕٓٗ-ىػُّٓٗبيركت، الطبعة الثانية، 

 ىػ، تحقيؽ مصطفى عبدالقادر ِْٓجر العسقبلني ت تيذيب التيذيب: أحمد بف عمي بف ح
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓعطا، دار الكتب العممية، بيركت، 

  ،تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ: جماؿ الديف يكسؼ المزم، تحقيؽ دكتكر بشار عكاد معركؼ
ـ. كطبعة ثانية بتحقيؽ الشيخ أحمد عمى عبيد، كحسف أحمد آغا، دار ُِٗٗبدكف مكاف طبع، 

 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْبيركت  -ر لمطباعة كالنشر الفك
  الثقات البف حباف، اإلماـ محمد بف حباف بف أحمد البستي، أبك حاتـ التميمي، تحقيؽ السيد

 ـ.ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗشرؼ الديف أحمد، الطبعة األكلى، دار الفكر، دار الفكر، 
  طبعة مجمس دائرة ىػ، ِّٕالجرح كالتعديؿ: عبدالرحمف بف أبي حاتـ، أبك محمد الرازم ت

 ـ.ُِٓٗ-ىػُُِٕالمعارؼ العربية، حيدر آباد، اليند، 
  بيركت،  -ىػ، دار الكتب العربية  َّْحمية األكلياء: أحمد بف عبدا األصبياني: أبك نعيـ ت

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕالطبعة الخامسة 
  ىػ،  ِٕٗالجامع الصحيح : محمد بف عيسى بف سكرة الترمذم: أبك عيسى ت  -سنف الترمذم

-ىػ ُّٔٓمصر، الطبعة األكلى،  -تحقيؽ أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحمبي 
 ـ.ُٖٕٗ-ىػُّٖٗـ. كالطبعة الثانية، ُّٕٗ

  ىػ، دار  ِٓٓسنف الدارمي: عبدا بف عبدالرحمف بف الفضؿ بف بيراـ السمرقندم الدارمي ت
 ة محمد أحمد دىماف.بيركت. كطبعة دار الكتب العممية، بيركت بعناي -الفكر 

  ،السنف الكبرل البييقي، طبعة مجمس دائرة المعارؼ الثقافية، الكائنة في اليند، ببمدة حيدر أباد
 ىػ.ُّْْ

  ىػ، تحقيؽ: محمد عبدالقادر ّْٖالسنف الكبرل: أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي: أبك بكر ت
 ىػ.ُّّٓدار المعرفة، بيركت،ـ. كطبعة ُْٗٗ-ىػُُْْمكة المكرمة  -عطا، مكتبة دار الباز

  ىػ، عناية الشيخ عبدالفتاح  َّّسنف النسائي )المجتبى(: أحمد بف شعيب بف عمي النسائي ت
 ـ. ُٖٖٗ-ىػَُْٗبيركت، الطبعة الثانية  -أبك غدة، دار البشائر اإلسبلمية 

 .كسنف النسائي بشرح السيكطي كحاشية السندم، دار الكتب العممية، بيركت 
 برقاني لمدارقطني ألبي بكر أحمد بف محمد البرقاني،، تحقيؽ: ضبط نصو كعمؽ سؤاالت ال

 عميو: طبلؿ سعيد آؿ حياف.
  ىػ، تحقيؽ شعيب األرناؤكط، ْٖٕسير أعبلـ النببلء: محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ت
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 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْبيركت، الطبعة السابعة  -حسيف األسد، مؤسسة الرسالة 
 
 ِِّإلماـ أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة السممي النيسابكرم صحيح ابف خزيمة: ا-

 ـ.ُٕٓٗ-ىػُّٓٗىػ، تحيقي د. محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسبلمي، ُُّ
  ىػ، تحقيؽ  َّّالضعفاء كالمترككيف لئلماـ أحمد بف عمى بف شعيب النسائي المتكفى سنة

 -ق  َُْٔجديدة كمنقحة الطبعة االكلى لبناف طبعة  -محمكد ابراىيـ زايد دار المعرفة بيركت 
 ـ. ُٖٔٗ

 ىػ، تحقيؽ محمد َِّالطبقات الكبرل: محمد بف سعد بف منيع الياشمي البصرم: ابف سعد ت
 ـ.َُٗٗ-ىػ َُُْلبناف، الطبعة األكلى  -بيركت  -دار الكتب العممية  -عبدالقادر عطا 

 ،الناشر: دار إحياء التراث العربي  العمؿ الصغير ، لمحمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم السممي
 بيركت، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كآخركف. –
  العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد بف حنبؿ أبك عبدا الشيباني، الناشر: المكتب اإلسبلمي ، دار

 ـ.ُٖٖٗ – َُْٖبيركت ، الرياض، الطبعة األكلى،  -الخاني 
 :ىػ، تحقيؽ عبدالكريـ  ّٖٖأبك سميماف ت  غريب الحديث: حمد بف محمد بف إبراىيـ الخطابي

 ـ.ُِٖٗ-ىػ َُِْمكة المكرمة  -العزباكم، جامعة أـ القرل 
  دار المنياج المممكة العربية السعكدية.َُّْفقو الفتف لئلدريسي، الطبعة األكلى، عاـ ، 
  ىػ، تحقيؽ مكتب تحقيؽ التراث،  ُٕٖالقامكس المحيط: محمد بف يعقكب الفيركز أبادم ت

 ـ.ُٕٖٗ-ىػ َُْٕبيركت، الطبعة الثانية  -سسة الرسالة مؤ 
 .لساف العرب: محمد بف مكـر بف منظكر اإلفريقي المصرم، دار الفكر 
  المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف: محمد بف حباف بف أحمد ابف أبي حاتـ التميمي

 ىػ.ُّٔٗعة األكلى حمب، الطب -دار الكعي  -ىػ، تحقيؽ: محمكد زايد  ّْٓالبستي ت 
  ىػ، الناشر: دار الرياف َٕٖمجمع الزكائد كمنبع الفكائد: نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي ت

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕالقاىرة، دار الكتاب العربي، بيركت  -لمتراث 
 .مختار الصحاح: محمد بف أبي بكر الرازم، عيني بتربية محمكد خاطر، دار الحديث، القاىرة 
  ىػ، تحقيؽ  َْٓعمى الصحيحيف: محمد بف عبدا الحاكـ النيسابكرم: أبك عبدا ت المستدرؾ

ـ. ُْٖٗ-ىػََُْبيركت، الطبعة األكلى  -مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العممية 
 ـ.ُٖٕٗ-ىػُّٖٗكطبعة دار الفكر، بيركت، 

 ىػ، ترقيـ محمد ُِْمسند اإلماـ أحمد: أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني: أبك عبدا ت
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ـ. كطبعة دار ُّٗٗ-ىػ َُْْعبدالسبلـ عبدالشافي، دار الكتب العممية،الطبعة األكلى 
 صادر، بيركت.

 .المصنؼ في األحاديث كاآلثار، البف أبي شيبة تحقيؽ األستاذ سعيد المحاـ، دار الفكر 
  بف عكض ا ىػ، تحقيؽ: طارؽ َّٔالمعجـ األكسط: سميماف بف أحمد بف الشامي الطبراني ت

القاىرة، الطبعة  -بف محمد، كعبدالمحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف لمطباعة كالنشر 
 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓاألكلى 

  ىػ، صححو كراجع أصكلو: َّٔالمعجـ الصغير: سميماف بف أحمد الشامي الطبراني ت
 ـ.ُُٖٗ-ىػَُُْعبدالرحمف محمد عثماف،دار الفكر،بيركت 

 :ىػ، تحقيؽ: حمدم عبدالمجيد َّٔسميماف بف أحمد بف الشامي الطبراني ت  المعجـ الكبير
 السمفي، طبعة ثانية، دار النشر: مكتبة العمـك كالحكـ.

  ،معجـ مقاييس المغة ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗالناشر: دار الفكر، الطبعة: 

 ألحمد بف عبد ا بف صالح أبك الحسف العجمي الككفي، الناشر: مكتبة الدار  معرفة الثقات- 
 ـ.ُٖٓٗ – َُْٓالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى، 

  المكتبة الشاممة، اإلصدار األكؿ، ال يكجد أم بيانات عف المؤسسة المصممة لممكسكعة، أك
 مكانيا.

  ،ـ، ُٔٗٗ-ُُٗٗاإلصدار األكؿ عاـ مكسكعة الحديث الشريؼ: شركة صخر لبرامج الحاسب
 ـ.ُٕٗٗكاإلصدار الثاني 

  ىػ، َٔٔالنياية في غريب الحديث: المبارؾ بف محمد الجزرم بف األثير: أبك السعادات ت
مصر،  -محمكد محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية  -تحقيؽ طاىر أحمد الزكاكم 

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗلطبعة الثانية، ـ. كطبعة دار الفكر، اُٖٖٗ-ىػُّّٖالطبعة األكلى 

 
 
 
 


