
 

-  -أ

بسماهللالرحمنالرحيم



 

 

 كمية أصول الدين
 كتاب المؤتمر العممي الدولي الخامس

 


 خطر الروايات الواهية عمى اإلسالم


 هـ2543ذو القعدة  7-8

 م6/21/3122-5الموافق 



 

-  -ب

 



 

-  -ج

 شكر وتقدير

وانطالقًامنقوله:اتباعالمنهجرسولناالكريم

 )ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس(.

دوددزةبال ددكروالتقددديرتت قدددمكميددوأاددولالدددينبالساميددوازسددالميو
لفضدديمواتسددتاذالدددكتورمعمددلمحيددلالدددينالقددراداوددلتاتمدديناليدداملالتحدداد
دودزة اليدالملليممدااالمسدممينواز دوةجدلمسمدسإدارةسمييدوالفدالحال يريدو

عمىمابذلوامندعمممثموبرئيسهاجضيموالدكتورمرمضانماطفىطنبورات
لطباعوكتابالمؤتمر:

 )خطر الروايات الواهية صلى اإلسالم(.

نسدددالاهللتيدددالىأنيسدددزيهمسمييدددًا يدددرالسدددزااوأنيسيمدددهجدددلميدددزان
حسناتهم.

عميد كمية أصول الدين

ورئيس المؤتمر                                                                 

مد حسن بخيتد. مح 
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 لجان المؤتمر
 تحضيريةالمجنة ال

 
 رئيس المجنة التحضيرية : د. رياض محمود قاسم

 أعضاء المجنة التحضيرية :
 

 أ.د. فؤاد عمي العاجز أ.د. نافذ حسين حماد
 د. رائد أحمد صالحة د. عمي عبد اهلل شاهين
 د. محمود هاشم عنبر د. سعد عبد اهلل عاشور

 د. أحمد جابر العمصي زجيد. صبحي رشيد اليا
  أ. بشير إسماعيل حمو

 

 المجنة العممية
 أ.د. نافذ حسين حماد: عممية رئيس المجنة ال

 : العمميةأعضاء المجنة 
 

 أ.د. عصام العبد زهد أ.د. عبد السالم حمدان الموح
 د. رياض محمود قاسم أ.د. محمود يوسف الشوبكي

 ياسين د. نسيم شحدة د. زياد إبراهيم مقداد
 د. خالد يونس الخالدي د. نعيم أسعد الصفدي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 كممة الدكتور / محمد حسن بخيت

 عميد كمية أصول الدين ، ورئيس المؤتمر العممي الخامس
 )خطر الروايات الواهية عمى اإلسالم(

وا آله وعمى المرسمين سيد عمى والسالم والاالة اليالمين رب هلل حبهالحمد
والتابيينوتابييهمبإحسانإلىيومالدينتوبيد:

 رئيس مجمس األمناء معالي النائب المهندس / جمال ناجي الخضري
 رئيس الجامعة   األخ الدكتور / كمالين كامل شعث

 رئيس المجنة التحضيرية   األخ الدكتور / رياض محمود قاسم
 ف واإلخوة الحضور كل باسمه ولقبه وموقعهاإلخوة العمماء، اإلخوة الوزراء، اإلخوة الضيو 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته  
وأنها ت النبويو باليمومازنسانيومكانوالسنو إلمام جإنهالي فىعمىكلمنله

والتفسير اليقيدة لفهم الكريم القرآن بيد مهم وأال ت ازسالمل لمت ريع أساس مادر
تيرةوالتمحيصالدقيقلذانالتالسُّنَّومنعمماااتموالينايوالكبواستنباطاتحكامالفقهيوت

تحريف من عميها والحفاظ السنو لايانو مضنيو بسهود لمقيام دجيهم وهذا ت والضبط
ينتوعبثالمضمينتومعتمكالينايوجقدا تممتمانفاتبيضغالمفترينو بهالزائ

تتهيوتتمقفهاكثيرمنالمغرضينتجاثارواال بهااليممااعمىأحاديثضييفوورواياتوا
وساقتهمأهواؤهمإلىالطينوالت كيكجلازسالمعقيدةو رييووأ القًا.

بيض وسهل ت ازسالم إلى ينتسب ممن بيضالمياارين نيو سوا أدى كما
إلىال وضجل المبتدعينممناليحسنالتمييزبينالاحيحوالضييفمنالحديثت
والقاص الموضوعو اتحاديث ون روا ت بايرة وال هدى وال عمم بغير تيالى اهلل دين

المكذوبوعبروسائلازعالمالم تمفو.
مؤتمرها عقد عاتقها عمى ازسالميو بالساميو الدين أاول كميو أ ذت لذا

اارعمىالروايات) طرالرواياتالواهيوعمىازسالم(لتؤكدمن اللهعمىضرورةاالقت
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الثابتوالاحيحوجلجهماليقيدةوتفسيرالقرآنواالستداللعمىاتحكامال رعيوتواالبتياد
عنالرواياتالضييفووالواهيووالتحذيرمن طورتهاجلسميعالمساالت.

وهكذاعودتناالساميوازسالميوبغزةممثموبكميوأاولالدينعنايتهابالمؤتمرات
ميوجيقدتاليديدمنالمؤتمراتاليمميوالدوليوواتيامالدراسيوتوماكانهذاليحدثاليم

ناسل سمال المهندس النائب ميالل ورئيسه اتمناا مسمس من المتواال الدعم لوال
ال ضريورئيسالساميواتخالدكتوركمالينكامل يث.

ديرلمسهاتالداعمولممؤتمروهل:واليفوتنلجلهذاالمقامأنأتوسهبال كروالتق
 *وزارةاتوقافوال ئونالدينيوممثموبوزيرهااتستاذالدكتوراالححسينالرقب.

*سمييوالفالحال يريوالتليرأسهاالدكتوررمضانطنبورة.
 *السمييوازسالميوالتليرأسهاالدكتورنسيمياسين.

الي المسنتين تعضاا مواول حمادوال كر حسين ناجذ أ.د. برئيسها ممثمو مميو
والتحضيريوممثموبرئيسهاالدكتوررياضمحمودقاسم.

وال كرمواولأيضًالمباحثينالذينقدمواعاارةجكرهمزنساحهذاالمؤتمر.
أمااليالقاتالياموجال كرمواوللألخالدكتوررائداالحووا  وانهالكرام.

وةالقائمينعمىقاعوالمؤتمراتالكبرى.كماوأسسل كريلإل 
والسالمعميكمورحمواهللوبركاته
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 كممة رئيس المجنة التحضيرية
 د. رياض محمود قاسم   

 األستاذ المشارك في قسم التفسير وعموم القرآن

اليددددالمينتوالاددددالُةوالسددددالُمعمددددىرسددددولِهاتمددددينتوعمددددىمددددنتَِبيدددده الحمددددُدهللربَّ

إلىيوِمالدينوبيد:بإحسانٍ
جددددإنعممدددداَااتمددددِوازسددددالميِوقدددددبددددذلواسهددددودًامضددددنيًومددددنأسددددِلادددديانِوالسددددنِو

والحفاِظعميهامنتحريِفالمفترينو بهاِتالزائغين.
ومعذلكجقدا تممتمانفاُتبيِضاليمماِاعمىأحاديَثضدييفٍوتوروايداٍتواهيدٍو

ثددارِةتمقفهدداالمست ددرقونوكثيددرٌ مددنالمغرضددينالددذينسدداقتهمأهددواُؤهمإلددىالطيددِنوالت ددكيِكوا 
ال بهاِت.
كماراجعبَروسائِلازعالِمرواياٌتواهيٌوكانلهاأثٌرسلٌاجلالمستميين.
كمددددداقدددددامبيدددددُضيسددددديريالفقدددددهمدددددنالمبتددددددئينباالعتمدددددادعمدددددىالروايددددداِتالواهيدددددِو

لهأثٌرسلٌاجلالموثاِتالفكريِوواالنحراجاِتالسموكيِو.والقاِصالمكذوبِومماكان
ال ددددددددامس الدددددددددوللَّ لددددددددذلكارتدددددددداتكميددددددددُوأاددددددددوِلالدددددددددينعقددددددددَدمؤتمِرهددددددددااليممددددددددلَّ
(واستنهضددتهمدددَماليممدداِاوالبددداحثينعمدددىخطـــرل الروايـــاته الواهيــةه عمـــى اإلســـالمه )بينددواِن:

وازسدددالملَّ مدددنأسدددِلالحددددَّمدددنانت ددداِرالروايددداِتالواهيدددِوتوتحدددذيِرمسدددتوىاليدددالميناليربدددلَّ
المسمميَنمنهاتوالتواِلإلى طٍوعمميدٍولتنقيدِوالمادنفاِتمدنالروايداِتالمدردودِةتوالك دِف

عندوِرالمتساهمينوالغاجمينوالمغرضينجلدساتحاديِثويِرالمقبولِو.
قطددددددداٍرعربيدددددددٍوم تمفدددددددٍومنهدددددددا:وقدددددددد ددددددداركجدددددددلهدددددددذاالمدددددددؤتمِربددددددداحثوَنمدددددددنأ

ماُرواتردُنوالمغرُبوالسزائُروالكويُت.
كمدا دداركعددٌدكبيددٌرمدنالبدداحثينجددلالساميداِتالمحميددِوبمحاجظداِتوددزَةتوالضددفِو

الغربيِووالقدِس.
وقدبمَغعدَداتبحاِثالمقبولِوبيَدالتحكيمواحٌدوثالثونبحثًاكمابمدَغعددُدالبداحثين

سبيٌووثالثوَنباحثًاتمنهمع رٌةبرتبِو:أستاذدكتور.



 

-  -ح

إنندداجددلهددذاالمددؤتمرالمبدداركنتوسددُهبال ددكِرالسزيددِلإلددىسميددِعاليممدداِاوالبددداحثين
بحاَثهمدعمًالمسيرِةالتميٍِّزواليطاِاتنسالاهلَلتيدالىأنيسدِزَللهدمالذينلبَّوادعوتَناوقدُمواأ

اليطاَاعمىمابذلوا.
واليفوتُنددداجدددلهدددذاالمقددداِمأننوسدددهال دددكَروالتقدددديَرلدددرئيِسمسمدددِسأمنددداِاالساميدددِو

ِوازسددددالميِوالنائددددِبمسمددددالندددداسلال ضددددريتومسمددددِساتمندددداِاورئدددديِسالساميددددِوازسددددالمي
الدكتورمكمالينكامل يتومسمِساليمداا.

بال ددكرعميددَدكميددِوأاددوِلالدددينالدددكتوَرممحمدددحسددنب يددتعمددىمددا كمددان ددصُّ
بَذَلهمنُسهٍدمنأسِلإنساِحالمؤتمِر.

كمانتقدمبال دكِرإلدىرئديِسالمسندِواليمميدِوأ.د.ناجدذُحسدينحمدادواز دوِةأعضداِا
ِو.المسنِواليممي

كمانتقدَُّمبال كِرإلىاز وِةأعضاِاالمسنِوالتحضيريِو.
وال ددكُرمواددوٌلإلددىسميددِعاز ددوِةاليدداممينجددلكميددِوأاددوِلالددديِنمددنأكدداديميين

داريينتكمان كُرمديَردائرِةاليالقاِتاليامِووسميَعالياممينجيها. وا 
مددنوجددلال تددامنتقدددُمبال ددكِرالسزيددِلإلددىكدد أوالمدداديَّ تقددٌدَمبالدددعِمالمينددويَّ َمددنت لَّ

بالددذكِروزارَةاتوقدداِفوال ددئوِنالدينيددِووسمييددَوالفددالِحال يريددَو أسددلإنسدداِحالمددؤتمِرون ددصُّ
لتطباعوكِتابالمؤتمر. التلموَّ

 


