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}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرر   

مْ فَإ ن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إ لَر  اللّرهِ وَالرَّسُرول     مِنكُ

َِْيررح َوَأْ َ رُن         ِِرر  َكِلرَي  ِ الّلرِه َواْلَيرْوا  ار إ ن ُكنُتْم ُتْؤِمُنروَن 

 .95تَأْو يالً {الن اء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د   

 إهداء
 
 
 

 ...العزيزين يَّإىل أحق الناس بصحبيت والَد

 األحبة...بنائي إىل زوجيت الغالية وأ

 إىل عائليت الكرمية وجامعيت الغراء...

 ...إىل أعالم اهلدى ومصابيح الدجى من العلماء الربانني والدعاة الصادقني

 شيوخي وأساتذتي من كان منهم حًيا ومن كان حتت الثرى... إىل

يف دراسليت   تعلاىل بعلد ا    املباشلر  كان هلم الفضل  من وأخص بالذكر منهم 

 :للماجستري

اللدكتور نلزار   الشهيد ل حنسبه كذلك وال نزكي على ا  أحًدا ل األستاذ    شيخي 

 رمحة واسعة. رمحه ا  تعاىلريان 

 وشيخي الدكتور عبد الرمحن اجلم  ل حفظه ا  تعاىل ل ورعاه.

 ...إىل ك  من تعلمت منه ولو حرًفا

 أرواح الشهداء الطاهرة وأجساد األسرى الصابرة...مجيع إىل 

 ...املسلمني واملسلمات يف ك  زمان ومكانمجيع ىل إو

 أهدي هذا البحث املتواضع...

   التوفيق والقبول والسداد.   تعاىلراجًيا من ا  
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 فادي محمد محمود أبو هندي
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 .04النمل  {شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌوَمَنْ  ...  } تعالى: قال 

ــكارا الل ــ َ ): ه ويقووول رسووول   ــكارا الن ــاَي َ  َيشَل َح أدحموودد ا د عوو ي (1)(َمــ َل َ  َيشَل ،فووَّنيني وبدعوودد أ
ودًا يليو    مح ولي حد َح يدسيور لوي جميوأد السإوب ل  لووى أ ثنوي عليوه ثنواًق قدودحرد موا ي ووف  بوه، وجد ي عطواق  الواسوأ أ

ووة والسيووم علوى معّلموي اوويل، و و يعي  هوددكم بالصي هود  وج  َح أ باركد ج   تمام هذ  الّرسالة، وبدعدد أ
 :محمٍد 

و ح ظوه  محمـود الشـوبكي/ أتقدم بالشكر والثناء والعرفا  إلـ  أسـتاذي األسـتاذ الـدكتور
رشـادات  الطيبـة، ممـا كـا  لـ  الذي أشرف ع ا  و ل  هذا البحث، ومنحني م  جهده، ووقت ، وا 

 األثر البالغ في إثراء هذا البحث.
 كما أتقدم بخالص الشكر و التقدير إل  عضوّي لجنة المناقشة.

 .و  ح ظه ا و              نعيم الصفدي/ الدكتور الفاضل    
 .و  ح ظه ا و        عماد الدي  الشنطيوالدكتور الفاضل/     

بداء اإلرشادات التي تثري البحث وتكسب  متانة ورصانة.  لتفضلهما بقبول مناقشتي وا 
وأتوجــ  بالعرفــا  إلــ  بيتــي الثــاني الجامعــة اإلســومية، إدارةم، ومحاضــري ، ومــو في ، 
وأخــص بالــذكر كليــة الشــهداء، كليــة أصــول الــدي ، وقســمها الشــامذ قســم العقيــدة والمــذاهب 

 معاصرة.ال
 
 
 
 
 

                                                 

، بووواب موووا جووواق فوووي ال وووكر لموووَ أحسوووَ  ليوووك، حوووديث سوونَ الترموووذ ، كتووواب البووور والصووولة عوووَ رسوووول ا   (1)
سوونة طبعووة،   ، بوودَو1،تحقيوو : محموود اولبوواني، مكتبووة المعووارل للن وور والتو يووأ، ط 119( ، ص1591رقووم)

 لباني: صحيح.قال او



 و   

 بسم ا  الرحمَ الرحيم
 مقدمةال

 َ الحمووود  ، نحمووود  ونسوووتعينه ونسوووتب ر ، ونعووووذ بوووا  موووَ  ووورور أن سووونا، وموووَ سوووي ات 
أعمالنا، مَ يهد  ا  فوو ملول لوه، وموَ يلولل فوو هواد  لوه، وأ وهد أَ ل  لوه  ل ا  وحود  ل 

  ريك له، وأ هد أَ محمًدا عبد  ورسوله.
 أما بعد:
 ةبعلوها بعًلوا، وهوي ذات صولة وثيقوة وروابوط متينوعلووم ال وريعة االسوومية تكمول ََّ ف

وسوونة  عوو  وجوولوهووو كتوواب ا  أل فيمووا بينهووا، ومووا ذلووك  ل وَ اوصوول الووذ  يسووتقَو منووه واحوود 
والعلوووم االسووومية  َ،علوووم االسووومية جميًعووا همووا الوحيووافمصووادر ال صوولى ا  عليووه وسوولمالنبووي 
ويجدر بأهل العلم بياَ الصولة  وفي جوانب أخرى قليلة،أ بعلها في جوانب كثيرة أحياًنا تلتقي م

فرادها بالدراسة التحليلية المست يلة  يادة في توثيو  صولة العلووم ببعلوها  بيَ العلوم االسومية وا 
 بينهما.المسا ل المتعلقة  و رح بعًلا، و يادة في بياَ

 : وأسباب اختياره الموضوع أهمية
 َ مَ أسباب اختيار هذا المولوو  هوو بيواَ العوقوة الوثيقوة بويَ علوم مصوطلح الحوديث 

وال ورح حوول هوذ  المباحوث الم وتركة التوي موا  الوت موَ الجهوة ، وكوذلك  يوادة البيواَ عقيودةوعلم ال
ولما كانت اهتماماتي بعلم ا سيتبيَ ذلك  َ  اق ا  تعالى، صيل كمالعقدية تحتاج  لى تحليل وت 

ديث كثيرة، واطوعي عليه مستمر، ومتجودد،  لوافة  لوى تخصصوي فوي علوم العقيودة وقوأ فوي الح
قلبووي أَ أكتووب فووي المباحووث العقديووة المتعلقووة بعلووم مصووطلح الحووديث، ل سوويما أَ هووذ  المباحووث 

م صووولة للوقوووول علوووى حقيقتهوووا وأحكامهوووا  ةليسوووت بالقليلوووة العووودد، وهوووي لوووم تووودر  دراسوووة تحليليووو
جووديرة بالدراسووة والبحووث، وقوود تنوواول الباحووث أكثوور المباحووث ذات الصوولة بحسووب  المختل ووةف فكانووت

ل فمواطَ الصلة كثيرة جًدا.  الخطة المعتمدة للبحث، وا 
 : في  العمل وطبيعة البحث منهج

م التحليلوويف حيووث قووا الوصوو ي فووي هووذا البحووث هووو الموونها  َ الموونها الووذ  اتبعووه الباحووث
م قووا ومووَ ثووم بالعقيوودة االسووومية فووي علووم مصووطلح الحووديث، ذات الصوولة بجمووأ المسووا لالباحووث 
 ، وا  الموف  وهو المستعاَ.دراسة تحليلية بدراستها

 :ـطريقة البحث
تخووريا اايووات وذلووك بووذكر اسووم السووورة ورقووم اايووة، وتمييوو  اايووات بولووعها بوويَ هولوويَ بهووذا  ووو1

 ، وذلك في المتَ.{  }ال كل



 ز   

وذلووك  ،ويووة وااثووار التووي تخوودم البحووث وع وهووا  لووى مظانهووا الحديثيووةالسووتدلل باوحاديووث النب ووو2
ونقول حكوم العلمواق عليهوا عودا موا ورد فوي ذكر أهم مصوادر السونة التوي أخرجوت الحوديث وروتوه، ب

 فهما ل يحتاجاَ لذلك كما هو معلوم. الصحيحيَ
 .والتعريل بهم حسب الحاجة لذلك بعض  خصيات البحثلترجمة ال و3
 رحمووه ا  تعووالىمووأ طبعووات لكتووب السوونَ يووذكر فيهووا حكووم ال ووي  اولبوواني  موول الباحووثقوود تعا ووو1

 بجانب رقم الحديث. 
بوذكر اسوم الكتواب، فاسوم المملول موأ  قولوة وول مورة فوي الهوامب، مبتودً اتوثيو  النصووص المن وو9

ر بوه مختصوًرا واسم العالم الم وهو  اسم الكتاب كافة، وعند تكرار ذكر المرجأ أثبتبيانات التوثي  
لة عدم وجود رقم طبعة الج ق والص حة وفي حاأذكر و  كو لبَ تيمية أو لبَ حجر أو لبَ القيم،

 طبعة. أكتب بدَو دار طبأ ول تاري  ،أو سنة طبأ
 أثبت ذكرهم جميًعا.  ذا كاَ للكتاب أكثر مَ محق  فَّني و6
 :فكرتوه، أ وير  لوى ذلوك بقوولو في حال التصرل في النص اوصلي، أو اختصار ، أو تلخويص 7

 انظر.  
و في حال القتبا  مَ ن   الكتاب بعد  مبا ورة فوَّني أكتوب المرجوأ السواب ، ذاكوًرا رقوم الجو ق  و8

 ورقم الص حة. و  َ وجد
 عداد ال هار  الو مة، وترتيبها على النحو التالي، اايوات القرننيوة، ثوم اوحاديوث ال وري ة، ثوم  و5

 هم، وأخيرًا المصادر والمراجأ والمولوعات.اوعوم المترجم ل
بذكر اايات القرننية في ال هر  الخاص بها حسب ترتيب ذكرها في المصوحل،  قام الباحثو 11

حسوب الترتيوب كذلك أعوم الورواة المتورجم لهوم ، و ديث النبوية فحسب الحرول اوبجديةوأما اوحا
 اوبجد  للحرول.

 : السابقة الدراسات
 جموأ هوذ  المباحووث علوى حودة وأفردهوا بالدراسووة،الباحوث علووى بحوث مسوتقل  لوم يقوأ نظور

أحود طلبوة العلوم أل ومموا هوو حور  بالوذكر أَ كانت هذ  الدراسوة، الباحث الكتابة فيهف ف لذلك رأى
صول الدي  أمسائل  " :تحت عنواَرسالة علمية كتب ا   اللطيل محمد نور عبد خالد عبدوهو 

، فأحببووت أَ أكموول هووذ  ال كوورة مووَ جهووة الوودكتورا لنيوول درجووة "  ل الفقــ صــوأالمبحوثــة فــي علــم 
الموفو ، وهوو تعوالى وا  الكتابة في مباحث عقدية تتعل  بعلم نخر مَ علوم ال ريعة االسومية، 

  المستعاَ.   
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 : البحث خطة
 وذلك ،فصول وخاتمة خمسةو  وتمهيد مقدمة في فجعله ، البحث لهذا خطة الباحث ولأ

 :يلي ماك
، في  العمل وطبيعة البحث منهجوأسباب اختياره، و  الموضوع أهميةالمقدمة، وذكر فيها الباحث 

 ، والدراسات السابقة. طريقة البحثو 
 

 .مصطلح الحديثو  العقيدةب : التعريفتمهيد
 .العقيدةالتعريف ب: أو م 
 مصطلح الحديث.  بتعريف ال: اثانيم 
 

 .السنة النبويةالفصل األول: 
 في  أربعة مباحث:و 

 .ومكانتهاتعريف السنة المبحث األول: 
.والرد عليها المتعلقة بالعقيدة شبهات منكري السنة النبويةأشهر المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: حكم إنكار السنة النبوية.
 م  السنة النبوية.الضالة المبحث الرابع: موقف بعض الفرق 

 
 .عنهم رضي اهلل الصحابة: الفصل الثاني

وفي  أربعة مباحث:

 وفضل .تعريف الصحابي المبحث األول: 
 . رضي اهلل عنهمالة الصحابة : عدالمبحث الثاني

 . رضي اهلل عنهمالصحابة  القدح فيالمبحث الثالث: 
 . رضي اهلل عنهم: رواية القادح في الصحابة المبحث الرابع

 
 خبر اآلحاد والمتواتر.: الثالث الفصل

 مباحث:وفي  ثوثة 
ا.المبحث األول:   تعريف خبر اآلحاد والمتواتر لغة واصطوحم
 .حجية خبر اآلحاد في العقائد واألحكام المبحث الثاني:

 المبحث الثالث: إنكار خبر اآلحاد والمتواتر.
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 .أهل البدع: الرابع الفصل
 وفي  خمسة مباحث:

 .البدعةتعريف المبحث األول: 
 .أقسام البدعالمبحث الثاني: 

 .وضوابط قبولها وردها المبحث الثالث: رواية المبتدع
 المبحث الرابع: أشهر البدع المنسوبة للرواة والتعريف بها.

 المبحث الخامي: منهج أهل الحديث في التعامل مع أهل البدع.
 

 الفصل الخامي: الحديث الموضوع.
 وفي  أربعة مباحث:

 .وطرق كشف المبحث األول: تعريف الحديث الموضوع 
 أسباب الوضع في الحديث.المبحث الثاني: 
 حكم الوضع في الحديث.المبحث الثالث: 
 أشهر الفرق المجوزة لوضع الحديث.: المبحث الرابع

 : نقد المتو  م  الجهة العقدية.المبحث الخامي
 
 

 .والتوصيات النتا ا أهم على وت تمل الخاتمة
 

 ال هار 
 وهي على النحو التالي:

 .يات القرننيةفهر  ااأوًل: 
 .فهر  اوحاديث النبويةثانًيا: 
 .فهر  أعوم الرواة المترجم لهمثالثًا: 
 .فهر  المصادر والمراجأرابًعا: 

 .فهر  المولوعاتخامًسا: 



  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمهيد
 التعريف بالعقيدة ومصطلح الحديث

 .التعريف بالعقيدة: أو م 
 مصطلح الحديث.تعريف بال: اثانيم 
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 العقيدة ومصطلح الحديث.ب ريف: التعمهيدت
: تعريف العقيدة.  أو م

 : لغة العقيدة
ووووود   علوووووى يووووودلإ  واحووووود   أصووووول   والووووودال والقوووووال العووووويَ( عقووووود) وووووّدة    د ثوووووو  و    :العقيووووودةو  ،(1)و 
والعقيدة م ورد عقا ود، وهوي موَ العقود وهوو الوربط، واالبورام، واالحكوام، والتوثيو ، وال ود ، (2)المعتقد

وول بد : ال وويق   واعتقوودد  مراصووة، واالثبووات، ومنووه اليقوويَ والجوو م،بقوووة، والتماسووك وال ووتددي  صد  وتدعدقيوود. ودا ح
خاق   كدمد : اال  تدحح ثحل   اسح تدقددد ، (3)تدذدليلد  م  اق   واعح دية   االخد  مولوأ: باللم والع قدة   (،1)ثدبدتد  أ : بينهما والمدود
، قحووًدا، ومنووه ع قحووددة اليموويَ والعقوود نقوويض الحوول، يقووا، (9)عليووه ع ق وودد  مووا وهووو العدقحوود  ل: عقوود  يعقوود  عد

وواف: والبيووأ   النكوواح   وع قحووددةوالنكوواح،  وب ه مد قحوود  ، (6)  برامووه:  وويقٍ  كوول   وع قحووددة   و ج  َ   وعد ل وول أَ: اليمووي   يدحح
غْو  }الَ يُؤَاِِذُكُمُ اللّرهُ ِ راللَّ   كما قال تعوالى: ،(7)بها الوفاق عليه فيجب استثناق ول فيها لبو ل يمينا

    .95{املائدة ...فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَركِن يُؤَاِِذُكُم ِ مَا عَقَّدتُّمُ األَيْمَانَ 
تدقدودحت  ، (8)والعقيدة الحكم الذ  ل يقبل ال ك فيه لدى معتقد  قدودحت   :كدوذدا وداعح لديحوه   عد  الحقدلحوبد  عد

يرد  م  تيى ،وداللي ا :الحعدق يددة   :ق يلد  حد َ   مد ي نح  يدد  َ  االح  لده   ،ب ه   سدا ق يددة   ود سدندة   عد َح  سدوال مدة   :حد و تدقدودحت   ،ال يوك   م   وداعح
اًل  مدعحت ه   :مد  .(5)جد

                                                 
1
 دار: الناشر، هارون حممد السالم عبد: احملقق هـ،593ت  ،زكريا بن فارس بن أمحد احلسني يبأل/ اللغة مقاييس معجم( (

 .68، ص4، جم9999 ـ هـ9599 :الطبعة، الفكر      
2
 ، ( النجار حممد/  القادر عبد حامد/  الزيات أمحد/  مصطفى إبراهيم)  بالقاهرة العربية اللغة معجمل /الوسيط املعجم( (

 بدون دار طبع، وال تاريخ طبعة. ،894، ص2ج ،الدعوة دار: الناشر     
3
 :املتوىف) ياإلفريق يالرويفع األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو ،يعل بن مكرم بن مدحمل/ العرب لسان( (

 .299، ص5، جهـ9494 الثالثة الطبعة، بريوت – صادر دار: الناشر،  (هـ999      
1
 مهدي د: احملقق، (هـ991: املتوىف) البصري الفراهيدي متيم بن عمرو بن أمحد بن اخلليل الرمحن عبد يبأل/ العني( (

 .941، ص9، جاهلالل ومكتبة دار: الناشر، السامرائي إبراهيم د املخزومي،     
9
  أمحد: حتقيق، (هـ595: املتوىف) الفارايب اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر يبأل/ العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح( (

 .391، ص2، جم 9969 -  هـ 9419 الرابعة: الطبعة، بريوت ـ للماليني العلم دار: الناشر، عطار الغفور عبد     
6
 .296، ص5، جالبن منظور/ العرب لسان( (

7
 .941، ص9، ج الفراهيدي أمحد بن لخليلل/ العني( (

8
 . 894، ص2ج جملمع اللغة العربية بالقاهرة، /الوسيط املعجم( (

5
 ،(هـ991 حنو: املتوىف) العباس أبو احلموي، مث الفيومي علي بن حممد بن محدأل/ الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح( (

 .429، ص2، جبريوت ـ العلمية املكتبة: الناشر      
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، ثووولم والعدقحووود   ،(1)عاهدتوووه مثووول وعاقددتوووه والعقوووود أوثووو  العهوووود، ت وووه   العدهحووود  قحوووداً  عاقددح ثووول   عد  م 
ت ه   م تعاقودو ، عاهد  :عاقد ، و (2)عدهحداً  عاهددح }يَرا أَيُّهَرا الَّرذِينَ آمَنُرواْ      ومنوه قولوه تعوالى: ،(3)هدود واتدعدا :الحقدووح

 .أكدتموها التي بالعهود أوفوا: أ  ؛1{املائدة ...أَوْفُواْ ِ الْعُقُودِ 
أ   الحعدهحد ،: والعدقحد مح ي قدوال   ،الع هوود أدوكود وده يد  ع قود، ودالحجد ٍَ    لوى عده ودحت  : ود كدوذدا، كدوذدا ف وي فوو  ود

،  متووووهأدل وتأحويلووووه ت ووووه  : ق لحووووتد  فووووَّ ذا ذدل ووووكد اقددح قدوووودحت   أدو عد ووووه   عد لديح ووووت يثدا ٍ  ذدل ووووكد  أدل متووووه أدنووووك فتأحويلووووه عد . ب اسح
اقددد   . الحم عداهدددة  : ودالحم عداقدددة    .(1)عهد : ودعد
 .والتأكيد ة، موالمو والعهد، وال د، الربط: أهمها ،أمور عدة تطل  على " عقد " مادةو 

 ا  كتواب فوي جاق وقد، بقوة و د  ربطه  ذا عقدا، يعقد  الحبل، عقد: يقال فبقوة دوال  الربط -1
ي وط في ي عق دَ اللواتي السيواحر مَ .4 الفلق{ الْعُقَد يف النَّفَّاثَاتِ شَرِّ وَمِنْ} :تعالى  .(9)الخ 

 . عقود وجمعه. عهد: أ  عقد وتلك القبيلة هذ  بيَ: يقال فالعهد -2
 .أكدتموها التي بالعهود أوفوا: أ  ؛1{املائدة ...}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ ِ الْعُقُودِ  :عالىت قوله ومنه

 قوول البواب هوذا وموَ ،ل موه  ذا ال ويق، قلبوه عقود أو ال ويق، علوى قلبوه عقد: يقال فالمو مة -3
 كما في الصحيحيَ يه وسلمصلى ا  عل النبي

ودةد الحبدوو وورح َح ع  و نحووه   (6)ار ق ي  عد وويد الليووه  عد ووليمد قدووالد  ،ردل  سد لديحووه  ود وليى الليووه  عد َح النيب ووي  صد وو وول  مدعحق ووود  ف ووي  :"عد يح الحخد
م  الحق يدامدة   ر  ودالحمدبحندم    لدى يدوح دجح يحر  اوح يهدا الحخد   .(7)" ندوداص 

 
 

                                                 
1
 .68، ص4جالبن فارس، / اللغة مقاييس معجم( (

2
 .941، ص9، ج الفراهيدي أمحد بن لخليلل/ العني( (

3
 .894، ص2، ج بالقاهرة العربية اللغة معجمل /الوسيط املعجم( (

1
 .299، ص5، جالبن منظور/ العرب لسان( (

9
 .69، ص4البن فارس، ج/ اللغة مقاييس معجم( (

6
 نأ قبل ربيعة بن سلمان ليهإ وضم ،الكوفة قضاء على عمر استعمله صحايب جليل وقد، ي  ق  البار   اجلعد أيب بن عياش بن عروةهو ( (

 ـ اجليل دار: الناشر، الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن محد/ ألالصحابة متييز يف اإلصابةانظر  .اشريح  يستقضي      
 .924، ص3، جالبجاوي حممد علي: حتقيقهـ، 9492 ، األوىل الطبعة ،بريوت      

7
 نواصيها اخلري إىل يوم القيامة، لبخاري رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه، كتاب: اجلهاد والسري، باب: اخليل معقود يفأخرجه اإلمام ا( (

 ، وكتاب: فرض اخلمس، باب: قول النيب 2841، وباب: اجلهاد ماض مع الرب والفاجر، حديث رقم: 2856حديث رقم:       
 األوىل: الطبعة، النجاة طوق دار:  الناشر الناصر ناصر بن زهري حممد:  ققاحملط ، 2669أحلت لكم الغنائم، حديث رقم:      
 القيامة، يف نواصيها اخلري إىل يوم يف صحيحه، كتاب: اإلمارة، باب: اخليل اإلمام مسلم رمحه اهلل تعاىل وأخرجه، هـ9422      

 .الباقي عبد فؤاد حممد:  حتقيق، بريوت ـ العريب الرتاث إحياء دار، ط 5461حديث رقم:      
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 .(1)ف يهدا مدعحق ود   كأدنه لدهدا م ود  م   أد 
 بعود  ل يكتوب لومحيث  نوه  البيأف في المكتوب العقد ومنه. أكد   ذا البيأ، عقد: يقال فالتأكيد -1

}الَ يُؤَاِِذُكُمُ اللّهُ ِ اللَّغْو  فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَركِن يُؤَاِِذُكُم ِ مَا  ، ومنه قوله تعالى:وتأكيد  البيأ  يقا 

 .95{املائدة ...عَقَّدتُّمُ األَيْمَانَ 

َ  نمووا يكوووَو بقصوود القلووب وع موووه، بخووول لبووو اليمووويَ التووي تجوور  علوووى وتعقيوود اويمووا
 اللساَ بدوَ قصد.

 :اصطوحا العقيدة
لقوووود وردت علووووى لسوووواَ العلموووواق قووووديًما وحووووديثًا تعري ووووات كثيوووورة لمصووووطلح العقيوووودة، ولعوووول 

العقيوووودة فووووي تعري هووووا و  الخووووتول اوكثوووور بينهووووا مووووَ بوووواب اخووووتول اول وووواظ ل اخووووتول التلوووواد،
 عام وخاص. صطوحي لها تعري اَال

 تعنووووي وهووووي الباطوووول أهوووول عنوووود الباطلووووة العقيوووودة أو حوووو  عقيوووودة كوووول ي وووومل :عووووام معنووووي
 . ك  ليه يتطر  ل الذ  أ  المعتقد لدى الجا م واليقيَ االيماَ ااصطوحً 

 التوحيوود مووَ لووه يجووب ومووا عوو  وجوول بووا  الجووا م وااليموواَ والتسووليم اليقوويَ تعنووي :خوواص معنووىو 
 .(2)والطاعة بادةوالع

: العقيدة في ا صطوح العام.  أو م
دَو  أَ نعوورل العقيوودة ب ووكل عووام" العقيوودة فووي الصووطوح العووام  نووا:"قولفووي قصوود  َ ال

فور  بويَ فوو يكوَو  ، سوومية أو ك ريوة ،كانت صوحيحة أو خاط وة سواق نظر فيها أو حكم عليها
لها في هذا السيا  أقورب للتعريول اللبوو   ريلوأخرى في التعريل، وعليه فيكوَ بذلك التععقيدة 

 منه لوصطوحي.
فقوووال: العقا ووود هوووي اوموووور التوووي يجوووب أَ  عرفهوووا االموووام حسوووَ البنوووا وتحوووت هوووذ  المظلوووة

 . (3)يصد  بها قلبك، وتطم َ  ليها ن سك، وتكوَ يقيًنا عندك، ل يما جه ريب ول يخالطه  ك
 

                                                 
1
 .296، ص5، جالبن منظور/ العرب لسان( (
)

 www.islamacademy.net اجملد أكادميية موقع( 2
 رابط احملاضرة     

1303.rm-ary_Files/media/100/123/124/514/2869_AAQ101http://media.islamacademy.net/Libr     
3
 .593ص م،2112هـ ـ 9422جمموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا، ط دار الدعوة، الطبعة األوىل ( (

http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/514/2869_AAQ101-1303.rm
http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/514/2869_AAQ101-1303.rm
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يدة االسومية، وتطم َ  ليها ن سه، وتكووَ يقيًنوا يصد  قلبه بالعقالمسلم ومَ المعلوم أَ 
موووَ أصوووحاب العقا ووود ال اسووودة موووَ يصووود  قلبوووه الموووريض و  عنووود  ل يما جوووه ريوووب فيهوووا ول  وووك،

  يقيًنا عند  ل ريب ول  ك فيها. بعقيدته ال اسدة، وتطم َ  ليها ن سه الخبيثة، وتكوَ
 .(1)ه دَو  ك أو ريبةوعرفها سيد ساب  فقال: هي التصدي  بال يق والج م ب

العقيوودة الحكووم الووذ  ل يقبوول ال ووك فيووه لوودى بقولووه:  مجمووأ اللبووة العربيووة بالقوواهرةعرفهووا و 
 .(2)معتقد 

خر بقوله: العقيدة هي ما يعتقد  ال خص في قرارة ن سه ويعقود العو م عليوه ويورا  وعرفها ن
 .(3)صحيحًا سواق أكاَ صحيحًا في حقيقة اومر أم باطوً 

 االيموواَ هوويالعقيوودة فووي الصووطوح العووام: فقووال:  ال ووحود نووايل بووَ علوويال ووي  وعرفهووا 
 .(1)العموم جهة على معتقد ،هذا لدى ال ك  ليه يتطر  ل الذ  الجا م

 العقيدة في ا صطوح الخاص.
نقصد بالعقيدة في الصطوح الخاص أَ نعرل العقيدة االسومية على وجه الخصووص 

 وعند علماق المسلميَ دَو غيرهم مَ أهل العلم.دَو غيرها مَ العقا د، 
ت قداد  وفي هذا السيا  عرفها االمام الس يار يني فقال:  عح م   ه ود  ال  كح َ   ح  وا  م ، الذ هح َح  الحجد َد  فدوَّ   كدوا

، فده ود  ل لحوداق أ   م وداف ًقا يح  ح  د   فده ود  ودا  لي  صد  .(9)فداس 
وبولوح وجووق تعريول العقيودة االسوومية وهوي وتعريل االمام الس اريني هذا يظهر فيه 

العقيوودة الوحيوودة الصووحيحة، وكووذلك تعريوول العقيوودة ال اسوودة الووذ  ي وومل تعريوول كوول عقيوودة غيوور 
 صحيحة في حكم االسوم. 

معرفوة موا ورد فوي الكتواب والسونة فيموا يتعلو   :بقولوه وعرفها الدكتور محمد حافظ ال وريدة
 .(6)مبنية على الج م واليقيَ والتصدي  ةمعرفبااللهيات والنبوات والسمعيات 

                                                 
1
 ، ط دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان.61العقائد اإلسالمية/ للسيد سابق، ص( (

2
 . 894، ص2ج العربية بالقاهرة،جملمع اللغة  /الوسيط املعجم( (

3
 فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها/ للدكتور غالب بن علي عواجي، ط دار لينة للنشر والتوزيع،( (

 .92، ص9م،ج9999هـ ـ 9496الطبعة الثالثة      
1
 9451، األوىل الطبعة، الشحود نايف بن علي لسنَّةوا القرآن يف الباحث: وإعداد مجع/ اإلسالمية العقيدة خصائص يف اخلالصة( (

 .4، صم 2119 هـ      
9
 بن حممد العون أبو الدين، شمسل/ املرضية الفرقة عقد يف املضية الدرة لشرح األثرية األسرار وسواطع البهية األنوار لوامع( (

 هـ 9412: الثانية الطبعة، دمشق ـ ومكتبتها خلافقنيا مؤسسة: الناشر، (هـ9966: املتوىف) احلنبلي السفاريين سامل بن أمحد     
 .81، ص9، جم 9962 ـ      
6
 ـ 43م، ص9964هـ ـ 9414مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية مبادئ وآثار، الدكتور حممد حافظ الشريدة، الطبعة األوىل ( (

 .44ص     
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 تعوالى ا  موراد معرفوة هوي العقيودةبقولوه: التركوي  المحسَ عبد بَ ا  عبدوعرفها ال ي  
نوو  الجووَ وخلوو  ، الكتووب وا  نوو ال ، الرسوول بعووث ومووَ ، الديانووة مووَ  ذلووك علووى السووتقامة ثووم ، واال 

 .(1)بمقتلا  والعمل
فووووي الصووووطوح  االسووووومية العقيوووودة أمووووافقووووال:  ال ووووحود نووووايل بووووَ علوووويوعرفهووووا ال ووووي  

 تعوالى ا  عوَ ثبوت موا وكول وثوابتوه الوديَ وأصوول االيمواَ بأركاَ الجا م العتقاد فهي: الخاص
 .(2)يةوالقول والعلمية، القلبية اومور مَ صلى ا  عليه وسلم رسوله وعَ

 ، الرسوول بعووث ومووَ ، الديانووة َموو تعووالى ا  مووراد معرفووة هووي العقيوودةوعرفهووا نخوور بقولووه: 
ن  الجَ وخل  ، الكتب وا  ن ال  .(3)بمقتلا  والعمل ذلك على الستقامة ثم ، واال 

 الوذ  وَ فجلويظواهر  سوواق العوام أو الخواص والصوطوحي اللبو  المعنى بيَ الرابطو 
 .اأبدً  نهم يت لت ل بحيث بقوة، و د  عليه، وربطه قلبه، أل مه قد عليه، وصمم بال يق، ج م
 مصطلح الحديث.بتعريف ال: اثانيم 

مووَ جوو  يَ أو اسووم ملووال يتكووَو مووَ ملووال وملووال  مصووطلح الحووديث ل ووظ مركووب
 أج ا ووه أوًل  لد ر  عدوومركًبووا أَ ي   ال ًظوو لد ر  عدووول بوود لمووَ أرد أَ ي    ليووه وهمووا " مصووطلح " و " الحووديث "

عرل كلمووة يق معوويَ، لووذلك سووأعلووى  ووخوواص معووة كاسووم علووم تجثووم يعرفهووا م علووى سووبيل االفووراد
 معات كاسم خاص ل َ معيَ. تجم وكذلك كلمة الحديث، ثم سأعرفها مصطلح من ردة

ا لغة " مصطلحـ تعريف كلمة " 3  :واصطوحم
 لغة: " مصطلحتعريف كلمة " 

لقد قام الباحث بالبحث والتنقيب عَ كلموة الصوطوح فوي مصوادر اللبوة العربيوة القديموة 
وغيووور ذلوووكف فوووي موووواطَ  مكانيوووة وجوووود هوووذ  الكلموووة ) الصوووطوح ( وذلوووك  موووَ معووواجم وقووووامي 

 بالبحث على فعل الكلمة اوصلي ) اصطلح ( ولكَ لم يتيسر لي ذلك، وكأَ الكلمة محدثة.  
ل ظ " الصطوح " لم يرد له ذكر في معاجم اللبة وقد أ ار بعض الباحثيَ لذلك فقال:" 

 .(1)"العربية القديمة  ل بمعنى الصلح

                                                 
1
 واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة: الناشر، الثانية بعةالط، الرتكي احملسن عبد بن اهلل عبدل/ السلف أئمة اعتقاد جممل( (

 .991، صهـ9499 :النشر تاريخ، السعودية العربية اململكة ـ واإلرشاد والدعوة      
2
 .4، صالشحود نايف بن عليل /اإلسالمية العقيدة خصائص يف اخلالصة( (

3
 .991، صالرتكي احملسن عبد بن اهلل عبدل /السلف أئمة اعتقاد جممل ((

1
 االختالف يف املصطلحات العقائدية والفكرية وأثره على األمة اإلسالمية/ إعداد الطالب: حسن سليمان حلس، إشراف: د. سعد( (

 ، اجلامعة اإلسالمية بغزة.21عاشور، ص      
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جوواق فووي كتوواب المعجووم الوسوويط: اصووطلح القوووم:  ال مووا بيوونهم مووَ  وفووي العصوور الحووديث
وا تصالحواو  خول، واصطلحوا على اومر: تعارفوا عليه وات قوا، وطدلح  والصوطوح: مصودر  ،اصح

 .(1)اصطلح، والصطوح: ات ا  طا  ة على  يق مخصوص، ولكل علم اصطوحاته
ا: " مصطلحتعريف كلمة "  وأما  اصطوحم

 :فلها عدة تعري ات
    لووى معنووى نخوور لبيوواَ المووراد ...الصووطوح:  خووراج ال وويق عووَ المعنووى اللبووو  أولهووا:

 .(2)ويستعمل الصطوح غالًبا في العلم الذ  تحصل معلوماته بالنظر والستدلل "
  الصطوح: عبارة عَ ات ا  قوم على تسمية ال يق باسم ما ينقله عَ مولعه ثانيها:
 .(3)اوول "
هو عبارة ات ا  قوم على تسمية  يق باسم، بعد نقله عَ مولعه اوول، لمناسبة بينهما،  ثالثها:

 .(1)كالعموم والخصوص أو لم اركتهما في أمر أو م ابهتهما في وصل أو غيرهما "
 .(9)هو الل ظ المختار للدللة على  يق معلوم ليتمي  به عما سوا  " رابعها:

 .(6)لصطوح ل ظ معيَ بيَ قوم معينيَ "ا خامسها:
أو فنوي، : هو الل ظ أو الرم  اللبو  الذ  يستخدم للدللوة علوى م هووم علموي، أو عملوي، سادسها

 .(7)أو أ  عمل ذ  طبيعة خاصة
وهذ  التعري ات متقاربة المعنوى موَ بعلوها بعًلوا موَ قبيول اخوتول اول واظ ل اخوتول 

  الكبير بينهما في الكلمات والعبارات والمعاني واوفكار.التلاد دل على ذلك الت ابه 
 
      

                                                 
1
 . 321، ص9جملمع اللغة العربية بالقاهرة، ج /الوسيط املعجمانظر ( (

2
 ت والفروق اللغوية/ أليب البقاء أيوب بن موسى الكفوي، مؤسسة الرسالة، بريوت ـ لبنان،الكليات معجم يف املصطلحا( (

 .  951ـ ص 929هـ ، ص9492الطبعة األوىل      
3
 هـ،9419التعريفات/ لعلي بن حممد اجلرجاين، حتقيق: عبد الرمحن عمرية، ط عامل الكتب ـ بريوت، الطبعة األوىل ( (

 . 31ص     
1
 .622، ص2حات الفنون والعلوم اإلسالمية/ حملمد بن علي التهانوي، ط دار صادر ـ بريوت، جكشاف اصطال( (

9
 املواضعة يف االصطالح على خالف الشريعة ـ ضمن كتاب فقه النوازل/ للشيخ بكر أبو زيد، ط مؤسس الرسالة، الطبعة( (

 .  925، ص9هـ، ج9498األوىل،      
6
 .  991، ص2هـ، ج9496واملذاهب واألحزاب املعاصرة، ط دار الندوة للنشر، الطبعة الثالثة املوسوعة امليسرة يف األديان ( (

7
 هـ9414جملة القافلة ـ دراسات يف علم املصطلح العريب/ عبد الصبور شاهني، العدد األول، اجمللد الثاين والثالثون، حمرم ( (

 م.9965أكتوبر      
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ا لغة " الحديث" ـ تعريف 2  :واصطوحم
 تعريف كلمة " الحديث " لغة:

َد  الجديد  : الحديث   (.2)القديم نقيض، وهو (1)اود ياق م 
يث   د  بدر  : ودالححد لدى يأحتي الخد ، الحقدل يل   عد أ   ودالحكدث ير  مح ،أدحا: ودالحجد يأٍ  ديث  يأد، كدقدط  لدى  اذ   وده ود  وأدقاط  يحر   عد  غد

ديث  ف ف(3)ق يدا ٍ  بدر   الجديد ،: الحد  .(1)والخد
د ث   مدا: والحديث   د ث   ب ه   ي حد ديثًاف الم حد قددح  تدحح ديثه ود ديثده الحديثد  حد  .(9)ب ه   وحد

ا:  وأما تعريف " الحديث " اصطوحم
 خلقية ص ة أو تقرير أو فعل أو قول مَ وسلم عليه ا  صلى النبي  لى أليل مافهو: 

لقية أو  .(6)بعدها أم البعثة قبل ذلك أكاَ سواق خ 
 : " الحديث" مصطلح علم ـ تعريف 1
 حوال بوه يعورل علوم :هوو عنود أهلوه باعتبار  لقًبوا ل وَ معويَ مصطلح الحديثعلم تعريل   

 .(7)والرد القدبول حيث مَ والمرو  الراو 
 وعلوووم روايووة الحووديث علووم: قسووميَ  لووى الحووديث مصووطلح علووم الحووديث موواقعل قسووموقوود 

 .دراية الحديث
:  وتقريراته وأفعالهصلى ا  عليه وسلم  النبي أقوال على ي تمل علم "هو:: علم الحديث رواية أو م

 .(8)" أل اظها وتحرير ولبطها وروايتها وص اته

                                                 
1
 .955، ص2البن منظور، ج/ العرب لسان( (

2
 .296، ص9ج للجوهري،/ العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح( (

3
 .955، ص2البن منظور، ج/ العرب لسان( (

1
 الرتاث حتقيق مكتب: حتقيق، ( هـ699: املتوىف ) الفريوزآبادى يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين دجمل/ احمليط القاموس( (

 ،لبنان – بريوت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: الناشر، يالعرقُسوس نعيم حممد: بإشراف، الرسالة مؤسسة يف      
 .989، صم 2113 ـ هـ 9428 الثامنة، :الطبعة     
9
 .955، ص2البن منظور، ج/ العرب لسان( (

6
 تيسري، و 99، صالرابعة: الطبعة، بريوت – بساط: الناشر، العمري ضياء بن كرمأل/ املشرفة السنة تاريخ يف حبوث( (
 :الناشر، الكويت جامعة، اإلسالمية والدراسات الشريعة بكلية احلديث أستاذ الطحان حممود الدكتور: بقلم/ احلديث مصطلح     

 ، وحملات من تاريخ السنة وعلوم احلديث/ بقلم عبد الفتاح أبو غدة، الناشر مكتب9، صوالتوزيع للنشر املعارف مكتبة     
 .95ـ ص 99هـ بريوت، ص9499، الطبعة الرابعة سنة املطبوعات اإلسالمية حبلب     
7
 :الطبعة، القاهرة العلم، مكتبة: الناشر، (هـ9429: املتوىف) العثيمني حممد بن صاحل بن حممد: املؤلف/ احلديث مصطلح( (

 .3، صم 9994 - هـ 9493 األوىل،     
8
 الثالثة الطبعة: الطبعة، سورية-دمشق الفكر دار: اشرالن، احلليب عرت حممد الدين نورل /احلديث علوم يف النقد منهج( (

 .59، صم9999- هـ9496     
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 وهوذا ،والورد القبول حيث مَ والمتَ السند أحوال هاب يعرل بقوانيَ علمعلم الحديث دراية:  :ثانيما
 .(1)معا والمتَ السند بها ليلبط قوانيَ ولأ العلم هذا أَ يعني

 علوم" أيًلوا عليوه ويطلو " الحوديث أصوول" أو" الحوديث علووم" أو" الحوديث مصوطلح" عليه ويطل 
 علووم: "قووال حيووث جماعووة بووَ الووديَ عوو  االمووام تعريوول هووو العلووم لهووذا تعريوول وأحسووَ، "الحووديث
 .(2)"والمتَ السند أحوال بها يعرل بقوانيَ

الدكتور محمد عجاج الخطيوب: قود أطلو   له أسماق كثيرة قولومما يمكد أَ علم الحديث 
علماق الحديث على علم الحديث دراية اسم ) علوم الحديث ( واسوم ) مصوطلح الحوديث ( واسوم ) 

 .(3)أصول الحديث ( وكلها أسماق لمسمى واحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 ،اخلطيب الرمحن عبد بن اهلل عبد: املؤلف/ املستغربني من أيدمها ومن شاخت ويوسف تسهري جولد املستشرقني مزاعم على الرد( (

 .29، صةاملنور  باملدينة الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع: الناشر      
2
 .52لنور الدين عرت، ص/ احلديث علوم يف النقد منهج( (

3
 هـ ـ9499والتوزيع، طيب، ط دار الفكر للطباعة والنشر لدكتور حممد عجاج اخلول احلديث علومه ومصطلحه/ لأص( (

 .9صم، 9999     
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 الفصل األول
 السنة النبوية

 وفي  أربعة مباحث:
 .تعريف السنة ومكانتهاالمبحث األول: 

المبحث الثاني: أشهر شبهات منكري السنة النبوية والرد عليها.

 المبحث الثالث: حكم إنكار السنة النبوية.
 ية.المبحث الرابع: موقف بعض الفرق الضالة م  السنة النبو 
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 المبحث األول
 تعريف السنة ومكانتها

: تعريف السنة.  أو م
  السنة لغة:

}يُر يرردُ اللّررهُ لِيُنَرريِّنَ لَكُررمْ وَيَهْرردِيَكُمْ سُررنَنَ الَّررذِينَ مِررن     ومنووه قولووه تعووالى:  ،(1)الطريقووة :السإوونية  

سدوندةً  (2)ذميموة أو كانوت دةحميوف السويرة :السإنية  و يعني طرا قهم،  .62{الن اء...قَنْلِكُمْ  كداندوتح  حد
ةً  أدو ال د   قدالد  ،قدب يحد َ   خد  :الحه ذدل يإ  ع تحبة بح
َح  فدود  َح  تدجح دعد يرةٍ  م  تدها، أدنتد  س  رح ل  ...  س  َح  س نيةً  راضٍ  فأدوي ير ها مد  .(3)يدس 

َ  )  والجمأ  .(1)غرل و غرفة مثل(  س ند
ووا ب هدووا ي وورداد   فَّ نمووا ال يوورح    ف ووي أ طحل قدووت وا  ذا وورد  مد نحووه   وندهووىصوولى ا  عليووه وسوولم  النبوويإ  ب ووه   أدمد  عد

ف عحًو  قدوحًل    ليه وندددب ، الكتاب   ب ه   يدنحط  لدمح  م ميا ود ل هدوذدا الحعد  يو    والسإونية   الكتواب  : ال يورح    أددلوة ف وي ي قدوال   ود
َ   أد  يث   الحق رحن د   .(9)ودالححد

}سُنَّةَ مَرن قَردْ   تعوالى:  قال ،في القرنَ الكريمبهذا المعنى رد استعمالها وقد و  العادة،السنة و 

 .77أَرْسَلْنَا قَنْلَيَ مِن رُّسُلِنَا وَالَ تَج دُ لِ ُنَّتِنَا تَحْو يالً {اإلسراء
اددت ندا هدكدذدا: أد ح  َد  ف ي عد ي وا اليذ  ل ندا كد در  ر ج  : ودنذدوحه مح  ب ر س  َح  الريس ول   يدخح و َ  بدو م  مح  يح يدوأحت يه م  : أدظحه ور ه   ود

 .(6)الحعدذداب  
وعقيدة  وتطل  السنة على ما يقابل البدعة، فيقال: فوَ على السنة، وفوَ على البدعة،

 الطير يقدووووة   السإوووونية  و ، (7)ومنووووه الطووووو  السووووني والبوووودعى أهوووول السوووونة، وعقيوووودة أهوووول البوووود ،

                                                 
1
 .299، ص9للفيومي، ج/ الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح( (

2
 :احملقق، ( هـ888: املتوىف ) الرازي احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهلل عبد أبو الدين زينل /الصحاح خمتار ((

 ،م9999/  هـ9421 اخلامسة، الطبعة، صيداـ  بريوت النموذجية، الدار ـ العصرية املكتبة: الناشر، حممد الشيخ يوسف     
 .528ص      

3
 .223، ص95، جالبن منظور/ العرب لسان( (

1
 .292، ص9للفيومي، ج/ الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح( (

9
 .223، ص95، جالبن منظور/ العرب لسان( (

6
 :احملقق، (هـ994: املتوىف) الدمشقي مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء يبأل /العظيم القرآن تفسري( (

 .919، ص3، جم 9999 ـ هـ9421 الثانية الطبعة، والتوزيع نشرلل طيبة دار: الناشر، سالمة حممد بن سامي     
7
  طهر يف أو حائضا يطلقها أن هوطالق البدعة و ، عدهتا تنقضي حىت يدعها مث ،واحدة مجاع غري من اطاهرح  يطلقها أن السنة طالق( (

 دار: الناشر، حممد أبو املقدسي قدامة بن أمحد بن اهلل عبد: املؤلف/ الشيباين حنبل بن أمحد اإلمام فقه يف املغين. انظر فيه أصاهبا     
 .256ـ ص 258، ص6هـ، ج9413 ، األوىل الطبعة، بريوت ـ الفكر      
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م وددة   تدق يمدة ، الحمدحح ل ذدل كد  الحم سح َ  : ق يلد  ود َح  ف ود َح  مدعحندا    السإنيةف أدهل م  وتدق يمدة   الطير يقدوة   أدهول م   الحم سح
م وددة ، َد  مأحخوذة وده يد  الحمدحح َ   م    .(1)الطير ي    وده ود  السيند
ا:   السنة اصطوحم

مووَ قووول أو فعوول أو تقريوور أو صوو ة  صوولى ا  عليووه وسوولم كوول مووا أثوور عووَ الرسووولهووي 
 .(2)ية أو سيرة سواق أكاَ ذلك قبل البعثة كتحنثه في غراق حراق أم بعدهاق  ل  و خ  ية أق  لح خد 

  والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبو .
وجمهور المحدثيَ ل ي رقوَ بيَ الحوديث والسونة ويورَو التورادل بينهموا، وبعلوهم ي ور  

ا لي  مما هو معمول به وم مصلى ا  عليه وسلبينهما فيرى أَ الحديث كل ما نقل عَ الرسول 
سوول نا  والسوونة مووا كوواَ عليووه العموول المووأثور مووَ بمعمووول بووه كالحووديث المنسوووس فَّنووه يسوومى حووديثًا،

السنة أخص مَ الحديثف وبنواق علوى ذلوك فكول سونة  :، ومَ هنا قيل(3)رلي ا  عنهمالصالح 
  .(1)حديث، ولي  كل حديث سنة

صوولى ا  التعري ووات لهوواف فهووو ي وومل أقوالووه وتعريوول أهوول الحووديث للسوونة هووو مووَ أوسووأ 
فوي كافوة  صلى ا  عليوه وسولموهي كل ما صدر عنه مَ ل ظه، وي مل جميأ أفعاله  عليه وسلم

عليهوا، وأوصوافه الجسومية  تعوالىالتوي خلقوه ا  لصو ات الخلقيوة وهوي اأحواله، وتحوو  موا لوه موَ 
ل قية وهي ما عليوه موَ اوخوو  وال وما ل،  تعالىجبله ا   والبدنية، وكذلك تلم السنة ص اته الخ 

 وت مل كذلك سيرته مَ غ وات وأخبار قبل البعثة وبعدها.
 مكانة السنة. :ثانيما

و وورعه الووذ  أموور  تعووالىفهمووا ديووَ ا   َ مكانووة السوونة النبويووة مووَ مكانووة القوورنَ الكووريم 
الم صووولة لمجملوووه، المخصصوووة لموووبهم القووورنَ الكوووريم،  الم سووورةبهموووا عبووواد ، والسووونة النبويوووة هوووي 

المن وو ة وحكوواٍم  المولووحة وحكامووه وأهدافووه ومراميووه، المبينووة لم ووكله، لعمومووه، المقيوودة لمطلقووه،
 ليست فيه.

وَأَنزَلْنَا إ لَيْيَ الذِّكْرَ لِتُنَيِّنَ لِلنَّاس  مَا نُزِّلَ ... } لى هذ  اومور كلها فقوال:  تعالىوقد أ ار ا  

   .44لَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ {النحلإ لَيْه مْ وَلَعَ

                                                 
1
 .228، ص95، جالبن منظور/ العرب لسان( (

2
 .99ص، طيبمد عجاج اخلحملأصول احلديث علومه ومصطلحه/ انظر ( (

3
 .23ص، انظر املرجع السابق( (

1
 م احلديث/ لألستاذ الدكتور: أمحد يوسف أبو حلبية، والدكتور: نعيم أسعد الصفدي، الطبعة األوىل رجبامليسر يف علو ( (

 .91م، ص2113هـ ـ أغسطس 9428     
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ابَ }هُرروَ الَّررذِع َِعَرر َ فِرري الْررأُمِّيِّ َ رَسُرروالَ مِّررنْهُمْ يَتْلُررو عَلَرريْه مْ آيَاتِررهِ وَيُررزَكِّيه مْ وَيُعَلِّمُهُررمُ الْكِتَرر     وقووال تعووالى: 

 .6وَالْحِكْمَةَ وَإ ن كَانُوا مِن قَنْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّن  ٍ {اجلمعة
ووة، وذكوور الق ووردنَ، وهووو الكتوواب، ا  فووذكر:"  رحمووه ا  تعووالىمووام ال ووافعي قووال اال مد كح  الح 

َح  فسمعت    وا  قوال، موا ي وبه وهوذا، ا  رسوول سنة الحكمة: يقول بالق ردنَ العلم أهل مَ أرحلى مد
لحقووه علووى منيووه ا  وذكوورد  الحكمووة، وأ تحب عدتحووه ذ كوور الق ووردنَ وَف أعلووم  فلووم والحكمووة، كتووابال بتعلوويمهم خد
 وأَ ا ، كتواب مأ مقرونة أنها وذلك، ا  رسول سنة    ل هاهنا الحكمة يقال أَ و أعلم وا  و يدج  ح 
 .(1)" أمر  اتبا  النا  على وحتيم رسوله، طاعة افترض ا 

 وبالجملوة فالسونة النبويوة ال ووري ة هوي التطبيو  العملووي الوواقعي لموا جوواق بوه القورنَ الكووريم،
وتنودب كموا  ،وتحلول كموا يحلول ،وهي متممة له في ت ريأ أحكام ليست فيهف فهي تحرم كموا يحورم
ول يكتمول بنواق االسووم ونظاموه  ،يندب، والقرنَ الكريم ل تعرل أحكامه  ل مَ خوول هوذ  السونة

 . (2)متيًنا  ل بالسنة
 رفأف أيما  صلى ا  عليه وسلممَ قدر سنة النبي ا  تعالى  رفأ قدو 

  .199وَاتَّن عُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ {األعراف ...}حيث جعل في اتباعها الهدايةف فقال تعالى: 
 .94{النور ...وَإ ن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا  ...}وقال تعالى: 

بوالقرنَ الكوريم فوي موواطَ كثيورة، ليبويَ وثيو  العوقوة بينهمواف ولو وم  تعوالىولقد قرنها ا  
 .98{الن اء ...}مَّنْ يُطِع  الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ مًعا، فقال تعالى:  اتباعهما

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إ لَ   }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْر  مِنكُمْ فَإ ن تَنَازَعْتُمْ فِيوقال تعالى: 

 .95سُول  إ ن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ِ اللّهِ وَالْيَوْا  ارِِر  كَلِيَ َِيْرح وَأَ ْ َنُ تَأْو يالً {الن اءاللّهِ وَالرَّ

 }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَج ينُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُول  إ كَا دَعَاكُم لِمَا يُحْي يكُمْ وقال تعالى: 

 .64{األنفال ...
 . 33يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُنْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {حممد}يَا أَ وقال تعالى:

 واايات في هذا الباب كثيرة.

                                                 
1
 المطلب عبد بَ  افأ بَ عثماَ بَ العبا  بَ  دري  بَ محمد ا  عبد أبو ل افعيل/ الرسالة( (

 الحلبي، مكتبه: النا ر،  اكر أحمد: المحق ، (هو211: لمتوفىا) المكي القر ي المطلبي منال عبد بَا     
 .73ص ،م1511و هو1398 اوولى،: الطبعة، مصر     

2
 ألستاذ الدكتور: أحمد يوسل أبو حلبية، الطبعة السادسةلمبيَ عَ مناها المحدثيَ/ لالك ال ا( (

  .11صم، 2118هو و 1125    
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أَ السوونة النبويوة وحووي كموا أَ القورنَ وحوويف فقوال تعووالى: و مبيًنوا حقيقووة  وبويَ ا  تعوالى
{ إ نْ هُرروَ إ لَّررا وَ ْرريح  3}وَمَررا يَنطِررقُ عَررن  الْهَرروَ  } ورة الوونجم: كمووا فووي سوو صوولى ا  عليووه وسوولمكوووم النبووي 

 .4ر  3{ النجم4يُو َ }
وٍرو قدوالد وصححه اولباني  وأخرج أبو داود في سننه، َ  عدمح بحود  الليوه  بحو َح عد و ٍق  :عد ت وب  ك ولي  دويح ك نحوت  أدكح

لديحه  ود  ليى الليه  عد َح ردس ول  الليه  صد مدع ه  م  وليمد أ ر يود  ح  حظدوه  أدسح يحب   فسد قدوال وا ،فدندهدتحن وي ق ورد ٍق  :ود ت وب  ك ولي  دويح أدتدكح
وا وب  ودالر لد ليمد بد در  يدوتدكدليم  ف وي الحبدلد سد لديحه  ود ليى الليه  عد مدع ه  ودردس ول  الليه  صد َح الحك تدواب   ،تدسح و سدوكحت  عد  ،فدأدمح

ت  ذدل كد ل ردس ول  الليه   ه    لدى ف يه   فدذدكدرح ب ع  أد ب أ صح مد ليمد فدأدوح سد لديحه  ود ليى الليه  عد ت بح  :"فدقدالد  فصد ي  ،اكح فدوداليذ   ند حس 
نحه    لي حد    ر ج  م  ا يدخح  .(1)" ب يدد    مد

َ  مدعحود   كدور بد بو داود في سننه، وصححه اولبواني وأخرج أ قحوددام  بحو َح الحم  و َح ردس وول  الليوه   ،عد و وليى  عد صد
ليمد أدنيه  قدالد  سد لديحه  ود ثحلده  مدعده   :"الليه  عد م   .(2) ..."أدلد   ن ي أ وت يت  الحك تدابد ود

... } تعووووالى: كمووووا قووووال تعووووالىعنوووود ا  مووووَ  أَ تكوووووَ السوووونة  النبويووووة  من لووووة وقوووودر ا  تعووووالى

كُمْ مِّنَ الْكِتَاب  وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم ِ هِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ وَاكْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْ

 .631ِ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمح {النقرة
هِ عَلَيْيَ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْيَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَيَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّ ...}وقوله تعالى: 

 .113عَظِيماَ {الن اء
وسونته، كموا دعوا  لوى التحواكم  صلى ا  عليه وسولم لى التحاكم للنبي  وقد دعا ا  تعالى

لى كتابه.   ليه وا 
إ ن  الْحُكْرمُ إ الَّ لِلّرهِ    ...} قولوه تعوالى:للتحواكم  ليوه فيهوا  تعالىمَ اايات التي دعا ا  ف

 . 48{يوسف ...الَّ إ يَّاهُ أَمَرَ أَالَّ تَعْنُدُواْ إ 
}فَرالَ  تعوالى:  قولوه صولى ا  عليوه وسولملنبوي هوا لفي للتحواكم تعوالىمَ اايات التوي دعوا ا   وأما

 يُ َلِّمُواْضَيْتَ وَوَرَِِّيَ الَ يُؤْمِنُونَ  َتَّ َ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ َِيْنَهُمْ ثُمَّ الَ يَج دُواْ فِي أَنفُ ِه مْ  َرَجاَ مِّمَّا قَ

                                                 
1
 حميي حممد: حتقيق ،الفكر دارط ، 5848لم، باب: يف كتاب العلم، حديث رقم: أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب: الع( (

 ،الكويت والتوزيع، للنشر غراس مؤسسة: الناشر، داود أيب صحيح، وصححه األلباين يف كتابه 891ص ،2، جاحلميد عبد الدين     
 .296، ص2، جم2112 ـ هـ 9425 األوىل،: الطبعة     
2
 مشكاة، وصححه األلباين يف حتقيقه لكتاب 5814ننه، كتاب: السنة، باب: يف لزوم السنة، حديث رقم: أخرجه أبو داود يف س( (

 م،9963 ـ هـ9413 ـ الثالثة: الطبعة ،بريوت ـ اإلسالمي املكتب: الناشر، التربيزي اخلطيب اهلل عبد بن مد/ حملاملصابيح      
 .985، حديث رقم: 53، ص9ج      
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 .29تَ ْلِيماَ {الن اء 

}إ نَّرا  بح وظ السونة النبويوة، وهوذا مسوت اد بالسوتنباط موَ قولوه تعوالى:  تعوالىوقد تعهد ا  

 .5نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإ نَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {احلجر
غالبيوووة فوووي هوووذ  اايوووة الكريموووة بح وووظ ثوثوووة أموووورف أمووور ظووواهر يعلموووه  تعوووالىا   تعهووودف

فأمووا اوموور الظوواهر الووذ  تعهوود ا   تعووالىالنووا ، وأمووريَ خ يوويَ ل يعلمهووَ كثيوور مووَ عبوواد ا  
بح ظه ويعلمه غالبية النا  أل وهو القورنَ الكوريم، وهوو المقصوود بالوذكر فوي قولوه تعوالى:  تعالى

وأموا اوموراَ الخ يواَ اللوذاَ ل يعلمهوَ كثيور موَ  .5احلجرر  }إ نَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإ نَّرا لَرهُ لَحَرافِظُونَ {   
 ذا تعهوود بح ووظ  وويق ح ووظ معووه وسووا له التووي ل  تعووالىفهمووا اومووة والسوونةف حيووث  َ ا   النووا 

تح ووظ  ل بووه، ووسووا ل ح ووظ القوورنَ الكووريم التووي ل يح ووظ  ل بهووا هووي اومووة والسوونةف فأمووا اومووة 
وأما السنة النبوية فتح ظ القرنَ الكريم ب رح غاملوه فتح ظ القرنَ الكريم في الصدور والسطور، 

وتبووويَ مجملوووه وتقيووود مطلقوووه وتخصووويص عاموووه، وموووَ هنوووا كانوووت حاجوووة القووورنَ الكوووريم  لوووى السووونة 
 النبوية أ د مَ حاجة السنة النبوية للقرنَ الكريم.

 (.2)القرنَ  لى السنة مَ السنة  لى أحوج القرنَ :(1)مكحول قالكما 
وذلك لوي هم علوى  َ القرنَ الكريم يحتاج للسنة النبوية أكثر مَ احتياجها لهوالمراد بذلك أ

بخوووول السووونة  ص عاموووه،لوووه وتبووويَ مجملوووه وتقيووود مطلقوووه وتخصوووغامالوجوووه الحووو  فهوووي ت ووورح 
 النبوية فهي  رح في ذاتها.

لَيْنَررا جَمْعَررهُ  إ نَّ عَ }السوونة النبويووة فقووال تعووالى: لووى ح ووظ القوورنَ الكووريم وبيانووه بع تعووالىوقوود أكوود ا  

 .15ر  17القيامة  {15{ ثُمَّ إ نَّ عَلَيْنَا َِيَانَهُ}19{ فَإ كَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّن عْ قُرْآنَهُ}17وَقُرْآنَهُ}
 
 
 
 

                                                 
1
 ، كاَ مَ أعلم أهل ال ام وأ هرهم في  مانه وأبصرهمال امي ا  عبد بَ مكحول  ا عبد أبوهو (  (

 ، وطبقات ال قهاق285، ص9. انظر وفيات اوعياَ لبَ خلكاَ جوما ة ع رة ست سنةبال تيا، مات      
 .79لل يرا   ص     

2
 بَ عثماَ بَ أحمد بَ عمر ح ص بي/وبالسنَ والتمسك الديَ  را أ ومعرفة السنة أهل مذاهب  رح(  (

 الن ر سنة، والتو يأ للن ر قرطبة ممسسة النا ر، محمد بَ عادل تحقي و، ه389 و هو257،  اهيَ     
 .18، أثر رقم: 16، صم1559 - هو1119     
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 ومَ المعلوم أَ السنة النبوية هي المبينة للقرنَ الكريم.
نبويووة موَ الكووذب للسونة ال تعووالى لووى ح وظ ا   رحمهووم ا  تعوالىوقود أ وار سوول نا الصوالح 

 وال يل والختو .
 .(2)الحديث يكذب اأحدً  ا  ستر ما :(1)الثور  س ياَ قال

وووددة  و  بح َ   قدووالد عد َد  بحوو ا ووولديحمد ود   إ  س  وورح َ   ق لحوووت   :(3)الحمد ووو بح بدوواردك   ل  وووا :(1)الحم  لدوووى تدخح دووى أدمد لحوووم   عد َح  الحع   أد
يقد  يث   ف ي فديد  يد   الحم بحتدد     يدج  د  نحه   لديح د  امد  الححد هداب ذدة   ب عديحب   هدذدا أدخح دى لد  :قدالد  ؟م   .(9)" النإقياد   الحجد

 .(7)ا  وسقطه الحديث في يكذب أَ هم رجًو  أَ لو :(6)مهد  بَ الرحمَ عبد وعَ
بحد  و  َ   قدالد عد مد َ   الريحح َ   :مدهحد     بح بح وا :الحم بداردك   ل  لدوى تدخح دوى أدمد ود   هدوذدا عد َح  يث  الححد ود و    أد  ،كدووي  :قدوالد  ؟ي  حس 

َد  هداب ذدت ه   فدأديح  .(8)" جد

                                                 
1
َ  يد  ح س   هو ( (  بَ طابخة بَ دي أ   بَ مناة بدع بَ ثور مَ ،يإ وف  ك  الح  ،ا    د  بح عد  وب  أد  ، إ ر  وح الثي  و ر  سح مد  بَ يد  ع  سد  َ  بح  ا

َد دد مح هد  ثور َح م   ه  ني     :وقيل ،دناَعد  بَ عدمد  بَ  ارن   بَ رلد م   بَ ليا        د  يح  ح  الصي ود  ،ا  سنة، كاَ مولد  ل  وي اوح
 أهل السنة ، وهو مَ أعوم وأ مةهو 161في خوفة سليماَ بَ عبد الملك، ومات سنة  هو57     
 ،11جانظر تهذيب الكمال  نه المنافحيَ عَ ديَ االسوم وعقيدة التوحيد.والجماعة في  ما     
 .52، ص1، والتاري  الكبير للبخار  ج199و ص 191ص     

2
 الديَ برهاَ أيوب، بَ موسى بَ براهيمال /تعالى ا  رحمه الصوح ابَ علوم مَ ال ياح ال ذا ( (

 هلل فتحي صوح: المحق ، (هو812: المتوفى) ال افعي القاهر ، ثم اوبناسي،  سحا  أبو     
 .226، ص1، جم1558 و هو1118 اوولى الطبعة: الطبعة، الر د مكتبة: النا ر     

3
 بَا صاحب ، ويقال: أبو عبد الرحمَ،عمرو أبو :ويقال ،محمد أبو المرو   سليماَ بَ عبدةهو (  (

 وتهذيب الكمال،  137، ص 8الثقات لبَ حباَ ج انظر .وما تيَ وثوثيَ تسأ سنه مات :يقال، المبارك     
.116، ص6، وتهذيب التهذيب لبَ حجر ج931، ص18ج للم       

1
بحد   أدب و مولهم، التميمي، الحنظلي والح بَ الحم بداردك بَ الليه   عدبدهو  ( ( َ   عد مد ود  ّ ، الريحح  او مة أحد الحمدرح

سحوم وح اظ اوعوم      ل دد  ،اال   انظر .رملاَ في  ةاوم وثمانيَ  حدى سدندة مات،  ةاوم ع رة ثماَ سدندة و 
 .9، ص16، وتهذيب الكمال للم   ج212، ص9التاري  الكبير للبخار  ج     

9
 البر عبد بَ محمد بَ ا  عبد بَ يوسل عمر أبو: المملل/ واوسانيد المعاني مَ الموطأ في لما التمهيد ( (

 الكبير عبد محمد،  العلو  أحمد بَ مصط ى: تحقي ، ( هو163: المتوفى ) القرطبي النمر  عاصم بَ     
 ،1، جهو 1387: الن ر عام، المبرب و االسومية وال مَو اووقال عموم و ارة: النا ر، البكر      
 .61ص     

6
 ،هو158هو و 139،البدصر  ّ  العنبر  سعيد أبو الرحمَ عبد بَ حساَ بَ مهد  بَ الرحمَ عبدهو  ( (

 وتاري  ببداد ،391، ص9التاري  الكبير للبخار  ج انظر .سنة وستيَ ثوث ابَ ه ود مات و و      
 .912، ص11للخطيب الببداد  ج     

7
 .226، ص1ج اوبناسي،  سحا  يبو/ تعالى ا  رحمه الصوح ابَ علوم مَ ال ياح ال ذا ( (

8
 .61ص ،1، جلبَ عبد البر/ وسانيدوا المعاني مَ الموطأ في لما التمهيد ( (
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 فوَ: يقولوَ والنا  وصبح الحديث يكذب أَ البحر في رجل هم لو :المبارك ابَ وعَ
 لَرهُ  وَإ نَّرا  الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إ نَّا} الجهابوذة لها تعيب :فقال ؟المصنوعة اوحاديث فهذ  :له فقيل ،كذاب

 .(1) .5احلجر {لَحَافِظُونَ
 .(3)بالنسياَ الكذابيَ علي أعاننا ا   َ: (2)محمد بَ القاسم وعَ

ونحوووَ نح وووظ كذبوووه  ويقوووأ فيموووا يناقلوووه ويخال وووه، يعنوووي موووَ كثووورة كوووذبهم ينسوووى أحووودهم موووا كذبوووه
 .فنك  ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 .226، ص1ج اوبناسي،  سحا  يبو/ تعالى ا  رحمه الصوح ابَ علوم مَ ال ياح ال ذا ( (

2
 كاَ، المدني الرحمَ عبد أبو :ويقال ،محمد أبو ،التيمي القر ي الصدي  بكر أبي بَ محمد بَ القاسمهو  ( (

 بَ عمر بعد الملك عبد بَ ي يد ولية في، مات الحديث كثير ورعا  ماما فقيها عالما رفيعا وكاَ ،ثقة     
 .127، ص23تهذيب الكمال للم   ج.  ةاوم اثنتيَ أو  حدى سنة الع ي  عبد     

3
 .226، ص1ج اوبناسي،  سحا  يبو/ تعالى ا  رحمه الصوح ابَ علوم مَ ال ياح ال ذا ( (
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 المبحث الثاني
 والرد عليها يدةالمتعلقة بالعق شبهات منكري السنة النبويةأشهر 

 َ منكر  السنة النبوية أحاطوا بدعتهم بمجموعة موَ ال وبهات يلبسوَو فيهوا علوى النوا  
 دينهم ومَ أبر  هذ  ال بهات ثوثة:

قالوا إ  القرآ  الكريم قد حوى كل شيء م  أمور الـدي ، وكـل حكـم مـ  أحكامـ ، وذلـ   أولها:
 .95{النحل...تَابَ تِنْيَاناَ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْيَ الْكِ ...}لقول  تعال : 
 .39{األنعاا ...مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَاب  مِن شَيْءٍ  ...} وقول  تعال :

 .(1)فو حاجة إل  غير القرآ  أصوم 
 هو:والجواب على هذ  ال بهة 

يَانررررراَ لِّكُرررررلِّ شَررررريْءٍ   وَنَزَّلْنَرررررا عَلَيْررررريَ الْكِتَرررررابَ تِنْ   ...}:  تعوووووالى َ اسوووووتدللهم بقوووووول ا   

القوورنَ الكووريم لووم يبوويَ كوول وَ ف م السووقيمهوويوودل علووى فهم اسووتدلل غيوور صووحيح .95{النحررل...
ال كوواة  وأحكووام ؟ وتحديوود أوقاتهووا؟هوواوكي يووة أدا  ؟يل، فووأيَ عوودد الصوولوات وويق علووى وجووه الت صوو

نمووا المقصووود أَ القوورنَ الكووريم تب ومقاديرهووا؟ وكي يووة أداق فريلووة الحووا؟ ياًنووا وصووول كوول  وويق وا 
  والسنة النبوية ت صل ذلك.  

 ..مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَاب  مِن شَيْءٍ  ...}وأما بالنسبة  لى استدللهم بقوله تعالى: 

فالمقصود بالكتاب اللوح المح وظ على الراجح مَ أقووال أهول العلوم، ولوي  القورنَ  .39{األنعاا .
 الكريم كما يتوهمه بعض النا .

 فِي الكِتَاب  ...}قوله تعالى: : رحمه ا ال ي  العومة عبد الر ا  ع ي ي  قال

الموراد بوه  .39{األنعراا  ...مَّرا فَرَّطْنَرا فِري الكِتَراب  مِرن شَريْءٍ        ...} في قوله تعالى: { ...
يوة ن ل موَ القورنَ  ل قليول، والسوورة سوورة اونعوام كلهوا مكاللوح المح وظ، والسورة مكية، ولم يكَ 

 . (2)على الصحيح
 مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَاب  مِن  ...}وقال ال ي  عثماَ بَ علي حسَ: أما قوله تعالى: 

                                                 
1
 ط عثماَ بَ علي حسَ،د عند أهل السنة والجماعة/ لعتقامنها الستدلل على مسا ل االانظر: ( (

 .111ص ،1م ج1553هو و 1113الثانية الر د الرياض، الطبعة  مكتبة    
2
  بهات حول السنة/ لعبد الر ا  ع ي ي و رحمه ا  و، ط وكالة المطبوعات والبحث العلمي( (

 لمملكة العربية السعودية، الطبعة الثانيةو ارة ال  َو االسومية واووقال والدعوة واالر اد، ا    
 بتصرل. 11هو ص1126    
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}وَمَررا مِررن دَآَِّررةٍ فِرري   :كمووا دل عليووه السوويا فالكتوواب هنووا هووو اللوووح المح وووظ،  .39{األنعرراا ...شَرريْءٍ 

 مح أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَاب  مِن شَيْءٍ ثُمَّ إ لَ  رَِِّه مْاألَرْض  وَالَ طَائِرٍ يَطِريُ ِ جَنَا َيْهِ إ الَّ أُمَ

 .(1)39يُحْشَرُونَ {األنعاا 
وَنَزَّلْنَا عَلَيْيَ الْكِتَرابَ تِنْيَانراَ لِّكُرلِّ     ...}: رحموه ا قال ال ي  العومة عبد الر ا  ع ي ي و 

فيقوال فيهوا الموراد بالكتواب القورنَ، ولكوَ سوورة النحول ، 95لِمِ َ {النحرل شَيْءٍ وَهُدً  وَرَ ْمَةَ وَُِشْرَ  لِلْمُ ْر 
التووي ن لووت فيهووا هووذ  اايووة أو هووذ  الجملووة سووورة مكيووة، ولووم يكووَ نوو ل الت ووريأ كلووه فووي مكووة  نمووا 

في مكة، وأموا ال ورو  فقود  صلى ا  عليه وسلمأصول التوحيد وما يتصل بمعج ات الرسول  ن لت
 .(2)ن لت في المدينة

 مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَاب  مِن ...}وقال الدكتور محمد محمد أبو  هو: المراد مَ قوله تعالى: 

ما بطري  االحالة على السنة،  { ...شَيْءٍ  هو أَ القرنَ بياَ ومور الديَف  ما بطري  النص، وا 
ل لتناقلت هذ  ااية مأ قوله تعالى:   كْرَ لِتُنَيِّنَ لِلنَّاس  مَا نُزِّلَ وَأَنزَلْنَا إ لَيْيَ الذِّ... }وا 

  .  (3){ ...إ لَيْه مْ
 نهوا موَ العوام  :: ااية  موا أَ يقوال فيهوارحمه ا قال ال ي  العومة عبد الر ا  ع ي ي و 

موا أَ يقوال: تبياًنوا لكول  ويق  ورعه وفرلوه علوى المسولميَ وهوم فوي  الذ  أريد به الخصووص، وا 
ل أنهووا  ،و وورعه لهووم بووه علوويهممووا أو جم {...تِنْيَانرراَ لِّكُررلِّ شَرريْءٍ  ...}مكووةف وَ السووورة مكيووة، 

     .(1)بياَ لكل حكم مَ أحكام االسوم
   
 
 
 
 

                                                 
1
 ،1، جالجماعة/ لعثماَ بَ علي حسَمنها الستدلل على مسا ل االعتقاد عند أهل السنة و  ((

 .112ص    
2
 .12 بهات حول السنة/ لعبد الر ا  ع ي ي، ص( (

3
 ط دار الكتاب العربي، الطبعة اوولى لدكتور محمد محمد أبو  هو،مكانة السنة في االسوم/ ل( (

 .26ص م،1581هو و 1111    
1
 .11 بهات حول السنة/ لعبد الر ا  ع ي ي، ص( (
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فيهـا الضـعيف الـذي لـم  صـل  اهلل عليـ  وسـلمثانيها: قالوا: إ  األحاديـث المنسـوبة إلـ  النبـي 
لثقـة باألحاديـث جميعهـا حيـث يثبت عن ، والموضوع الذي هو مكذوب علي ، األمر الذي يرفـع ا

 .(1)  يمك  لنا معرفة ما يعتمد علي  منها وما   يعتمد
 :ال بهة الجواب على هذ 

موَ المعلووم عنود الكذب ورد على صاحبها غيور مسوتقيمةف ونوه رد اوخبار ب بهة أَ  َ 
ل أ  خبر د على عظماق النا  ومَ هم دونهم، فهذا ي لي بعدم قبو العقوق جميًعا أَ الكذب ير 

فهذا لوي   صبيًرا كاَ أم كبيًرا عَ أ   نساَ عظم  أنه أم قل، وليست هكذا تورد يا سعد االبل،
نمووا يقووال: ل نقبوول خبوورً  مووَ العوودل واالنصووال فووي  وويق،  ا عووَ فوووَ  ل بعوود التثبووت مووَ صووحتهوا 

سِقح ِ نَنَأٍ فَتَنَيَّنُوا أَن تُصِينُوا قَوْماَ ِ جَهَالَةٍ فَتُصْن حُوا }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إ ن جَاءكُمْ فَا والتحق  منه، كما قال تعالى:

   .2عَلَ  مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِ َ {احلجرات

الصواد ، ويوورد خبور ال سووا  الكواذب، وهووذا هوو االنصووال بوو  ووك أو  فيقبول خبور الثقووات
 ريب.

 وتعووالى سووبحانه الخبيوور يمالعلوو حكمووة اقتلووت وقوودقووال ال ووي  اولبوواني رحمووه ا  تعووالى:" 
َد  اختدلدقدهووا التووي اوحاديووث لهووذ  يوود د  ل أَ  أَ دوَ المسوولميَ بوويَ تسوور   ووتىف لبايووات الم بحر لووو

 ال وريل، الحوديث أ موة هوم أول وك أمرهوا، للنوا  ويبويَ حقيقتهوا، عَ القنا  يك ل مَ لها ي قدي ضد 
لو  .(2)" النبوية السنة ألوية وحام 

 َ هوووذ   وووبهة سووواقطة  ذ موووَ المعلووووم أَ علمووواق  محمووود أبوووو  هوووو:وقوووال الووودكتور محمووود 
االسوم الموثو  بهم في رواية الحديث ومعرفة تراجم الرواة لم يدعو  يً ا مَ اوحاديث  ل وبينوا 

 .(3)من لته مَ القبول والرد
 :قوال ؟ المصونوعة اوحاديوث هوذ لما قيل لعبد ا  بوَ المبوارك:  ومما يمكد على ذلك أنه

 .(4)ةالجهابذ لها يعيب

                                                 
1
 .31ص للدكتور محمد محمد أبو  هو،مكانة السنة في االسوم/ ( (

2
 الحاج بَ الديَ ناصر محمدل/ اومة في السيئ وأثرها والمولوعة اللعي ة اوحاديث سلسلة( (

 ،السعودية العربية ةكالممل و الرياض: البلد، المعارل دار: الن ر دار ،اولباني:  هرته، اولباني نوح    
 .17ص ،1، جم 1552/  هو 1112: الطبأ سنة، اوولى: الطبعة    

3
 .31ص للدكتور محمد محمد أبو  هو،مكانة السنة في االسوم/ ( (

4
 دار: النا ر، التميمي الرا   محمد أبو  دري  بَ محمد تمحا أبي بَ الرحمَ عبدل/ والتعديل الجرح( (

 .18، ص2، ج1592 - 1271 ، اوولى الطبعة، بيروت – العربي التراث  حياق    
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مووَ هوملق الجهابووذة الووذيَ بينوووا اوحاديووث  رحمووه ا  تعووالىوقود كوواَ عبوود ا  بووَ المبوارك 
 المولوعة التي اختلقها الكذيابوَ.

 لووه فقووال ،عنقووه بلوورب فووأمر ا نووديقً  الر وويد هوواروَ أخووذ :(1) بووراهيم بووَ قووال  سووماعيلو 
 ألوول مووَ أنووت فووأيَ :قووال ،منووك العبوواد أريووح :قووال ؟المووممنيَ أميوور يووا عنقووي تلوورب لووم :ال نوودي 
صلى  ا  رسول به نط  حرل فيها ما كلها صلى ا  عليه وسلم ا  رسول على هاولعت   حديث

 ،المبووارك بووَ ا  وعبوود (2)ال وو ار   سووحا  أبووي مووَ ،ا  عوودو يووا أنووت فووأيَ :قووال ؟ا  عليووه وسوولم
 .(3)احرفً  احرفً  فيخرجانها ،ينخونها

 ق الجهابذة هم حرا  السنة مَ البد  والكذب عليها.وهمل
 حووورا  الحوووديث وأصوووحاب السوووماق، حووورا  المو كوووة:  رحموووه ا  تعوووالىالثوووور   سووو ياَقوووال كموووا 
 .(1)رضاو

 فحملة الحديث هم حماة الديَ حًقا وجهابذة اومة صدًقا.
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ،البصر  مولهم سد ،او ب ر أبو الثبت، الحافظ، العومة، مام،اال م،سد قح م   بَ  براهيم بَ  سماعيلهو  ((1
 مات، و  ةاوم ع ر سنة البصر  الحسَ مات سنة ولد، أمه وهي ة،يي لد ع   َباب الم هور صل،او الكوفي     
 تصنيل االمام  م  الديَ محمد بَ أحمد بَ عثماَسير أعوم النبوق/  . ةاوم وتسعيَ ثوث سنة في     
 و هو 1111لرسالة، الطبعة العا رة ميود ، ط ممسسة ا 1371و  هجر 718الذهبي، المتوفى      
 .117، ص5،ج م1551     
 أبو بدر بَ حذي ة بَ حصَ بَ خارجة بَ أسماق بَ الحارث حصَ بيأ بَ محمد بَ  براهيمهو  ((2

 .هارَو خوفة في وما ة وثمانيَ ثماَ سنة مات، الديَ عومأو  المسلميَ أ مة أحد ال  ار   سحا      
 :المتوفى ) عساكر بابَ معرولال ا  هبة بَ الحسَ بَ علي القاسم أبو: المملل تاري  دم  /     
 عام، والتو يأ والن ر للطباعة ال كر دار: النا ر، العمرو  غرامة بَ عمرو: المحق ، ( هو971     
 .935، ص8، وسير أعوم النبوق للذهبي ج 115، ص7، جم 1559 و هو 1119: الن ر     
 .127، ص7تاري  دم  / لبَ عساكر، ج  ((3
 .271، ص7ج للذهبي،ق/ سير أعوم النبو ( (1
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صولى  ا  رسوول على يكذب أَ قدري أنه أحدكم يظنَ ل ،ببداد أهل يا :ايومً  (1)الدارقطني وقال
 (.2)حي وأنا ا  عليه وسلم
دراكووه ح ظووة سووعة علووى يوودل رحمووه ا  تعووالىاالمووام الوودارقطني  مووَ الكوووم وهووذا  قوووةو  وا 

 لوي  موا فيوه يدسووا أو الوديَ فوي يطعنوا أَ الباطل أهل معه يعج  بما للديَ فهمهبراعة  و علمه
 موَ واحد غير سمعت :(3)الجو قي بكر وأبقال علماق فقد ، وقد ورد مثل هذا عَ غير  مَ المنه

 فوي يقال ور  بوَ حامود أبوو دام موا :قوال أنوه (1)خ يموة بوَ  سوحا  بَ محمد عَ يذكروَ م ايخنا
 .(9)ا  رسول على يكذب أَ حدو يتهيأ ل اوحياق

                                                 
1
 بَ أحمد بَ عمر بَ علي الحسَ، أبو الجهابذة، علم السوم،  ي  المجود، الحافظ ماماال يالدارقطنهو  ( (

 القطَ دار محلة أهل مَ المحدث، المقرئ الببداد  ا  عبد بَ دينار بَ النعماَ بَ مسعود بَ مهد      
 التقدم مأ ورجاله، الحديث علل ومعرفة الح ظ  ليه انتهى الدنيا، أ مة ومَ، العلم بحور مَ وكاَ، بببداد     
 ولد، ذلك وغير النا ، وأيام والمبا  ، والختول، ال قه، في الم اركة وقوة وطرقها، القراقات في     
 عوم النبوقانظر سير أ ، ومات سنة خم  وثمانيَ وثوث ما ة.بذلك أخبر هو  ة،ام وثوث ست سنة     
 .115، ص16للذهبي، ج     
 الدكتور :الممل يَ مَ مجموعةل/ وعلله الحديث رجال في الدارقطني الحسَ أبي أقوال موسوعة( (2

 عبد أحمد و محمود الهاد  عبد عصام و الرحمَ عبد منصور أ رل و المسلمي مهد  محمد    
 للن ر الكتب عالم: النا ر، اوولى: ةالطبع ،خليل محمد محمود و ال املي  براهيم أيمَ و عيد الر ا     
 .13، ص1، جم 2111: الن ر سنة، لبناَ بيروت، و والتو يأ     
ميدهو ( (3 ق  الجو ، ال ييحبدان يّ  ،بكر وأب ، كريا بَ محمد بَ ا  عبد بَ م حد  ،المعدل اووحد االمام الحافظ ،يإ  د

  سحا  أبي المحدث أخت ابَ وهو، سلمم صحيح على المخرج الصحيح وصاحب ،نيسابور محدث     
ٍَ  سنة  وال في توفي، الم كي محمد بَ  براهيم       انظر .سنة وثمانَو اثنتاَ وله ،وثوثما ة وثمانيَ ثما
 :المملل /اوعوم، و  153، ص16وسير أعوم النبوق للذهبي ج،  116، ص3تذكرة الح اظ للذهبي ج     
 دار: النا ر، (هو1356: المتوفى) الدم قي ال ركلي فار ، بَ علي بَ دمحم بَ محمود بَ الديَ خير     
 .226، ص6، جم2112 مايو / أيار و ع ر الخامسة: الطبعة، للموييَ العلم     
ميدهو  ( (1 ا  بَ م حد الح بَ الحم بيردة بَ خ  ديحمدة بَ   سححد  المعرول ،النيسابور  ،بكر أدب و ،بكر بَ صد

مدات مة،او  بَّمام      ميد ود ا  بَ م حد ردة الحع داق بعد السبت لديحلدة   سححد خ  ام   ،ااح ددى سنة ،الحقعددة ذ   مَ الحخد    حح
له ،وثوثما ة ع ردة     َد  ثدمداَ ود ان و ثدمد َد  ،سنة ود كدا  الدإنحيدا أد  مية أحد ا  ردحمده ود
تيى ،اواستنباطً  اوجمعً  اوح ظً  اوفقهً  اعلمً       الوافر االتقاَ مدأد  ،غدير    لديحهدا سب  نعلم لد  ب َّ سحنداد الّسندَ ف ي لمتك حد
بدعداق لديحلدة اعتل ،ا  ردحمده توّفي أدَ   لدى ،ال يديد ودالّديَ     درح مدات اوح  ،5الثقات لبَ حباَ ج .السبت ةليل ود
 .36، ص1ج بليالحن نقطة بَل والمسانيد السنَ رواة لمعرفة التقييد،  196ص    
 ،ةيالعلم الكتب دار: النا ر، السإيوطي الديَ جولل/ المولوعة اوحاديث في المصنوعة الآللي( (9

 .352، ص2ج    
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 النوا  بويَ جو تح (1)يقال ور  بوَ حامود أبي حياة :قال خ يمة بَ  سحا  بَ محمد وعَ
 .(2)صلى ا  عليه وسلم ا  رسول على الكذبو 

بوذلوا جهوًدا كبيوًرا فوي الوذب عوَ  رحمهوم ا  تعوالىكل هذ  اوخبار تودلل علوى أَ العلمواق 
السنة وبياَ ما صوح موَ اوحاديوث وموا ل يصوحف فوو يقوال بعود ذلوك اخوتلط اومور وا وتبه فتركنوا 

نما يقال: نتبأ أقوال أهل ال  َ في فنهم فهوم بوه أعلوم موَ غيورهم، وا  الموفو  خير اومر و ر ، وا 
 وهو المستعاَ وعليه التكوَ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 خراساَ، حافظ الثقة، العومة ماماال ال رقي، ابَ ،النيسابور  حامد أبو الحسَ بَ محمد بَ أحمدهو  ((1
 ،19ج النبوق أعوم سيرو  ، 126، ص1ج ببداد ري تاهو. انظر 329 سنة توفي ،مسلم وتلميذ    
 .37ص    
 .126، ص1انظر تاري  ببداد، ج ((2



  24 

مـا يـدل علـ  عـدم حجيـة السـنة، مثـل  صـل  اهلل عليـ  وسـلم: زعموا أن  جاء ع  النبـي ثالثها
حــديث:" إ  الحــديث سيفشــو عنــي، مــا أتــاكم يوافــق القــرآ  فهــو عنــي ومــا أتــاكم عنــي يخــالف 

 .(1)فليي مني " القرآ 
 والجواب على هذ  ال بهة مَ وجو :

 األول:الرد 
رحموووه ا  لقووود سوووأل رجووول االموووام ال وووافعي  َ هوووذا الحوووديث ل يصوووح ل سووونًدا ول متًنووواف ف

د  فقال له:  تعالى ةً  أفدتدج  جي َح  على ح  ودى مد َي  رد وا: " قوال صولى ا  عليوه وسولم النبوي أ واقدك مح  مد ن وي جد  عد
وو   ر ل  لدوى  فداعح وا ا  ، ك تدواب   عد وا ق لحت وه ، فدأدندوا ودافدقدووه   فدمد مد الد دوه   ود رحمووه ف فقوال االموام ال وافعي " أدق لحوه   فدلدوومح  خد
ودى ما: ا  تعالى يث ه   يدثحب ت   أحد   هذا رد د  وب رد   ويق فوي حد ، ودلد  صد يثد  ثدبيوتإمح  قودح : لنوا في قوالد  كدب ورد ود  َح  حد و  مد

ودى قٍ  فوي هدوذا رد وايوة   وهوذ  ف دويح عوة ر  وولٍ  عدوَ م نحقدط  هووٍل، ردج  ثحولد  ندقحبدول   ل ونحوَ مدجح وايدوة   هوذ  م   فووي الر 
قٍ   .(2) يح

وا:  رحموه ا  تعوالىقال ابَ عبود البور و  و  د  مد نحوه   ر  وليى عد لديحوه   الليوه   صد وليمد  عد سد وا»: قدوالد  أدنيوه   ود  مد
ن ي أدتداك مح  و    عد ر ل  لدى فداعح َح  ه  اللي  ك تداب   عد َح  ق لحت وه   فدأدندوا الليه   ك تدابد  ودافد د  فدَّ  والدلد  ودا    أدق لحوه   فدلدومح  الليوه   ك تدوابد  خد
كديحلد  أدندا، ال ل   ود ب ه   الليه ، ك تدابد  أ خد دلح داظ   ودهدذ     «الليه   هدددان ي ود وحإ  لد  اوح نحوه   تدص  وليى عد لديحوه   الليوه   صد وليمد  عد سد  ود
نحدد  لحم  ا أدهحل   ع  يح   لحع  ح  َح  النيقحل   ب صد ه   م   .(3)سدق يم 

 علوى فاعرلوو  حوديثًا عني سمعتم  ذا "وقال االمام العجلوني و رحمه ا  تعالى : حديث 
ل فوووواقبلو ف وافقووووه فووووََّ ا ف كتوووواب  أولووووأ مووووَ الحووووديث وهووووذا  وووويق، فيووووه يثبووووت لووووم ف" فووووردو  وا 

 نخوور حووديث فووي وجوواق ،" (1)معووه ومثلووه القوورنَ أوتيووت  نووي أل : "خوفووه صووح بوول المولوووعات،
 في الحكم هذا نجد ل فيقول حديث عني  ليه يصل متكَّ على متكً ا أحدكم أل يَ ل ":صحيح

 
 

                                                 
1
 ،1عثماَ بَ علي حسَ، جاد عند أهل السنة والجماعة/ لمنها الستدلل على مسا ل االعتق(  (

 .111ص     
2
 .222، صل افعيل /الرسالةانظر: (  (

3
 النمر  عاصم بَ البر عبد بَ محمد بَ ا  عبد بَ وسلي عمر يب/ ووفلله العلم بياَ جامأ ( (

 المملكة الجو  ، ابَ دار: النا ر، ال هير  او بال أبي: تحقي ، ( هو163: المتوفى ) القرطبي     
 .1185، ص2، جم 1551 و هو 1111 اوولى،: الطبعة، السعودية العربية     

1
 وصححه اولباني في، 3588ب: في ل وم السنة، حديث رقم: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: السنة، با(  (

  .163، حديث رقم: 39، ص1/ للتبري  ، جالمصابيح م كاةتحقيقه لكتاب      
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ني أل القرنَف  .(2)،(1)"معه ومثله القرنَ أوتيت وا 
:"  َ الحديث سي  و عني، ما أتواكم يوافو  صلى ا  عليه وسلمفهذا الحديث المنسوب  لى النبي 

ل يصوح ل هوو ول موا فوي معنوا  موَ  قرنَ فهو عني وما أتاكم عني يخالل القورنَ فلوي  منوي "ال
 اوحاديث. 

قووال ال ووي  عثموواَ بووَ علووي حسووَ: هووذا الحووديث ومووا فووي معنووا  مووَ الروايووات اللووعي ة 
 . (3)المنقطعة، وبعض أهل العلم نسبها  لى الولأ والختو ف فيسقط الحتجاج به

 الثاني:الرد 
 ذا  راة وصووحابهف فووَّنهممووا جوواق فووي هووذا الحووديث مجووا واطبقووأراد علما نووا اوجوووق أَ ي لووو

 .ووالعه ن سه وب هادة ،فهو مردود ف  يعارلهوجدو  تعالى  على كتاب ا  عرلو 
وواردضد  قدوودح :  رحمووه ا  تعووالىقووال ابووَ عبوود البوور  يثد  هدووذدا عد وود  م   الححد َح  قدوووح وو وول   م  لحووم   أدهح َ  : فدقدووال وا الحع  وو  ندحح

يثد  هدوذدا ندعحر ض   ود  لدوى الححد ولد  الليوه   ك تدواب   عد قٍ  ك ول   قدبح ود    دويح ندعحتدم  لدوى ود ، عد وا: قدوال وا ذدل وكد وندا    فدلدمي لدوى عدردلح  عد
وو ي  الليووه   ك تدوواب   وولي  عد ندا    ودجد وودح ال  ًووا ودجد دنيووا الليووه ف ل ك تدوواب   م خد وودح  لدوومح  و  َح  ندقحبدوولد  أدلي  الليووه   ك تدوواب   ف ووي ندج  وو يث   م  وود   حد
ووليى الليوه   ردس وول   لديحووه   الليوه   صد وليمد  عد سد وا   لي  ود ندا بدولح  الليووه ، ك تدوابد  ودافدوو د  مد ودح  ب ووه   التيأدس ويد  ي طحل وو    الليوه   ك تدووابد  ودجد
رد  دمح ت ه   واوح ذ ر   ب طداعد ي حد الد دةد  ود َح  الحم خد ر     عد لدةً  أدمح مح لدى ج  ا ك ل   عد  .(1) لٍ حد
 الثالث: الرد 

 حتجاج  َ احتجاجهم بهذا الحديث علينا مخالل لمنهجهم وهو عدم اوخذ بالسنة وال
 َ عملهم هذا مخالل لدعواهم، يدعوَ لعدم الحتجاج بهاف   بها فكيل يحتجوَ بالسنة وهم

                                                 
1
 أخرجه الترمذ  في سننه، كتاب: العلم عَ رسول ا  صلى ا  عليه وسلم، باب: ما نهي عنه أَ يقال(  (
 ،بيروت و العربي التراث  حياق دارط  ،2663، حديث رقم: عند حديث النبي صلى ا  عليه وسلم     

 وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب: السنة، ،37، ص9ج ،ونخرَو  اكر محمد أحمد: تحقي      
 وأخرجه ابَ ماجه في سننه، كتاب: المقدمة، باب: تعظيم،  1619باب: في ل وم السنة، حديث رقم:      

 ،بيروت و ال كر دار، 13والتبليظ على مَ عارله، حديث رقم:  وسلم رسول صلى ا  عليه حديث     
 محمد: المملل/ المصابيح م كاة، صححه اولباني في كتاب 6، ص1، جالباقي عبد فماد محمد :تحقي      
 ،1589 – 1119 ،الثالثة: الطبعة، بيروت و االسومي المكتب: النا ر، التبري   الخطيب ا  عبد بَا     
 .162، حديث رقم: 39، ص1، جاولباني الديَ ناصر محمد تحقي : تحقي      

2
 الدم قي، العجلوني الجراحي الهاد  عبد بَ محمد بَ سماعيلال /االلبا  وم يل الخ اق ك ل ( (

 يوسل بَ أحمد بَ الحميد عبد: تحقي ، العصرية المكتبة: النا ر، ( هو1162: المتوفى ) ال داق أبو     
 .921، ص2، جم2111 - هو1121 اوولى،: الطبعة هنداو  بَ     

3
 ،1عثماَ بَ علي حسَ، جد عند أهل السنة والجماعة/ لمنها الستدلل على مسا ل االعتقا(  (

 .111ص     
1
 .1185، ص2، جلبَ عبد البر/ وفلله العلم بياَ جامأ(  (
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لهم عجًبووا موونهم أَ يريودوَ هوودم السوونة النبويووة بأكملهوا بحووديث ل يصووحف فووال اوموور ويو داد
يماننا.  اح ظ علينا ديننا وا 

ذا اسوووتدلل مووونهم وقوووال ال وووي  عثمووواَ بوووَ علوووي حسوووَ: الحوووديث رجوووأ علوووى ن سوووه بوووالبطوَ، وهووو
 .(1)ض مذهبهم في عدم الحتجاج بالسنةبالحديثف وهو ينق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 ،1عثماَ بَ علي حسَ، جسنة والجماعة/ لد عند أهل المنها الستدلل على مسا ل االعتقاانظر:  ( (

 .119ص     
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 لثالمبحث الثا
 حكم إنكار السنة النبوية

اوخووذ بوالقرنَ الكووريم واجووب، وقوود ذكوور أهوول العلووم   َ اوخوذ بالسوونة النبويووة واجووب كمووا أَ
 . تعالى سقاط أحدهما ك ر با  

قووال ال ووي  عبوود المتعووال محموود الجبوور : تك وول ا  بجمووأ القوورنَ كمووا تك وول ببيانووه، والسوونة 
{ 17هُ}إ نَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَر  }مَ البياَ للقرنَ، وقد ورد ذكر الجمأ بالقرنَ وبيانه في نص واحود 

فاوخوذ بوالقرنَ دَو اوخوذ بالبيواَ  .15ر   17القيامرة   {15{ ثُمَّ إ نَّ عَلَيْنَا َِيَانَهُ}19فَإ كَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّن عْ قُرْآنَهُ}
أَفَتُؤْمِنُونَ ِ نَعْض  الْكِتَاب  وَتَكْفُرُونَ ِ نَعْضٍ فَمَا جَزَاء  ...}أخذ للبعض وترك للبعض ااخر مَ النص 

 فْعَلُ كَلِيَ مِنكُمْ إ الَّ ِِزْعح فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْاَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إ لَ  أَشَدِّ الْعَذَاب  مَن يَ

 .(1)99{النقرة ...
ة النبويوة واقوأ فوي اللوول يرَو أَ منكور السون رحمهم ا  تعالىلقد كاَ سل نا الصالح و 
:"  ذا حودثت الرجول  تعوالىرحموه ا  (2)ييانت  خح أيووب السيو باب أهل البصورة كما قال سيد المبيَ، 
 (.3")فقال: دعنا مَ هذا وحدثنا مَ القرنَ، فاعلم أنه لال ملل  ،بالسنة

 أنوووه فووواعلم ،ا  كتووواب وهوووات ذا د  :فقوووال ،بالسووونة الرجووول حووودثت  ذا :قوووال (1)قوبوووة أبوووي عوووَو 
 (.9)لال

 
 

                                                 
1
 (  حجية السنة ومصطلحات المحدثيَ وأعومهم/ لعبد المتعال محمد الجبر ، ط دار التلامَ،(

 .37و ص 36النا ر مكتبة وهبة ، ص     

2
ر  ّ  بكر أدب و كيساَ، واسمه تميمة أدبي بَ أديإوبهو (  (  يقال له: سختياَ،نسبة لبلدة  السختياني،، البدصح

 ،3وتهذيب الكمال للم   ج، 115، ص1الكبير للبخار  ج انظر التاري . هو 131 هو و66     
.197ص     

3
 المكتبة: النا ر، الببداد  الخطيب بكر أبو ثابت بَ علي بَ حمد/ والرواية علم في الك اية(  (

 .16، صالمدني حمد   براهيم، سورقيال ا  عبد أبو: تحقي ، المنورة المدينة و العلمية      
1
 سنة بال ام مات ،القدر عظيم وكاَ ،اوعوم أحد، البصرة أهل عباد مَ يم  رح الجد   يد بَ ا  عبدهو  ( (

 ،1وتذكرة الح اظ للذهبي ج 2، ص9الثقات لبَ حباَ ج. الملك عبد بَ ي يد ولية في وما ة أربأ     
  .72ص     

9
 ،الرياض و والتو يأ للن ر أطل  دار: النا ر، المقرىق ال لل يبو/ وأهله كومال ذم في أحاديث(  (

 ، أثر96، ص2، جالجديأ محمد بَ الرحمَ عبد بَ ناصر .د: تحقي ، 1556 اوولى، الطبعة     
 .211رقم:      
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 النبوية ك ر أكبر والعياذ با  ل منكر  السنة بأَ لو ىرحمهم ا  تعال ناولقد بيَ علمام 
 . تعالى

 فووي وجوودنا مووا  لي  نأخووذ ل:  قووال اموورأً  أَ لووو ":ا  رحمووه الظوواهر  حوو م ابووَ االمووام قووال
 .(1)"اومية بَّجما  كافراً  لكاَ القرنَ

 وسلم عليه ا  صلى النبي حديث كوَ أنكر مَ:" رحمه ا  تعالى السيوطي االمام وقال
 وح ور االسووم، دا ورة عوَ وخورج ك ور، و حجوةوو  اوصوول فوي المعورول ب ورطه فعوًو  أو كاَ قوًل 
 (.2") الك رة فر  مَ  اق مَ أو والنصارى، اليهود مأ

 لوورورة اوحكووام بت ووريأ واسووتقولها المطهوورة السوونة ةيووحج ثبوووت ":ال وووكاني االمووام وقووال
 (.3)" االسوم ديَ في له لحظ مَ  ل ذلك في يخالل ول دينية،

 القتصار على الكتاب رأ  قوم ل خو  لهم خارجيَ عَ  َ:"  قال االمام ال اطبيو 
 (. 1)"السنة 

:" أجمأ العلماق على أَ موَ جحود كوَو  رحمه ا  تعالىوقال ال ي  عبد الع ي  بَ با  
فهووو كووافر مرتوود عووَ السوونة أصووًو معتبووًرا يرجووأ  ليووه فووي اوحكووام، و عووم أنووه يكت ووي بووالقرنَ عنهووا 

 (.9االسوم)
ر حجية السنة فقد ك ر وخرج مَ الملوة ، ل كالحسيَ  واط: مَ أن ستاذ الدكتوراووقال 
نموا  تن عه صوة ول صوم ول  كواة ، ول غيرهوا موَ القربوات ، بول كيول يصووم ويصولي وي كوي  وا 

 حكم أهل العلم ذا هثبتت ت اصيل أحكام الصوة والصوم وال كاة في السنة المطهرة؟ ب
                                                 

1
 القرطبي اوندلسي ح م بَ سعيد بَ أحمد بَ علي محمد يبو/ اوحكام أصول في االحكام(  (

  حساَ الدكتور اوستاذ: له قدم،  اكر محمد أحمد ال ي : المحق ، (هو196: المتوفى) الظاهر      
 .81، ص2، جبيروت الجديدة، اافا  دار: النا ر ،عبا      

2
 :المتوفى ) السيوطي الديَ جول بكر، أبي بَ الرحمَ عبدل/ بالسنة الحتجاج في الجنة م تاح(  (

 .9، صم1585 هو1115 الثالثة،: الطبعة، المنورة المدينة االسومية، الجامعة:  رالنا، ( هو511     
3
 اليمني ال وكاني ا  عبد بَ محمد بَ علي بَ محمدل/ اوصول علم مَ الح  تحقي   لي ال حول  ر اد(  (

 المي  خليل ال ي  :له قدم بطنا ك ر - دم   عناية، ع و أحمد ال ي : المحق ، (هو1291: المتوفى)     
 ،م1555 و هو1115 اوولى الطبعة ،العربي الكتاب دار: النا ر، فرفور صالح الديَ ولي والدكتور     
 .57، ص1ج     

1
 :المتوفى ) بال اطبي ال هير البرناطي اللخمي محمد بَ موسى بَ براهيمال/ الموافقات(  (

 اوولى الطبعة ،ع اَ ابَ دار: النا ر ،سلماَ نل حسَ بَ م هور عبيدة أبو: المحق ، ( هو751     
 .329، ص1، جم1557 و هو1117     

9
 / للدكتور سيد بَ حسيَرياض الجنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكر  السنة(  نقًو عَ كتاب (

 .63م، ص2116هو و 1126الع اني، ط در الع اني، الطبعة اوولى      
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َ أنكووور أصووول موووعلوووى منكووور حجيوووة السووونة وأنوووه كوووافر خوووارج موووَ الملوووة ، وذلوووك يتنووواول 
الحتجاج بها ، كموا يتنواول موَ رد حوديثا صوحيحا ببيور تأويول بعودما بلبوه وعورل صوحته بتقريور 

 .(1)أهل الختصاص لهذ  الصحة
 فووََّ الحجووة، عليووه تقووام مطلقوواً  باوحاديووث العموول وجوووب منكوور: "اليموواني المعلمووي وقووال

 المعروفووة اوعووذار مووَ عووذر لووه كوواَ  َ اوحاديووث بووبعض العموول وجوووب ومنكوور ،ك وور  بوواَ أصوورّ 
ل فمعووذور، معناهووا فووي ومووا العلووم أهوول بوويَ  وقوود ،فاسوو  نثووم والعاصووي ورسوووله،   عوواص فهووو وا 
 .(2)" امطلقً  باوحاديث العمل وجوب منكر معنى في يجعله ما يت  

:" ل  وك أَ موَ أنكور السونة فقود أنكور  رحموه ا  تعوالىالع يو  بوَ بوا  وقال ال ي  عبد 
 صوولى ا  عليووه وسوولمالقوورنَ وكذبووهف وَ القوورنَ الكووريم قوود أموور فووي موالووأ كثيوورة بطاعووة الرسووول 

 (. 3وات باعه وعلي د الرحمة والهداية ودخول الجنة والنجاة مَ النار على ذلك)
حتجوووواج بالسوووونة النبويووووة ومحاولووووة  سووووقاطها كوووورفض ولقوووود بوووويَ أهوووول العلووووم أَ رفووووض ال

َ  عم.  الحتجاج بالقرنَ الكريم ومحاولة  سقاطه، وأَ الواقأ في هذا اومر ل عقل له وا 
صولى  َ السونة جاقتنوا عوَ طريو  الرسوول  "كما قوال ال وي  عبود المتعوال محمود الجبور :

نقول روايوة القورنَ  لينوا  عليوه وسولمصولى ا  وكذلك القرنَ، وتحمل أصوحاب النبوي  ا  عليه وسلم
نكووار العموول بووه دوَ ااخوور يوودل علووى فسوواد  كمووا تحملوووا نقوول روايووة السوونةف فوورفض أحوود ال ووي يَ وا 

 . (1)" العقل واختول موا يَ ال كر
دثيَ للتأكيد على حكم منكر السنة النبوية، حوهنا أكثرت مَ النقول عَ العلماق قدماق وم

  أد  مجاًل لل ك.وعلى خطورة جرمه، وحتى ل
 
 
 

                                                 

 ي  الجامعة اومريكية العالمية، الطبعةر الدكتور/الحسيَ  واط،  ستاذاوية السنة وتاريخها/ حج ( (1
 .213م، حقو  الطبأ مح وظة للجامعة اومريكية العالمية، ص2111هو / 1129اوولى      

2
 الرحمَ عبدل/ والمجا فة والتلليل ال لل مَ" السنة على ألواق" كتاب في لما الكا  ة اونوار ( (

 عالم ،ومكتبتها السل ية المطبعة: النا ر، (هو1386: المتوفى) اليماني لمعلميا علي بَ يحيى بَا     
 .82و ص 81، صم 1586 و هو 1116: الن ر سنة، بيروت – الكتب     

3
 لسيد بَ حسيَ الع اني، رياض الجنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكر  السنة(  نقًو عَ كتاب (

   رحمه ا .، مَ مقال لل ي  ابَ با61ص     

1
 (  حجية السنة ومصطلحات المحدثيَ وأعومهم/ لعبد المتعال محمد الجبر ، ط دار التلامَ،(

 .36النا ر مكتبة وهبة ، ص     
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 المبحث الرابع
 م  السنة النبوية ضالةال موقف بعض الفرق

 المبينوووة هوووي السوونةو  تحري وووه، يمكوووَ ل والكتوواب والسووونة، الكتوواب هوووو الوووديَ هووذا كووواَ لمووا
: تعووالى قووال كمووا لووه والمبينووة المولووحة بالسوونة  ل بووه والعموول فهًمووا تاًمووا، فهمووه يمكووَ ول للكتوواب

  لووى اوعوداق هوملق لجوأ ذلوك عنوود .44النحرل ،   اريرة { إ لَريْه مْ  نُررزِّلَ مَرا  لِلنَّراس   لِتُنَرريِّنَ الرذِّكْرَ  إ لَيْريَ  اوَأَنْزَلْنَر }
 اغتور موَ  لوى بهوا وقوذفوا مقوولت موَ أحودثو  موا خوول مَ وذلك ونقلتها النبوية السنة في الطعَ
 .(1)المنحرفة وااراق اوهواق مَ  ينو  وما  سومهم بظاهر

 .والخوارج والصوفيةالروافض والمعت لة  للسنة النبوية الم هوريَ ومَ هملق المعاديَ
 :  .(2)الرافضةأو م

مووَ  ورواتهووا  َ موقوول الووروافض مووَ السوونة النبويووة يووتلخص فووي معرفووة أنهووم ك ووروا نقلتهووا
ردنوا أَ نقواَر  ل ن وًرا يسويًرا يكواد أَ ل يكووَ لهوم نسوبة عدديوة  ذا موا أ رلي ا  عونهمالصحابة 

ذا أسووقطوا النقلووة سووقطت منقووولتهم عنوودهم بووو  ووك أو ريووب فووو سوونة  بيوونهم وبوويَ مووَ ك ووروهم، وا 
عندهم، و اد الطيَ بلة لما كاَ الكذب ديدنهم ول يسوتطيعَو العويب بدونوه كمثول السومك الوذ  ل 

 يستطيأ العيب  ل في الماق فلم يأتمنوا فيما ادعو  مَ نقولت. 
ر محمد حسَ بخيوت و ح ظوه ا  تعوالى و عوَ الرافلوة :" القاعودة عنودهم تقووم قال الدكتو 

ونا   أ مة الح ف فلي   صلى ا  عليه وسلمعلى أَ مَ لم يوال علًيا فقد خاَ وصية رسول ا  
 . (3)" أهًو للثقة والعتماد

ل الكووذب يت وو  العلمواق وأهوول التواري  علووى أَ أصو ":وقوال اوسووتاذ الودكتور الحسوويَ  وواط
فوووي الحوووديث بووودأ موووَ قبووول ال ووويعة الرافلوووة، فوووَّنهم انبمسووووا فوووي هوووذ  الرذيلوووة بكووول قووووة، فولوووعوا 

 مَ  أَ بقية   تحط أخرى  أحاديث   البيت، وولعوا  أحاديث في فلل علي، وأهل
 

                                                 
1
 /وحديثا قديما وأهدافهم ووسا لهم جذورهم ورواتها النبوية السنة مَ وال ر  اوهواق أصحاب موقل ( (

 مكتبة: النا ر ،(هو1127: المتوفى) ال هراني مطر نل اَعثم بَ مطر بَ محمد ياسر يبو     
 .21، صهو1111 اوولى،: الطبعة، والتو يأ للن ر الصدي      
 مجمو (  هم فرقة مَ ال يعة رفلوا خوفة أبي بكر وعمر رلي ا  عنهما فسموا بذلك رافلة. انظر (2

 أ وترتيب ال قير  لى ا  عبد الرحمَفتاوى  ي  االسوم أحمد بَ تيمية قد  ا  روحه، جم      
 ،1ج بَ قاسم العاصمي النجد  الحنبلي رحمه ا ، ط دار عالم الكتب للطباعة والن ر والتو يأا      
 .139ص      

3
 ال ر  القديمة والمعاصرة في التاري  االسومي/ للدكتور محمد حسَ بخيت، ط مكتبة نفا  للطباعة  ( (

 .85م، ص2116هو و 1127يأ، الطبعة الثالثة والن ر والتو        
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 (.1)" الصحابة
وقووال الوودكتور محموود حسووَ بخيووت و ح ظووه ا  تعووالى و :" يعتموود ال وويعة االماميووة االثنووا 

هم، مثل: كتاب الكافي للكلينوي المتووفى لى كتبهم الخاصة التي دونها علمام ع رية في الحديث ع
هووو ، والستبصوووار للطوسووي ن سوووه، 161هووو ، والتهوووذيب لمحموود الطوسووي المتووووفى سوونة 328سوونة 

 . (2)هو "1151والوافي لمو محسَ الكا ي المتوفى سنة 
   دثارهم.فالرافلة الكذب  عارهم، والتيقية والن  ا

يدى َ  يدحح لدة  بح مد رح وذدبد (3)قدالد حد دهحووداق  أدكح اب  اوح وحد َح أدصح و وًدا م  : لدومح أدرد أدحد يي يدق وول  : سدم عحت  ال يواف ع 
ة ) ف ي َد الرياف لد ور  م  هددد ب ال إ ودى، ودلد أد ح الديعح

1.) 
لوووم بالنقووول والروايوووة :" قووود ات ووو  أهووول الع رحموووه ا  تعوووالىوقوووال  وووي  االسووووم ابوووَ تيميوووة 

واالسووناد علووى أَ الرافلووة أكووذب الطوا وول والكووذب فوويهم قووديم ولهووذا كوواَ أ مووة االسوووم يعلمووَو 
 .(9)امتيا هم بكثرة الكذب"

ب يوووأ  بوووَ سوووليماَ يي (6)وقوووال الري وووم عحت  ال يووواف ع  وووهددد  : سد ًموووا أد ح ووووداق  قدوح دهح وووا ردأديحوووت  ف وووي اوح : مد يدق وووول 
َد ال ور  م  ة  "ب ال إ  .(7)رياف لد

                                                 

 .266(  حجية السنة وتاريخها/ و. د. الحسيَ  واط، ص(1
2
 .88ال ر  القديمة والمعاصرة في التاري  االسومي/ للدكتور محمد حسَ بخيت، ص ( (

3
 مَ ،القدر نبيل جليًو  وكاَ ،ح ص باأ يكنى ،يببيج  التإ  قراد بَ عمراَ بَ حرملة بَ يحيى بَ حرملةهو  ( (

 المدارك ترتيب. وما تيَ وأربعيَ ثوث سنة حرملة وتوفي، وما ة ستيَ سنة مولد  كاَ ،العلم أوعية     
 ، و تقريب 918، ص 9، وتهذيب الكمال للم   ج 271، ص1ج عياض لقاليل المسالك وتقريب     
 ،1ج عويامة محمد ، تحقي هو1116 اوولى الطبعة بحلب الر يد دار طبعة ،لبَ حجر /التهذيب     
 .196ص     

1
 االبانة عَ  ريعة ال رقة الناجية ومجانبة ال ر  المذمومة/ وبي عبد ا  عبيد ا  بَ محمد بَ ( (

 بطة العكبر  الحنبلي،  هرته: ابَ بطة، المحق : عثماَ عبد ا  ندم اوثيوبي و رلا بَ نعساَ      
   بَ يوسل الوابل و حمد بَ عبد ا  التويجر  ، دار الن ر: دار الراية،معطي و يوسل بَ عبد ا      
 .919، ص2م، ج1551هو و 1119البلد:الرياض، الطبعة: الثانية، سنة الطبأ:       

9
 منهاج السنة النبوية/ لل ي  االسوم ابَ تيمية، المحق : د. محمد ر اد سالم، النا ر: ممسسة  ( (

 .26، ص1ة وولى، جقرطبة، الطبع      
6
 صاحب ،الممذَ ،المصر  محمد أبو مولهم ،المراد  كامل بَ الجبار عبد بَ سليماَ بَ الربيأهو   ( (
 . تيَاوم سبعيَ ةسن ، وال مَ بقيَ لع ر االثنيَ يوم توفي،  ةاوم وسبعيَ أربأ ةسن، ولد ال افعي      

 .213، ص3التهذيب لبَ حجر ج وتهذيب ، 88، ص 5تهذيب الكمال للم   جانظر       
7
  رح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ وبي القاسم هبة ا  بَ الحسَ بَ منصور الطبر (   (

 –هو(، تحقي : أحمد بَ سعد بَ حمداَ البامد ، النا ر: دار طيبة 118الرا   الولكا ي )المتوفى:       
 .2811، أثر رقم: 1911، ص8م، ج2113هو و 1123السعودية، الطبعة: الثامنة،       
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عووَ الرافلووة:" لمووا كوواَ أصوول موووذهبهم  رحمووه ا  تعوووالىوقووال  ووي  االسوووم ابووَ تيميووة 
 .(1)" مستنًدا  لى جهل كانوا أكثر الطوا ل كذًبا وجهوً 

 . (2)الرافلة؟ فقال: ل تكلمهم ول ترو  عنهم فَّنهم يكذبوَ عَ رحمه ا وس ل مالك 
:" ذكوووور ال ووووافعي مووووا ذكوووور  أبووووو حني ووووة ه ا  تعووووالىرحموووووقووووال  ووووي  االسوووووم ابووووَ تيميووووة 

ورد  هادة مَ عرل بالكذب مت   عليه  (3)وأصحابه أنه يرد  هادة مَ عرل بالكذب كالخطابية
 .(1)بيَ ال قهاق "

وقال أبو عبد ا  بَ بطة الحنبلي:" وأما الرافلوة فأ ود النوا  اختوفوا وتباينوا وتطاعنوا ، 
لن سوه يلعوَ موَ خال وه عليوه ، ويك ور موَ لوم يتبعوه ، وكلهوم يقوول :  فكل واحد منهم يختوار موذهبا

 نه ل صوة ، ول صيام ، ول جهاد ، ول جمعة ، ول عيوديَ ، ول نكواح ، ول طوو  ، ول بيوأ ، 
نه مَ ل  مام له فو ديَ له ، ومَ لم يعرل  مامه فو ديَ له"  .(9)ول  راق  ل بَّمام ، وا 

:" وأموا الرافلوة فأصول بودعتهم عوَ  ندقووة رحموه ا  تعوالىابوَ تيميوة وقوال  وي  االسووم 
لحواد وتعمود الكووذب كثيور فوويهم وهوم يقوروَ بووذلك حيوث يقولوووَ ديننوا التقيوة وهووو أَ يقوول أحوودهم  وا 

 بلسانه خول ما في قلبه وهذا هو الكذب والن ا  ويدعَو مأ هذا أنهم هم المممنَو دَو 

                                                 
1
 .29، ص1منهاج السنة النبوية/ لبَ تيمية، ج (  (

2
 لساَ المي اَ/ وحمد بَ علي بَ حجر أبو ال لل العسقوني ال افعي، النا ر: ممسسة  ( (

 –، تحقي : دا رة المعرل النظامية 1586و  1116اوعلمي للمطبوعات و بيروت، الطبعة الثالثة،       
 .11، ص1الهند، ج      

3
 علي أولد في كانت االمامة  َ :يقولَو هم ،فر  خم  وهم ،اوسد  الخطاب أبي أتبا  الخطابية هم ( (

 في يقول الخطاب أبو وكاَ ،نلهة كانوا او مة  َ :ويقولَو ،الصاد  جع ر بَ محمد  لى انتهت أَ  لى     
 اجع رً  ذلك بلغ فلما ف له اجع رً   َ :يقول وكاَ ،واحبام  ا  أبناق كانوا والحسيَ الحسَ أولد َ  :أيامه     
 أَ  ل ا لهً  كاَ اجع رً   َ :يقولَو أتباعه وكاَ ،االلهية ذلك بعد يدعي الخطاب أبو وكاَ ،وطرد  لعنه     
 الخطاب وأب وخرج ،مخال يهم على لموافقيهم ال ور  هادة يرَو والخطابية، منه أفلل كاَ الخطاب أبا     
 وأتباعه ،الكوفة كناسة في بصلبه وأمر ،سرو أف  ليه اعسكرً  فبعث فالمنصور أيام في الكوفة والي على     
 ويعرفَو ،نلهة يكونَو واو مة ،ساكت ونخر ناط   مام وقت كل في يكَو أَ ينببي :يقولَو كانوا     
 صار ثم ،اناطقً  صلى ا  عليه وسلم النبي وكاَ ،اصامتً  النبي وقت في كاَ اعليً   َ :ويقولَو ،البيب     
 وقته في الخطاب أبو وكاَ ،جع ر  لى اومر انتهى أَ  لى او مة في يقولَو وهكذا ،اناطقً  بعد  علي     
 الديَ في التبصير .فر  خم  صلبه بعد افترقوا الخطاب أبي وأتبا  ،اناطقً  بعد  وصار ،اصامتً  ا مامً      
 و الكتب عالم: النا ر، االس راييني محمد بَ طاهر: المملل/ الهالكيَ ال ر  عَ الناجية  رقةال وتميي      
 .126، صالحوت يوسل كمال: تحقي م، 1583 اوولى، الطبعة، بيروت     

1
 .27، ص1منهاج السنة النبوية/ لبَ تيمية، ج ( (

9
 .996، ص2ة/ لبَ بطة، جاالبانة عَ  ريعة ال رقة الناجية ومجانبة ال ر  المذموم ( (
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لسابقيَ اووليَ بالردة والن ا  فهم في ذلك كما قيول رمتنوي بودا ها غيرهم مَ أهل الملة ويص وَ ا
وانسلت  ذ لي  في المظهريَ لإلسوم أقرب  لى الن ا  والردة منهم ول يوجد المرتودَو والمنوافقَو 

 .(1)في طا  ة أكثر مما يوجد فيهم"
كواَ موَ ي أحاديوث ال لوا ل وقال ابَ أبي الحديود ال ويعي:" واعلوم أَ أصول اوكاذيوب فو

ة فووَّنهم ولووعوا فووي مبوودأ اوموور أحاديووث مختل ووة فووي صوواحبهم حملهووم علووى ولووعها عيجهووة ال وو
 (.2عداوة خصومهم ")

:" العلماق كلهم مت قوَ على أَ الكذب في  رحمه ا  تعالىوقال  ي  االسوم ابَ تيمية 
 .(3)الرافلة أظهر منه في سا ر طوا ل أهل القبلة"

كوول مووَ لقيووت  ل الرافلووةف يلووعَو الحووديث، ويتخذونووه  العلووم عووَ : احموول ووريكوقووال 
 . (1)ديًنا

و وووريك هوووذا هوووو  وووريك بوووَ عبووود ا  :" وقوووال  وووي  االسووووم ابوووَ تيميوووة رحموووه ا  تعوووالى
  يقول بلسوانه أنوا موَ وهو مَ ال يعة الذ ،مَ أقراَ الثور  وأبي حني ة ،قالي الكوفة ،القالي
 . (9)" هادته فيهم وهذ  ،ال يعة

االمووام الولكووا ي فووي كتابووه  وورح أصووول اعتقوواد أهوول السوونة والجماعووة باًبووا بعنووواَ:  وبوووب
 صووولى ا  عليوووه وسووولم سووويا  موووا رو  فوووي مخوووا   الوووروافض الوووذيَ يسوووبَو أصوووحاب رسوووول ا 

 .(6)ويتدينَو بذلك وك رهم وما نقل مَ حماقاتهم وترهاتهم
فووي ال وويعة أكثوور موونهم فووي جميووأ :" الكووذب قووال  ووي  االسوووم ابووَ تيميووة رحمووه ا  تعووالى

 .(7)الطوا ل "
 

                                                 
1
 .31، ص1منهاج السنة النبوية/ لبَ تيمية، ج ( (

2
  رح نها البوغة/ لعبد الحميد بَ هبة ا  بَ محمد بَ الحسيَ بَ أبي الحديد، أبو حامد، ع  ( (

 ةهو (، المحق : محمد أبو ال لل  براهيم، النا ر: دار  حياق الكتب العربي696الديَ ) المتوفى :      
 .15و ص 18، ص11عيسى البابي الحلبي و ركا ، ج     

3
 .25، ص1منهاج السنة النبوية/ لبَ تيمية، ج ( (

1
 مي اَ العتدال في نقد الرجال/ ل م  الديَ أبو عبد ا  محمد بَ أحمد بَ عثماَ بَ قدايحما  ( (

 ار المعرفة للطباعة والن ر،هو (، تحقي : علي محمد البجاو ، النا ر: د718الذهبي ) المتوفى:      
 .28، ص1م، ج 1563هو و  1382بيروت و لبناَ، الطبعة اوولى      

9
 .26، ص1منهاج السنة النبوية/ لبَ تيمية، ج ( (

6
 .1911، ص8 رح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ لإلمام الولكا ي، ج(  (

7
 .25، ص1منهاج السنة النبوية/ لبَ تيمية، ج ( (
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تووب(1)وقووال ي يوود بووَ هوواروَ عووَ كوول صوواحب بدعووة  ذا لووم يكووَ داعيووة  ل الرافلووة  : ي كح
 .(2)فَّنهم يكذبَو "

ومدةد  صح : سدوأدلد أدب وو ع  َ  الحم بدواردك  :" (3)وقال ابحو ؟ قدوالد ثدوارد ومدأد ااح َح أدسح َح تدوأحم ر ن ي أد و مي ن ي دوةد: م   أدبدوا حد
وليى الليوه  عد  وٍد و صد مي اب  م حد وحد ول يل  أدصح مح تدلح ه  ولد ع قدود  َي أدصح ٍل ف وي هدوودا  ،   لي ال  ويعدةدف فدوَّ  ودح َح ك ول  عد و لديحوه  م 

ليمد و " سد  .(1)ودنل ه  ود
َد أو أحوًدا موَ أصوحاب رسوول ا   : كّل مَ  تم(9)وقال يحيي بَ معيَ صولى ا  عثموا

، ل ي كتدب  حديث ه ، وعليه لعنة ا  والمو كة والنا  أجمعيَ)دّجال  ملع عليه وسلم  (.6وَ 
  َ بحوود  الليووه  بحوو لدووى وقووال عد بدووواردك  عد َد يدس وووبإ  الحم  ووا َ  ثداب ووٍت فدَّ نيووه  كد وو و بح ووور  يثد عدمح وود  وووا حد :" ددع  ر ق و   النيووا  

َح  "قًوا علوى هوذا اوثور:معل رحموه ا  تعوالىوقال  يخنا الدكتور ن ار ريواَ ، (4السيلدلد ") و َي مد ف يوه  أد
وًرا، يدقحوددح   ًحوا م بدا   ، ي عحتدبدور  قداد  ولدل  َي سدوبي السي يث ه ، ودأد د  نحه ، ودلد ي قحبدل  حد ذير  م  ، ي حد  ف وي عدددالدوة  سدبي السيلدلد

َد سد  َح كدا ديث    لي عدمي وداة ، ودلد ي حد ردح  ب ه  الرإ ي جح يحر هدوا، الرياو  ، ود ولدل  ودغد ورحح  كدسدوب  السي وبداب  الحجد َح أدسح ال ًما م 
لدوى الحم طحع ووَ  ف يوه ، ود  ال ييوة  الحكدوذ ب  عد ت مد حح َد ف يوه ، ل  َح طدعدو ، ف ويمد ل  ا يدنحق ل ه  الريج  َد وف يه  عدددم  قدب ول  مد و هدوذ    م 

عدلدتح عبد ، اليت ي جد بداب  دسح َد الحم بدارد  اوح َ   رلي ا  عنهك  ا   بح و بح ر  يثد عدمح د   يدر دإ حد

                                                 
1
 ،وما تيَ ست سنة مات ،وما ة ع رة ثماَ سنة ولد ،الواسطي يم  لد السإ  خالد أبو هارَو بَ ي يدهو  ( (

 الثقات لبَو  ، 368، ص8انظر التاري  الكبير للبخار  ج. حديثه يح ظ ممَ ا  عباد خيار مَ وكاَ     
  .632، ص7ج حباَ     

2
 .11، ص1لساَ المي اَ/ لبَ حجر، ج ( (

3
 عصمة أبو ،المرو   جعونة بَ ي يد :وقيل ،مافنة :ويقال ،مابنة واسمه ،مريم أبي بَ وحنهو  ( (

 تهذيب الكمال/ للم   . ةاوم وسبعيَ ثوث سنة مات، الجامأ بنوح ويعرل ،مرو قالي ،القر ي     
 .61و ص 91، ص31ج     

1
 .126الك اية في علم الرواية/ للخطيب الببداد ، ص ( (

9
 في وما تيَ وثوثيَ ثوث سنة مات ،الببداد   كريا أبو عَو بَ  ياد بَ عَو بَ معيَ بَ يحيىهو  ( (

 يد  بيَ ينادى ومناد سلم و عليه ا  صلى ا  رسول نعب على وحمل حاج وهو بالمدينة القعدة ذ      
 رحمه وكاَ عاما ذاوك كذا سلم و عليه ا  صلى ا  رسول عَ الكذب يذب هذا المسلميَ مع ر جنا ته     
  ياها وح ظه لها وجمعه بها عنايته وكثرت السنَ جمأ في الدنيا رفض وممَ وال لل الديَ أهل مَ ا      
ماما اوخبار في به يقتدى علما صار حتى       ،8انظر التاري  الكبير للبخار  ج. ااثار في  ليه يرجأ وا 
 .262، ص5الثقات لبَ حباَ جو  ، 317ص     

 هو (، تحقي :369الكامل في لع اق الرجال/ وبي أحمد بَ عد  الجرجاني ) المتوفى:  (6)
 عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض،  ارك في تحقيقه: عبد ال تاح أبو سنة، النا ر: الكتب     
 .281، ص2م، ج1557هو و 1118العلمية و بيروت و لبناَ، الطبعة: اوولى،      

7
 .16، ص1سلم/ لمسلم بَ الحجاج أبو الحسَ الق ير  النيسابور ، جصحيح م ( (
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 .(1)"ثداب تٍ 
عوَ الرافلوة:" القووم موَ أكوذب النوا  فوي  رحموه ا  تعوالىوقال  ي  االسوم ابَ تيمية 

النقليات ومَ أجهل النا  في العقليات يصدقوَ مَ المنقول بما يعلم العلماق باللطرار أنه مَ 
اللووطرار المتوووواتر أعظووم توووواتر فووي اوموووة جوويو بعووود جيووول ول اوباطيوول ويكوووذبَو بووالمعلوم موووَ 

يميوو َو فووي نقلووة العلووم ورواة اوحاديووث واوخبووار بوويَ المعوورول بالكووذب أو البلووط أو الجهوول بمووا 
ينقوووول وبوووويَ العوووودل الحووووافظ اللووووابط المعوووورول بووووالعلم بااثووووار وعموووودتهم فووووي ن وووو  اوموووور علووووى 

 .(2)التقليد"
لحوم    لدوى قدب ووول  وقوال الخطيوب الببوداد  و ر  َح أدهحول  الحع  و ذدهدبدوتح طدا   دوة  م  جموه ا  تعوالى و :" ود

َح ودافدقده ومح ب مدو و ل  الحكدوذ ب  ودال يوهداددة  ل مد ود ت حح نحه م  اسح َد لد ي عحردل  م  ي دهحوداق  ، اليذ  بدار  أدهحل  اوح نحودده مح أدخح ا لدويح د ع 
َح قدالد  مي م  : ف يه   دهداددة  ، ود يإ فدَّ نيوه  قدوالد َ    دحر يو د ال يواف ع  ميود  بحو بحود  الليوه  م حد َد الح  قدهدواق  أدب وو عد ل  م  ب هدذدا الحقدوح

َد ال يووهداددةد ب ووال إ  وح دنيه وومح يدوورد ووة  ، و  َد الرياف لد وو طياب ييووةد م  وووداق    لي الحخد دهح وول  اوح ت قحبدوول   دووهداددة  أدهح وووداف ق يه  ود مح ، ور  ل م 
َح أدب ي ي وس لد  ثحل ه  عد و  د م  ر    ، ودر  َد الثيوح س  حيدا لدى ود َ  أدب ي لديح َي هدذدا مدذحهدبد ابح كدى أد  ودحد

ي "  .(3)الحقدال 
فالعلموواق كلهووم مت قووَو علووى أَ الكووذب فووي الرافلووة أظهوور موونهم فووي سووا ر طوا وول أهوول 

 القبلة.
النا  في العقليات، ولهذا كانوا عنود العلمواق والقوم مَ أكذب النا  في النقليات، وأجهل 

 أجهل الطوا ل،  ابهوا اليهود في الخبث والهوى، و ابهوا النصارى في البلو والجهل.
وا لوه موا أراد موَ موال وذهوب والرافلة تودعو للكوذب لموا يوافو  هواهوا وموَ فعول ذلوك دفعو

 .وغير 
، و عَ الرافلة  (1)قدالد ال يعحب يإ  ال ك  لدم وا و: يدا مد َح يدمح ب يًدا أدوح أد َح ي عحط ون ي ر قدابده مح عد لدوح أدرددحت  أد

لديحه  أدبدًدا، يدا مد  َح ودالليه  لد كدذدبحت  عد لدك  ل ي  لد دعدل وا، ود لدى عد َح أدكحذ بد لده مح عد لدى أد ، بديحت ي ذدهدًبا عد  ال ك 

                                                 
1
 ،196و ص 199، ص3 مداد المنعم  رح صحيح االمام مسلم/ لن ار بَ عبد القادر رياَ، ج(  (

 مخطوط.      
2
 .3، ص1منهاج السنة النبوية/ لبَ تيمية، ج ( (

3
 .121الك اية في علم الرواية/ للخطيب الببداد ، ص ( (

1
يل بحَ عدامرهو  ( ( رو أدب و ك نحيدت ه   ،الحك وفدة أهل مَ هدمدداَ  عب مَ الّ عب يّ  عدبحد بحَ  رداح  َد ، عدمح كدا  فدق يها ود

ًرا      قد ،ع حريَ سنة مولد  ، داع  ددى سنة :ق يلد  ود مدات ،ودع حريَ   حح ا دة تسأ سنة ود م  ودى ،ود  خمسيَ عدَ رد
ا دة      م  اب مَ ود حد ليى الليه   ولردس   أدصح لديحه   الليه   صد ليمد  عد سد  ، وهو مَ المنافحيَ عَ السنة الذابيَ عَ حيالها.ود
 .113، ص11، وتاري  ببداد ج 186، ص9الثقات لبَ حباَ ج     
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دهحوداقد ك ليهدا، فدلدمح  َد الحخد دب يية     نين ي قددح ددردسحت  اوح مد   م  ًما ه مح أدحح َد الوديوداب  (1)أدرد قدوح و ، لدوح كدان وا م 
ووليةد، ود دوورإهد  وووداقد الحم ل  دهح وذ ر كد اوح : أ حد قدووالد ًمووا، ود ووان وا ردخد َد الطييحوور  لدكد و ووان وا م  لدوووح كد ووًرا، ود م  ووة ، لدكدوان وا ح  ا الرياف لد

نحه مح يده ودد  َي م  ذدل كد أد لدت ه مح ود ود يدا لد مد ل تدحح سحود َد االح  و  .(2)يدبحم ص 
 المعتزلة.ثانيما: 

 رلووي ا  عوونهملصووحابة  َ موقوول المعت لووة مووَ السوونة النبويووة يتمثوول فووي  نكووار عدالووة ا
ساقة اودب معهم، ورد ذا عارلت مذهبهم نيات أولوها أو أحاديث أنكروها،  وا  غالب أحاديثهم، وا 

    عليها فيحكمَو به على اوحاديث. حاديث الصحيحة ويقدمَو العقلوي ككوَ في كثير مَ او
نكوور المعت لووة العدالوووة العامووة للصووحابة ويسوووي َو ي ":الحسووويَ  ووواط سووتاذ الوودكتوراوقووال 

اودب معهم ، وبالتالي يردوَ أحاديث كثير منهم مثل طلحة وال بير وعا  ة ومعاوية وسوا ر موَ 
 (.3)" قاتل علياً 
المعت لوووة بعووود أَ قووورروا أصوووولهم، ونمنووووا بهوووا  يماًنوووا تاًموووا، كووواَ موووا  "مووويَ:قوووال أحمووود أو 
مَ نيات يمولونها وما يعارلها مَ أحاديوث، ينكرونهوا و وكول ذلوك فوي جورأة وصوراحة و يعارلها 

ولذلك فََّ موق هم مَ الحديث كثيًرا ما يكوَ موقل المت وكك فوي صوحته، وأحيانوًا موقول المنكور 
 (.   1)" لعقل في الحديث ل الحديث في العقللهف ونهم يحكمَو ا

ومووا ت وور  عنهووا مووَ نراق  (9)لقوود نمووَ المعت لووة بأصووولهم الخمسووة أبووو لبابووة حسوويَ: وقووال
وجعلوووا منهووا القاعوودة واوسووا  الووذ  تنطلوو  منووه كوول محوواوراتهم ومعوواموتهم مووأ النصوووص سووواق 

لونهووا ومووا يعارلووها مووَ أحاديووث، مووَ نيووات يمو فكوواَ مووا يعووارض مبوواد هم كانووت قرننووًا أو سوونة، 
 .(6)ينكرونها "

                                                 
1
 السنة منهاج .بالخ ب فقاتلوا معصوم  مام مأ  ل بالسيل نقاتل ل  نا لقولهم الخ بية يسمَو كانوا(  (

 .36، ص1ج/ لبَ تيمية، ويةالنب     
2
 .2823، أثر رقم: 1915، ص8 رح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ لإلمام الولكا ي ، ج(  (

 .271و ص 271، صية السنة وتاريخها/ و. د. الحسيَ  واطحج(  (3

1
 وت و لبناَ، الطبعة العا رة بدَوحمد أميَ، ط دار الكتاب العربي بير (  لحى االسوم/ و(

 .89، ص3ج تاري ،     
9
 اوصول الخمسة هي: العدل والتوحيد، والوعد والوعيد، والمن لة بيَ المن لتيَ، واومر بالمعرول(  (

 الرابعة، الطبعة، بيروت و االسومي المكتب: النا ر، الطحاوية العقيدة  رحوالنهي عَ المنكر، انظر      
 .921، ص1351     

6
 لبابة حسيَ، ط دار اللواق للن ر ومواطَ انحرافهم عنها/ وبي سنة النبويةموقل المعت لة مَ ال(  (

 .73م، ص1587هو و 1117والتو يأ، الطبعة الثانية      
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 عمووروقووال يوورد الحووديث جهووًو منووه وعنوواًداف فلقوود  (1)عموورو بووَ عبيوودوكوواَ رأ  العتوو ال 
 سومعت ولوو لكذبتوه هوذا يقوول اوعموب سومعت لوو : و المصدو  الصاد  حديث وذكر و عبيد بَا

 سومعت ولوو قبلتوه موا هوذا يقوول دمسوعو  بوَ ا  عبود سومعت ولوو أجبتوه موا هوذا يقول وهب بَ  يد
 لوي  :لوه لقلوت هوذا يقوول تعوالى ا  سمعت ولو ،لرددته هذا يقول وسلم عليه ا  صلى ا  رسول
 .(2)ميثاقنا أخذت هذا على

صولى ا  عليووه ونبيووه  وال سوواد وسووق اودب مووأ ا  تعوالىوهوذا الكوووم فوي غايووة اللوول 
 .وسلم

المعت لوة بنووا موذهبهم فوي  نكوار السونة علوى مرتكو يَ  وقال ال ي  عثماَ بَ علي حسوَ:
أساسوويَف اوول: الت ووكيك فووي عدالووة النقلووة، ول سوويما الصووحابة و رلووواَ ا  علوويهم ، والثوواني: 

 . (3)تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي عند التعارض حسب  عمهم
 الخوارج.ثالثما: 

بجوووق  ذا علمنووا موووق هم مووَ رواتهووا اووا وول  َ موقوول الخوووارج مووَ السوونة النبويووة يتلووح 
فهم على ما بيَ أفرادهم مَ اختول  رلي ا  عنهموأ رل اوجيال في نقلها أل وهم الصحابة 

سوقاط عدالوة كول موَ  جميًعا قبل ال تنوة، رلي ا  عنهم ل أنهم يجمعوَ على تعديل الصحابة  وا 
رلوي ا  سواق علي أم معاويوة  ووال  الطرفيَد ل تنة أو رلي بالتحكيم أو ناصر أح ارك في ا

    .رلي ا  عنهوقبلهم يك رَو عثماَ بَ ع اَ  عنهما

                                                 
1
 مَ قدم عرادة ال مولى فار  سبى مَ وباب عثماَ أبو باب بَ عبيد بَ عمروهو (  (

 وا تهر ،عنه وح ظ البصر  سَالح وجال  البصرة يسكَ عمرو كاَ ،تميم حنظلة مَ بلعدويه     
 الحسَ أصحاب واعت ل  ليه ودعا بالقدر فقال السنة أهل مذهب عَ عطاق بَ واصل  الهأ ثم ،بصحبته     
ظهار سمعة له وكاَ       .166، ص12. تاري  ببداد ج هد وا 
 ،تميم بني ولىم ،البصر  عثماَ أبو ،التميمي كيساَ بَا :ويقال باب بَ عبيد بَ عمرووقال الم  :      

 .123، ص22. انظر تهذيب الكمال/ للم  ، جوالمعت لة القدرية  ي  ،فار  أبناق مَ    
  لى يدعو كاَ اعمرً   َ :قال ؟عبيد بَ عمرو تركوا  يق و  :المبارك لبَ قلت :حماد بَ نعيم وقال    
 .126، ص22انظر تهذيب الكمال/ للم  ، ج .القدر    
 ،12. تاري  ببداد جمكة طري  في وما ة وأربعيَ اثنتيَ أو ثوث سنة مات أن  بَ قريب عَو     
 .186ص    

 .187، ص12. تاري  ببداد جثمانيَ سنة في جميعا ولدا عطاق بَ وواصل عمرا َ  :وقيل    
2
 .171، ص12ج ،للخطيب الببداد / ببداد تاري (  (

3
 ،1عثماَ بَ علي حسَ، جلة والجماعة/ منها الستدلل على مسا ل االعتقاد عند أهل السن ( (

 ، بتصرل.111ص     
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وووودار ج يجموووأ الوووذى :" رحموووه ا  تعوووالى الببوووداد  القووواهر عبووودقوووال أبوووو منصوووور   علوووى الحخد
واَ يعلو  ك وار مذاهبها افحت ردا  اب والحكمويَ ودع ثحمد وحد َ   بتحكويم رلوى موَ وكول الحجمول ودأدصح ويح  الححكمد

"(1). 
 عثماَ مَ بالتبر  القول يجمعهم:" وقال ال هرستاني رحمه ا  تعالى عَ الخوارج ب رقها

 ذلوك، علوى  ل المناكحوات يصوححوَ ول طاعوة، كول علوى ذلك ويقدموَ عنهما، ا  رلي وعلي
  حقا: السنة لخال  ذا االمام على الخروج ويروَ الكبا ر أصحاب ويك روَ

  .(2)" اواجبً 
ثحل   اوح ولدى الحب دد    كداندتح :" وقال  ي  االسوم ابَ تيمية رحمه ا  تعالى ودار ج   ب دحعدة"  م  "  الحخد

ا ويد   نيمد َح  ه  و ه ومح  س ووق   م  َ   فدهحم  ود وا لدومح  ل لحق ورحن وتده   يدقحص  َح  م عداردلد نحوه   فده م ووا لدك و وا م  لديحوه   يدود لي  لدومح  مد  أدنيوه   فدظدنإووا عد
بداب   تدكح  يرد  وج ب  ي   ف أدرح َد   ذح  الذإن وب  َ   كدا م  َح : قدال وا ،التيق يي  الحبدري  ه ود  الحم مح َح  لدومح  فدمد  كدواف ر   فده وود  تدق ياوا بدوراا يدك و

ليد   وده ود  َ  : قدال وا ث مي  ،النيار   ف ي م خد وا ل وي   ودع ثحمد َح  ودعد و مد وا ود ه مد ف لديحس ووا ودالد َد ن ي م  دنيه ومح  ب م ومح كدم ووا و  وا ب بديحور   حد  مد
ت ه مح  فدكداندوتح  الليوه   أدنح دلد  َ   لدهدوا ب ودحعد تدا وددة  "  ،م قدود مد َي "  الحوداح  َح  أد و والدلد  مد َد  خد ول   الحق ورحن طدوأد  ب وردأح ٍ  أدوح  ب عدمد  ف يوه   أدخح
َي "  ودالثيان يدة  . " كداف ر   فده ود  َد  أد ا ل ياا ع ثحمد َح  ودعد مد 3)" كدذدل كد  كدان وا ه مداودالد  ود

). 
ن وأ لووولهم فوي السوونة أنهووم مسووتاذ الودكتور الحسوويَ  وواط و عووَ الخووارج و : و اووقوال 

سونة فوي معظوم الأسقطوا مرويات مَ حكموا بك رهم وهم جمهور الصوحابة ، ف قودوا بوذلك مرجعيوة 
بول يك ورَو الكواذب ، نهم ل يسوتحلَو الكوذب أم يمتا وَ عَ غيرهم مَ ال ر  بهمسا ل الديَ، و 

وقد ورد ما ي يد وقو  بعلهم في الكذب ، فيكوَ ذلك مَ عمول نحواد مونهم ، ولوي  منهجوًا عاموًا 
 .(1)لهم

والخوارج لما كاَ عندهم غلو  ديد في التك ير ذهبوا  لى أَ الكذب ك ر أكبر كي ما كاَ 
   لك.ذ أبعد النا  عَ الكذب، ولم يعرل عنهموعلى مَ كاَ، لذلك كانوا مَ 

                                                 
1
 الببداد  ا  عبد بَ محمد بَ طاهر بَ القاهر عبدل/ الناجية ال رقة وبياَ ال ر  بيَ ال ر  ( (

 ،بيروت – الجديدة اافا  دار: النا ر، ( هو125: المتوفى ) ،منصور أبو اوس راييني، التميمي     
 .99، ص1577 ية،الثان: الطبعة     

2
 :المتوفى ) ،ال هرستاني أحمد بكر أبى بَ الكريم عبد بَ محمد ال تح يبو/ والنحل الملل ( (

 .119، ص1، جالحلبي ممسسة: النا ر، ( هو918     
3
 .31و ص 31ص، 13مجمو  ال تاوى/ لبَ تيمية ج  ((

 .265الحسيَ  واط، صو. د. ية السنة وتاريخها/ حج(  (1
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 هوم بول الكوذب يتعمود مموَ ليسوواعوَ الخووارج:"  رحموه ا  تعوالىقال  ي  االسوم ابَ تيميوة كما 
 ولوم بودعتهم فوي ولولوا جهلووا لكونهم الحوديث أصح مَ حديثهم  َ :يقال حتى بالصد  معروفوَ

لحاد  ندقة عَ بدعتهم تكَ  .(1)" الكتاب معاني معرفة في ولول جهل عَ بل وا 
  وفية.الصرابعما: 

، ون وور لخص فوي تجواهلهم لألحاديوث الصوحيحة َ موقول الصووفية موَ السونة النبويوة يووت
أَ البالووب علووى  و عجووب ول غوورووعليووه فوو واخووتو  اوحاديووث المولوووعة، ،اوحاديووث اللووعي ة

والصوحيح والسوقيم، فموَ  ،تمييو هم فيوه بويَ الطيوب والخبيوث المتصووفة الجهول بعلوم الحوديث وعودم
ومووَ أبوور  أسووباب لووول النبووو  وتجاهوول الطريوو  الحوو  السووو  ل محالووة سيلوول، تنكووب الهوود  

جهلهوم بعلوم الحووديث، والوذ  أودى بهوم  لووى أَ بنووا أصووًل علووى أحاديوث ل تصوح وهووي  الصووفية
 ا ل سيما مَ المتوأخريَأَ تجد صوفيً  فقلما مَ أوهى اوحاديث، فهذا حالهم عند كل مَ عرفهم

ريال  سيل.نيل والعلم ال ر ال َ المبهذا  اعالمً    يل فهم ح طياب  ليل وج 
 لوى هوذ  الحقيقوة والمتمثلوة بجهول الصووفية  رحمهم ا  تعوالىولقد أ ار كثير مَ علما نا 

 بعلم الحديث.
  يرووَ الصوفية عوام  ال ما ":رحمه ا  تعالى قال ابَ حجر العسقوني

 .(2)" الواهيات
 ألووول قووود ،ال قوووراق بطووواوو  الملقوووب الصووووفي، سوووعد أبوووو :رحموووه ا  تعوووالىوقوووال الوووذهبي 

 فووََّ للقوووم، تنكوور ل منوواكير ذلووك فووي وجوواق معتبوور، يصوووف طريوو  مووَ حووديث كوول ا،حووديثً  أربعوويَ
 .(3)بالرواية لهم اعتناق ل غالبهم

  بووراهيم بووَ محموود بووَ نصوور الليووث يأبووفووي ترجمووة  وقووال االمووام الووذهبي رحمووه ا  تعووالى
 عليوووه توووروج ، قوووال:وكووواَ موووَ المتصووووفة " البوووافليَ تنبيوووه"  كتووواب صووواحب الحن وووي، السووومرقند 

 .(1)"المولوعة حاديثاو
 أهول علوى العلمواق أنكور قود ":رحموه ا  تعوالى وقال االمام جمال الديَ القاسومي الدم وقي

 وموووَ المولووووعات موووَ أنهوووا يعلمووووَ التوووي اوحاديوووث موووَ كتوووبهم فوووي ذكووورو  مموووا اكثيووورً  التصوووول
  .(9)"اوعمال أحبوا قوم أنهم مأ مخال ة أنها يعلموَ تنيا ت اسير

                                                 
1
 .31، ص1، جتيمية بَل /النبوية السنة اجمنه ( (

2
 .928ص ،2، جلبَ حجر/ الصحابة تميي  في االصابة  ((

3
 .محمد بَ أحمدفي ترجمة  ،313، ص17(  سير أعوم النبوق/ للذهبي، ج(

1
 . 323، ص16(  سير أعوم النبوق/ لإلمام الذهبي، ج(

9
 تحقي  ،الدم قي القاسمي الديَ جمال لعومةل/ الحديث مصطلح فنَو مَ التحديث قواعد(  (
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عواب طووال  ،عنود المتصووفة وعلوو مكانوه عنودهم أبو حامد الب الي على جولة قودر  وهذا
 أورد في كتاب  حياق علوم الديَ كل متهافت مولو  وكول باطول ، وقدله بالحديث ل علمحياته 

 بالكوذب"  حياقاال"  حامد أبو  حَ يقول: الكياالمام أبو بكر الطرطو ي الم مما جعلمصنو ، 
  وبكه ثوم منوه، اكوذبً  أكثور رضاو بسويط على اكتابً  أعلم فو صلى ا  عليه وسلم ا  رسول على

 أَ و عموووووا مكتسوووبة، النبووووة يوووروَ قوووووم وهوووم الصووو ا،  خوووواَ رسووووا ل ومعووواني ال وسووو ة، بموووذاهب
 .(1) يومخار  حيل المعج ات

"  (2)الحق ل ووووب   ق ووووت  "  َ فوووي كتووواب :"  رحموووه ا  تعوووالىَ تيميوووة وقوووال  وووي  االسووووم ابووو
يوووثد  اد  ي دةً  أدحد وووع  ووووعدةً  لد ل  مدوح ووويداقد  ود د وددةً  كدث يوووردةً  ودأد ح ووورح وووا ،مد وووا ودأدمي يدووواق  )  ف وووي مد حح َح (  االح  ووو م   م  وووود "  ف وووي الحكد
ثحوول  "  الحم هحل كدووات   م   م  لدووى الحكدووود ووب   الحك بحوور   عد سدوود   يدوواق  ودالر   ودالحع جح ووو   ودالححد ندحح نحق ووول   فدبدال ب ووه   ذدل ووكد  ود َح  مد وو م   م   كدووود
ار ث   اسدب ي   الححد ايدة   ف ي الحم حد نحه   ،الر عد م  قحب ول   ه ود  مدا ود نحه   ،مد م  د ود   ه ود  مدا ود نحه   ،مدرح م   ،ف يوه   م تدندوا د    ه وود  مدا ود

يدوواق  "  و حح َح  كدث يووردة ف فدودا  وود   ف يووه  "  االح  ووودادإ  ف يووه   لدك وو ووة   مد م ومد ووودادإ  ف يووه   فدَّ نيووه   فمدذح ووددة   مد َح  فداس  وو م   م  وو دة   كدووود س   الح دود
يوود   تدتدعدليوو    وووف يية   مدعدووار لد  ذدكدوورد  فدووَّ ذدا فودالحمدعدوواد   ودالنإب وووية   ب التيوحح  َد  الصإ ووا نح  لدووة   كد َح  ب مد وو ووذد  مد وود واا أدخد َد  عد ي وول م   ل لحم سح

َد  ث يدابد  سده  أدلحبد  ي ل م  3)" الحم سح
).  

 جملوة، الباطلوة حاديوثاو موَ ف يوه"  حيواقاال"  أموا :"رحموه ا  تعوالىوقال االمام الذهبي 
   ومنحرفي الحكماق طرا   مَ و هد  ورسوم  نداب مَ  فيه ما لول  كثير خير وفيه

 .(1)" الصوفية
َ   أد  ميوة   أدنحكدورد  دح قدو:"  رحموه ا  تعوالىوقال  ي  االسوم ابَ تيمية  لدوى الود ي ودٍ  أدب وي"  عد ام  "  حد

قدووال وا ،ك ت ب ووه   ف ووي هدووذدا ووه  : ود وو داقد  يدعحن ووي"  ال  وو داق  "  مدريلد      َ وويندا ابحوو وو دة   ف ووي س  ف يووه   ،الح دلحسد يووث   ود اد   ودنثدووار   أدحد
ي دة   ع  وعدة   بدلح  ف لد ل  ف يه   ،كدث يردة   مدوح يداق   ود َح  أد ح ا م  وف يية   ل يط  أدغد ت ريهدوات ه مح  الصإ ف يوه   ،ود وأد  ود َح  ذدل وكد  مد و م   م   كدوود
وف يية   الحمد داي     َد  الصإ َد  الحعدار ف ي ي تدق يم  مدال   ف ي الحم سح َح  ودالسإنية ، ل لحك تداب   الحم وداف     الحق ل وب   أدعح م    ود

 

                                                                                                                                            

 .179 ص بدَو تاري  طبعة، ، ط دار الن ا محمد بهجة البيطار، تقديم محمد ر يد رلا،      
1
 . 331، ص15(  سير أعوم النبوق/ لإلمام الذهبي، ج(

2
 بَ ليع بَ محمد/ لالتوحيد مقام  لى المريد طري  ووصل المحبوب معاملة في القلوب قوتهو كتاب (  (

 و العلمية الكتب دار: الن ر دار، وقد رأيته مطبوًعا مَ المكي طالب بأبي الم هور الحارثي عطية     
 عدد، و الكيالي  براهيم عاصم.د: تحقي ، الثانية: الطبعة، م 2119و  هو 1126 و لبناَ و بيروت     
 .2/اوج اق     

3
 .552ـ ص 550، ص01مجموع الفتاوى/ البن تيمية، ج  ((

1
 .311و ص 335، ص15(  سير أعوم النبوق/ لإلمام الذهبي، ج(
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يحوور   َح  ذدل ووكد  غد وو بدوواددات   م  دددب   الحع  ووا وداوح ووا ودالسإوونية   ل لحك تدوواب   م وداف وو    ه ووود  مد ثدوور   ه ووود  مد ووا أدكح مي نحووه   يدوور د   م   م 
تدلدلد  فدل هدذدا ت هداد   ف يه   اخح تدندا دع وا النيا    اجح )ف يه   ود

0
). 

 كتوواب فووي ذكوور ":عووَ أبووي حاموود الب الووي رحمووه ا  تعووالى الجووو   ابووَ ال وورج أبووو قووالو 
 فليتوه ،بالنقول معرفتوه قلوة ذلوك وسوبب ،قليول غيور يصوح ل وموا المولووعة اوحاديوث مَ حياقاال

نما ،يعرل مَ على اوحاديث تلك عرض  .(2)ليل حاطب نقل نقل وا 
 يجود لوم التوي حيواقاال كتواب فوي الواقعوة حاديثاو (3)طبقاته في يالسبك ماماال جمأ وقد

 .اتقريبً  احديثً  513 وعدتها ا، سنادً  لها

موام فََّ الباقيوة  هم جاهول بالحوديث ل علوم لوه بوه فكيول بالبقيوةكاَ هذا  ي  المتصووفة وا 
 .بل والصبية المدعيَ فمَ الم اي  والمريديَ

الوذ   الحوديث علومال أَ مصواحبة الصووفية تنسوي طالوب  لوى بعوض أهول العلوم أ وار وقود
 ح ظه.

)المحبر بَ داود: بَ معيَ يحيىقال 
4

 الحوديث سومأ قود رجًو  كاَ ولكنه ،بكذاب لي  (
 فجوواق ببووداد، قوودم ثووم وج ووا ، الحووديث فنسووي الصوووفية، مووأ فصووار اَادد بيووعد   لووى صووار ثووم ،بالبصوورة
 فووي كوواَ ولكنووه الحووديث، أصووحاب يجووال  لووم ونووه فالحووديث فووي يخطووئ فجعوول الحووديث أصووحاب

 .(9)بيكذ لي  ن سه

                                                 
0
 .552، ص01مجموع الفتاوى/ البن تيمية، ج  ((

2
 ،ال رج أبو الجو   بَ محمد بَ علي بَ الرحمَ عبدل/ واومم الملوك تاري  في المنتظم(  (

 .171و ص 165، ص5هو، ج1398 اوولى، الطبعة، بيروت و صادر دار: النا ر     

3
 (  طبقات ال افعية الكبرى/ لتاج الديَ أبي نصر عبد الوهاب بَ علي بَ عبد الكافي السبكي، ط دار(

 و 287، ص6 حياق الكتب العربية، تحقي  عبد ال تاح محمد الحلو و محمود محمد الطناحي، ج     
 . 388ص     

4
 بها وحدث ببداد ن ل البصر  ،سليماَ أبو الطا ي، ذكواَ بَ سليماَ بَ قحذم بَ ربي حد الم   بَ داودهو   ((

 كل عَ يرو  لعيل أنه على وأكثرهم توثيقه، في العلماق واختلل( العقل) كتاب له، الحديث رجال مَ     
 جمادى مَ مليَ لثماَ الجمعة يوم في بببداد ماتا، به وتوفي ببداد سكَ البصرة، أهل مَ وهو، أحد     

 ،2، واوعوم لل ركلي ج395، ص8. تاري  ببداد للخطيب الببداد  جَوما تي ست سنة اوولى       
 .331ص     

9
 (  انظر اللع اق الكبير/ للحافظ أبي جع ر محمد بَ عمرو بَ موسى بَ حماد العقيلي المكي،(

 هو1111 حققه ووثقه: الدكتور عبد المعطي أميَ قلعجي، ط دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة اوولى      
 . 39، ص2، جم1581و       
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 عبووا   لووى ملوويت ،الوودنيا بَّسووناد لج ووتكم الصوووفية تركنووي لووو: (1)الخلوود  جع ووروقووال 
 أصووحبه كنووت موَ بعووض فلقينوي عنوود  مووَ وخرجوت ،اواحوودً  امجلًسو عنووه فكتبووت حودث وأنووا الودور 

 ،الوور  علوم وتأخوذ الخور  علوم تود  ويحوك :فقوال ، يوا  فأريتوه ؟معك هذا أيب :فقال الصوفية مَ
 .(2)عبا   لى أعد فلم قلبي في كومه فدخل ،اوورا  خر  ثم :قال

 يمووو   جاهووول صووووفي  ل مووواذا: القصوووةمعلقًوووا علوووى هوووذ   رحموووه ا  تعوووالىال الوووذهبي قووو
 .(3)العلم  لى أحوجه فما مجهول، أمر على ويحض النبوية، حاديثاو

فالصووووفيوَ بلووواعتهم فوووي علوووم الحوووديث لوووعي ة وم جووواة، ولوووذلك ف وووت فووويهم اوحاديوووث 
 المولوعة والمكذوبة وكل باطل ل أصل له.

عوَ حوديث موَ أيوَ جواق بوه ل الصووفي  ذا سو  ولهم في ذلك أقوال كثيرة ت ير لذلك منها
َ لم يصح سنًدا. فولم يسمأ مَ ذ  قبل ول يعرل له أصل في السنة  فيرد قا ًو: صح ك ً ا وا 

 ويسوووته  َو بأهووول السووونة والجماعوووة ونهوووم يووورووَ.وأحياًنوووا يجيوووب قوووا لهم: حووودثني قلبوووي عوووَ ربوووي
حب المصووونل صوووا أمثوووال االموووام عبووود الووور ا  الصووونعانيالحوووديث النبوووو  عوووَ أ موووة الحوووديث موووَ 

بقوووولهم: أنووتم تحووودثَو عووَ عبووود الوور ا ، أموووا نحوووَ  ر بمصووونل عبوود الووور ا  فينكوورَو ذلوووكالم ووهو 
نأخوذ علمنوا ويقولوَ أيًلا: أنتم تأخذوَ علمكم عمَ يموت أما نحَ ف ،فنحدث عَ الر ا  مبا رة
  وقد قال أحدهم: ،عَ الحي الذ  ل يموت

 .(1)لخر  ذا طالبوني بعلم الور    بر ت عليهم بعلم ا

 

                                                 
1
 أيامه الصوفية في  ي  بالخلد  المعرول الخواص محمد أبو القاسم بَ نصير محمد بَ جع رهو  (  (

 بببداد( الخلد قصر)  لى نسبته( النخل ور  وهو الخوص، يبيأ) اخواصً  كاَ، بالحديث وأعلمهم بببداد،      
 سنة في مات، بببداد ووفاته مولد  ،حجة 96 حا ،فل مه لد ،بالخ( الجنيد) دعا  نماا  و  منه يكَ ولم      
 تاري  ببدادو  ، 381، ص11حلية اوولياق وبي نعيم اوص هاني ج انظر .وثوثما ة وأربعيَ ثماَ      
 ،2اوعوم لل ركلي ج، و  998، ص19سير أعوم النبوق للذهبي ج، و 226، ص7الببداد  ج للخطيب      
. 128ص      

2
 .227ص ،7، جالببداد  لخطيبل/ ببداد تاري    ((

3
 . 995، ص19(   سير أعوم النبوق/ لإلمام الذهبي، ج(

1
ياك نعبد  ياك منا ل بيَ السالكيَ مدارجانظر (   (   ال رعي أيوب بكر أبي بَ محمدل/ نستعيَ وا 

 محمد: تحقي ، 1573 و 1353 الثانية، الطبعة، بيروت و العربي الكتاب دار: النا ر، ا  أبوعبد      
 وانظر دراسات في التصول وال لس ة االسومية/ للدكتور صالح ،11، ص1، جال قي حامد      
 هو و1131الرقب، واوستاذ الدكتور محمود ال وبكي، ط مكتبة بيت المقد ، الطبعة الثانية حسيَ       
 .31م، ص2115      
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 المبحث األول
 وفضل تعريف الصحابي 

: تعريف الصحابي.  أو م
 .(1)م تّ  مَ الّصحبةالّصحابّي لغة: 

بكور محمود بوَ الطيوب، قوال:  ا  المالكي:  نوه قورأ علوى القالوي أبويقال محمد بَ عبيد 
قوودر ل خوول بوويَ أهول اللبووة فووي أَ القوول صووحابي م وت  مووَ الصووحبة، وأنوه لووي  بم وت  مووَ 

منها مخصوص، بل هو جار على كل مَ صوحب غيور  قلويًو كواَ أو كثيوًرا، كموا أَ القوول مكلوم 
ومخاطووب ولووارب م ووت  مووَ المكالمووة والمخاطبووة واللوورب وجووار علووى كوول مووَ وقووأ منووه ذلووك 

صوحبت فوًنوا حووًل  :قليو كاَ أو كثيورا، وكوذلك جميوأ اوسوماق الم وتقة موَ اوفعوال وكوذلك يقوال
نة و وهًرا ويوًموا وسواعةف فيوقوأ اسوم المصواحبة بقليول موا يقوأ منهوا وكثيور ، وذلوك يوجوب ودهًرا وس

ولوو سواعة موَ نهوار هوذا  صولى ا  عليوه وسولمفي حكم اللبوة  جوراق هوذا علوى موَ صوحب النبوي 
 .(2)هو اوصل في ا تقا  السم

ا: َح لدق يد النيبويي  وأما الصحابي اصطوحم ًنوا ب وه ،  صولى ا  عليوه وسولمفهو مد م  فوي حياتوه م مح
م سحود لدى االح  مداتد عد  .(3)ود

 شرح الّتعريف:
)مَ لقي الّنبّي صّلى الليه عليه وسلم في حياته( : جن  في الّتعريل ي مل كل موَ لقيوه 
في حياته، وأّما مَ رن  بعد موته قبل دفنوه صوّلى الليوه عليوه وسولم فوو يكووَ صوحابّيا كوأبي ذميوب 

 .(1)فَّنه رن  قبل دفنه الهذلّي الّ اعر
ًنا ب ه ( : خرج به مَ لقيه كافرا وأسلم بعد وفاته. م   )م مح

م( : خرج به مَ ك ر بعد  سومه ومات كافرا. سحود  )ومات على االح 
اب   رحمه ا  تعالىوقد بوب االمام البخار   وحد ا  ل  أدصح في صحيحه باًبا بعنواَ: بداب فدلد

ليى الليه  عد  َح النيب ي  صد َد فده ود م  ي ل م  َح الحم سح ليمد أدوح ردن   م  سد لديحه  ود ليى الليه  عد ح بد النيب يي صد َح صد مد ليمد ود سد لديحه  ود
اب ه  " حد  .(9)أدصح
 

                                                 
1
 .7، ص1ر، جاالصابة في تميي  الصحابة/ لبَ حج( (

2
 .91الك اية في علم الرواية/ للخطيب الببداد ، ص( (

3
 . 8، ص1انظر: االصابة في تميي  الصحابة/ لبَ حجر، ج( (

1
 .5، ص1المرجأ الساب ، ج( (

9
اب  النيب ي  (  ( حد ا  ل  أدصح اب  النيب ي  صلى ا  عليه وسلم ، بداب  فدلد حد ا  ل  أدصح  صحيح البخار ، ك تداب  فدلد

 .2، ص9صلى ا  عليه وسلم، ج     
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 ثانيما: فضل الصحابي.
 َ }لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَن  الْمُؤْمِنِفقوال:  رلي ا  عنهمبرلا  عَ الصحابة  تعالىلقد أخبر ا  

 إ كْ يُنَاي عُونَيَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوِ ه مْ فَأَنزَلَ ال َّكِينَةَ عَلَيْه مْ وَأَثَاَِهُمْ فَتْحاَ

 .19قَر يناَ {الفتح 
 عبوود عووَ  ل يرلووى فووو قديمووة صوو ة ا  مووَ الرلووى:  رحمووه ا  تعووالىقووال ابووَ تيميووة 

  .(1)اأبدً  عليه يسخط لم عنه ا  رلي مَ و ى،الرل موجبات على يوافيه أنه علم
يح   :قدالد وأخرج الترمذ  في سننه، و  وح  َ  صد سدو يث  حد د  واب ٍر ، وصوححه اولبواني هدذدا حد َح جد و عد

ليمد  :قدالد  سد لديحه  ود ليى الليه  عد تد  :"قدالد ردس ول  الليه  صد َح بدايدأد تدحح مي د  م  ل  النيارد أدحد  لد يددحخ 
   .(2)" ردة  ال يجد 

َ أفلل النا  بعد الرسوو  ا  عونهمف  رلويل واونبيواق صولوات ا  علويهم هوم الصوحابة ا 
هم الصوحابة رلوي  وأفلل أنا  في أمته صلى ا  عليه وسلم،وَ أفلل اومم هي أمة النبي 

 .ا  عنهم
بحود  الليوه   كما في الصحيحيَ، والل ظ للبخوار  َح عد و وع ودٍ  عد َ  مدسح ويد  بو نحوه   ردل  وليى  ،الليوه  عد َح النيب وي  صد و عد

ليمد قدالد  سد لديحه  ود ن ي :"الليه  عد يحر  النيا   قدرح َد يدل وونده مح  ،خد ي َد يدل وونده مح  ،ث ومي اليوذ  ي وب     ،ث ومي اليوذ  ويق  أدقحوودام  تدسح ث ومي يدج 
ين ه   دهداددتده   يدم  ينده  ود مح يدم  ه  د   .(3)"  دهداددة  أدحد

َح  الصحيحيَ، والل ظ لمسلموفي  َ  عد َد بح ردا مح ليمد  ع  سد لديحه  ود ليى الليه  عد َي ردس ولد الليه  صد د ث  أد ٍَ ي حد يح ح صد
َد يدل ونده مح  :"قدالد  ي َد يدل ونده مح ث مي اليذ  ي َد يدل ونده مح ث مي اليذ  ي ن ي ث مي اليذ  يحردك مح قدرح َي خد   ،   َ ردا مح  أددحر   أدقدالد فدود  :قدالد ع 

ثدووةً  َ  أدوح ثدود تديح ووري ن ووه  مد وودد قدرح ووليمد بدعح سد لديحووه  ود ووليى الليووه  عد َد ودلد  ،ردس ووول  الليووه  صد ووهدد و م  يد ح وودده مح قدوووح َ  بدعح ث وومي يدك ووو
َد  هدد و تد ح َد  ،ي سح ن و تدمد َد ودلد ي مح ون و يدخ  َد  ،ود َد ودلد ي وف و و ر  يدنحذ  يدظحهدر  ف   ،ود  يه مح ود

  َ  .(1)"الس مد

                                                 
1
 :النا ر العبا  أبو الحراني تيمية بَ الحليم عبد بَ حمدو/ الرسول  اتم على المسلول الصارم(  (

 محمد،  الحلواني عمر ا  عبد محمد:  تحقي هو، 1117 اوولى، الطبعة، بيروت و ح م ابَ دار     
 .971، ص ودر  أحمد كبير     

2
 كتاب: المناقب عَ رسول ا  صلى ا  عليه وسلم ، باب: في فلل مَجه الترمذ  في سننه، أخر (  (

 الصبير الجامأ ولعيل صحيح، وصححه اولباني في كتاب 3759بايأ تحت ال جرة، حديث رقم:      
 .13638حديث رقم:  ،138الطبعة اوولى، ص ،االسومي المكتب: النا ر، و يادته     

3
 االمام البخار  رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: ال هادات، باب: ل ي هد على  هادة جور (  أخرجه(

 ، وأخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: فلا ل2962 ذا أ هد، حديث رقم:      
 . 2933الصحابة، باب: فلل الصحابة ثم الذيَ يلونهم ثم الذيَ يلونهم، حديث رقم:      
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ولقوود كانووت الووبود الكووافرة ت ووتح أمووام الجماعووة المسوولمة البا يووة التووي فيهووا بعووض الصووحابة 
ظهواًرا لبوركتهم، وبياًنوا موَ ا   تعوالىكراموة موَ ا   رلي ا  عنهم ل لولهم، وذلوك  تعوالىلهوم، وا 

 ة.  لما لهم مَ حسَ قصد، وسومة نية، وصد  في ن ر الدعوة االسومي
دحر     كما في الصحيحيَ، والل ظ لمسلم يٍد الحخ  َح أدب ي سدع  وليمد قدوالد  ،عد سد لديحوه  ود ليى الليه  عد َح النيب ي  صد  :"عد
و ف  دوام   َ  يدبحو   ا مد لدى النيا    د َح النيوا    (2)يدأحت ي عد و وليى الليو :فدي قدوال  لده ومح  فم  َح ردأدى ردس وولد الليوه  صد و ه  ف ويك مح مد

ووليمد  سد لديحووه  ود َد ؟ عد َح النيووا    ،فدي  حووتدح  لده وومح  ،ندعدوومح  :فديدق ول ووو وو و ف  دووام  م  وو   َح  :فدي قدووال  لده وومح  فث وومي يدبح وو َح ردأدى مد وو ف وويك مح مد
ووليمد  سد لديحووه  ود ووليى الليووه  عد ووح بد ردس ووولد الليووه  صد َد  ؟صد و ،فدي  حووتدح  لده وومح  ،ندعدوومح  :فديدق ول ووو وو   َح النيووا    ث وومي يدبح وو  ،ف  دووام  م 

وليمد  :فدي قدال  لده مح  سد لديحوه  ود وليى الليوه  عد ح بد ردس ولد الليوه  صد َح صد ح بد مد َح صد َح ردأدى مد َد  ؟هدلح ف يك مح مد  :فديدق ول وو
 .(3)" فدي  حتدح  لده مح  ،ندعدمح 

علوى  نهمرلوي ا  عوولقد ثبتت ال ليلة للصحابي على وجه االفراد كما ثبتت للصحابة 
وجوه العمووم، في وتح بسوببه كمووا ي وتح بسوببهم، وكوذلك ثبتوت المنقبووة لموَ صواحبهم أو صواحب مووَ 

 صاحبهم.
اب ٍر قدالد  كما في صحيح مسلم َح جد دحر  إ قدالد  :عد يٍد الحخ  لديحوه   : دعدمد أدب و سدع  ليى الليه  عد قدالد ردس ول  الليه  صد

ووليمد  سد لدووى النيووا    :"ود َد  يدووأحت ي عد وونحه مح الحبدعحووث  فديدق ول ووو َ  ي بحعدووث  م  ووا مد وا : د َح  ،انحظ وور  وو ووًدا م  َد ف وويك مح أدحد وود و هدوولح تدج 
وووليمد  سد وووه  ود لديح وووليى الليوووه  عد اب  النيب وووي  صد وووحد ووول  فدي  حوووتدح  لده ووومح ب وووه   ؟أدصح ووود  الريج  وووث  الثيوووان ي ،فدي وجد  فث ووومي ي بحعدوووث  الحبدعح

َد  وليمد هدلح ف ي :فديدق ول و سد لديحه  ود ليى الليه  عد ابد النيب ي  صد حد َح ردأدى أدصح ث ومي ي بحعدوث  الحبدعحوث   ،فدي  حوتدح  لده ومح ب وه   ؟ه مح مد
وا :فدي قدال   فالثيال ث   ليمد  ،انحظ ر  سد لديحه  ود ليى الليه  عد ابد النيب ي  صد حد َح ردأدى أدصح َح ردأدى مد َد ف يه مح مد وح   ؟هدلح تدرد

                                                                                                                                            
1
 ( أخرجه االمام البخار  رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: ال هادات، باب: ل ي هد على  هادة جور(

 ، وكتاب: المناقب، باب: فلا ل أصحاب النبي صلى ا  عليه وسلم، حديث2197 ذا أ هد، حديث رقم:     
 ، وأخرجه االمام6211رقم:  ، وكتاب: اويماَ والنذور، باب:  ثم مَ ل ي ي بالنذر، حديث3377رقم:     
 مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: فلا ل الصحابة، باب: فلل الصحابة ثم الذيَ يلونهم ثم    
 . 1613الذيَ يلونهم، حديث رقم:     

2
 : المملل/ الحجاج بَ مسلم صحيح  رح المنهاج. انظر جماعة أ  هم ة ثم مكسورة ب اق ف  دام:( (

 الثانية، الطبعة، بيروت و العربي التراث  حياق دار :النا ر، النوو  مر  بَ  رل بَ يحيى  كريا أبو    
 .83، ص16ج، 1352    

3
 ( أخرجه االمام البخار  رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: مَ استعاَ باللع اق(

 ب: عومات النبوة في االسوم، حديثوكتاب: المناقب، با2682والصالحيَ في الحرب، حديث رقم:     
 ، وأخرجه االمام3376، وباب: فلا ل أصحاب النبي صلى ا  عليه وسلم، حديث رقم: 3327رقم:     
 مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: فلا ل الصحابة، باب: فلل الصحابة ثم الذيَ يلونهم ثم    
 . 1957الذيَ يلونهم، حديث رقم:     
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َ  الحبدعحث  الرياب أ   وا :فدي قدال   فث مي يدك و ابد النيب وي   ،انحظ ر  وحد ًدا ردأدى أدصح َح ردأدى أدحد ًدا ردأدى مد َد ف يه مح أدحد وح هدلح تدرد
ليمد  سد لديحه  ود ليى الليه  عد ل  فدي  حتدح  لده مح ب ه   ،صد د  الريج   .(1)" فدي وجد

.  همرلي ا  عنجيل الصحابة  كاَلذلك   أفلل جيل، وقرنهم خير قَر
نحوه   كما أخرج االمام البخار  في صحيحه ويد الليوه  عد يحوردةد ردل  َح أدب ي ه رد وليى الليوه   ،عد َي ردس وولد الليوه  صد أد

ووليمد قدووالد  سد لديحووه  ود َح الحقدوورح  :"عد وو تيووى ك نحووت  م  ًنووا حد ًنووا فدقدرح وَ  بدن ووي نددمد قدرح يحوور  ق وور  َح خد وو ثحووت  م   َ  اليووذ   ك نحووت  ف يووه  ب ع 
"(2). 

ا   دوةد قدالدوتح  وفي صحيح مسولم َح عد و وليمد  :عد سد لديحوه  ود وليى الليوه  عد ول  النيب ويي صد يحور   :سدوأدلد ردج   ؟ أد إ النيوا   خد
َ  اليذ   أدندا ف يه   :"قدالد   .(3)" ث مي الثيال ث   ،ث مي الثيان ي ،الحقدرح

ورد نووح فوََّ أنه لو  ع  وجلوقدر ا   ورد ع مح عبد  رجل مَ نحاد النا  عمور  كلوه ولوو ع م 
صوولى ا  عبووادة سوواعة لووه مووَ صووحابي مووَ صووحابة النبووي  جوول وعوووذلووك لووَ يسوواو  فووي مي انووه 

 .عليه وسلم
ل ووٍ  قدووالد  ه اولبووانيأخورج ابوَ ماجووه فوي سووننه، وحسون َ  ذ عح َح ن سدويحر  بحوو و ورد يدق ووول   :عد َ  ع مد َد ابحوو لد  :كدوا

ليمد تد  سد لديحه  ود ليى الليه  عد ميٍد صد ابد م حد حد ك مح  فس بإوا أدصح د  َح عدمدل  أدحد يحر  م  مح سداعدًة خد ه  د   فدلدم قدام  أدحد
رد     .(1)" ع مح

مح سداعدةً والمقصود بقوله  ه  د  ول   صلى ا  عليه وسولميعني مأ النبي  فدلدم قدام  أدحد َح عدمد و يحور  م  خد
رد    ك مح ع مح د   .أدحد

َح ر يداح   وأخرج أبو داود في سننه، وصححه اولباني َ   عد ار ث  قدالد  بح ونحه مح  :الححد وٍل م  وهدد  ردج  وأد  (9)لدمد ح مد
ك مح ع م رد    د  َح عدمدل  أدحد يحر  م  ه ه  خد ليمد يدبحبدرإ ف يه  ودجح سد لديحه  ود ليى الليه  عد لدوح ع م رد  ،ردس ول  الليه  صد  ود

 .(6)" ع م رد ن وحٍ 
                                                 

1
 رجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: فلا ل الصحابة، باب: فلل الصحابة ثم الذيَ( أخ(

 . 1958يلونهم ثم الذيَ يلونهم، حديث رقم:     
2
 ( أخرجه االمام البخار  رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: المناقب، باب: ص ة النبي صلى ا  عليه(

 . 3253وسلم، حديث رقم:     
3
 ( أخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: فلا ل الصحابة، باب: فلل الصحابة ثم الذيَ(

 . 1611يلونهم ثم الذيَ يلونهم، حديث رقم:      
1
 ، وحسنه اولباني في198( أخرجه ابَ ماجه في سننه، كتاب: المقدمة، باب: فلل أهل بدر، حديث رقم: (

  .198، حديث رقم: 32، ص1لمكتب االسومي، الطبعة اوولى، ج، اماجة ابَ صحيح     
9
 ( يعني مَ الصحابة رلي ا  عنهم .  (

6
 ، وصححه اولباني في1131( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: السنة، باب: في الخل اق، حديث رقم: (

 و االسومي المكتب:  رالنا، اولباني الديَ ناصر محمد: المملل/ الطحاوية العقيدة  رحكتاب      
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رلي ا  ومَ هنا كانت عبادات نحاد النا  ل تساو  عبادة أ  صحابي مَ الصحابة 
مَ عمول  تعالىفلو فاقتهم بالعمل فلَ ت وقهم باوجر، فعمل منهم قليل أجر  أعظم عند ا   عنهم

جووبًو مووَ ذهووب  تعووالىكثيوور مووَ غيوورهم وسووواهم مووَ نحوواد النووا ف فلووو أن وو  رجوول فووي سووبيل ا  
موًدا موَ طحويَ أو ذهوبف فوََّ هوذا المود  رلوي ا  عونهمأحد وأن   صحابي مَ الصوحابة  كجبل

 مَ طحيَ أو ذهب بل ونصي ه خير وأفلل مَ  ن ا  جبل الذهب.
يحوووردةد قدوووالد  كمووا فوووي صوووحيح مسووولم َح أدب وووي ه رد ووو وووليمد  :عد سد وووه  ود لديح وووليى الليوووه  عد لد تدس وووبإوا  :"قدوووالد ردس وووول  الليوووه  صد

ا حد اب ي ،ب يأدصح حد وي ب يدود     ،لد تدس بإوا أدصح وا أددحردكد م ودي  ،فدوداليوذ   ند حس  وٍد ذدهدًبوا مد ثحولد أ ح  وددك مح أدنح دو د م  َي أدحد لدووح أد
ي ده   مح ودلد ندص  ه  د   .(1)" أدحد

يدٍ  وفوي الصوحيحيَ، والل وظ لمسولم َح أدب وي سدوع  و ودحر     عد َ   :قدوالد  الحخ  ال ود  بحو َد خد َد بدويح بحوود   كدوا َد عد بدويح ل يود  ود الحود
ق   ٍل  ديح َ  عدوح َ  بح مد ال ود   فالريحح وليمد  ففدسدبيه  خد سد لديحوه  ود وليى الليوه  عد َح  :"فدقدوالد ردس وول  الليوه  صد و وًدا م  لد تدس وبإوا أدحد

اب ي حد ا أددحردكد م دي أدحد  فأدصح ٍد ذدهدًبا مد ثحلد أ ح  ددك مح لدوح أدنح د د م  َي أدحد ي ده  فدَّ  مح ودلد ندص  ه   .(2)"د 
وهو صحابي جليل لكوَ  صلى ا  عليه وسلم ينهى خالد بَ الوليد رلي ا  عنهفالنبي 

وهوووو مموووَ تقووودمت صوووحبته،  رلوووي ا  عنوووهتوووأخرت صوووحبته أَ يسوووب عبووود الووورحمَ بوووَ عوووول 
 همرلوي ا  عونفكيول بموَ لوي  موَ الصوحابة  صولى ا  عليوه وسولموكوهما مَ صحابة النبي 

ل مَ الذيَ تقدمت صحبته ول مَ الذيَ تأخرت كيل يسبهم ويتطاول عليهم ؟! لدلنيهحي  عَ سب 
 في حقه أبلغ وأوكد وأ د. رلي ا  عنهمالصحابة 

صوولى ا  عليووه لصووحبة نبيووه محموود  تعووالىقوووم  اختووارهم ا   رلووي ا  عوونهموالصووحابة 
قامة دينه قبل أَ يخل  الخل . وسلم  وا 

وع وٍد قدوالد  ج االموام أحمود فوي مسوند ، وحسونه اولبوانيكما أخر  َ  مدسح بحود  الليوه  بحو َح عد و َي الليوهد ندظدورد  :"عد   
بدوواد   يحوورد ق ل وووب  الحع  ووليمد خد سد لديحووه  ود ووليى الليووه  عد ووٍد صد مي وودد قدلحووبد م حد بدوواد  فدودجد ووه   فف ووي ق ل وووب  الحع  ووطد دا   ل ند حس   ففداصح

بدواد   ،سدالدت ه  فدابحتدعدثده  ب ر   يحورد ق ل ووب  الحع  اب ه  خد وحد ودد ق ل ووبد أدصح ميٍد فدودجد بداد  بدعحدد قدلحب  م حد  فث مي ندظدرد ف ي ق ل وب  الحع 
رداقد ندب ي ووه   عدلده وومح و  د ين ووه   ،فدجد لدووى د  َد عد َ   ،ي قدووات ل و وو سد نحوودد الليووه  حد ووًنا فده ووود ع  سد َد حد وول م و ووا ردأدى الحم سح ووا ردأدوحا ود  ،فدمد مد

نحدد الليه  سدي ئ    .(3)" سدي ً ا فده ود ع 
                                                                                                                                            

 .991، ص1، ج1111 ،الثانية: الطبعة، بيروت    
1
 ( أخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: فلا ل الصحابة، باب: تحريم سب الصحابة،(

 . 1611حديث رقم:     
2
 نبي و صلى ا  عليه( أخرجه االمام البخار  رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: المناقب، باب: قول ال(

 ، وأخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه،3357وسلم و لو كنت متخًذا خليًو، حديث رقم:     
 . 1611كتاب: فلا ل الصحابة، باب: تحريم سب الصحابة، حديث رقم:     

3
  عيب: محق ال ، ط3611(  أخرجه االمام أحمد في مسند ، مسند عبد ا  بَ مسعود، حديث رقم: (
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 .صلى ا  عليه وسلمأصد  النا  في أمة النبي  رلي ا  عنهموالصحابة 
وود   كمووا أخوورج االمووام مح َ   قدتدوواددةد  عووَ فووي مسووند ، وصووححه اولبوواني أحد ووةد  بوو امد َح قووال أنيووه   د عد وو وو إ مد : أدحد

اب  ردس ول  ا حد ديقحت مح أدصح بدة  ندب ي ه   صلى ا  عليه وسلملليه  صد حح تدارده مح الليه  ل ص  َد اخح ي ين ه   ،اليذ   . (1)ودا  قدامدة  د 
هووم أفلوول النووا  وأعلووم النووا  وأتقووى النووا  فووي أمووة النبووي  رلووي ا  عوونهموالصووحابة 
 .صلى ا  عليه وسلم

ف فوََّ موات قود بموَ َفليسوت مسوتنا كواَ موَ :رلوي ا  عنوهعبود ا  بوَ مسوعود  قوالكما 
 ،اوموة هوذ  أفلول كوانوا صولى ا  عليوه وسولم محمود أصوحاب أول وك الحي ل تممَ عليوه ال تنوة،

 نبيووه ةلصووحب ا  اختووارهم ،حووال حسوونهاأو  ،هووديا قومهوواأو ، تكل ووا وأقلهووا ،علمووا وأعمقهووا ،قلوبووا أبرهووا
قامة صلى ا  عليه وسلم ، وتمسكوا بما استطعتم نثارهم يف واتبعوهم ،فللهم لهم فاعرفوا ،دينه وا 

 . (2)المستقيم الهدى على كانوا فَّنهممَ أخوقهم وسيرهم، 
َ الصووحابة  ف فلووم يكووَ فوويهم كلهووم بووو اسووتثناق لهووم مقووام رفيووأ ذو قوودر رلووي ا  عوونهموا 
 وليأ أو دَو ذلك.

اب  ردس وول  كما  وحد َح أدصح و َد م  كدوا ٍرو، ود َد عدمح ا  ذد بح َي عد وليمد، في صحيح مسلم أد سد لديحوه  ود وليى الليوه  عد الليوه  صد
لديحه  ود  ليى الليه  عد ،   ن ي سدم عحت  ردس ولد الليه  صد : أد ح ب نديي َ    يداٍد، فدقدالد لدى ع بديحد  الليه  بح لد عد :" ددخد ليمد يدق ول  سد

 ، وونحه مح َد م  َح تدك ووو ووة ، فدَّ ييوواكد أد طدمد وواق  الحح  َي  دووري الر عد اب     ووحد الدووة  أدصح َح ن خد وو ووا أدنحووتد م  ، فدَّ نيمد ل وو ح فدقدووالد لدووه : اجح
الدة  بدعحدده   الدة ؟!   نيمدا كداندتح النإخد : ودهدلح كداندتح لده مح ن خد ليمد، فدقدالد سد لديحه  ود ليى الليه  عد ميٍد صد ، م حد  مح

مح " يحر ه  ف ي غد  .(3)ود
 فلوو هم موَ لسوت يعنوي(  نخوالتهم موَ نتأ نما)  :  رحمه ا  تعالىقال االمام النوو  

 :وهوووي الووودقي  نخالوووة موووَ اسوووتعارة هنوووا والنخالوووة ،سوووقطهم موووَ بووول ،مووونهم المراتوووب وأهووول وعلموووا هم
 النخالة كانت  نما نخالة لهم كانت وهل ) قوله ،واحد بمعنى والحثالة والحقالة والنخالة  ،ق ور 

                                                                                                                                            

 حسنه ،81، ص6، جم1555 هو،1121 الثانية: الطبعة، الرسالة ممسسة: النا ر، ونخرَو اورنموط     
 :الطبعة ،بيروت و االسومي المكتب: النا ر، بتحقيقه، ط الطحاوية العقيدة  رحاولباني في كتاب      
   . 391هو، ص1111 ،الثانية     

1
 ، وصححه اولباني في كتابه12376ند ، مسند أن  بَ مالك، حديث رقم: (  أخرجه االمام أحمد في مس(

 ،الثالثة: الطبعة، بيروت و االسومي المكتب: النا ر، عاصم أبي لبَ السنة تخريا في الجنة ظول     
 . 819، حديث رقم: 111، ص2ج م،1553هو و 1113     

2
 .158، ص2(  جامأ بياَ العلم وفلله/ لبَ عبد البر، ج(

3
ل  ودع ق وبدة   (  أخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: االمارة، باب:( ام  الحعداد  مد يلدة  االح   فدل 

لديحه مح       ال  الحمد دقية  عد َح   دحخد يية  ودالنيهحي  عد فح   ب الريع  لدى الر  ا  ر  ودالححدث  عد  .3111، حديث رقم: الحجد
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 فََّ فمسلم كل له ينقاد الذ  وصدقه صيحهوف الكوم ج ل مَ هذا(  غيرهم وفي بعدهم 
 عدول وكلهم ،بعدهم ممَ وأفلل ةاوم وسادات النا  ص وة هم كلهم رلي ا  عنهم الصحابة

نما ،فيهم نخالة ل قدوة   كانت بعدهم وفيمَ ،بعدهم ممَ التخليط جاق وا 
 .(1)" النخالة

مووَ أمتووه كمقامووه  عوونهمصوولى ا  عليووه وسوولم مقووام أصووحابه رلووي ا  ولقوود جعوول النبووي 
منهم، وكمقام النجوم مَ السوماق، ول  وك أَ النجووم يهتود  بهوا النوا  فوي ظلموات البور والبحور، 

فوي أموور حيواتهم كلهوا، لوذلك  رلي ا  عنهميهتد  به الصحابة  صلى ا  عليه وسلموأَ النبي 
فوي أموور حيواتهم كلهوا  همرلوي ا  عونكاَ ل اًما على اومة المحمدية كلها أَ تهتود  بالصوحابة 

 وتقت ي نثارهم وَ الهداية فيها.
َح أدب يوه  كما  و ددةد، عد َح أدب ي ب ورح وليى الليوه   (2)في صحيح مسلم عد وأد ردس وول  الليوه  صد ولييحندا الحمدبحور بد مد : صد قدوالد

ل يد مدعده  الحع  د  تيى ن صد ندا حد لدسح ليمد، ث مي ق لحندا: لدوح جد سد لديحه  ود : مدا   لحوت مح عد لديحندا، فدقدالد ردجد عد ندا، فدخد لدسح : فدجد اقد، قدالد
ول يد مدعدوكد الحع  دو تيوى ن صد ل و   حد ، ث مي ق لحندوا: ندجح لييحندا مدعدكد الحمدبحر بد : هداه ندا؟ ق لحندا: يدا ردس ولد الليه ، صد اقد، قدوالد

وو فدووأد ردأحسد : فدرد ، قدووالد ووبحت مح وونحت مح أدوح أدصد سد : أدحح ، فدقدووالد فدووأ  ردأحسدووه    لدووى السيوومداق  ووا يدرح مي َد كدث يووًرا م  ووا كد ، ود ه    لدووى السيوومداق 
اب ي، فدَّ   حد دصح ندة  و  ا ت وعدد ، ودأدندا أدمد وم  أدتدى السيمداقد مد ، فدَّ ذدا ذدهدبدتح النإج  ندة  ل لسيمداق  وم  أدمد ذدا ذدهدبحت  أدتدى النإج 

ا ي وعد  اب ي مد حد َد "أدصح ا ي وعدد و اب ي أدتدى أ ميت ي مد حد ندة  و  ميت ي، فدَّ ذدا ذدهدبد أدصح اب ي أدمد حد ، ودأدصح َد  .(3)د و
 ال وتَ موَ أ  يوعودوَ موا صوحابيأ أتوى ذهبوت ذاَّفو:  رحمه ا  تعوالىقال االمام النوو  

 وقوأ وقود احً صوري بوه أنوذر مما ذلك ونحو القلوب واختول عراباو مَ ارتد مَ وارتداد والحروب
 موا أمتوي أتوى صوحابيأ ذهوب ذاَّفو متويو أمنوة وأصوحابي)  سولم و عليوه ا  صلى قوله ،ذلك كل

 وظهووور ال وويطاَ قووَر وطلووو  فيووه وال ووتَ الووديَ فووي والحوووادث البوود  ظهووور مووَ معنووا (  يوعوودوَ
 عليووه ا  صوولى معج اتووه مووَ كلهووا وهووذ  ،ذلووك وغيوور ومكووة المدينووة وانتهوواك علوويهم وغيوورهم الووروم
 .(1)"وسلم

 

                                                 
1
 .226، ص12، جللنوو / الحجاج بَ مسلم صحيح  رح المنهاج(  (

2
 (  هو أبو موسى او عر  رلي ا  عنه الصحابي المعرول والم هور.(

3
َي بدقداقد النيب ي   (  أخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: فلا ل الصحابة، باب:( َ  أد  بديدا

ليمد أد       سد لديحه  ود ليى الليه  عد َ  ل ألح مية  صد ا اب ه  أدمد حد بدقداقد أدصح اب ه  ود حد دصح َ  و  ا  . 1956، حديث رقم: مد
1
 .83، ص16، جللنوو / الحجاج بَ مسلم صحيح  رح المنهاج(  (
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َي بدقدواقد  :بدوابفوي صوحيح مسولم باًبوا بعنوواَ:  رحموه ا  تعوالىوبووب االموام النووو   َ  أد بديدوا
َ  ل ألح مية   ا اب ه  أدمد حد بدقداقد أدصح اب ه  ود حد دصح َ  و  ا ليمد أدمد سد لديحه  ود ليى الليه  عد  .(1)النيب ي  صد

َ ا   فووي أولهووا، فووو  صوولى ا  عليووه وسوولمأمووة النبووي  قوودر أَ تكووَو العافيووة فووي تعووالىوا 
 بد  ول محدثات ول منكرات.

َ   كما في صحيح مسلم بحود  الليوه  بحو دد فدوَّ ذدا عد وج  لحوت  الحمدسح : ددخد بحد  ردب  الحكدعحبدة  قدالد َ  عد َ  بح مد بحد  الريحح َح عد عد
ول  الحكدعحبدوة ، ودالنيو وال    ف وي ظ  َ  الحعدواص  جد و بحو ور  : عدمح وت    لديحوه ، فدقدوالد لدسح ، فدجد لديحوه ، فدوأدتديحت ه مح َد عد ع وو تدم  ا   م جح

بدواقد  ول ح  خ  َح ي صح و نيوا مد نحو  ًل، فدم  لحندوا مد وليمد ف وي سدو دٍر فدند د سد لديحوه  ود ليى الليوه  عد َح ك نيا مدأد ردس ول  الليه  صد و نيوا مد م    ، ود
ل   َح ه ود ف  (2)يدنحتدل  نيا مد م  ةد (3)ي جد در    ، ود وود وليمد الصي سد لديحوه  ود وليى الليوه  عد ،   ذح نداددى م ندواد   ردس وول  الليوه  صد

ل و َح ندب وي  قدبح :   نيوه  لدومح يدك و ليمد، فدقدالد سد لديحه  ود ليى الليه  عد تدمدعحندا   لدى ردس ول  الليه  صد ام عدًة، فداجح قاوا جد َد حد ي   لي كدوا
لديحووه  أد  ووتدك مح هدووذ  عد َي أ مي ، ودا   ووه  لده وومح لدم  ووا يدعح رده مح  دووري مد ي نحووذ  ، ود ووه  لده وومح لدم  ووا يدعح يحوور  مد لدووى خد تدووه  عد وولد َح يدوود لي أ مي ع     ج 

ووهد  ق ووو   بدعحل  وويق  ف تحندووة  فدي رد تدج  وندهدوووا، ود ووور  ت نحك ر  ق  ودأ م  ردهدووا بدوووود وويب  نخ  سدي ص  ل هدوووا ود اف يدت هدووا ف ووي أدوي ا بدعحًلوووا، عد
  َ م  ويق  الح  تحندوة ، فديدق وول  الحم ومح تدج  ول  ود : هدوذ    م هحل كدت وي، ث ومي تدنحكد    َ م  يق  الح  تحندة  فديدق ول  الحم ومح تدج  : هدوذ    هدوذ   ، ود

ن ييت وه  وده ووود ي و نيوةد فدلحتدأحت وه  مد لد الحجد ي ودحخد َح النيووار  ود و و دحد عد َح ي  دحح وبي أد َح أدحد و لحيدووأحت  فدمد ، ود ور  خ  م  ااح َ  ب الليوه  ودالحيدووح م  مح
تدى   لديحه  " َح ي مح  .(1)  لدى النيا   اليذ   ي ح بإ أد

 .  تعالىفقد أغلب ا   ومَ أغلب الصحابة رلي ا  عنهم
ووهد  فووي صوحيح مسوولمكموا  َد ودص  ا ولحمد لدووى سد َد أدتدوى عد َي أدبدوا س وو حيدا ووٍرو، أد َ  عدمح ا  ووذ  بحو َح عد و ٍل ف ووي عد ب وود يحٍب ود

و : فدقدوالد أدب وو بدكح ذدهدا، قدالد أحخد َح ع ن    عدد و  الليه  مد ذدتح س ي ول  الليه  م  ا أدخد َد ند دٍر، فدقدال وا: ودالليه ، مد ٍر: أدتدق ول وو
ليمد فد  سد لديحه  ود ليى الليه  عد ! فدأدتدى النيب يي صد مح ه  سدي د  يحٍب ود ٍر هدذدا ل  ديح   ق رد : يدا أدبدا بدكح بدرد  ، فدقدالد  أدخح

                                                 
1
 .83، ص16ج (  انظر المرجأ الساب ،(

2
 لبار   رح. انظر فتح ابها المراماة بالسهام والمناللة بسهمه يرمي أ "  ينتلل مَ ومنا "قوله (  (

 المعرفة دار: النا ر ،ال افعي العسقوني ال لل أبو حجر بَ علي بَ حمدوصحيح البخار /      
 قام، الباقي عبد فماد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقمهو، 1375 بيروت، و     
  بَ ي الع   عبد: العومة تعليقات عليه، الخطيب الديَ محب: طبعه على وأ رل وصححه بَّخراجه     
 .56، ص1، جبا  بَ ا  عبد     

3
 . انظرمكانها وتبيت ترعى التي الدواب وهي وال يَ الجيم ب تح هو "  ج ر  في هو مَ ومنا " قوله(  (

 .233، ص12، جللنوو / الحجاج بَ مسلم صحيح  رح المنهاج     
1
 وجوب الوفاق ببيعة الخل اق :(  أخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: االمارة، باب(

 .3131اوول فاوول، حديث رقم:      
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: يدوووا   خح  وووٍر، فدقدوووالد ، فدأدتدووواه مح أدب وووو بدكح بيوووكد وووبحتد رد وووبحتده مح لدقدووودح أدغحلد َح ك نحوووتد أدغحلد ، لدووو   وووبحتده مح تدوووا ح، لدعدليوووكد أدغحلد ود
ي " ، يدبح  ر  الليه  لدكد يدا أدخ  ؟ قدال وا: لد بحت ك مح  .(1)أدغحلد

عومووة االيموواَ،  صوولى ا  عليووه وسوولم حووب الصووحابة رلووي ا  عوونهمولقوود جعوول النبووي 
 وببلهم عومة الن ا .

ووليمد أدنيووه  قدووالد  كمووا فووي الصووحيحيَ، والل ووظ لمسوولم سد لديحووه  ود ووليى الليووه  عد َح النيب ووي  صد وو َح أدندووٍ  عد وو ووبإ  :"عد ح 
  َ ا يمد ار  نيدة  االح  دنحصد ه مح نيدة  الن  دا    ،اوح ب بحل   .(2)" ود

َ  ثداب ٍت قدالد  وفي الصحيحيَ، والل ظ لمسلم َح عدد    بح َد عدا بٍ  سدم عحت  الحبدرداقد  :عد َح النيب ي   ب د ث  عد ي حد
ووار   دنحصد ووليمد أدنيووه  قدووالد ف ووي اوح سد لديحووه  ود ووليى الليووه  عد ندوواف     :"صد ووه مح   لي م  َ  ودلد ي بحب ل  م  وومح ووبإه مح   لي م  َح  فلد ي ح  وو مد

بيه  الليه   بيه مح أدحد ه  الليه   ،أدحد ه مح أدبحبدلد َح أدبحبدلد مد  .(3)"ود
ومووَ بوواب أولووى أَ يكوووَ حووب المهوواجريَ عومووة االيموواَ وببلووهم عومووة الن ووا  ونهووم 

 أفلل مَ اونصار وأسب  منهم  سوًما وأعلم في الديَ منهم، ومنهم الخل اق الرا دوَ.
َح  وفي صوحيح مسولم و ل وي   عد َ  أدب وي طدال وٍب قدوالد  عد بدوردأد النيسدومدةد  :بو بيوةد ود   نيوه  لدعدهحود  النيب وي   ،وداليوذ   فدلدو د الححد

  َ م  بين ي   لي م مح َح لد ي ح  ليمد   لديي أد سد لديحه  ود ليى الليه  عد ن ي   لي م نداف     ،اوح م ي  صد  .(1)" ودلد ي بحب لد
 . رلي ا  عنهمبا  واليوم ااخر، يستحيل أَ يكوَ مببًلا للصحابة لذلك مَ نمَ 
وووليمد قدوووالد  كموووا فوووي صوووحيح مسووولم سد وووه  ود لديح وووليى الليوووه  عد َي ردس وووولد الليوووه  صد يحوووردةد أد َح أدب وووي ه رد ووو لد ي وووبحب ض   :"عد

ر   خ  م  ااح َ  ب الليه  ودالحيدوح م  ل  ي مح ارد ردج  دنحصد  .(9)"اوح

                                                 
1
 (  أخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: فلا ل الصحابة، باب: مَ فلا ل سلماَ(

 . 1995وصهيب وبول، حديث رقم:      
2
 اب: عومة االيماَ حب(  أخرجه االمام البخار  رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: االيماَ، ب(

 ، وأخرجه االمام3911، وكتاب: المناقب، باب: حب اونصار، حديث رقم: 16اونصار، حديث رقم:      
 مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: االيماَ، باب: الدليل على أَ حب اونصار وعلي مَ     
 . 115،  118االيماَ، حديث رقم:      

3
 لبخار  رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: المناقب، باب: حب اونصار، حديث رقم:(  أخرجه االمام ا(

 ، وأخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: االيماَ، باب: الدليل على أَ حب3155     
 . 111اونصار وعلي مَ االيماَ، حديث رقم:      

1
 صحيحه، كتاب: االيماَ، باب: الدليل على أَ حب اونصار(  أخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في (

 . 113وعلي مَ االيماَ، حديث رقم:      
9
 (  أخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: االيماَ، باب: الدليل على أَ حب اونصار(

 . 111وعلي مَ االيماَ، حديث رقم:      
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ا  واليوووم ااخوور يووببض الصووحابة رلووي ا  سووومي ل يتصووور رجووًو يووممَ بووفالعقوول اال
ف لووووذلك كوووواَ مووووَ المقوووورر فووووي ال ووووريعة ونقلووووة ديووووَ رب العووووالميَ أصووووحاب سوووويد المرسووووليَ عوووونهم

فووذلك عومووة علووى عوودم  يمانووه بووا  واليوووم  رلووي ا  عوونهماالسووومية أَ مووَ يووببض الصووحابة 
 ااخر وهو ألل مَ بعير أهله.

َح :"  رحمووه ا  تعووالىال ابووَ أبووي العوو  الحن ووي قوو وو وولإ  مد َح  أدلد وو مي َ   م  قحوود   قدلحب ووه   ف ووي يدك ووو لدووى ح   عد
يدار   ، خ  َد ن ي م  سداددات   الحم مح ل يداق   ود ؟ بدعحدد  تدعدالدى الليه   أدوح َد  .(1)!النيب ي ي

ه فوووي حتوووى فوووي سوووبهم الوووذ  ن هوووي عنووو رلوووي ا  عووونهمالخيووور للصوووحابة  تعوووالىوقووودر ا  
 وهذ  تسلية لنا نسلي بها أن سنا حيَ يقأ السب مَ أعدا هم.  ريعته،

وا كما  ور  ت وي، أ م  َد أ خح ا   دوة : يدوا ابحو : قدالدوتح ل وي عد َح أدب يوه  قدوالد و ودةد، عد َ  ع ورح َح ه  دام  بح في صحيح مسلم عد
سد  لديحه  ود ليى الليه  عد اب  النيب ي  صد حد دصح وا و  تدبح  ر  َح يدسح  .(2)ليمد فدسدبإوه مح "أد

صولى ا   ا يتناولَو أصحاب رسوول ا  َ ناسً  :قيل لعا  ة :عَ جابر بَ عبد ا  قالو 
انقطوأ عونهم العمول  ؟ موا تعجبوَو موَ هوذا :قالوت ،حتى  نهم ليتناولَو أبوا بكور وعمور عليه وسلم

 .(3) !فلم يحب ا  أَ يقطأ عنهم اوجر
فلوا ل ومناقوب كثيورة  ذا كواَ  رلوي ا  عونهمللصوحابة  فالعاقل أينما ولوى وجهوه سويجد

 منصً ا وصاحب بصيرة.
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 الحن ي، الع  أبي ابَ محمد بَ عليّ  الديَ عوق بَ محمد ديَال صدرل/ الطحاوية العقيدة  رح(  (

 ال مَو و ارة: النا ر،  اكر أحمد: تحقي ، ( هو752: المتوفى ) الدم قي الصالحي اوذرعي     
 .175، صهو 1118 ،اوولى الطبعة، واالر اد والدعوة واووقال االسومية،     

2
 . 9311في صحيحه، كتاب: الت سير، حديث رقم:  (  أخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى(

3
 .276، ص11، جالببداد  لخطيبل/ ببداد تاري (   (
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 المبحث الثاني
 رضي اهلل عنهمالة الصحابة عد

 فنحَ فأن سنا عند مَ لهم هبة نعطها لم رلي ا  عنهمللصحابة  نثبتها يالت العدالة  َ
نمووا ،هووذا اوموور نملووك ل أننووا عووَ فلووًو  ،ذلووك مووَ أقوول  الكتوواب بوونص اجميًعوو لهووم ثابتووة الووةالعد وا 

 وموَ يهواجر، لوم ومَ هاجر ومَ تأخر، ومَ  سومه تقدم مَ منهم سواق ال ري ة والسنة، الع ي 
 اجميًعو لهوم العدالوة فهوذ  فيوبسوها لوم وموَ ال تنوة لبو  وموَ ي وترك، لم ومَ الب وات يف ا ترك

 ة.المطهر  النبوية والسنة الكريم الكتاب مَ اودلة عليها تلافرت
صولى ا  عليوه  ا  رسوول حوديث يفو الكذب َعا جميعً  بعدهمتقتلي وتستل م  عدالتهمو 

 أحود بوه يقول لوم فهوذا البلط، أو السهو مَ أو يالمعاص مَ عصمتهم عدالتهم معنى ولي  وسلم 
 بالتوبوة علويهم عو  وجول ا  اموتَ فقود الوذنوب، لوبعض بعلوهم ارتكواب موأ وحتوى ،العلم أهل مَ
 ا  رسوول علوى الكذب َيتعمدو  ل رلي ا  عنهمكبيرهم مَ الصحابة  ، وكانوالذنوبهم ب رةوالم

 .صلى ا  عليه وسلم
 اوخلقًو اديًنو القموة فوي كوانوا لكونهم فبالمعصووميَ وليسووا ب ور، رلي ا  عونهم الصحابةف

 وورًعا. وأمانةً  اوصدقً 
طاَ لِّتَكُونُررواْ شُررهَدَاء عَلَرر  النَّرراس  وَيَكُررونَ الرَّسُررولُ    }وَكَررذَلِيَ جَعَلْنَرراكُمْ أُمَّررةَ وَسَرر  قووال تعووالى: 

 .143{النقرة ...عَلَيْكُمْ شَه يداَ 

فيهووا  اوسووطً كلمووة   أَ رلووي ا  عوونهم الصووحابة عدالووة علووى اايووة بهووذ  السووتدلل وجووه
ا بووو  ووك أو وأول مووَ يوودخل فيهوو ،أوًل وابتووداقً  اايووة بهووذ  المخوواطبوَ هوومف ،اخيووارً أ عوودوًل  بمعنووى
 ارتياب.

ودحر    قدوالد  وأخرج االمام البخار  في صحيحه يٍد الحخ  َح أدب وي سدوع  و لديحوه   :عد وليى الليوه  عد قدوالد ردس وول  الليوه  صد
ووليمد  سد ووة  فديدق ووول   :"ود مد الحق يدامد سدووعحدديحكد  :ي وودحعدى ن وووح  يدوووح  ،ندعدوومح  :يدق ووول  فد  ؟ هدوولح بدليبحووتد  :فديدق ووول   ،يدووا ردب   ،لدبييحووكد ود

َد  ؟هدلح بدليبدك مح  :فدي قدال  و  ميت ه   يرٍ  :فديدق ول و َح ندوذ  و ا أدتداندا م  وهدد  لدوكد  :فديدق وول   ،مد َح يد ح و ميود  ودأ ميت وه   :فديدق وول   ؟مد  فم حد
َد أدنيه  قددح بدليغد  هدد و لديحك مح  ده يًدا ،فدتد ح َد الريس ول  عد يدك و كحر    فدذدل كد قدوح  ،ود لي ذ  }وَكَذَلِيَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةَ ل ه  جد

سدط   {...وَسَطاَ لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَ  النَّاس  وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَه يداَ   ودالحود

 .(1)" الحعددحل  
                                                 

1
ل  الليه  تدعدالدى حه، كتاب: أحاديث اونبياق، باب:أخرجه االمام البخار  في صحي(  (  } إ نَّا أَرْسَلْنَا نُو ًا إ لَ  قدوح

ر  السإوردة   { قَنْل  أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابح أَلِيمح قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَيَ مِنْ          وَاتْلُ عَلَيْه مْ نَنَأَ نُوحٍ إ كْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْا  إ نْ كَانَ كَنُرَ }  لدى نخ 

ل ه   { عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِريِع ِ آيَاتِ اللَّهِ          ، وكتاب: ت سير القرنَ،3151رقم:  ، حديث{ مِنْ الْمُ ْلِمِ َ }  لدى قدوح



  55 

فِ وَتَنْهَوْنَ عَن  الْمُنكَر  وَتُؤْمِنُونَ ِ اللّرهِ  }كُنتُمْ َِيْرَ أُمَّةٍ أُِْر جَتْ لِلنَّاس  تَأْمُرُونَ ِ الْمَعْرُووقال تعالى: 

 .118{آل عمران ...
 المطلقووة الخيريووة أثبتووت أنهووا رلووي ا  عوونهم الصوحابة عدالووة علووى اايووة هووذ  دللووة وجوه

 مبا رة ااية بهذ  المخاطبوَ الخيرية هذ  فى يدخل مَ وأول ، قبلها اومم سا ر على اومة لهذ 
 وجريووواَ حوووال، كووول فوووى اسوووتقامتهم يقتلوووى وذلوووك ، رلوووي ا  عووونهم الصوووحابة وهوووم النووو ول عنووود

 ول أموووة خيووور بوووأنهم عووو  وجووول ا  يصووو هم أَ ل يتصوووورو  المخال وووة، دوَ الموافقوووة علوووى أحووووالهم
 !؟ ذلك  ل الخيرية وهل واستقامة، عدل أهل يكونوا

نَ وَاألَنصَار  وَالَّذِينَ اتَّنَعُوهُم ِ إ  ْ َانٍ رَّضِريَ اللّرهُ عَرنْهُمْ    }وَال َّاِ قُونَ األَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاج ر يوقال تعالى: 

 .188 {التوِةوَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر ع تَحْتَهَا األَنْهَارُ َِالِدِينَ فِيهَا أََِداَ كَلِيَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
 لووم و  حسوواَ ا ووتراط غيوور مووَ السووابقيَ عووَ فرلووي:  رحمووه ا  تعووالىقووال ابووَ تيميووة 

 .(1)بَّحساَ يتبعوهم أَ  ل التابعيَ عَ يرض
ابدة   عدددالدووةقووال الخطيووب الببووداد : و  ووحد ووة   ثداب تدووة   الصي ل ومد يل   مدعح وود  بدووار     لده وومح  الليووه   ب تدعح َح  ودا  خح وو ت ه مح  عد ،  طدهدووارد

ت يدار     َ   ندص   ف ي لده مح  وداخح  .(2)" الحق رحن
َّ  علوى السوّنة أهل ت  ل ابَ حجر: اقاو    وذوذ  ل ذلوك فوي يخوالل ولوم عودول، الجميوأ أ

 .(3)المبتدعة مَ
وا بدواب  الك اية في علم الرواية باًبا بعنواَ:  ام الخطيب الببداد  في كتابهولقد بوب االم  مد

ووواقد  يل   ف وووي جد ووود  ابدة   ودردس وووول ه   الليوووه   تدعح وووحد تدووواج   لد  ودأدنيوووه  ، ل لصي ووونحه مح  ل لسإووومدال   ي حح وووا، عد وووب   ودا  نيمد َح  ذدل وووكد  يدج   ف ووويمد
 .(1)د ونده مح 

وليمد أدنيوه  قدوالد  وفوي الصوحيحيَ سد لديحوه  ود ووليى الليوه  عد َح النيب وي  صد و وردةد عد َح أدب وي بدكح و ووتدددارد  :"عد َد قدودح اسح وا َي ال يمد   
د  لد د الليه  السيمداودات  وداوح مد خد ور م   ،السيندة  اثحندا عد درد  دهحًرا ،رحضد كدهديح دت ه  يدوح بدعدوة  ح  نحهدوا أدرح ثدوة  م تدودال يدوات   فم  ثدود

َد  واددى ود دوعحبدا مد َد ج  ورد اليوذ   بدويح وب   دوهحر  م لد وريم  ودردجد ة  ودالحم حد جي ذ و الحح  أد إ  دوهحٍر  :ث ومي قدوالد  ،ذ و الحقدعحددة  ود
لدووم  الليووه  ودرد  :ق لحندووا ؟ هدووذدا ه   :قدووالد  ،س ووول ه  أدعح ووم  تيووى ظدندنيووا أدنيووه  سدي سدووم يه  ب بديحوور  اسح أدلدوويح د ذدا  :قدووالد  ،فدسدووكدتد حد

ة   جي لدم   :ق لحندا ؟فدأد إ بدلدٍد هدذدا :قدالد  ،بدلدى :ق لحندا ؟الحح  تيى ظدندنيا  :قدالد  ،الليه  ودردس ول ه  أدعح  فدسدكدتد حد
                                                                                                                                            

ل ه  تدعدالدى  ب:بدا       ،}وَكَذَلِيَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةَ وَسَطاَ لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَ  النَّاس  وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَه يداَ {قدوح
  .1127حديث رقم:      

1
 .971، صلبَ تيمية/ الرسول  اتم على المسلول الصارم (  (

2
 .16صللخطيب الببداد ، / الرواية علم في الك اية(  (

3
 . 162، ص1، جلبَ حجر/ الصحابة تميي  في االصابة(  (

1
 .16صللخطيب الببداد ، / الرواية علم في الك اية(  (
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ي ه  أدنيه  سدي سدم  م  ٍم هدذدا :قدالد  ،بدلدى :ق لحندا ،أدلديح د الحبدلحددةد  :قدالد  ،ه  ب بديحر  اسح لدوم   :ق لحندا ؟فدأد إ يدوح  ،الليه  ودردس وول ه  أدعح
ه   :قدالد  وم  تيى ظدندنيا أدنيه  سدي سدم يه  ب بديحر  اسح ور   :قدوالد  ،فدسدكدتد حد مد النيحح  ،ا ردس وولد الليوه  بدلدوى يدو :ق لحندوا ،أدلدويح د يدووح
م ك مح هدوذدا :قدالد  وة  يدووح مد رح لدويحك مح كدح  وردام  عد ك مح حد ردالد ودالدك مح ودأدعح مداقدك مح ودأدمح َي د  ك مح هدوذدا ،فدَّ  ف وي  دوهحر ك مح  ،ف وي بدلدود 
ووال ك مح  ،هدووذدا مد َح أدعح وو ووأدل ك مح عد بيك وومح فديدسح َد رد ووتدلحقدوح سد وود    فود َي بدعح ع  ووك مح فدووود تدوورحج  وور ب  بدعحل  ًل يدلح وووي ك  يوواًرا أدوح ل 

َح سدم عده   ،ر قدابد بدعحضٍ  َح بدعحض  مد َ  أدوحعدى لده  م  َح ي بدل ب ه  يدك و  ،أدلد ل ي بدل غح ال ياه د  الحبدا  بد فدلدعدلي بدعحضد مد
 .(1)" أدلد هدلح بدليبحت   :ث مي قدالد 

 مونكم ال واهد ليبلوغ أل ":وسولم عليوه ا  صولى قولوه يف : "تعالى ا  رحمه حباَ ابَ قال
 كوواَ لووو  ذ لووعيل ول مجووروح فوويهم لووي  عوودول كلهووم الصووحابة أَ علووى الوودليل أعظووم"، البا ووب
 وسوولم عليووه ا  صوولى قولووه فووي لسووتثنى عوودل غيوور أحوود فوويهم كوواَ أو لووعيل أو مجووروح فوويهم
 دل بعوودهم مووَ بووالتبليغ بوواومر الووذكر فووي هوومأجمل فلمووا البا ووب موونكم وفوووَ فوووَ ليبلووغ أل :وقووال
 .(2)"  رفا وسلم عليه ا  صلى ا  رسول عدله بمَ وك ى عدول كلهم أنهم على ذلك

وع وٍد قدوالد  وأخرج االمام أحمد فوي مسوند ، وحسونه اولبواني َ  مدسح بحود  الليوه  بحو َح عد و َي الليوهد ندظدورد ف وي  :"عد   
دد  بداد  فدودجد بدواد  ق ل وب  الحع  يحورد ق ل ووب  الحع  وليمد خد سد لديحوه  ود وليى الليوه  عد ميوٍد صد وه   فقدلحوبد م حد وطد دا   ل ند حس  فدابحتدعدثدوه   ففداصح

بدواد   ،ب ر سدالدت ه   يحورد ق ل ووب  الحع  اب ه  خد حد دد ق ل وبد أدصح ميٍد فدودجد بداد  بدعحدد قدلحب  م حد عدلد  فث مي ندظدرد ف ي ق ل وب  الحع  ه ومح فدجد
رداقد ندب ي ه   ين وه   ،و  د لدوى د  َد عد َ   ،ي قدات ل و سدو نحودد الليوه  حد سدوًنا فده وود ع  َد حد ول م و وا ردأدى الحم سح وا ردأدوحا سدوي ً ا فده وود  ،فدمد مد ود

نحدد الليه  سدي ئ    .(3)" ع 

                                                 
1
 رب مبلغ صلى ا  عليه وسلم أخرجه االمام البخار  في صحيحه، كتاب: العلم، باب: قول النبي (  (
 ، وكتاب: الحا،112، وباب: ليبلغ العلم ال اهد البا ب، حديث رقم: 69أوعى مَ سامأ، حديث رقم:      

 ،1191، وكتاب: المبا  ، باب: حجة الودا ، حديث رقم: 1629باب: الخطبة أيام منى، حديث رقم:      
ل   : ال تَ، باب:، وكتاب9121وكتاب: اولاحي، باب: مَ قال اولحى يوم النحر، حديث رقم:        قدوح
ك مح ر قدابد بدعحضٍ       ر ب  بدعحل  ع وا بدعحد   ك  ياًرا يدلح ليمد لد تدرحج  سد لديحه  ود ليى الليه  عد  ،6991، حديث رقم: النيب ي  صد
 ، 63ر  66القيامة { 63ةح}{ إ لَ  رَِِّهَا نَاظِر66َوُجُوهح يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةح} }وكتاب: التوحيد، باب: قول ا  تعالى:      

 ، وأخرجه االمام مسلم في صحيحه، كتاب: القسامة والمحاربيَ والقصاص والديات،6853رقم:  حديث     
 .3181، 3175تبليظ تحريم الدماق واوعراض واوموال، حديث رقم:  باب:     

2
 مدعحبدد، بَ معاذ بَ حباَ بَ أحمد بَ حباَ بَ محمدل/ حباَ ابَ صحيح تقريب في االحساَ(  (

 بلباَ بَ علي الديَ عوق اومير: ترتيب، ( هو391: المتوفى ) الب ستي الدارمي، حاتم، أبو التميمي،     
 الرسالة، ممسسة: النا ر، اورنموط  عيب: عليه وعل  أحاديثه وخرج حققه ،( هو 735: المتوفى ) ال ارسي        
 .162، ص1، جم 1588 و هو 1118 اوولى، الطبعة، بيروت     

3
 ، وحسنه اولباني في كتاب3985(  أخرجه االمام أحمد في مسند ، مسند عبد ا  بَ مسعود، حديث رقم: (

 .  391 رح الطحاوية بتحقيقه، ص     
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ت يدار  قال اامد :  َ   لد  تعالى الليه   اخح َح  يدك و  .(1)ب عددحلٍ  لديح د  ل مد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 الثعلبي سالم بَ محمد بَ علي أبي بَ علي الديَ سيد الحسَ يبو/ اوحكام أصول في االحكام(  (

 دم   و بيروت االسومي، المكتب: النا ر، ع ي ي الر ا  عبد: المحق ، ( هو631: توفىالم ) اامد      
 .51، ص2، جلبناَ و     



  58 

 المبحث الثالث
 رضي اهلل عنهمح في الصحابة القد

قوودح فووي القوورنَ الكووريم وسوونة النبووي اوموويَ،  رلووي ا  عوونهميعتبوور القوودح فووي الصووحابة 
رحمهوم ا  فالقدح فيهم معوول هودم كبيور فوي ديوَ رب العوالميَ، وقود حوذر علمواق السولل والخلول 

 . رلي ا  عنهملصحابة مَ القدح وعواقبه في ا تعالى
صولى ا  عليوه  ا  رسوول أصوحاب موَ اأحودً  ينوتقص الرجول رأيوت  ذا :(1) رعوة وأبوقوال 

نمووا ،حوو  والقوورنَ ،حوو  عنوودنا الرسووول أَ وذلووك ف نوودي  أنووه علمافوو وسوولم   القوورنَ هووذا  لينووا أدى وا 
نما ،صلى ا  عليه وسلم ا  رسول أصحاب والسنَ  الكتواب ليبطلووا دنا هو  واحر جي أَ يريدوَ وا 
 .(2) نادقة وهم ،بهم أولى والجرح ،والسنة

 نوعاَ: رلي ا  عنهموالقدح في الصحابة 
 النوع األول: قدح عام.

ويراد به انتقاصهم جميًعوا أو غوالبيتهم سوواق كواَ القودح فوي ديونهم كوأَ يوتهمهم بوالك ر أو 
 الجبَ والبخل وهلم جريا.ك وأخوقهم اللول وما  ابه ذلك أو في مرو اتهمال س  أو 

أوكود بوو  وك   فحكم متهمهم بالعموم الك ر أًيا كاَ نو  هذا التهام ولكنه  ذا كاَ في ديونهم فك ور 
 أو ارتياب.

 البطَ. عندهم  ل اوكل وملئ مي ل هد  والكذب وأنهاتهمهم بالجبَ مَ  تعالىا   رد  ي وقد كد 
ِ الّلرِه َوآَياِترِه َوَرُسروِلِه ُكنرُتْم           وَلَرئِن سَرأَلْتَهُمْ لَ   } قوال تعوالى:كما  َيُقروُلنَّ إ نََّمرا ُكنَّرا َنُضروُض َوَنْلَعرُل ُقرْل َأ

 . 22ر  29التوِة  {22}...  { الَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم َِعْدَ إ ميَانِكُم29ْتَ ْتَهْز ئُونَ}
 
 
 
 
 

                                                 
1
 ال ام  ي  ،الحافظ ،النصر  ، رعة أبو ،عمرو بَ ص واَ بَ ا  عبد بَ عمرو بَ الرحمَ عبدهو  (  (

 . انظر تيَاوم وثمانيَ  حدى سنة مات و ، تيَاالم قبل ولد ال ام، محدث الصاد ، مام،اال وقته، في      
  .311، ص13ج ،للذهبي /وسير أعوم النبوق ، 111، ص39ج ،دم   لبَ عساكر تاري       

2
 .32، ص38، جلبَ عساكر/ دم   تاري  (  (
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 موا: تبووك غو وة فوي (2)مالوك بوَ لعوول قال المنافقيَ مَ رجو أَ: (1)أسلم بَ  يد عَف
! مناف  ولكنك كذبت،: عول له فقال! اللقاق عند وأجب ننا ألسنًة، وأكذب نا بطوًنا أرغب نا هملق لق ريا نا
 ،سبقه قد القرنَ فوجد ليخبر ، ا  رسول  لى عول فذهب صلى ا  عليه وسلم ا  رسول وخبَر
قدوب امتعلقًو  ليوه فنظورت: عمور بوَ ا  عبود قوال : يود قال  صولى ا  عليوه وسولم ا  رسوول ناقوة بحد

أَِ اللّرهِ   }: صولى ا  عليوه وسولم النبوي لوه فيقوول! إ نَّمَا كُنَّا نَضُوضُ وَنَلْعَلُ { }: يقول الحجارة، تنكب ه  

 . (3)ي يد  ما ؟وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَ ْتَهْز ئُونَ{ 
بوالجبَ والكوذب وكبور الوبطَ فكيول يكوَو الحكووم قود ك ور موَ اتهمهووم  تعوالىفوَّذا كواَ ا  

 ول كرامة. وأ د لوًل  في مَ نسب الك ر واللول وال س   ليهم ل  ك أنه أك ر منهم
 بعد ارتدوا أنهم  عم أَ  لى ذلك جاو  مَ:  رحمه ا  تعالى ابَ تيمية ي  االسوم قال 

 فسووقوا أنهووم أو ،ان ًسوو ع وور بلووعة يبلبوووَ قلوويًو  ان وورً   ل و السوووم و الصوووة عليووهووو  ا  رسووول
 الرلووى مووَ مولووأ غيوور فووي القوورنَ نصووه لمووا كووذب ونووه فك وور  فووي اأيًلوو ريووب ل فهووذا فعووامتهم
 المقالوة هوذ  ملوموَ فوََّ فمتعويَ ك ور  فوََّ هوذا مثول ك ور فوي ي ك مَ بل فعليهم والثناق ،عنهم
  أمة ِري كنتم}  هي التي ااية هذ  وأَ ،فسا  أو ك ار السنة و الكتاب نقلة أَ

  افساقً  أو اك ارً  عامتهم كاَ ،اوول َالقر  هو وخيرها .118: عمران آل { للناس أِرجت
 يعلوووم مموووا هوووذا وك ووور ، ووورارهم هوووم اوموووة هوووذ  سوووابقي وأَ ،اوموووم  ووور اوموووة هوووذ  أَ وملووومونها

 .(1)االسوم ديَ مَ لطرارلبا
  

                                                 
1
 بَ عمرو بَ جعل بَ حرام بَ لبيعة بَ حارثة بَ العجوَ بَ عد  بَ ثعلبة بَ أسلم بَ  يدهو (  (

 عمرو لبني ثم اونصار حليل العجوني البلو  بلي بَ هني بَ ذهل بَ هميم بَ ذبياَ بَ ودم بَ  مج     
 أبي خوفة أول اوسد  خويلد بَ طليحة قتله، ابدرً   هد ،أقرم بَ ثابت عم ابَ وهو عول بَ     
 صابة في تميي ، واال 352، ص1انظر أسد البابة لبَ اوثير ج .محصَ بَ عكا ة معه وقتل ،بكر     
 .951، ص2الصحابة ل بَ حجر ج     

2
 ،عمرو أبو: وقيل ،حماد أبو: ويقال ،الرحمَ عبد أبا يكنى ،او جعي عول أبي بَ مالك بَ عولهو (  (

 صلى ا  عليه وسلم  النبي نخى، و حمص ون ل ،خيبر عام أسلم ،ذلك غير :وقيل ،محمد أبو :وقيل     
 وتوفي، ال ام وسكَ ،ال تح يوم أ جأ راية معه وكانت ،خيبر م اهد  وأول، داقالدر  أبي وبيَ بينه     
 في تميي  الصحابة  ، واالصابة 881، ص1. انظر أسد البابة لبَ اوثير جوسبعيَ ثوث سنة بدم       
 .712، ص1ل بَ حجر ج     

3
 ال ال ي  المحدث أحمد  اكر:، وق333، ص11، جالطبر  جع ر يبو/ القرنَ تأويل في البياَ جامأ(  (

 .صحيح  سناد هذا     
1
 .951، صلبَ تيمية/ الرسول  اتم على المسلول الصارم (  (
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 النوع الثاني: قدح خاص. 
دوَ غوالبيتهم بوأمر ل يقودح فوي ديونهم  رلي ا  عنهمالصحابة  ويراد به انتقاص بعض

ومعتقدهم، كأَ يتهم أحدهم بالجبَ أو البخل، وهذا ل يك ور  ذا كواَ كوموه هوذا خوارج عوَ  وبهة 
 .الرا ديَ كالخل اق رلي ا  عنهمقامت عند  كتأويل ما لم يكَ في أعوم الصحابة 

 ل و عودالتهم فوي يقودح ل اسوبً  سوبهم موَ:  تعوالى رحموه ا  ابوَ تيميوة ي  االسوم قال 
 هوو فهوذا فذلوك نحوو و ال هود عودم أو العلم قلة أو الجبَ أو بالبخل بعلهم وصل مثل دينهم في

 يك ورهم لوم موَ كووم يحمل هذا وعلى ،ذلك بمجرد بك ر  نحكم ول رالتع ي و التأديب يستح  الذ 
 .(1)العلم أهل مَ

موَ سوبهم سوًبا يقودح فوي ديونهم وعودالتهم وبويَ موا هوو غيور ذلوك، فأهل العلم ي رقووَ بويَ 
 وبيَ مَ  تمهم على العموم وبيَ ال تم لبعلهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .951، صالمرجأ الساب  (  (
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 المبحث الرابع
 رضي اهلل عنهمح في الصحابة رواية القاد

وَ موَ  رلوي ا  عونهمأسقطوا رواية القادح فوي الصوحابة  رحمهم ا  تعالى َ العلماق 
 وت تلي نقلة الديَ االسومي وأراد  سقاطهم ح  له أَ يسقط هو ورواياته فتطرح جانًبوا ول قدح في

ي وير  رحموه ا  تعوالىفهذا أبو حني ة النعمواَ  رلي ا  عنهم ليه، وهذا ما سطر  سل نا الصالح 
  لى هذا بكوم في غاية الجوق والولوح.    

 : َ  الحم بداردك  صح قال ابح ن ي دةد: (1)مدةد سدأدلد أدب و ع  َح  أدبدا حد :" م  ؟ قدالد ثدارد مدأد ااح َح أدسح َح تدأحم ر ن ي أد مي م 
لديحه   ليى الليه  عد ميٍد و صد اب  م حد حد ل يل  أدصح مح تدلح ه  لد ع قدد  َي أدصح ٍل ف ي هدودا     لي ال  يعدةدف فدَّ    ك ل  عددح

ليمد و " سد  .(2)ود
والعلووم االمووام العظوويم والعووالم الجليوول عبوود ا  بووَ المبووارك وح ووظ هووذا الموونها علووم الجهوواد 

 فأخذ  يعلمه الجماهير المسلمة ويدعوهم  لى تطبيقه.  رحمه ا  تعالى
  َ بحوود  الليووه  بحوو َد  قووال عد ووا َ  ثداب ووٍت فدَّ نيووه  كد وو و بح وور  يثد عدمح وود  وووا حد :" ددع  لدووى ر ق و   النيووا   بدوواردك  عد الحم 

 (.3يدس بإ السيلدلد ")
َح سدووبي  رحمووه ا  تعووالىقووال  وويخنا الوودكتور نوو ار ريوواَ  وو َي مد معلقًووا علووى هووذا اوثوور: ف يووه  أد

ًرا، يدقحددح  ف ي عد  ًحا م بدا   َي سدبي السيلدل  ي عحتدبدر  قداد  يث ه ، ودأد د  نحه ، ودلد ي قحبدل  حد ذير  م  ، ي حد ددالدة  الرياو  ، السيلدلد
ووردح  ب ووه  الوو ي جح يحر هدووا، وف يووه  ود وولدل  ودغد وورحح  كدسدووب  السي ووبداب  الحجد َح أدسح وو ووال ًما م  َد سد ووا َح كد وو ووديث    لي عدمي وداة ، ودلد ي حد رإ

لدوووى الحم طحع ووووَ  ف يوووه ، ودهدوووذ     وووذ ب  عد ال ييوووة  الحكد ت مد حح َد ف يوووه ، ل  َح طدعدووو ووول  ف ووويمد وووا يدنحق ل وووه  الريج  وووددم  قدب وووول  مد َد عد ووو م 
دسح  عدلدتح عبداوح َد الحم بداردك   بداب  اليت ي جد َ   رلي ا  عنها   بح و بح ر  يثد عدمح د   يدر دإ حد

 .(4) ثداب تٍ 
نموا كواَ  رحموه ا  تعوالىالمبوارك بوَ ولم يكوَ عبود ا   موَ الوذيَ يخوال وَ موا يقولووَ، وا 

 مَ الذيَ يبدقَو بأن سهم فيكَو التوفي  الرباني حلي هم. 
 تركت لم ثابت بَ عمرو :قلت ،المبارك بَا سألت :(5)الملك عبد َب قال س ياَ

                                                 
1
 .31سبقت ترجمته ص ،مريم أبي بَ نوحهو  ( (

2
 .126الك اية في علم الرواية/ للخطيب الببداد ، ص ( (

3
 ر بنقل العدل عَ العدل  لى رسول ا  صلى ا  عليه وسلم مقدمة المسند الصحيح المختص ( (

 .16، ص1الم هور بصحيح مسلم/ لإلمام مسلم، ج     
1
 ،196و ص 199، ص3 مداد المنعم  رح صحيح االمام مسلم/ المملل ن ار بَ عبد القادر رياَ، ج ( (

 مخطوط.      
9
 .كتبه  ليه ويرفأ ،به يث  المبارك بَ ا  عبد وكاَ ،مرو أهل مَ ،    ود رح المد  ،الملك عبد بَ س ياَهو  ( (

 ،11تهذيب الكمال للم   ج، و  387، ص7. انظر الطبقات الكبرى لبَ سعد جالما تيَ قبل مات     
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  .(1) حديثه تركت فلذلك ،السلل ي تم كاَ :قال؟  حديثه
نموا كواَ موونها  رحموه ا  تعوالىولوم يكوَ هوذا المونها طريو  عبود ا  بوَ المبوارك  وحود  وا 

ت بأنووه غيوور غيوور  مووَ علموواق السوولل والخلوولف فلقوود كوواَ يحيووى بووَ معوويَ يصوول عموورو بووَ ثابوو
.  مأمَو

 .(3) حديثه يكتب ل فمأموَ ول بثقة لي  ثابت بَ عمرو :(2)بَ معيَ يحيىقال 
فوي حوو  عمورو بووَ ثابوت بالدرجووة اوولوى ونووه  رحمووه ا  تعوالىوهوذا الكووم قالووه يحيوى بووَ معويَ 

نقوول كاَ يسب السلل ويريد الروايوة عونهم وموَ المعلووم أَ موَ جورح النقلوة فوو بود موَ جرحوه للم
بواسوطة الصوحابة رلوي  صولى ا  عليوه وسولمول محالةف وَ الحديث النبوو  ن قول لنوا عوَ النبوي 

 عنهم فعموَ لح مد حح فََّ لم ي   صلى ا  عليه وسلمفوهم أوث  النا  وأعدلهم في أمة النبي  ا  عنهم
 ؟!.لح مد حح ي  

كثيورة منهوا، بودًعا  رلوي ا  عونهموعمرو بَ ثابت جموأ موأ بدعوة سوب السولل الصوالح 
 علوى اعلًيو ويقودم ،عثمواَ موَ ينوال وكواَ ،موذموم و عوَ عمورو بوَ ثابوت و : (4)السواجي قوالكموا 

 .(5)ال يخيَ
د أبا سألت :(6)ااجر  وقال َد : فدقدوالد ؟  ثدابوت بحوَ عدمرو عدَ دداو  ولد  كدوا  لموا: قدوالد  فسدووقٍ  ردج 

دد  أدب و جعلو ، خمسة  لّ  النا  ك ر صلى ا  عليه وسلم النيب ي مدات  .(4)يذ مإه دداو 

                                                                                                                                            

 .173ص     
1
 .261، ص3ج، للعقيلي/ الكبير اللع اق ( (
 ، مَ هذ  الرسالة.31سبقت ترجمته انظر ص  (2)

3
 .121، ص9ج ،الرجال/ لبَ عد الكامل في لع اق  ( (

1
 .وثوثما ة سبأ سنة مات م هود له بالخير وال لل، ،فقيه ثقة ،البصر  ،يإ اج  السي  يحيى بَ  كرياهو  ( (

 .216، ص1انظر تقريب التهذيب، ج     
9
 :المتوفى ) العسقوني حجر بَ أحمد بَ محمد بَ علي بَ أحمد ال لل يب/ وتهذيب التهذيب ( (

 ، هو1326 اوولى، الطبعة: الطبعة، الهند النظامية، المعارل دا رة مطبعة: النا ر، ( هو892     
 .11، ص8ج     

6
 بببداد وحدث كثيرة تصانيل وله دينا صدوقا ثقة كاَ، ااجر  بكر أبو ا  عبد بَ الحسيَ بَ محمدهو  ( (

 توفى: الصور  على بَ محمد، وقال بها توفى حتى فسكنها مكة  لى انتقل ثم وثوثما ة ثوثيَ سنة قبل      
 انظر تاري  ببداد. بمكة قبر  بوطة على ذلك قرأت وثوثما ة ستيَ سنة المحرم في ااجر  بكر أبو      
 .213، ص2ج      

7
 سليماَ داود يبو/ والتعديل الجرح في السجستاني داود أبا ااجر  عبيد أبي سمالتانظر   ( (

تاني او د  عمرو بَ  داد بَ ب ير بَ  سحا  بَ  عثاو بَا       سح ج  َد  ،( هو279: المتوفى ) ال  
 المنورة، المدينة االسومية، بالجامعة العلمي البحث عمادة: النا ر، العمر  قاسم علي محمد :المحق       
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كانووا ي ووتماَ السوولل  بووابخ بووَ يووون و وهووذاَ مبتوودعاَ نخووراَ اسوومهما تليوود بووَ سووليماَ 
 .ماحذر النا  منهو  رحمه ا  تعالىى بَ معيَ فترك حديثهما االمام الجهبذ يحي

يووى قدووالد  وويَ بحووَ يدحح وولديحمداَ بحووَ تليوود :مدع  َد  س  ووا َد  ،كووذياًبا كد ووا كد وواَع ثح  ي ووتم ود   ووتم مووَ وكوول ،ع وواَ بحووَ مد
ووواَ  يكتوووب ل ،ملعووووَ فاسووو  دجوووال صووولى ا  عليوووه وسووولم الليوووه   ردس وووول أصوووحاب موووَ اأحووودً  أو ع ثحمد
َد  ودالنيا    ودالحمدو  كدة   الليه   لدعحندة وعليه ،حديثه ي مدع   .(1)أدجح
 حابصووأ ي ووتم كوواَ بثقووة لووي : فقووال ؟ (2)بووابخ بووَ يووون  عووَ سوو لأنووه  معوويَ بووَ يحيووىوعووَ 
  فلي  صلى ا  عليه وسلم النبي صحابأ  تم ومَ صلى ا  عليه وسلم النبي
 .(3) بثقة

 السلل فأمر أهل العلم النا  بترك حديثه. يسب (4ي)   عح جابر الج  الخبيث وكاَ الرافلي 
يدوووى َ   قدوووالد يدحح ووو لدوووى بح وووم عحت  : يدعح ووواب ر  : يدق وووول    دا  وووددةد  سد عح  ووويإ  جد ووويإ  الحج  ووو رداف ل  ابد  ت م  يد ح وووحد لدووويحه م   النيب وووي   أدصح  عد

م ، ندا السيود َح  (5) دا  ددة   ودأدمدرد يثده   ندتحر كد  أد د   .(6) حد
وهووذا أبووو  سوورا يل المو ووي يتوورك حديثووه أقطوواب العلووم فووي  مانووه ونووه كوواَ ي ووتم عثموواَ بووَ ع وواَ 

 .رلي ا  عنه
                                                                                                                                            

 .213و ص 212، صم1583/هو1113 اوولى،: الطبعة، السعودية العربية المملكة      
 .281، ص2الكامل في لع اق الرجال/ لبَ عد ، ج  (1)
 ، كاَ يترفض،أسيد بني مولى ،الكوفي ،الجهم أبو :ويقال ،حم ة أبو ،اوسيد  ،خباب بَ يون هو  ( 2)

 لقيت :عباد بَ عباد قال، رلي ا  عنهوكاَ ينتقص مَ قدر الخلي ة الرا د عثماَ بَ ع اَ      
  وجه فلم :له قلت ، صلى ا  عليه وسلم  ا  رسول بنت قتل عثماَ َ  :لي فقال خباب بَ يون      
 ،5ل لبَ أبي حاتم الرا   جالجرح والتعدي، توفي بعد الما ة. انظر ت لح ل أنت :قال ،اوخرى     
 ،32تهذيب الكمال للم   ج ، و 172، ص7لع اق الرجال لبَ عد  ج والكامل في ،238ص     
 .913ص     

3
  ياد بَ عَو بَ معيَ بَ يحيى  كريا يبو/ معيَ بَ يحيى  كريا وبي الجنيد ابَ سمالت ( (

 نور محمد أحمد: المحق ، (هو233: المتوفى) الببداد  بالولق، المر  الرحمَ عبد بَ بسطام بَا     
 .116ص ،م1588 هو،1118 اوولى، الطبعة، المنورة المدينة و الدار مكتبة: الن ر دار، سيل     

1
 بَ مر ي بَ وا ل بَ معاوية بَ الحارث بَ كعب بَ يبوث عبد بَ الحارث بَ ي يد بَ جابرهو  ( (

 أهل مَ ال يعة، فقهاق مَ، الكوفي محمد أبو :ويقال ،ي يد أبو :ويقال ،ا  عبد أبو، الجع ي يجع      
 مطروحة عند ، وروايتهكثيرة ببد  واتهم وذمه أكثرهم، الحديث، رجال بعض عليه أثنى ،الكوفة     
 . انظر تهذيب الكمال ةاوم وع ريَ ثماَ سنة ماتالمحققيَ مَ أهل العلم ل يأخذ بها،      
 .119، ص2اوعوم لل ركلي جو ،  169، ص1للم   ج     

9
 وستيَ  حدى أو ستيَ سنة مات، سنة صاحب ثقة كاَ، الكوفي الصلت أبو ،الثق ي قدامة بَ  ا دةهو  ( (
 . 273، ص5انظر تهذيب الكمال للم  ، ج . ةاوم      

6
 .151، ص1للعقيلي، ج/ الكبير اللع اق ( (
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 ي ووتم كوواَ  مهوود بووَا تركووه كوووفي  سووحا  أبووي بووَ  سووماعيل المو ووي  سوورا يل أبووو :البخووار  قووال
 . (1)عثماَ

صلى ا  عليه  محمد أصحاب ي تم رافليا وكاَ العرا  أهل عنه روىقال ابَ حباَ: و 
 الحديث منكر ذلك مأ وهو ا، ديدً  حمًو  يالطيالس الوليد أبو عليه وحمل  ،مهد ابَ تركه ،وسلم

(2). 
 ي  ووود الم    سوورا يل أبووي يثحوود عووَ مهوود  بووَ الوورحمَ عبوود سووألت :علووي بووَ قووال عمووروو 

 .(3)عثماَ ي تم ا يخً  كاَ :قال ،عنه يحدثني أَ فأبى
 تحوودث ل ،معاويووة أبووا يووا :فقلووت ، سوورا يل أبووو حوودثنا :فقووال معاويووة أبووي عنوود كنووت :(4)قووال بهوو و 

 عنود كنت  ني :قال ،لتذكر نك  :قال ،فوَ ابنه  ا يوم تذكر :قلت ؟ لم :قال ، سرا يل أبي عَ
 :معاويووة أبووو قووال ،اثوثًوو اكووافرً  قتوول عثموواَ َ  ،اكووافرً  قتوول عثموواَ َ  :يقووول فسوومعته ا يل سوور  أبووي

 .(9) ع  وجل ا  ألقى حتى حديث في  سرا يل أبا أذكر ل نيأ ا   هدأ نيَّف
 رلوي ا  عنوهفأقطاب العلم تركووا حوديث أبوي  سورا يل المو وي ونوه كواَ يوتهم عثمواَ بوَ ع واَ 

 يبارك قتله.وي تمه ويك ر  و 
 .(6)اكافرً  قتل :ويقول عثماَ مهيت سمعته :به  قالكما 

  بما ك ر عثماَ َ  يقول: المو ي  سرا يل أبا سمأ أنه به  لي  عم :(4)قال ع اَو 
 .(8) ا  أن ل

 
                                                 

1
 .76، ص1المرجأ الساب ، ج( (

2
 معاذ بَ حباَ بَ أحمد بَ حباَ بَ محمدل /والمتروكيَ واللع اق المحدثيَ مَ المجروحيَ( (

 ، ايد  براهيم محمود: المحق ، ( هو391: المتوفى ) الب ستي الدارمي، حاتم، أبو التميمي، مدعحبدد، بَا    
 .121، ص1، جهو1356 اوولى، الطبعة، حلب و الوعي دار: النا ر    

3
 .76، ص1للعقيلي، ج/ الكبير اللع اق( (

1
 . انظر تيَاالم بعد مات، حجة ،الحديث كثير ،ثقة كاَ، البصر  اوسود أبو ،العمي أسد بَ به هو ( (

 .297، ص1ل/ للم  ، جتهذيب الكما     
 .167، ص1الكامل في لع اق الرجال/ لبَ عد ، ج (5)

6
 الولدة سنة، ال رج أبو الجو   بَ محمد بَ علي بَ الرحمَ عبد/ المملل: والمتروكيَ اللع اق( (

 الن ر سنة، العلمية الكتب دار النا ر، القالي ا  عبد تحقي ، هو 975 الوفاة سنة هو 911    
 .116، ص1،جبيروت الن ر مكاَهو 1116    
7
 بقليل. انظر تاري  ببداد قبلها أو وما تيَ ع ريَ سنة مات، البصر  عثماَ أبو مسلم بَ ع اَهو ( (

 .265، ص12ج    
8
 .76، ص1للعقيلي، ج/ الكبير اللع اق( (
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 .(1)عثماَ ي تم  يود الم    سرا يل أبا سمعت: أسد بَ به وقال 
وانتقصوه فبو   دينوه ومذهبوه رلوي ا  عنهَ ع واَ وموَ نوال موَ الخلي وة الرا ود الثالوث عثمواَ بو

 في ذلك ومطيته مطية سوق.
 :قووال ،المو ووي  سوورا يل أبووي عووَ (2)المووديني بووَ علووي سووألت :المثنووى بووَ قووال معوواذكمووا 

 .(3)عثماَ يذكر وكاَ ،بذاك دينه في يكَ لم :فقال ،عنه سعيد بَ يحيى سألت
وموَ خل وا هم! ولوو ك ور  انيوة أو  بالجنوة وكيل ينقل حديثه وقود ك ور صوحابًيا م وهوًدا لوه

 . ارب خمر لك ر بذلك
َ  أهوول السوونة والجماعوووة مووَ عوودم قبووول روايوووة القووادح فووي الصووحابة  رلوووي ا  ولووم يسووتث

رميوتهم  أهمهوا: ذلك لمجموعة مَ اومور كانت عند الخوارج تحققت فيهمَّل رواية الخوارج، و عنه
لوم يجورب علويهم و م، بول كواَ الصود   وعارهم ومعودنه بأَ الكذب ك ر، وعدم معرفة الكوذب عونهم

م وأفكوارهم، ول يموونعهم فكووانوا يورووَ أحاديووث صوحيحة حجوة علوويهم تعوارض موونهجه فكوذًبا  طوقًوا
ذلك مَ الكذب فيها أو  خ اقها على اوقل، وا تهار قبول السلل الصالح لمرويواتهم و وهاداتهم، 

َ كوانوا قود ك وروا جمهوور الصوحابة  ي ا  عونهمرلوولعدم معرفة اللعَ والسوب عونهم للصوحابة  وا 
في مسألة الحكميَ والقتال الذ  ن ب بيَ علي بوَ أبوي طالوب ومعاويوة بوَ أبوي  رلي ا  عنهم

لد أهووول السووونة والجماعوووة مرويووواتهم، وهوووذا بخوووول موووَ أجووول ذلوووك كلوووه قدب ووو رلوووي ا  عووونهمسووو ياَ 
وأصوبحت التقيووة التوي فووي  ،اسوتحلوا الكووذبو  رلوي ا  عوونهمالوروافض الوذيَ قوودحوا فوي الصووحابة 

موَ أجول ذلوك رد أهول السونة  فحقيقتها استحول الكذب ديًنا لهم وأصًو مَ أعظم أصول عقيدتهم
     والجماعة روايتهم ولم يقبلوها.
 (.1) اوهواق أصح حديثًا مَ الخوارج قال أبو داود: لي  في أهل

َح  قدتداددة  وقد حدث االمام  سي  أدب ي عد َد حد ردج   ا دعح َد  اوح كدا ور ياا ود ر   .(9) حد
ووودار ج  :  رحمووه ا  تعووالىوقووال  ووي  االسوووم ابووَ تيميووة  ووأد  الحخد َد  أدنيه وومح  مد ووار ق و َد  مد ق ووو ر  َد  يدمح وو  م 

م   وووود سح وووا االح  ووور     كدمد َد  السيوووهحم   يدمح ووو ييوووة ، م  قدووودح  الريم  ووورد  ود وووليى النيب ووويإ  أدمد وووه   الليوووه   صد لديح ووولي  عد سد ، مد ود  وداتي دووو د  ب ق تدوووال ه مح

                                                 

 .167، ص1الكامل في لع اق الرجال/ لبَ عد ، ج (1)
2
 بَ عروة مولى ،البصر  المديني بَ الحسَ أبو ،السعد  نجيح بَ جع ر بَ ا  عبد بَ عليهو  ( (

 هو 161، الباهرة والمعرفة ،الواسعة التصانيل صاحب ،ال أَ هذا في المبر  االمام ،السعد  عطية     
 ،21تهذيب الكمال للم   ج، و  5، ص11انظر تاري  ببداد للخطيب الببداد ، ج .هو 231و       
 .9ص     

3
 .76، ص1للعقيلي، ج/ الكبير قاللع ا( (

1
 .131الك اية في علم الرواية/ للخطيب الببداد ، ص( (

9
 .131انظر المرجأ الساب ، ص( (
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ابدة ، حد لدمداق   الصي َد  ودع  ي ل م  لدى الحم سح ، عد حي  ق تدال ه مح يث   ف يه م   ودصد د  َ   الححد ليى النيب ي   عد لديحه   الليه   صد ليمد  عد سد َح  ود  م 
هٍ  عد دردة   وداهدا أدوحج  ل م   رد ه   ف ي م سح يح  ح  ودى ،صد ار  إ  رد ثدةً  الحب خد نح  ثدود َح  لديحس وا ،هدام  مي ، يدتدعدميود   م   ه ومح  بدولح  الحكدوذ بد

َد  وف و دح    مدعحر  تيى ب الص  َي : ي قدالد  حد يثده مح     د  َح  حد ح   م  يث   أدصد د  ه ل وا، لدك نيه مح  الححد لإوا جد ، ف ي ودلد ت ه مح لدمح  ب دحعد   ود
َح  ت ه مح  تدك  َح  ب دحعد نحددقدٍة، عد اٍد،  د َح  بدلح  ودا  لححد لٍ  هحٍل،جد  عد ود  .(1)الحك تداب   مدعدان ي مدعحر فدة   ف ي ودلد

 الخووووارج أخبوووار الصوووحابة قبوووول موووَ ا وووتهروقوووال الخطيوووب الببوووداد  رحموووه ا  تعوووالى:" 
 بعوودهم والخووال يَ التووابعيَ عموول اسووتمرار ثووم ،بالتأويوول ال سووا  مووَ مجووراهم جوورى ومووَ و ووهاداتهم

 موَ المحظووارت عوَ أن سوهم وح ظهوم ،الكوذب مهموتعظي ،الصد  تحريهم مَ رأوا لما فذلك على
نكارهم ،اوفعال  ،نراقهوم تخوالل التوي اوحاديوث وروايواتهم ،المذموموة والطرا و  الريوب أهل على وا 
  .(2)" حتجاجال في مخال وهم بها ويتعل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .68و ص 67، ص1منهاج السنة النبوية/ لبَ تيمية، ج( (

2
 .129الك اية في علم الرواية/ للخطيب الببداد ، ص( (
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 الفصل الثالث
 خبر اآلحاد والمتواتر

 وفي  ثوثة مباحث:
ا.المبحث األ   ول: تعريف خبر اآلحاد والمتواتر لغة واصطوحم

 المبحث الثاني: حجية خبر اآلحاد في العقائد واألحكام.
 المبحث الثالث: إنكار خبر اآلحاد والمتواتر.
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 المبحث األول
ا تعريف خبر  اآلحاد والمتواتر لغة واصطوحم

ا. حاداآل خبر: تعريف أو م   لغة واصطوحم
 :تعريف  ـ3
 .(1)واثناَ أحد: تقول ،العدد أول وهو ،الواحد بمعنى أحد، جمأ: ااحاد: لبةً  و أ

 .(2)المتواتر  روط يجمأ لم ما هو: اصطوًحا ب و
 :ما يفيده الخبر الواحد ـ2

وجووب العمول ف فيكووَ (3) والسوتدلل النظور علوى المتوقول العلوم أ  النظور ف العلم ي يد
ف فهووو ي يوود العلووم والعموول، (1) بووول، وعلووى هووذا جمهووور المسوولميَبووهف متووى توووفرت فيووه  ووروط الق

 ويمخذ به في العقا د. 
 ـ وجوده:1

 ة هي مَ باب ااحاد ولي  التواتر.تعتبر غالبية اوحاديث النبوي
  بالنسبة جدا قليلة المتواترة اوحاديث أَ لوجدنا ااحاد أحاديث عدد  لى  نظرنا لوف

 .(9)  ليها
ول يأخوذ بوه  نموا يورد غالبيوة سونة  مَ الحوديث النبوو  ذ  يرد خبر ااحادومَ هنا كاَ ال

وحود التوواتر مختلول فيوه عنود أهول العلوم فلوو قيول لوه و موَ بواب االلو ام  صلى ا  عليه وسلمالنبي 
ًدا أو متوواتًرا و نحوَ ل نأخوذ  ل امَ أجل أَ يرجأ للح  وهو اوخذ بكل خبر صح وثبت كاَ نحو

اوخوذ  مفيل موه ذلوك بعود تقريًبوا ( 311اتر قال به أهول العلوم وهوو عودد أهول بودر ) بأكبر عدد متو 
فوي  تعوالىحوديث منهوا هوذا القودر موَ التوواترف وقود أمرنوا ا  ب يق مَ السنة النبوية ونه لم يبلوغ 

كثير مَ اايات القرننية الصريحة باوخذ بالسنة والرجو   ليهاف مَ أجل ذلك ل مناص أماموه  ل 
  موافقة الح  أل وهو اوخذ بالسنة النبوية نحادها ومتواترها.

                                                 
1
 (هو353ت) الجوهر  حماد بَ يلسماعال /العربية وصحاح اللبة تاج الصحاحف ( (

 .2، ص3، ج1551 يناير ،الرابعة الطبعة، بيروت و للموييَ العلم دار: النا ر     
2
 ، والميسر في علوم الحديث/ لألستاذ176للسيوطي، صفي  رح تقريب النواو / انظر تدريب الراو   ( (

 هو أغسط 1126الطبعة اوولى رجب  الدكتور أحمد يوسل أبو حلبية والدكتور نعيم أسعد الص د ،     
 ، بدَو دار طبأ.95م، ص2119     

3
 طحاَ محمود بَ أحمد بَ محمود ح ص يبو ،لمحمود الطحاَ/ الحديث مصطلح تيسير ( (

 .22ص ،م2111و  هو1129 ،العا رة الطبعة، والتو يأ للن ر المعارل مكتبة: النا ر، النعيمي     
1
 .312للدكتور محمد عجاج الخطيب، صلحه/ أصول الحديث علومه ومصط ( (

9
 .26، صلمحمود الطحاَ/ الحديث مصطلح تيسير ( (
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ما  ـ4 كَل   :منكر خبر اآلحاد حا
 َ ما صح مَ أخبار ااحاد  ما أَ ي يد العلم النظر  المستوجب للعمل أو العلم اليقينوي 

 المستوجب للعمل أيًلا.
 موووَ كثيووور فوووي قووويَوالي العلوووم ي يووود ااحووواد خبووور:"  رحموووه ا  تعوووالىقوووال ال وووي  اولبووواني 

 .(1) " بالقبول اومة تلقتها التي اوحاديث ذلك مَ فاوحياَ
العلووم النظوور  المتوقوول علووى النظوور  ي يوود وأخوورى العلووم اليقينووي أحياًنوواي يوود فخبوور ااحوواد 

ما أنكرف فلي  مَ أنكور خبوًرا موَ أخبوار كاَ منكر  مَ الذيَ ينظر فيومَ أجل هذا  ،والستدلل
َ ات و  ااحاد التي أفا دت علًما يقينًيا كمَ أنكر خبًرا مَ أخبار ااحاد التي أفادت علًما نظرًيوا وا 

التوي قعودها  ووافقوا القواعود العلميوة المعتمودة الخبراَ في وجوب العمل بهما موا دام أنهموا قود صوحا
 كأَ ل يكوَ منسوًخا. رحمهم ا  تعالىالعلماق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 بَ نوح الحاج بَ الديَ، ناصر محمد الرحمَ عبد يبو /واوحكام العقا د في بن سه حجة الحديث(  (

 اوولى الطبعة ،المعارل مكتبة: النا ر، ( هو1121: المتوفى ) اولباني او قودر  ندم، بَ نجاتي     
 .62ص ،م2119و  هو1129     
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ا. تواترالم الخبرثانيما: تعريف   لغة واصطوحم
 : تعريف ـ3
 أ  المطوور تووواتر: تقووول ال عوول تووواتر بمعنووى تتووابأ، مووَ م ووت  فاعوول، اسووم هووو: لبووةً المتووواتر  -أ

 .التتابأ التواترف ف(1) ن وله تتابأ
هووو الحووديث الووذ  روا  جمووأ عووَ جمووأ ل يمكووَ تواطوومهم علووى الكووذب مووَ أول : اصووطوًحا -ب

 .  (2) مستند  خبرهم الح  والم اهدة السند  لى منتها ف بحيث يكوَ
 :التعريف شرح ـ2

 طبقوات موَ طبقوة كل في يرويه الذ  الخبر أو الحديث هو المتواتر أَ: التعريل ومعنى
، رواة سند   هوذا اخوتو  علوى ات قووا قود الورواة أول وك يكووَ أَ باسوتحالة عادة العقل يحكم كثيرَو
 .(3) الخبر

 :شروط  ـ1
 :وهي أربعة ب روط  ل الخبر في يتحق  ل التواتر أَ ريلالتع  رح مَ يتبيَ

 .كثير عدد يرويه أَ -أ
 .السند طبقات جميأ في الكثرة هذ  توجد أَ -ب
 .الكذب على تواطمهم العادة تحيل أَ -ج
 .(1) لمسنا أو رأينا، أو سمعنا،: كقولهم الح ف خبرهم مستند يكوَ أَ -د
ما ا  ـ4 كَل  :حا

 بووه التصوودي   لووى االنسوواَ يلووطر الووذ  اليقينووي العلووم أ  اللوورور ، العلووم ي يوود المتووواتر
 لوذلك المتوواتر، الخبر فكذلك تصديقه، في يتردد ل فَّنه بن سهف اومر ي اهد كمَ جا ما، تصديقا

 .رواته أحوال عَ البحث  لى حاجة ول مقبول، كله المتواتر كاَ
 القطعوي العلوم بدرجوة   المتوواتر الحوديث ثبووت أو اللورور ، القطعوي للعلوم المتوواتر الحوديث َّفادةف

 .(9) الص ة هذ  على كله فالمتواتر متواترًا، كونه ثبوت بمجرد اللرور ،

                                                 
1
 /الحديث مصطلح تيسير، و 117، ص1لل يومي، ج/ الكبير ال رح غريب في المنير المصباحانظر  ( (

 .15ص لمحمود الطحاَ،     
2
 . 97الميسر في علوم الحديث/ لألستاذ الدكتور أحمد يوسل أبو حلبية ونعيم أسعد الص د ، ص ( (

3
 .23، صلمحمود الطحاَ/ الحديث حمصطل تيسير ( (

1
 .21، صالمرجأ الساب  ( (

9
 ن  هة النظر في توليح نخبة ال كر في مصطلح أهل اوثر/ وبي ال لل أحمد بَ علي بَ محمد بَ ( (

 هو(، المحق : عبد ا  بَ ليل ا  الرحيلي النا ر: مطبعة892أحمد بَ حجر العسقوني )المتوفى:      
 .99هو، ص1122ياض، الطبعة اوولى س ير بالر      
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 :أقسام  ـ5
 :ومعنو  ل ظي،: هما قسميَ  لى المتواتر الخبر ينقسم

لديي م تدعدم   : "حديث مثلف ومعنا  ل ظه تواتر ما هو: الل ظي المتواتر أ و َح كدذدبد عد قحعدودد   مد ًدا فدلحيدتدبدويأح مد
َح النيار   ، وقيل: أكثر مَ اصحابيً  توَوس بلعة روا فهذا الحديث  ف(1)" م  ، وقيل: بلعة وسبعَو

 .(2)وروا  عدد أكثر مَ ذلك مَ التابعيَ ثم مَ أتبا  التابعيَ ذلك،
 فقود الودعاق، فوي ديَاليو رفوأ أحاديوث: مثولف ل ظوه دوَ معنوا  توواتر موا هو: المعنو  المتواتر ب و
 الودعاق، فوي يديوه رفوأ أنوه: فيوه منهوا حوديث كول حوديث، ما وة نحوو وسلم عليه ا  صلى عنه ورد

 الودعاق عنود الرفوأ وهوو بينها الم ترك والقدر تتواتر، لم منها قلية فكل مختل ة، قلايا في لكنها
، وأحاديوث نبوأ المواق موَ ، ومنهوا أحاديوث ال و اعة، وأحاديوث الرميوةالطور  مجمو  باعتبار تواتر

 .  (3)بيَ أصابعه صلى ا  عليه وسلم وغير ذلك
 :وجوده ـ6

 علوى المسوح وحوديث الحووض، حديث منها المتواترة، اوحاديث مَ به بأ  ل عدد يوجد
 نظرنوا لوو لكوَ كثيرف وغيرها ،" امرأ ا  نلر: " وحديث الصوة، في اليديَ رفأ وحديث الخ يَ،

 .(1)  ليها بالنسبة جدا قليلة المتواترة اوحاديث أَ لوجدنا ااحاد أحاديث عدد  لى
 .ومَ الممل ات الم هورة في ذلك

 .الكتاني جع ر بَ محمد ا  عبد بيو مَ الحديث المتواتر/  نظم المتناثركتاب: 
 وكتاب: او هار المتناثرة في اوحاديث المتواترة/ للسيوطي.

 
 
 
 
 

                                                 
1
 (  أخرجه االمام البخار  رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: العلم، باب:  ثم مَ كذب على النبي صلى(

 ،9725، وكتاب: اودب، باب: مَ سمى بأسماق اونبياق، حديث رقم: 117ا  عليه وسلم، حديث رقم:      
 تعالى في مقدمة صحيحه، باب: تبليظ الكذب على رسول ا  صلى ا وأخرجه االمام مسلم رحمه ا       
 ، مَ حديث أبي هريرة رلي ا  عنه، وقد رو  في الصحيحيَ في مواط1َعليه وسلم، حديث رقم:     
 كثيرة عَ جم غ ير مَ الصحابة رلي ا  عنهم .      

2
 .98بو حلبية ونعيم أسعد الص د ، صالميسر في علوم الحديث/ لألستاذ الدكتور أحمد يوسل أ ( (

3
 .311للدكتور محمد عجاج الخطيب، صأصول الحديث علومه ومصطلحه/  ( (

1
 .26، صلمحمود الطحاَ/ الحديث مصطلح تيسير ( (
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 :في  المصنفات أشهر ـ7
، وكوواَ الووواردة فووي كوول بوواب مووَ أبووواب علمهووم فووي جمووأ اوحاديووث محوودثوَال اعتنووى قوودل

 فموَ ف ليهوا الرجو  الطالب على ليسهل مستقلف مصنل في وجعلها المتواترة اوحاديث جمأمنها 
 :المصن ات تلك
 .اوبواب على مرتب وهو السيوطي،: المتواترة اوخبار في المتناثرة او هارأ و 
 .الساب  للكتاب تلخيص وهو ا،أيلً  للسيوطي: و هارا قطل ب و
 .(1)الكتاني جع ر بَ لمحمد: المتواتر الحديث مَ المتناثر نظم ج و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 انظر الميسر في علوم الحديث/ لألستاذ الدكتور أحمد يوسل أبو حلبية ونعيم أسعد الص د ، ( (

 .95ص     
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 المبحث الثاني
 خبر اآلحاد في العقائد واألحكام حجية

 توويال والسوونة لكتووابل مخووالل قووول العقا وود فووي بهووا يحووتا ل ااحوواد أخبووار بووأَ القووول َ 
 ماف فو مولها لعمومها وذلك ال رعيةف اوحكام في ااحاد بحديث اوخذ وجوب على اجميعً  نحتا
 ت فيكان سواق خبار كانت نحاد أو متواترة يمخذ بهامَ أ صلى ا  عليه وسلم ا  رسول به جاق
 ،صوصمخ بودوَ تخصيص في اوحكام دوَ العقيدة والقول بأخذ خبر ااحاد ام،حكاو أو عقيدةال

ويلوو م عووَ القووول بووه أمووور  بصوويرته مووَ العبوواد، تعووالىوهووو قووول ظوواهر ال سوواد عنوود مووَ نووور ا  
 .باطل فهو الباطل مَ ل م وما باطلة،

 ذا موا قارنوا   المتوواتر قلوةل السونةف رد يسوتل م العقا د في ااحاد خبر قبول بعدم القول َوا  
ف فيلو م ردهوا وهوذا عقيودة ابهو يقتوَر اب اوحكواموكثيًرا مَ اوخبوار التوي تعود فوي بو بأخبار ااحاد،

 يادة في العدواَ على السونة أَ  اد اومور موَ التعود  علوى موا جواق فوي العقيودة  لوى موا جواق فوي 
  اوحكام.

ووأد  ": رحمووه ا  تعووالىابووَ عبوود البوور  قووال مد وول   أدجح لحووم   أدهح َح  الحع  وو وول   م  دثدوور   الح  قحووه   أدهح يووأ   ف ووي وداوح م   جد
و دمحصد ووا ار  اوح ووت   ف يمد ل مح لدووى عد بدوور   قدب ووول   عد وود   خد وواب   الحعدودحل   الحوداح  وول   ودا  يجد لدوومح  ثدبدووتد    ذدا ب ووه   الحعدمد ه   ود يحوور     يدنحسدووخح  غد

َح  مدا ٍ  أدوح  أدثدرٍ  م  لدى ،  جح يوأ   هدذدا عد م  ورٍ  ك ول   ف وي الح  قدهدواق   جد َح  عدصح و َ   م  ابدة   لدود  وحد ندوا   لدوى الصي م   لي     ،هدوذدا يدوح
ووودار جد  طدودا  وولد  الحخد َح  ود وو وول   م  مدة   الحب وودد    أدهح ذ  وورح فًووا ت عدوودإ  لد     ود قدوودح  ،خ  ووأد  ود مد َد  أدجح وول م و لدووى الحم سح ووودا    عد  قدب ووول   جد
ود   وتد حت ي السيوا  ل   الحوداح  وا الحم سح ب ور     ل مد ود   الحعدوال م   ب وه   ي خح وتد حتدا      ذدا الحوداح  وا اسح لد  لد  ف يمد قدب وول   ،م وه  يدعح بدور   ود ود   خد  الحوداح 
ا الحعددحل   ب ر   ف يمد ثحل ه   ب ه   ي خح  .(1)" م 

لدووى:" رحمووه ا  تعووالى الببووداد  الخطيووب وقووال االمووام وول   ودعد بدوور   الحعدمد وود   ب خد َد  الحوداح  ووا  كدافيووة   كد
َد  ي َح  التياب ع  مد َد  بدعحدده مح  ود َد  الح  قدهدواق   م  وال   ي وار   سدوا  ر   ف وي، الحخد َد  أدمحصد ي ول م  قحت ندوا   لدوى الحم سح لدومح ، هدوذدا ود ل بحندوا ود  يدبح

َح  دٍ  عد نحه مح  أدحد ت رداض   ودلد  ل ذدل كد    نحكدار   م  لديحه   اعح َي  فدثدبدوتد ، عد َح  أد و َ   م  يو ه مح  د  ويع  م  وبدوه   جد َد  لدووح    ذح ، و ج   ف ويه مح  كدوا
َح  َد  مد بدر   يحندا  لد  لدن ق لد  ب ه   الحعدمدلد  يدردى لد  كدا نحه   الحخد هدب ه   عد لدم   ودالليه  ، ف يه   ب مدذح  .(2)" أدعح

:"  فوي معورض كوموه عوَ أحاديوث الوعيود رحموه ا  تعوالىقال  ي  االسوم ابَ تيميوة و 
َد  ذدهدووبد  و ثدوور  دكح َح  اوح وو ل   وده ووود  الح  قدهدوواق   م  ووة   قدوووح امي وولدل   عد َي   لدووى السي يووثد  هدووذ     أد اد  دحد ووة   اوح جي يووأ   ف ووي ح  م  ووا جد  مد

ميندتحه   َح  تدلد ف م  يد  َي  الحودع  ابد  فدَّ  حد َد  صلى ا  عليه وسلم الليه   ردس ول   أدصح ي ا بدعحدده مح  ودالتياب ع     دال وا مد
                                                 

1
 البر عبد بَ محمد بَ ا  عبد بَ يوسل عمر يبو/ واوسانيد المعاني مَ الموطأ في لما التمهيد ( (

 الكبير عبد محمد،  العلو  أحمد بَ مصط ى: تحقي ، (هو163: المتوفى) القرطبي النمر  عاصم بَا     
 ،1، جهو 1387: الن ر عام، المبرب و االسومية وال مَو اووقال عموم و ارة: النا ر، البكر      
 .2ص     

2
 .31، صللخطيب الببداد / الرواية علم في الك اية(  (
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َد  يث   ب هدذ     ي ثحب ت و اد  دحد يدد  اوح ا الحودع  َد  كدمد ولد  ب هدوا ي ثحب ت و َد  الحعدمد و ور ح  ي صد وو    ود يود   ب ل ح   ف يهدوا اليوذ   الحودع 
ل   لدوة   ف ي ل لح داع  مح ور   ودهدوذدا الحج  ونحه مح  م نحتد   يث ه مح  ف وي عد واد  يه مح  أدحد فدتدواو  ذدل وكد  ود َي  ود د يودد  و  َح  الحودع  و لدوة   م  مح كدوام   ج  دحح  اوح
يية   ليوة   ثدبدتدتح  اليت ي ال يرحع  دد  ليوة   تدواردةً  الظيواه ردة   ب اوح دد  ب اوح وردىف ييوة  الحقدطحع   ود َد  الحمدطحل ووب   لدويح د  فدَّ نيوه   أ خح  التيوامي  الحيدق وي
يد   ت قداد   الحمدطحل وب   بدلح  ب الحودع  عح ل   اليذ   ال  َ   ف ي يددحخ  َ   الحيدق ي وا الحبدال وب   ودالظيو َي  كدمد  ف وي الحمدطحل ووب   ه وود  هدوذدا أد
كدام   دحح ل يية   اوح 0)"الحعدمد

). 
 وَالَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَيَ ِ هِ عِلْمح  }: :"له تعالىقدو في ت سير  رحمة ا  عليهوقد قال ابَ القيم 

لدمح  ب ه ، تدعحمدلح  ودلد  تدتيب عحه   لد  أد ح  ،32{اإلسراء ... َد  يدو دل   ود ول م و َح  الحم سح و ابدة   عدهحود   م  وحد َد  الصي بدوارد  يدقح  وو  أدخح
ووواد   حد َد  ااح ل وووو يدعحمد ي ثحب ت وووو  ب هدوووا ود ، ب هدوووا تدعدوووالدى ل ليوووه   َد ود ووو دات  لحًموووا ت   يووود   لد  كداندوووتح  فدلدووووح  الص  َد  ع  وووا ابدة   لدكد وووحد  الصي

َد  تداب ع وه مح  ودالتياب ع و م   ودأد  مية   ود سحود ا قد دوحا قددح  ك لإه مح  االح  لحم   ب ه   لده مح  لديح د  مد  .(2)" ع 
مووَ  عووم عوودم قبووول خبوور ااحوواد فووي علووى  وقوود رد االمووام ال ووافعي عليووه رحمووة ا  تعووالى

الرسالة بما يقطأ قول كل مخوالل ويقنوأ عقول كول  واك حتوى جواق بواومر علوى كتابه  العقيدة في
 أفلل صورة وخير بياَ.

فووي كتابووه الصووواع  المرسوولة علووى الجهميووة  رحمووه ا  تعووالىوكووذلك رد االمووام ابووَ القوويم 
 ليَ بعوودم حجيووة خبوور ااحوواد فووي العقيوودة م نووًدا بمووا ل يقوول عووَ ع ووريَ وجهًووا علووى القوواوالمعطلووة 

 م اعمهم ومسقًطا لبنيانهم جاعًو له أثًرا بعد عيَ.
 " سووما أ اكتاًبوو رحمووه ا  تعووالى اولبوواني الووديَ ناصوور ال ووي  المحوودث العومووة ألوول وقوود

 جووبو  علوى تودلتقريًبوا  اوجهًو ع وريَ وذكور"  واوحكوام العقيدة في ااحاد بأحاديث اوخذ وجوب
 يفوو ااحوواد أخبووارب ي حووتاإ  ل بأنووه القووا ليَ علووى ورد وغيرهووا، العقيوودة فووي ااحوواد بأحاديووث اوخووذ
 قووول العقيوودة فووي بهووا يمخووذ ل ااحوواد أحاديووث بووأَ القووول أَ وذكوور اليقوويَ، ت يوود ل ونهووا العقيوودة
 ومووَ ،اومووة هووذ  وسوولل الصووحابة مووَ أحوود بووه يقوول ولووم ال ووريعة، فووى لووه أصوول ل محوودث مبتوود 
 رد يسووتل م القووول هووذا أَ كمووا مووردود، باطوول الووديَ أمووور مووَ أموور فووي م بتدوود  أموور ك وولي  أَ المعلوووم
وهوي  العقيودة فوي كونهوا لمجورد صولى ا  عليوه وسولم النبوي عوَ الثابتة الصحيحة اوحاديث م ات

 .أخبار نحاد ثابتة

                                                 
0
  .261و ص 261، ص21، جاوى/ ل بَ تيمية تالمجمو    ((

2
 سعد بَ أيوب بَ بكر أبي بَ محمد: اوصل مملل/ والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواع  مختصر ( (

 بَ الكريم عبد بَ محمد بَ محمد: اختصر ، ( هو791: المتوفى ) الجو ية قيم ابَ الديَ  م      
 دار: النا ر،  براهيم سيد: المحق ، ( هو771: المتوفى ) الموصلي ابَ الديَ،  م  يالبعل رلواَ     
 .978، صم2111 و هو1122 اوولى، الطبعة، مصر – القاهرة الحديث،     
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 وجعلوووا اوموور أبوويض ،وفنوودوا  ووبهاته ،وكثيوور مووَ العلموواق ردوا علووى مووَ  عووم تلووك ال ريووة
 يبطيه سواد ال بهات العقليات. بعد أَ كاد ناصًعا

وقد أفرد االمام البخار  رحمه ا  تعالى فوي صوحيحه، كتاًبوا تحوت عنوواَ أخبوار ااحواد، 
ووود و    وبووووب فيوووه باًبوووا بعنوووواَ: موووا جووواق فوووي  جوووا ة خبووور الواحووود َ   ف وووي الصي وووودة   اودذدا م   ودالصي ووووح  ودالصي

وووام   ا  ض  ودال دووورد  كد رد فيوووه باوحاديوووث النبويوووة الصوووحيحة علوووى موووَ لوووم يقبووول أخبوووار ااحووواد فوووي  ،وداودحح
 .(1)ال ريعة عقيدة كانت أو أحكام

وور   بدوواب   باًبووا بعنووواَ: رحمووه ا  تعووالى الببووداد  الخطيووب بوووب االمووامو  كح  الووديلد  ل   بدعحووض   ذ 
لدى ة   عد حي بدر   الحعدمدل   ص  د   ب خد وب ه  ودو   الحوداح   .(2) ج 

واودلوة التووي دعووت  لوى اوخووذ بخبوور ااحوواد فوي الكتوواب والسوونة كثيورة يعلمهووا مووَ نووور ا  
 بصيرته وفتح عليه مَ علمه وأراد التبا  ل البتدا . تعالى

لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا َِلَّغْتَ ر سَالَتَهُ وَاللّهُ }يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ َِلِّغْ مَا أُنز لَ إ لَيْيَ مِن رَِِّّيَ وَإ ن : تعوالى قوله ال رعية فمَ اودلة

 .27يَعْصِمُيَ مِنَ النَّاس  إ نَّ اللّهَ الَ يَهْدِع الْقَوْاَ الْكَافِر ينَ {املائدة
  لوى به أرسله ما جميأ بَّبوغ الكريمة ااية هذ  في رسوله وتعالى سبحانه ا  أمرحيث 

 جميوأ خطواب لتعوذر للجميوأ ال وريعة  بووغ لتعوذر قبوولم غيور الواحود خبور كاَ فلو كافة، النا 
  .وأكمله وجه أتم على الرسالة بلغ أنه ومعلوم ، ليهم التواتر عدد  رسال تعذر وكذا ،  اها النا 

تداي :" قال ابَ حجر العسقوني رحمة ا  تعالى عليه د  مية   بدعحض   احح ل ه   اوح  أَيُّهَا يَا } تدعدالدى ب قدوح

وأد  { رَِِّريَ  مِرنْ  إ لَيْيَ أُنْز لَ مَا َِلِّغْ ولُالرَّسُ َد  أدنيوه   مد وب   كدافيوةً  النيوا      لدوى ردس ووًل  كدوا يدج  لديحوه   ود ل ويب ه مح  عد َد  فدلدووح  تدبح  كدوا
بدر   د   خد يحرد  الحوداح  قحب ولٍ  غد غ   لدتدعدذيرد  مد وردةً  الحك ل     لدى ال ير يعدة     بحود ر  طدو ل تدعدوذإر   لد يوأ   اب  خ  م  و داًها النيوا    جد    
كدذدا سدال   تدعدذإر   ود لدك   وده ود    لديحه مح  التيودات ر   عدددد     رح ي د   مدسح  .(3)"جد

}وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةَ فَلَوْالَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ ومَ اودلة أيًلا قوله تعالى: 

 .166يَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّين  وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إ كَا رَجَعُواْ إ لَيْه مْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ {التوِةطَآئِفَةٌ لِّ
لدى تدقدأ   الطيا   دة  :"  رحمة ا  عليهقال ابَ القيم  د   عد ا الحوداح  قده ، فدمد بدرد  فدوح َي  فدوأدخح ر   الطيا   دوةد  أد مده مح  ت نحوذ   قدووح

ع وا ا  ذد  نحذدار     لديحه مح  ردجد م  : وداالح  ود عح لحمد  ي   يد   ب مدا االح   .(1) "الحع 
 

                                                 
1
 .86، 5، جالبخار  صحيح( (

2
 .26، صللخطيب الببداد / ةالرواي علم في الك اية(  (

3
 .239، ص13ل بَ حجر، ج/ البخار  صحيح  رح البار  فتح ( (

1
 .978ابَ القيم، ص: اوصل مملل/ والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواع  مختصر ( (
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 .2{احلجرات...}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إ ن جَاءكُمْ فَاسِقح ِ نَنَأٍ فَتَنَيَّنُوا  :تعالى قوله وكذلك
 جواق  ذا العودل أَ علوى فودلي  ال اسو ، خبور علوى التثبوت وجووبوو  وتعوالى سبحانهو  عل  ا حيث 
ف ف ي ااية دليل والح على قبول خبور الواحود فوي أ  بواب موَ أبوواب الوديَ كواَ، قوله يقبل بنبأ

وتخصيصووه ببوواب دوَ بوواب يحتوواج  لووى مخصووص ول مخصووص فيبقووى علووى عمومووه  ووامًو لكوول 
 اوبواب وعلى رأسها أمهات اوبواب العقيدة وال ريعة.

يدة   هدذ     ف ي:"  ىرحمه ا  تعالقال القرطبي  لدى ددل يل   ااح بدر   قدب ول   عد د   خد َد    ذدا الحوداح  ًل، كدا  عددح
دنيه   نحدد  ب التيثدبإت   ف يهدا أدمدرد    نيمدا و  بدر   ندقحل   ع   .(1) "الح داس     خد

ف يوقال ابَ القيم و طيب ا  ثرا  ورفأ في الجنة مثوا  و :  ردى الحق رداقدة   ود  ودهدوذدا( فدتدثدبيت وا) اوح خح
لدى يدد لإ  م   عد و ح بدور   ب قدب وول   الحجد ود   خد تدواج   لد  أدنيوه   الحوداح  ،   لدوى يدحح لدووح  التيثحب يوت  َد  ود بدور     كدوا لحومد  ي   يود   لد  خد ورٍ  الحع  دمح  و 

تيى ب التيثدبإت   لد  حد ص  لحم   يدحح  .(2) الحع 
رسوًو  أفوراًدا موَ أصوحابه صولى ا  عليوه وسولم ومَ اودلة العملية والنصوية  رسوال النبوي

 نيابة عنه. للنا  يبلبونهم ديَ ا  تعالى
بيوا ٍ  وفوي الصوحيحيَ َ  عد َح ابحو و َ   ،عد وليمد بدعدوثد م عدواًذا   لدوى الحويدمد سد لديحوه  ود وليى الليوه  عد َي النيب ويي صد  :فدقدووالد  ،أد

َح أدهحل  الحك تد  ًما م  َح لد   لدهد   لي الليه   ،اب    نيكد سدتدأحت ي قدوح َح ه ومح  ،ودأدن ي ردس ول  الليه   ،فدادحع ه مح   لدى  دهداددة  أد فدوَّ 
لدوةٍ  فأدطداع وا ل ذدل كد  لديح ٍم ود ولدوداٍت ف وي ك ول  يدووح و د صد مح لدويحه مح خد َي الليوهد افحتدوردضد عد ه مح أد ل مح َح ه ومح أدطدواع وا  ،فدوأدعح فدوَّ 

ن يدا  ه مح فدت ورددإ ف وي ف قدوردا  ه مح فدأد  فل ذدل كد  َح أدغح ذ  م  ددقدًة ت محخد لديحه مح صد َي الليهد افحتدردضد عد ه مح أد ل مح َح ه ومح أدطدواع وا  ،عح فدوَّ 
ودال ه مح  فل ذدل كد  كدردا  مد أدمح َد اللي  ،فدَّ يياكد ود بديح ودةد الحمدظحل وم  فدَّ نيه  لديح د بديحندهدا ود اب  وداتي   ددعح جد  (.3) "ه  ح 

ذ   السإعداة   بدعحث   ف يه  :" رحمه ا  تعالىقال الحافظ ابَ حجر  دخح قدب ول   ال يكداة   و  بدر   ود د   خد   الحوداح 
 .(1)" ب ه   الحعدمدل   ودو ج وب  

                                                 
1
 الخ رجي اونصار  فرح بَ بكر أبي بَ أحمد بَ محمد ا  عبد يبو/ القرنَ وحكام الجامأ ( (

براهيم البردوني أحمد: تحقي ، ( هو671 المتوفى ) القرطبي الديَ  م        الكتب دار: النا ر، ط يبا وا 
 .312، ص16، جم 1561 و هو1381 الثانية، الطبعة، القاهرة و المصرية     

2
 .977ابَ القيم، ص: اوصل مملل/ والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواع  مختصر ( (

3
 خار  رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: ال كاة، باب: وجوب ال كاة، حديث رقم: (  أخرجه االمام الب(

 ، وكتاب: المظالم والبصب، 1369، وباب: ل تمخذ كرا م أموال النا  في الصدقة، حديث رقم: 1318     
 دعاق  ، وكتاب: التوحيد: باب: ما جاق في2268باب: التقاق والحذر مَ دعوة المظلوم، حديث رقم:      
 ، وأخرجه االمام مسلم 6823النبي صلى ا  عليه وسلم أمته  لى توحيد ا  تبارك وتعالى، حديث رقم:      
 .   28، 27رحمه ا  تعالى، كتاب: االيماَ: باب: الدعاق  لى ال هادتيَ و را أ االسوم، حديث رقم:      

1
 .361ص، 3، جلبَ حجر/ البخار  صحيح  رح البار  فتح  ( (
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بدوور الحعلووم يدقووأ لووم ولوو:" السوومعاني محموود بووَ منصووور المظ وور أبووو االمووام قووالو  وود ب خد ووور ف ووي الحوداح   أ م 
لديحه   ا  صلى يقحتدصر لم يَالدّ  سلم عد سدال على ود د  رح ابه مَ الحوداح  حد دمر هدذدا ف ي أدصح  .(1)"اوح

صلى ا  عليه  الرسول عتمادفهذا مَ اودلة العملية على قبول أخبار ااحاد التي نقلها العدول ل
 الرسول الرسوال يكوَ لوم ليغالتب في الحجة به تقوم ل الواحد كاَ فلو التبليغ، في الواحد على وسلم
 .فا دة

 فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْر  إ ن كُنتُمْ الَ  ...}ية أيًلا قوله تعالى: ومَ اودلة ال رع

 .43تَعْلَمُونَ {النحل
َ كواَ موَ بواب  فلمس ول واحد وهو العالم المست تىوفي البالب ا فدل على أَ جوابه ي يد العلم وا 

 د العلم لم ير د ال ر   لى سماله.خبر ااحاد، ولو كاَ ل ي ي
َح  فدوأدمدرد :"  رحموة ا  عليوهقال ابَ القويم  و لدومح  لدومح  مد َح  يدعح وأدلد  أد ، الحك تدواب   أ ول وو وده ومح  الوذ كحر   أدهحولد  يدسح لحوم   ودالحع 

لدوحلد  َي  ود بدارده مح  أد لحمد  ت   يد   أدخح َح  ب س مدال   يدأحم رح  لدمح  الحع  بدور   ي   يد   لد  مد لحًموا،    خد ان ه   وده وود  ع  ول وا يدق ولح  لدومح  س وبححد ودددد  سد  عد
َد  فدلدوح  م طحلدًقا، الذ كحر   أدهحل   ب س مدال   أدمدرد  بدلح  التيودات ر   د   كدا َد  وداح  وداب ه   س مدال ه   لدكدا  .(2)كداف ًيا ودجد

ووا بدوواب  فووي صووحيحه باًبووا بعنووواَ  رحمووه ا  تعووالىوقوود بوووب االمووام البخووار   َد  مد ووا  يدبحعدووث   كد
ليى النيب يإ  لديحه   ا    صد ليمد  عد سد َد  ود ًدا ودالرإس ل   او مدرداق   م  دٍ  بدعحدد  وداح   .(3) وداح 

حينمووا جوواقهم نت وهووم يصوولَو فووأبلبهم بتحووول  رلووي ا  عوونهمتحووول الصووحابة  وكووذلك
.  القبلة فتحولوا وهم يصلَو

َ  ع مدرد قدالد  في الصحيحيَكما  َح ابح واقده مح نٍت فدقدوالد بد  :عد وبحح  ب ق بدواٍق   ذح جد ة  الصإ وود ا النيا   ف ي صد  :يحندمد
لدوةد  لديحوه  اللييح وليمد قدودح أ نحو  لد عد سد لديحه  ود ليى الليه  عد َي ردس ولد الليه  صد وتدقحبدل وهدا ،   وتدقحب لد الحكدعحبدوةد فداسح َح يدسح ورد أد قدودح أ م   ،ود

وه ه مح     كداندتح و ج  وا   لدى الحكدعحبدة  ود تدددار   .(1)"لدى ال يام  فداسح
َد   َ: قووال ابووَ القوويم   در  ي وول م  ووا الحم سح بدوورده م   لدمي وود   أدخح ة   ف ووي ب ق بدوواقٍ  وده وومح  الحوداح  ووود ووبحح   صد َي  الصإ  أد

لدووةد  لدووتح  قدوودح  الحق بح و  بدوورد    قدب ل وووا الحكدعحبدووة     لدووى ح  ك وووا خد تدرد ووةد  ود جي ووان وا ليت وويا الحح  لديحهدووا كد وا عد ووتدددار  لدووة ،   لدووى وداسح لدوومح  الحق بح  ود
لديحه مح  ي نحك رح  ليى الليه   ردس ول   عد لديحه   الليه   صد ليمد  عد سد وا بدلح  ود لدى   ك ر  كدان وا ذدل كد  عد لدى ود رٍ  عد   مدقحط و ٍ  أدمح

                                                 
1
  المرو   أحمد بَ الجبار عبد بَ محمد بَ منصور المظ ر، يبو /الحديث وصحاب النتصار ( (

 حسَ بَ حسيَ بَ محمد: المحق ، ( هو185: المتوفى ) ال افعي ثم الحن ي التميمي السمعاني     
 .38، صم1556 و هو1117 اوولى، الطبعة، السعودية و المنار ألواق مكتبة: النا ر، الجي اني     

2
 .978ابَ القيم، ص: اوصل مملل/ والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواع  مختصر ( (

3
 .86ص، 5، جلإلمام البخار / البخار  صحيح(  (

1
 (  أخرجه االمام البخار  رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: أخبار ااحاد، باب: ما جاق في  جا ة خبر(

 ، وأخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى، كتاب: المساجد وموالأ الصوة:6711الواحد، حديث رقم:      
 .821باب: تحويل القبلة مَ القد   لى الكعبة، حديث رقم:      
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َد  ب ه   لدة   م  وول   فدلدوحلد  اوح ولدى، الحق بح لحوم   ح ص  بدور   لده ومح  الحع  ود   ب خد ل وومد  ب وه   الحمدقحط وو د  يدتحر ك ووا لدومح  الحوداح  بدورٍ  الحمدعح  لد  ل خد
لحمد  ي   يد    .(1)الحع 

بدوور   قدب ووول   ف يووه   ":رحمووه ا  حجوور ابووَ الحووافظ قووالو  وود   خد وووب   الحوداح  وول   ودو ج  وو    ب ووه   الحعدمد ندسح ووا ود  مد
رد  لحوووم   ب طدر يووو    تدقدوووري َي  ب وووه   الحع  د تده مح  و  وووود قحووود     بديحوووت     لدوووى صد ووودده مح  كداندوووتح  الحمد نح ووواهدددت ه مح  الحقدطحوووأ   ب طدر يووو    ع   ل م  د
ةد  ود ليى النيب ي   صد لديحه   الليه   صد ليمد  عد سد هدت ه     لدى ود قدأد  ج  ود ل ه مح  ود وإ نحهدا تدحد هدة     لدى عد بدر   الحكدعحبدة   ج    هدذدا ب خد
د    .(2)" الحوداح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .977و ص 976ابَ القيم، ص: اوصل مملل/ والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواع  مختصر ( (

2
 .917، ص1ر، جلبَ حج/ البخار  صحيح  رح البار  فتح ( (
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 المبحث الثالث
 إنكار خبر اآلحاد والمتواتر

 ،يحكمَو باللول على كل مَ رد أ  خبر ثبت في ال ر  رحمهم ا  تعالى َ العلماق 
موَ بواب  ف وعلوى وجوه الخصووص  ذا كواَبودَو دليول  ورعيوكواَ رد  هوذا كاَ متواتًرا أو نحواًدا 

 ذا  ووسمه لم اوخذ بالنص ال رعي أًيا كاَ اسمهعلى كل مسفالواجب الهوى والتعصب والجهلف 
 مثًو.في اوخذ به كأَ ل يكوَ منسوًخا  المعتمدةثبت وصح وكاَ موافًقا للقواعد العلمية 

 .23{النورأَلِيمح  فَلْيَحْذَر  الَّذِينَ يُضَالِفُونَ عَنْ أَمْر هِ أَن تُصِينَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِينَهُمْ عَذَابح ... }قال تعالى: 
فهووو  صولى ا  عليوه وسولمموَ ردي حوديث رسوول ا   "قوال أبوو عبود ا  أحمود بوَ محمود بوَ حنبوول:

 .(1)"على   ا هلكة
التك يور ل ينببوي ، وذلوك أَ لما كاَ الحديث المتواتر ي يد العلم اليقيني كاَ منكور  كوافًراو 

 يقطعوو ، وَ الك وور حكووم ًووا فيهوواولووو كوواَ مختل معتبوورة ي بنووى  ل علووى أصوول سووالٍم مووَ قوووادحأَ 
مووَ دا وورة االسوووم، والقطووأ ل يتحقوو  مووأ أصوول مختلوول فيووه ومووَ ثووم  ذا وقووأ  مسوولمعبوود بخووروج 

 .الختول فيه لم يكَ ثمة أصًو 
 ول ،مقطووو  فيهووا عليهووا مجتمووأ سوونة أو ٍَ يي بدوو كتوواب نووص كوواَ مووا ":رحمووه ا  تعووالىقووال ال ووافعي 

 .(2)"استتيب قبوله مَ امتنأ ومَ ،منهما واحد في ال ك يسأ
مووا لووم يكووَ متووواتًرا  ل أَ ل يكوووَ الخبوور المنكوور مويمخووذ بعوويَ العتبووار عنوود أهوول العلووم 

 عنوود الخاصووة مووَ أهوول العلووم دوَ العامووة مووَ النووا  فووَّنهم ل يك رونووه لمووانأ جهوول معتبوور قووام بووه
 .وتحق 

 الخبور يختللقد  الذ  صةالخا خبر مَ سنة مَ كاَ ما ":رحمه ا  تعالىقال ال افعي 
 يل م أَ عند  فيه فالحجة فالن راد طري  مَ فيه الخبر وجاق ،للتأويل محتمًو  الخبر فيكوَ ففيه

 أَ ل ،العدول  هادة يقبلوا أَ يل مهم كما ،منه امنصوصً  كاَ ما رد لهم يكوَ ل تىح ،العالميَ
 صلى ا  عليه  ا  رسول عَ العامة وخبر الكتاب نص وَكي كما  حاطة ذلك
 .(3)"وسلم

                                                 
1
 مناقب االمام أحمد بَ حنبل/ وبي ال رج عبد الرحمَ بَ الجو  ، ط دار اافا  الجديدة،(  (

 م،1582هو و 1112تحقي : لجنة  حياق التراث العربي في دار اافا  الجديدة، الطبعة الثالثة      
 .182ص     

2
 .125ص، لل افعي/ الرسالة(  (

3
 .161ص، المرجأ الساب (  (
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 عنود فيتواتر وخاص عام  لى ينقسم بالتواتر العلم:"  رحمه ا  تعالىقال ال ي  اولباني و 
 بسوونة عنووايتهم ل وودة الحووديث فأهوول فعنوودهم يتووواتر أَ فلووًو  لبيوورهم معلومووا يكوووَ ل مووا الخاصووة

 لبيورهم  وعور ل مموا فيوه ي وكوَ ل اعلمً  ذلك مَ يعلموَ وأحواله وأفعاله وقواله ولبطهم نبيهم
 .(1)" البتة به

نمووووا يك وووور  َو  مووووَ العوووووام، ل يك وووور منكوووور ل ووووظ الحووووديث المتووووواتركووووذلك  أنكوووور معنووووا   ا 
 مَ الديَ باللرورة بخول مَ أنكر حرفوًا مجمعوًا عليوه موَ كتواب ا  وملمونه  ذا كاَ معلوًما

 فَّنه يك ر  ذا كاَ  نكار  عنادًا.  تعالى
نقلووت بووالتواتر  وَ المواريووث مووَ الووديَ باللوورورة أبوودًا فووي المتووواتر أَ يكوووَ معلوموواً ل ي ووترط و 

الوديَ باللوورورة أَ  وكمووا ل ي وترط فوي المعلووم موَ اللورورة،موَ المعلوموة موَ الوديَ ب وليسوت
 .يكوَ متواتراً 
النظور  العلم النظر  المتوقول علوى ي يد وأخرى العلم اليقيني أحياًناخبر ااحاد في يد وأما 
فلي  مَ أنكور خبوًرا موَ أخبوار  فما أنكركاَ منكر  مَ الذيَ ينظر فيومَ أجل هذا  ،والستدلل

َ ات و  ااحاد التي أفادت علًما يقينًيا كمَ أنكر خبًرا مَ أخبار ااحاد التي أفادت  علًما نظرًيوا وا 
ميوة المعتبورة التوي قعودها الخبراَ في وجووب العمول بهموا موا دام أنهموا قود صوحا ووافقوا القواعود العل

 كأَ ل يكوَ منسوًخا كما أسل ت القول في ذلك. رحمهم ا  تعالىالعلماق 
 موووَ كثيووور فوووي واليقووويَ العلوووم ي يووود ااحووواد خبووور:"  رحموووه ا  تعوووالىقوووال ال وووي  اولبووواني 

 .(2)" بالقبول اومة تلقتها التي اوحاديث ذلك مَ فاوحياَ
نكوووار  جووواقفوووََّ  خبووورحوووال المنكووور لل ينظووور فووويوكوووذلك   كووواَ موووَ أهووول العلوووم والجتهووواد وا 

َ كاَ مجانًبا للصواب في اجتهاد  هذا له أجر واحد نكارا فََّ صاحب هذا االاجتهادً   .وا 
 كما في الصحيحيَ

وليمد يدق وول   سد لديحوه  ود ليى الليه  عد َ  الحعداص  أدنيه  سدم أد ردس ولد الليه  صد و بح ر  َح عدمح كدو :"عد واك م    ذدا حد مد الححد
  َ ردا ابد فدلده  أدجح تدهددد ث مي أدصد ر   ،فداجح طدأد فدلده  أدجح تدهددد ث مي أدخح كدمد فداجح  . (3)" ودا  ذدا حد

 والعالم والقالي في حكم الحاكم في اوجر  ذا حكموا في مسألة مَ المسا ل بو خول.
ا هوو معلووم، ومثلوه لوو ر موَ موانوأ التك يور كموفالجهول موانأ معتبو وأما  َ كاَ عَ جهول

 كاَ عَ تأويل.
                                                 

1
 .69، صلأللباني/ واوحكام العقا د في بن سه حجة الحديث(  (

2
 .62، صالمرجأ الساب (  (

3
 أخرجه االمام البخار  رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: العتصام بالكتاب والسنة، باب: أجر(  (

  تعالى في، وأخرجه االمام مسلم رحمه ا 6819الحاكم  ذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم:      
 .3211صحيحه، كتاب: اوقلية، باب: بياَ أجر الحاكم  ذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم:      
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الحكم عليووه باللووول يكووَو بووو  ووك، ويوو داد اوموور فوووأمووا  َ كوواَ عووَ هوووى وتعصووب 
 هويقال في حقه فََّ لم يكَ كافًرا ف العلم اليقينيت يد خطورة  ذا أنكر خبًرا مَ أخبار ااحاد التي 

    منه لإليماَ. أقرب للك ر
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 الفصل الرابع
 أهل البدع

 وفي  خمسة مباحث:
 البدعة.تعريف المبحث األول: 

 المبحث الثاني: أقسام البدع.
 .وضوابط قبولها وردها المبحث الثالث: رواية المبتدع

 المبحث الرابع: أشهر البدع المنسوبة للرواة والتعريف بها.
 أهل البدع.المبحث الخامي: منهج أهل الحديث في التعامل مع 
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 بحث األولالم
 البدعةتعريف 

 البدعة لغة:
ووة   عد ووددث   الحب دح َ   ف ووي الححد وودد  الوود ي ووال   بدعح مد كح عووة، و (1)االح  ددثووة كوولّ  الب دح ق  : والب وودح   ،(2)م حح  اليووذ   ال يوويح

  َ وا أد  .5قراف {األ ...}قُلْ مَا كُنتُ ِ دْعاَ مِّنْ الرُّسُرل   ، ومنه قوله تعالى: أدوًّل  يدك و َح  أدّولد  ك نحوت   مد و  مد
، وولد س  ل ووي أ رسوول قدوودح  أ رح وول   قدبح ووا، و (3)كدث يوور   ر س  ل   أدندووا مد َح  أدوي وو وواقد  مد ي   جد َح  ب ووالحودحح وو نحوود   م  وور يأ   تدعدووالدى الليووه   ع  تد ح  ود
سدلد  بدلح  ال يردا  أ   ولد  تدعدوالدى الليه   أدرح ل وي الرإس  َد  قدبح َد  م بد  ور ي ر ي نحوذ  م  لدوى ندوافدأد  ود : بالكسور والب ودح  ،، (1)ه ودداه مح  عد
وور   َ   الووذ  اودمح لحوو د  تدعدووالدى الليووه   أدبحوودد د ، و (9)أويلً  يكووو لدقده وومح   بحوودداًعا الحخد لدووى لد  خد ثدووالٍ  عد ، ومنووه قولووه (6)م 

يجوو  ،خالقهموا أد  .117{النقررة  ...}َِدِيعُ ال َّرمَاوَاتِ وَاألَرْض   تعوالى:  لحو د  دد د بدو موَ يكووَ أدَ ود  الخد
يجووو  ،بوودأ  أد  بحوود  ب مدعحنووى يكوووَ أدَ ود درحض السيوومداودات بووديأ ،م  ووذداق غيوور علووى من وو هما وداوح  ودلد  ح 

ثدال ا أن أ مدَ وكلّ  ،م  ل هدوذدا ،أدبحددعحتد : لده   قيل   لديحه   يسبد  لم مد والل لموَ قيول ود دنيوه   فم بحتدود  : الّسونة خد  و 
م ف ووي أحوودث ووود سح ووا االح  ووبقه   لووم مد وولدل   لديحووه   يسح قدووول ،السي  { ...}َِرردِيعُ ال َّررمَاوَاتِ وَاألَرْض   : تدعدووالدى ا  ود
بحوودعهماف ب مدعحنووى ووَ(  بووديأ ) أدَ   لي  م  ووَ لد  بدوودد  م  م ف ووي أدكثوور ودأدبحوودد د  ،أدبحوودد د  م  لدووو ،بدوودد د  مووَ الحكدووود  ود
يأ خطووأ، يكووَ لووم بدوودد د  اسووت عمل يوول فبدوود  نووىب   فدع  وول مدعح نووى قوودير مثوول فداع   مووَ صوو ة وده ووود  ،قدووادر ب مدعح
دنيه   ا ف ص  دات  .(7)تدقدّدمه مثالٍ  غير على أدردادد  مدا على الحخل  بدددأد  و 

ا  :وأما البدعة اصطوحم
وة   "بقولوه: رحمه ا  تعوالىفقد عرفها ابَ تيمية  عد وا الحب دح الد دوتح  مد وا د  جح  أدوح  ودالسإونيةد  الحك تدوابد  خد  مد

لدل   َح  اوح مية   سد ت قداددات   م  عح بداددات   ال  )"ودالحع 
8

).   

                                                 
1
 .31، صالرا   القادر عبد بَ بكر أبي بَ حمد/ وبي عبد ا  مالصحاح مختار( (

2
 .112ص ،2، جالهرو  او هر  وبي منصور/ اللبة تهذيب( (

3
 .6، ص8ج لبَ منظور،/ العرب لساَ( (

1
 .38، ص1، جلل يومي/ الكبير ال رح غريب في المنير المصباح( (

9
 .712، صل يرو نبادىل /المحيط القامو ( (

6
 .38، ص1، جلل يومي/ الكبير ال رح غريب في المنير المصباح( (

7
 :المحق ، ( هو371: المتوفى ) منصور أبو الهرو ، او هر  بَ أحمد بَ محمدل/ اللبة تهذيب( (
 ،2، جم2111 اوولى الطبعة، بيروت و العربي التراث  حياق دار: النا ر، مرعب عوض محمد    

 .113ص    
8
  .316، ص18مجمو  ال تاوى/ لبَ تيمية، ج  ((
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وعرفهوا ال وي  عبود الوورحمَ عبود الخوال  و ح ظوه ا  تعوالى و قريًبووا موَ التعريول السوواب  
البدعووة طريقووة مسووتحدثة فووي الووديَ، يووراد بهووا التعبوود، تخووالل الكتوواب والسوونة  "ب ووكل كبيوور فقووال:
جما  سلل اومة )"وا 

0
). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
0
 ، بدَو12صموقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة/ لعبد الرحمن بن عبد الخالق،   ((

  دار طبأ ول تاري  طبعة.     
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 المبحث الثاني
 أقسام البدع

أهووول الحوووديث لتقسووويم البدعوووة فجووورى تقسووويمهم لهوووا موووَ جهوووة الحكوووم  لقووود وفووو  ا  تعوووالى
فيقسمونها  لى بدعة مك رة وغير مك رة يعني م سقة، وكذلك يقسومونها أحياًنوا  لوى بدعوة  فالتكلي ي

 كبيرة وصبيرة.  
تنقسووم البدعووة مووَ حيووث حكمهووا :"  (1)نوو ار ريوواَ رحمووه ا  تعووالى  وويخنا المحوودث الوودكتور قووال 
 لى بدعة مك ورة، وبدعوة غيور مك ورة، وبدعوة كبيورة، وبدعوة صوبيرة، فوي ت واوت ل يخ وى  يالتكلي 

 ."على أهل العلم
ومووَ اومثلووة علووى أَ أهوول الحووديث قسووموا البدعووة  لووى مك وورة وغيوور مك وورة يعنووي م سووقة 

 ة على هذ  الطريقة.تقسيم كثير منهم للبدع
 :نوعاَ البدعة:" قال ال ي  المحدث محمود الطحاَ ح ظه ا  تعالى

 توورد الووذ  أَ والمعتموود ،الك وور يسووتل م مووا يعتقوود كووأَ بسووببها، صوواحبها يك وور أ : مك وورة بدعووة -أ
 .عكسه اعتقد مَ أو باللرورة، الديَ مَ معلوما ال ر  مَ متواترا أمرا أنكر مَ روايته

 .(2)"أصوً  التك ير بدعته تقتلي ل مَ وهو بسببها، صاحبها ي س  أ : م سقة بدعة -ب
 غيور وبدعة مك رة، بدعة: قسميَ  لى البدعة وتنقسم السنة، عقيدة لمخال ته فس  مَ هو المبتد 
 لكوَ فذلوك فوي  وذ لموَ خوفوا واحودا، قول روايته فترد مك رة ببدعة يرمى الذ  المبتد  أما مك رة،
 .(3)" بتك ير  تسر  وأل به، يرمى مما تثبتال ينببي

 هووذ  ثووم لووولة، بدعووة كوول بووأَ نووممَ نحووَ:" ابووَ عثيموويَ رحمووه ا  تعووالى وقووال ال ووي 
 .(4")صاحبها فيها يعذر وبد  م سقة، وبد  مك رة، بد :  لى تنقسم اللولت

اح ب   ه ود  الحم بحتدد     ":(9)ال اهد  ا  ثناق حافظ وقال ت قداد   ف ي ب دحعدةٍ  صد عح  .العدمدل   ف ي أو ال 

                                                 
1
 ،17، ص3ج ن ار بَ عبد القادر رياَ،ل نعم  رح صحيح االمام مسلم/انظر  مداد الم ( (

  مخطوط.      
2
 .193ص / لمحمود الطحاَ،الحديث مصطلح تيسير ( (

3
 .83، صعتر الديَ نورل/ الحديث علوم في النقد منها ( (

1
 ،( هو1121: فىالمتو  ) العثيميَ محمد بَ صالح بَ محمدل/ النووية اوربعيَ  رح ( (

 ، بدَو تاري  طبعة.287، صللن ر الثريا دار: النا ر     
9
 ، بدَو دار طبأ،5، صال اهد  ا  ثناق حافظل/ الرسول حديث مصطلح في ال صول ( (

 طبعة. ول تاري      
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ووة   عد وويد : ودالب دح ووا     التيعدبإوود   ه  ه   لدووم ب مد ووردعح ت قدوواد   أنيهدووا أو، ا    يد ح وولٍ  فووي اعح ٍَ  عدمد ي   ب أنيووه   م عدوويي َح   دوورحع  وو يحووث   م   حد
وووردة ، ال يووكحل   سدووبدب   ودالصإ ذدر يعدووة   ا     لووى ل لتيقدوورإب   ود وور   ود ،ودال ل ألدجح ووأد  ثيوووداب  َي  مد ه   يدوور دح  لدوومح  ال يوورح د  أ وور يع   ب تد ح
ردًة، وح باً  ب َّثحبدات ه   ودلد  ص  ثدوداباً  تدقدرإ لى وده ي، ود َ   عد يح  :ندوعد

تدلح  م   اليت ي وه ي: م كد  ردة   -1 ، تدسح ودايدة   الك  حرد ب هدا ور  اح  ددة   صد د وح لى مدرح طحود    عد  .اال 
تدلح  م   اليت ي وه ي: م  دس قدة   -2  ." ال  سح د  تدسح

تنقسووم البدعووة مووَ حيووث :" (1) وويخنا المحوودث الوودكتور نوو ار ريوواَ رحمووه ا  تعووالىوقووال 
 لى بدعة مك رة، وبدعة غير مك ورة، وبدعوة كبيورة، وبدعوة صوبيرة، فوي ت واوت ل  يحكمها التكلي 

 ."يخ ى على أهل العلم
العلووم بك وور مووَ يبتوودعها، أو يعموول بهووا، كمووَ ينكوور البدعووة المك وورة، ولووابطها أَ ي تووي أهوول  أ.

 الديَ باللرورة معلوًما مَ
التووي ليسووت بك وور، أو  يصوومنهووا مووا هووو مووَ المعا، البدعووة غيوور المك وورة، وهووي بوود  الووذنوب ب.

 يختلل هل هي ك ر أم ل؟
 خوول منهووا بأصوول مووَ اللووروريات الخموو  فهووو كبيوورة، ومووالأالبدعووة الكبيوورة: كبووا ر البوود  مووا  ج.

 فهي صبيرة.
 .منها ما هو مكرو و البدعة الصبيرة،  د.

 ولقد قال محمد  براهيم داود  حاذة:" لقد قسم العلماق البدعة  لى قسميَ:
وو بدعوة مك ورة: وا وترط العلمواق فيهوا أَ يكووَ التك يور مت قًوا عليوه موَ قواعود جميوأ او موة، مثول 1

ًموا بالوديَ باللوطرار فهوذا تورد روايتوه باالجموا ، انكار المبتد  أمًرا متواتًرا موَ أموور ال ور  معلو 
أما  ذا لم ينكر هذ  اللرورات ال رعية وانلم  ليه الور  والتقووى فتقبول روايتوه عنود بعلوهم، أموا 

  ذا كاَ غير ور  وكاَ يستحل الكذب فترد روايته.
 يَ وهوول ووو بدعووة م سووقة: كبوود  الخوووارج والووروافض غيوور البوووة، وغيوورهم مووَ الطوا وول المخووال2

 (. 2السنة)
 كبلووووو صووووبرى فبدعووووة: لووووربيَ علووووى البدعووووة:"  رحمووووه ا  تعووووالىوقووووال االمووووام الووووذهبي 

 والووووور  الوووديَ موووأ وتوووابعيهم التوووابعيَ فوووي كثيوووور فهوووذا تحووورل، ول غلوووو بوووو كالت ووويأ أو الت ووويأ،
 .والصد 

                                                 
1
 و 17، ص3ج ن ار بَ عبد القادر رياَ،ل نعم  رح صحيح االمام مسلم/انظر  مداد الم ( (

  مخطوط. ،18ص     
2
 حيث البدعة/ الرواة الذيَ وثقهم االمام الذهبي في مي اَ العتدال وقد تكلم فيهم بعض النقاد مَ ( (

 .35و ص 37محمد  براهيم داود  حاذة الموصلي، صل     
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،  عنهمووارلووي ا   وعموور بكوور أبووي علووى والحووط فيووه، والبلووو الكاموول كووالرفض كبوورى، بدعووة ثووم
 .(1)كرامة ول بهم يحتا ل النو  فهذا ذلك،  لى والدعاق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 عثماَ بَ أحمد بَ محمد ا  عبد أبو الديَ  م / لالرجال نقد في العتدال مي اَانظر  ( (

 المعرفة دار: النا ر، البجاو  محمد علي: تحقي ، ( هو718: المتوفى ) الذهبي ا قدايحم بَ      
 .6و ص 9، ص1، جم 1563 و هو 1382 اوولى، الطبعة، لبناَ و بيروت والن ر، للطباعة      
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 المبحث الثالث
 وضوابط قبولها وردها رواية المبتدع

لقوود اختلوول أهوول الحووديث فووي روايووة المبتوود  أتقبوول أم تووردف فووذهب بعلووهم  لووى الوورد جملووة 
بوو  وك أو موراق عنودهم فوي  قود اسوتح  التوركوت صيًوف فهوم يوروَ أَ الرجول  ذا وقوأ فوي بدعوة ف

 . ذلكف ونه بذلك فقد  رط العدالة
 .(2)" اوهواق أهل مَ تسمعوا ل :"قال (0)الحسَ عَف

وذهووب بعووض أهوول الحووديث  لووى قبووول روايووة المبتوود  كوواَ رأًسووا فووي بدعتووه أو لووم يكووَ، 
 ًطا ل يعرل عنه الكذب.كانت روايته في بدعته أو لم تكَ ما دام حافًظا متقًنا لابوسواق 

يدووى ق لحووت  : (3)قوال علووي َ   ل يدحح وو يدٍ  بح َي : (4)سدووع  بحوودد     َ   عد مد َح  اتحوور كح : يدق ووول   (5)الووريحح وو َد  مد ووا  ردأحًسووا كد
يدوى قدوالد ،    لديحهدا يددحع و الحب دحعدة   ف ي وندأ   كديحولد »: يدحح وندأ   كديحولد  ب قدتدواددةد؟ تدصح َ   تدصح ويادد  أدب وي ب وابح ورد ودع   رد َ   مد  بحو
؟ يدى ودعددي  «ذدر  ًما يدحح يدى قدالد  ث مي ،  قدوح َح  هدذدا: يدحح بد  هدذدا تدردكد      .(6)كدث يًرا نداًسا تدردكد  الليرح

 مونهم غيور ، دوَ البدعوة  لوى الداعيوة عوَ الروايوة فمنعوا الداعية بيَ أخرى طا  ة وفرقت
 .مالك عَ أيلاً  ورو  َ،معي بَ ويحيى حنبل بَ وأحمد مهد  وابَ المبارك ابَ

 
 

                                                 
0
 بَ جابر مولى :ويقال ،ثابت بَ  يد مولى سعيد أبو ،البصر  يسار واسمه ،الحسَ أبي بَ الحسَهو (  (

 أم مولة خيرة وأمه ،اليسر أبي مولى :ويقال ،حديدة بَ عامر بَ قطبة بَ جميل مولى :ويقال ،ا  عبد     
 ، كاَ مَ أ به النا  بأصحاب رسول ا  و صلى ا  عليهسلم و عليه ا  صلى النبي  وج سلمة      
 ماعة في  مانه، مَ أ مة البصرةوسلم و وكاَ على كومه نور النبوة، وهو مَ أعوم أهل السنة والج      
 ة، في خوف ةاوم ع ر سنة رجب في ماتالمعروفيَ والم هوريَ على اختول اوعصار واومصار،       
 انظر حلية اوولياق وبي نعيم اوص هاني .سنة وثمانيَ ثماَ مَ نحو بَا وهوه ام بَ عبد الملك،       
 .59، ص6تهذيب الكمال للم   ج، و 131، ص2ج      

2
 .33، ص2، جلبَ أبي حاتم الرا  / والتعديل الجرح (  (

3
 .66المديني، سبقت ترجمته ص بَ عليهو   ( (

4
 بني مولى :يقال ،الحافظ ،اوحول ،البصر  سعيد أبو ،التميمي ،القطاَ فروس بَ سعيد بَ يحيىهو  (  (

 ق في دينه وعلمه ما ل يحصى عد ، وهو مَ، لقد أثنى عليه العلماولق عليه وحد لي  :ويقال ،تميم      
 انظر حلية اوولياق.  ةاوم وتسعيَ ثماَ سنة مات، أولها في  ةاوم ع ريَ ةنس ولدجهابذة أهل  مانه،       
 .325، ص31تهذيب الكمال للم   جو  ،381، ص8وبي نعيم اوص هاني ج      

9
 .66هو ابَ مهد  وقد سبقت ترجمته ص  ( (

6
 .8، ص1للعقيلي، ج/ الكبير اقاللع   ( (
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َ   قدالد  ق يلد  الحم بداردك   ابح و تدردكحتد  :لده   ود رد َد  عدمح ود ث   ع بديحدٍ  بح ت حد َح  ود و وت ودا  ي   ه  دوامٍ  عد يدٍ  (1)الديسح سدوع   ود
 ٍَ ف ود دداد   ؟ ف ي كدان وا وده مح ، ود َي  ":قدالد  ع  ًرا    َد  عدمح  .(2)"يددحع و كدا

يم  وقووال  ب وويإ الححد    بحوورداه  وودد  ق يوولد : (3)رح مد دحح َ   و  نحبدوولٍ  بحوو بحوود   أدبدووا يدووا: حد َح  سدووم عحتد  الليووه   عد وو ٍَ  أدب ووي م   قدطدوو
؟ يدةً  أدرد    لدمح " :قدالد  الحقدددر    لدوح ، دداع  َد  ود يدةً  كدا مدأح  لدمح  دداع  نحه   أدسح  .(1)"م 

بحد   قدالد  َ   عد مد َ   الريحح ثدة  " :مدهحد     بح مدل   لد  ثدود ل  ،  نحه م  عد  ي حح ل  ،  ب الحكدذ ب   الحم تيهدم   الريج   كدث ير   ودالريج 
ل  ،  ودالحبدلدط   الحودهحم   اح ب   ودردج   .(5)"ب دحعدةٍ    لدى يددحع و هدًوى صد

يدىقال و  َ   يدحح ٍَ  بح ي ا" :مدع  َح  كدتدبحت   مد بياد   عد َ   عد وهديحبٍ  بحو قدودح ، ص  بيواد   سدوم أد  ود َح  عد و ور   أدب وي م  َ   بدكح  بحو
َ   بدكحر   ودأدب و نداف أٍ  و   قدددر     نداف أٍ  بح نحه   يدرح ال ك   عد َ   مد يدى ق لحت   ،أدند ٍ  بح يدةٍ  ك ل   ف ي تدق ول   هدكدذدا: ل يدحح  لد  ،دداع 
تدب   يث ه   ي كح د  َح  حد َد     وياا أدوح  قدددر ياا كدا َد  أدوح  ،رداف ل  يحورد  كدوا َد  ذدل وكد  غد و دهحووداق   م  َح ، اوح و مي يدوة ؟ ود ه و م   لد  ":قدوالد  دداع 
تدوب   ونحه مح  ي كح َح    لي  عد َح  يدك ون ووا أد و مي َإ  م  ووامٍ    لديحوه   يدودحع و ودلد ، ذدل وكد  ب وه   ي ظدوو وت ودا  ي   كده  د يحور     الديسح َح ، ودغد و مي  يدووردى م 
 .(6)"  لديحه   يددحع و ودلد  الحقدددرد 

س   لد  مدد   ود َ   أدحح نحبدلٍ  بح تدب   حد َ   ي كح ئ   عد يحر ه مدا ودالحقدددر     الحم رحج  َح  ودغد ؟ أدهحل   م     ذدا ندعدومح : قدالد  اودهحوداق 
َح  لدمح  ث ر     لديحه ، يددحع و يدك  ي كح َد    ذدا فدأدميا ف يه ، الحكدومد  ود ًيا، كدا  .(4)" فدو دداع 

                                                 
1
 سنبر ا  عبد أبي واسم ،ه ام بَ معاذ والد ،البصر  بكر أبو، الدستوا ي ا  عبد أبي بَ ه امهو  ( (

 تجلب التي الثياب يبيأ كاَ ،اوهوا  كور مَ كورة ودستوا ،الجحدر  :وقيل ،وا ل بَ بكر مَ ،الربعي     
 انظر حلية اوولياق وبي .وما ة وخمسيَ أربأ سنة مات، الدستوا ي صاحب :له ويقال ، ليها فنسب فمنها     
 .219، ص31تهذيب الكمال للم   ج، و  278، ص6نعيم اوص هاني ج     

2
 .127الك اية في علم الرواية/ للخطيب الببداد ، ص ( (

3
 ثماَ سنة في ولد ،الحربي  سحا  أبو ،ديسم بَ ا  عبد بَ ب ير بَ  براهيم بَ  سحا  بَ  براهيمهو  ( (

 بكل عالم مصنل مام  ،وورعه وعلمه  هد  في حنبل بَ بأحمد يقا  وكاَ  ماما كاَ، وما ة وتسعيَ     
 بقيَ لثماَ الثوثاق يوم ودفَ ،الحجة ذ  مَ بقيَ لتسأ االثنيَ يوم بببداد مات ،علم كل في بار   يق     
 باب  ار  في القالي يعقوب بَ يوسل عليه وصلى ،يَوما ت وثمانيَ خم  سنة الحجة ذ  مَ     
 انظر تاري  .ا  رحمه بيته في ودفَ ،ووحل مطر عقب في ايومً  وكاَ ،اجدً  اكثيرً  الجمأ وكاَ ،اونبار     
  .396، ص13ج ، وسير أعوم النبوق للذهبي 27، ص6ببداد للخطيب الببداد  ج     

1
 .127المرجأ الساب ، ص ( (

9
 .8، ص1للعقيلي، ج/ الكبير لع اقال ( (

6
 .127الك اية في علم الرواية/ للخطيب الببداد ، ص ( (

7
  ال افعي الببو  ال راق بَ محمد بَ مسعود بَ الحسيَ محمد أبو السنة، محييل/ السنة  رح ( (

 و سومياال المكتب: النا ر، ال اويب  هير محمدو  اورنموط  عيب: تحقي ، ( هو916: المتوفى )     
 .291ص و 218ص ،1، جم1583 و هو1113 الثانية، الطبعة، بيروت دم  ،     
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ل يإ و  َ   قدالد عد َ   بح سد َ   الححد َد  عحن ييد  الليه   ل عدبحد   ق لحت  :  دق ي ٍ  بح َد  سدوم عحتد : الحم بداردك   ابح و و م  ور  َ   عدمح  بحو
يحرد    ت سدم ي ودأدنحتد  ت سدم يه   لد  فدل مد : ق لحت  ، كدثحردةً  أد ح ، هدكدذدا ب يدد     فدقدالد  ع بديحٍد؟ َد  غد و َي  :قدوالد  الحقدددر ييوة ؟ م  د  هدوذدا و 
َد   .(1)ردأحًسا كدا

دد  قدالد أدب وو  َ   دداو  ا لديحمد د حعدث   َ  بح  س  تدان يإ  اوح سح مددد  ق لحت   :الس ج  دحح َ   و  نحبدلٍ  بح تدب  : حد َ   ي كح ؟ عد  الحقدددر   
َح  لدمح    ذدا" :قدالد  ًيا يدك    .(2)"دداع 

ال ووك  قووال و  َ   مد ووذ   لد :" أدندوو ٍ  بحوو يث   ي محخد وود  َح  صوولى ا  عليووه وسوولم النيب ووي   حد وو وواح ب   م   هدووًوى، صد
َح  ودل هدودا  ،   لدى النيا د  يددحع و يث   ف ي يدكحذ ب   كدذيابٍ  م  د  ، حد َح  النيا   َح  تدتيه م ه   لد  ك نحتد  ودا   لدوى يدكحذ بد  ب أد  عد
 .(3)" صلى ا  عليه وسلم النيب ي  

بحوود   قدووالد و  َ   عد مد َح " :مدهحوود   بحووَ الووريحح وو لدوومح  ردأحًيووا  ردأد  مد وولد    لديحووه   يدوودح    ود ت م  َح ، احح وو مد ووا أحًيووارد  ردأدى ود ددعد  فدقدوود     لديحووه   ود
تدحد ي  كد  اسح  .(1)" التيرح

 يرمووَ وكوانوا غيرهموا وذكور  يد بَ وثور الحصيَ بَ داود عَ رويت مالك كيل س لو 
 .(9)كذبة يكذبوا أَ مَ عليهم أسهل اورض  لى السماق مَ يخروا وَ كانوا :فقال ؟بالقدر

وودد  وسووأل مد َد  أدحح نحبدوولٍ  بحوو تدووب  : حد وو أدي كح ووئ   َ  عد تدووب   ندعدوومح " :قدووالد  ؟ودالحقدووددر     الحم رحج  نحووه   ي كح َح  لدوومح    ذح  عد  يدك وو
ًيا  .(6)" دداع 

 ولقد كاَ ا تراط جمهور أهل الحديث لرواية المبتد  أَ ل تكَو في بدعته مَ باب الحتياط.
يب   قدالد  ط  ا ": رحمه ا  تعالىالببداد   الحخد ندع وا   نيمد َح  مد تدبد  أد َ   ي كح اة   عد ًفا الدإعد وح َح  خد لده م   أد م  ودة   تدحح  الديعح
يب   ،الحب دحعدة     لدى لدى ف يهدا ودالتيرحغ  أ   عد س ن هدا مدا ودلح  .(7)"ي حد

 فلنووا صوودو ، لكنووه جلوود،  وويعي الكوووفي تبلووب بووَ أبوواَ:  رحمووه ا  تعووالىقووال الووذهبي و 
 كيوول: يقووول أَ فلقا وولف حوواتم وأبووو ،معوويَ وابووَ حنبوول، بووَ أحموود وثقووه وقوود، بدعتووه وعليووه صوودقه
 وجوابوه بدعوة؟ صواحب هوو موَ عودل يكووَ فكيول واالتقواَ؟ العدالوة الثقة وحد مبتد  توثي  ساغ
 كثيور فهذا ل،يتحر  ول غلو بو كالت يأ أو الت يأ، كبلو صبرى فبدعة: لربيَ على البدعة أَ
  مَ جملة لذهب هملق ثحدي رد فلوف والصد  والور  الديَ مأ وتابعيهم التابعيَ في

                                                 
1
 .127الك اية في علم الرواية/ للخطيب الببداد ، ص ( (

2
 .128المرجأ الساب ، ص ( (

3
 .291، ص1، جللببو / السنة  رح ( (

1
 .126الك اية في علم الرواية/ للخطيب الببداد ، ص ( (

9
 .32، ص2، جلبَ حجر/ بالتهذي تهذيب(  (

6
 .128الك اية في علم الرواية/ للخطيب الببداد ، ص ( (

7
 .128المرجأ الساب ، ص ( (
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 أبووي علووى والحووط فيووه، والبلوو الكاموول كووالرفض كبوورى، بدعووة ثوم، بينووة م سوودة وهووذ  النبويووة، ااثوار
 .(1)كرامة ول بهم يحتا ل النو  فهذا ذلك،  لى والدعاق عنهما، ا  رلي وعمر بكر

 فوي تكلوم موَ هوو وعرفهم السلل  ماَ في البالي ال يعي ":وقال الذهبي رحمه ا  تعالى
 والبوالي، لسبهم وتعرض عنه، ا  رلي عليا حارب ممَ وطا  ة ومعاوية وطلحة وال بير عثماَ

 ولوم معثور لوال فهوذا أيلوًا، ال ويخيَ موَ ويتبورأ السوادة، هوملق يك ور الوذ  هوو وعرفنوا  ماننوا في
 .(2)" منهما أفلل عليا يعتقد قد بل أصو، لل يخيَ يعرض تبلب بَ أباَ يكَ

كدوذدل كد :" االمام الببو  رحموه ا  تعوالى وقال تدلد  ووا ود ودايدوة   ف وي اخح وة ، ر  عد ، ودأدهحول   الحم بحتدد   اودهحووداق 
ثدر   فدقدب لدهدا ، أدهحل   أدكح يث  د  َد  ف يهدا كدان وا   ذدا الححد ق ي اد  ديثد  فدقددح  ، صد ميد   حد َ    م حد يلد  بح مداع  َح  ،   سح و بيواد   عد َ   عد  بحو

ن ووي   يدعحق وووبد  وداج  َد  ، الري ووا كد ووود   ود مي َ   م حد ا د  بحوو ووحد َ      سح ووو ووةد  بح يحمد وووديثدندا:  يدق ووول   ، خ  د وود و    حد ودايدت وووه   ف ووي  الصي  ر 
ووتيهدم   ين ووه   ف ووي الحم  بيوواد   د  َ   عد ووتداي ، يدعحق وووبد  بحوو ووار  إ  أديحًلووا وداحح يح   ف ووي الحب خد ووح  وود   الصي مي َ   ب م حد  ،اودلحهدووان ي     يدووادٍ  بحوو
ر ي    َ   ودحد َد  بح ا ، ع ثحمد ب ي  قدد   الريحد تدهدرد  ود ا ا ح نحه مد ب   عد ، وداتي دو د  ،(3)النيصح وار  إ ول م   الحب خد م سح لدوى ود واج   عد ت جد  الحح
يدةد  ب أدب ي ميد   م عداو  َ   م حد ا  مٍ  بح ، حد ر ير  َ   الليه   ودع بديحد   اللي قدد   م وسدى، بح تدهدرد  ود ا ا ح نحه مد  .(4)"ب ل وإ الح  عد

 :المبتد  رواية حكم:" (9)وقال ال ي  المحدث محمود الطحاَ و ح ظه ا  تعالى و 
 .روايته ترد: مك رة بدعته كانت  َ -أ

َ -ب  :ب رطيَ تقبل روايته أَ الجمهور عليه الذ  فالصحيح: م سقة بدعته كانت وا 
 .بدعته  لى داعية يكوَ أل -1
 .بدعته يروج ما يرو  وأل -2

اح ب   ه ود  الحم بحتدد    : (6)ال اهد  ا  ثناق حافظ وقال ت قداد   ف ي ب دحعدةٍ  صد عح  .العدمدل   ف ي أو ال 
ه   لدم ب مدا     التيعدبإد   ه يد : ودالب دحعدة   ت قداد   أنيهدا أو، ا    يد حردعح ولٍ  في اعح ٍَ  عدمد ي   ب أنيوه   م عدويي َح   دورحع  و  م 

يحوووث   ووووردة ،ودال ال يوووكحل   حد وووبدب   صإ سد ذدر يعدوووة   ا     لوووى ل لتيقدووورإب   ود ووور   ود ، ل ألدجح وووأد  ودالثيووووداب  َي  مد  يدووور دح  لدووومح  ال يووورح د  أ
ه   ردًة، ب تد حر يع  وح باً  ب َّثحبدات ه   ودلد  ص  ثدوداباً  تدقدرإ لى وده ي، ود َ   عد يح  :ندوعد

تدلح  م   اليت ي وه ي: م كد  ردة   -1 ، تدسح ود  الك  حرد ب هدا ايدة  ور  اح  ددة   صد د وح لى مدرح طحود    عد  .اال 
 

                                                 
1
 .6و ص 9، ص1للذهبي، ج/ الرجال نقد في العتدال مي اَانظر  ( (

2
 .6و ص 9، ص1المرجأ الساب ، ج ( (

3
ليّ  ببض الّنصب ( ( يم عد تدقحد  لديحه   غدير  ود  ،1/ لبَ حجر، جالبخار  صحيح  رح ر البا فتح. انظر عد

 .195ص     
1
 .291، ص1، جللببو / السنة  رح ( (

9
 .191و ص 193ص لمحمود الطحاَ،/ الحديث مصطلح تيسير ( (

6
 ، بدَو دار طبأ، ول تاري  طبعة.5، صال اهد  ا  ثناق حافظل/ الرسول حديث مصطلح في ال صول ( (
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تدلح  م   اليت ي وه ي: م  دس قدة   -2 ودايدة   ال  سح د، تدسح ب هدا ور  اح  قحب ولدة   صد َ   مد طديح  :ب  درح
َح  َد  لي  أ ياً  يدك و ت ه    لى دداع  َح ، ب دحعد َد  لي  وب أ ودايدت ه   تدك و ي د   م ميا ر  تده   ي مد  .ب دحعد

 ذا كاَ الداعية  لى بدعة أميًنا، وعورل  ": رحمه ا  تعالى يخنا الدكتور ن ار رياَ قال 
صدقه، يقبل حديثه، على سبيل النتقواق موَ روايتوه، ل علوى سوبيل الروايوة لوه مطلقًوا، ويودل علوى 

 .(1)"هذا صنيأ او مة رحمة ا  تعالى عليهم
ووديثدندا  وويخه أحموود بووَ حنبوول، قووال عووَفقوود روى االمووام مسوولم  نحبدووٍل، حد َ  حد وود  بحوو مد ووديثدن ي أدحح : حد

َح قدويح ٍ  و ال وٍد، عد َ  أدب وي خد يلد بحو مدع  َح   سح ديثدندا   عحبدة ، عد عح دٍر، حد َ  جد ميد  بح َ  الحعدواص  (2)م حد و بحو ور  َح عدمح و ، عد
هدووارً  ووليمد ج  سد لديحووه  ود ووليى ا   عد : سدووم عحت  ردس ووولد ا   صد َي نلد رلووي ا  عنووه قدووالد :" أدلد    وور  يدق ووول  يحوورد س  ا غد
" َد ن ي م  ال ح  الحم مح ل ي يد ا   ودصد ل يداقد،   نيمدا ود ًنا( لديحس وا ل ي ب أدوح  .(3)أدب ي )يدعحن ي: ف ود

ينببووي أَ يوحووظ هنووا أَ الحووديث مووَ  : رحمووه ا  تعووالى وويخنا الوودكتور نوو ار ريوواَ قووال 
، ومسوولم، وهووو حووديث يميوود مخووال ي علووي (5)والبخووار ، (1)َ حنبوولروايووة او مووة الثوثووة، أحموود بوو

كواَ قووي  بووَ و قووي  بوَ أبووي حووا م، ، أو بلبووة أخورى، يميوود النواصووب، وموَ رواتووه رلوي ا  عنووه
 .(6)أبي حا م عثمانًيا " وحديثه هذا ينتصر لمذهبه

 .(4)اعثمانيً  حا م أبي بَ قي  كاَ :قال خالد أبي بَ  سماعيل عَو 
 مام مسلم في صحيحهوأخرج اال

بدووردأد النيسدوومدةد،   نيووه  لدعدهحوو بيووةد، ود : وداليووذ   فدلدوو د الححد ل ووي  : قدووالد عد ر  قدووالد َح    وو َ  ثداب ووٍت، عد وو وود    بح َح عد وو د  عد
، ودلد ي بح   َ م  بين ي   لي م مح َح لد ي ح  ، أد ليمد   لديي سد لديحه  ود ليى ا   عد ن ي   لي م نداف    النيب ي  اوح م ي  صد  .(8)ب لد

 انظر  لى صنيأ مسلم، وصنيأ  ": رحمه ا  تعالى يخنا الدكتور ن ار رياَ قال 
                                                 

1
 ، مخطوط. 29، ص3مام مسلم/ لن ار بَ عبد القادر رياَ، ج مداد المنعم  رح صحيح اال ( (

2
 ، انظر تهذيب الكمال/ للم  ،وتسعيَ سبأ سنة مات، عول  بَ حصيَ واسمههو قي  بَ أبي حا م،  ( (

 .11، ص21ج     
3
 م(  أخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: االيماَ، باب: موالة المممنيَ ومقاطعة غيره(

 . 316والبراقة منهم، حديث رقم:      
1
 (  أخرجه االمام أحمد في مسند ، كتاب: مسند ال امييَ، بقية حديث عمرو بَ العاص، حديث رقم:(

     17136  . 
9
 (  أخرجه االمام البخار  رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: اودب، باب: تبل الرحم ببولها، حديث رقم:(

     9931 . 
6
 ، مخطوط. 26، ص3انظر  مداد المنعم  رح صحيح االمام مسلم/ المملل ن ار بَ عبد القادر رياَ، ج ( (

 .169، ص15تاري  دم  / لبَ عساكر، ج  ((4
8
 (  أخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: االيماَ، باب: الدليل على أَ حب اونصار(

 . 113وعلي مَ االيماَ، حديث رقم:      
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 ، (1)او مة الذيَ رووا هذا الحديث قبله، ومَ  اركه في  خراجه، كاالمام أحمد في مسند 
يثووه مووا ع وورل وغيوورهم، وأيقووَ أَ المبتوود  الداعيووة ي نتقووى مووَ حد (3)والنسووا ي (2)والترمووذ 

فيه صدقه، فعد  بَ ثابت  مام ال يعة وقاصهم، قال ابَ معيَ:  يعي م ورط، وقوال الودارقطني: 
 .(9،)(1)"كاَ غالًيا في الت يأ

 (.6)وقاصهم ال يعة مسجد  مام وكاَ صدو  :حاتم أبو وقال
يهم، الخوصوة: أَ او موة رحموة ا  علوو ":ور نو ار ريواَ رحموه ا  تعوالى ويخنا الودكتقوال 

 كانوا يخرجوَ حديث مَ عرل بالصد  مَ المبتدعة، ولو كاَ حديثه مميًدا بدعته، 
نما هو النتقاقول يخرجوَ لمبتد  ك لي رو   .(7)ايته، وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 ،195، ص31، ج18976، وحديث رقم: 18911(  أخرجه االمام أحمد في مسند ، حديث رقم: (

    .911وص     
2
 (  أخرجه الترمذ  في سننه، كتاب: المناقب عَ رسول ا  صلى ا  عليه وسلم، باب: مناقب علي بَ أبي(

 فلل اونصار وقريب، حديث ، وباب: في 613، ص9، ج3736طالب رلي ا  عنه، حديث رقم:      
 .712، ص9، ج3511رقم:      

3
 ، وحديث9118(  أخرجه النسا ي في سننه، كتاب: االيماَ و را عه، باب: عومة االيماَ، حديث رقم: (

 .9122رقم:      
1
 .921، ص15ج / للم  ،انظر: تهذيب الكمال ( (

9
 ، مخطوط. 26، ص3القادر رياَ، ج مداد المنعم  رح صحيح االمام مسلم/ لن ار بَ عبد  ( (

6
 .7، ص2ج ،الجرح والتعديل/ لبَ أبي حاتم الرا   انظر: ( (

7
 ، مخطوط. 26، ص3 مداد المنعم  رح صحيح االمام مسلم/ لن ار بَ عبد القادر رياَ، ج ( (
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 المبحث الرابع
 للرواة والتعريف بهاالمنسوبة العقدية أشهر البدع 

َ جهوة اللبوة و ورحها بوذكر بصودد التعريول بالبدعوة مو لوي  فوي هوذا المبحوث َ الباحوث 
ثبت ذكرهوا عنود ولكَ الباحوث سويفي هذا المبحث،  فهذا لي  غرض الباحثما خال ت به ال ر ، 

 أهل الحديث وتعري هم الصطوحي لها على وجه مَ االيجا  والختصار. 
 :  بدعتا التشيع والرفض:ـأو م

 وتقديموه ي رلوي ا  عنوهلوع محبيوة الت ويأ:"  رحموه ا  تعوالىقال ابَ حجور العسوقوني 
ي طلوو  ،ت وويعه ف ووي غووال فده وود رلووي ا  عنهمووا  ودعموور بكوور أبوي علووى قدمووه فدمووَ فالصووحابة علوى  ود
لديحه   ي عد ور يح أدو السوب ذدل وك   لدى انلال فدَّ َ فف يعي ودا  لي  ،رداف ل   ،الوريفحض ف وي فبوال بوالببض التيصح
تقد ودا  َ عدة اعح ، ولقود ظهورت فوي  موَ االموام علوي حتوى أصوبحت (1)البلو ف ي فأ د الدإنحيدا   لدى الّرجح

 .(2)ت كل طا  ة كبيرة لها عقا دها المستقلة ومناهجها المتمي ة
وويإأوأمووا :"  رحمووه ا  تعووالىقووال ابووَ حجوور العسووقوني  َد    ذا أدنووه قوودمندا فقوود التي د ووا  الووراو  كد

ذ ثدبت دخح ددداق اوح يمدا لد  يلّر    لد  وداوح يدة يكَ  ذا س   .(3)" ردأحيه   لدى دداع 
 بدعة القدرية:ـثانيما: 

وووود فعووول ال يووورّ  أدَ يووو حعم موووَ القدريوووة:"  رحموووه ا  تعوووالىقوووال ابوووَ حجووور العسوووقوني   العدبح
 .(1)ودحد 
 :ـبدعة السبئيةثالثما: 

السووب ية فرقووة لووالة تنسوووب  لووى عبوود ا  بوووَ سووبأ اليهووود  موووَ مباد هووا البيبووة، الرجعوووة، 
 . (5)صية، وألوهية علي بالم اركةالو 

 :ـبدعة اإلرجاءرابعما: 
ير ب مدعحنوى االرجواق:"  رحموه ا  تعوالىقال ابوَ حجور العسوقوني  نحودهم وده وود  ،التيوأحخ   علوى ع 

  َ يح نحه م فقسمد ير ب ه   أدردادد  مَ م  ل تدأحخ  وددى تصوويب ف وي الحكوم ف وي القدووح َ     حح  بعود اتقواتلو  الليوذيَ الطيوا   دتديح

                                                 
1
 .195، ص1، جلبَ حجر/ البخار  صحيح  رح البار  فتح  ( (

2
 محمدلالذهبي في مي اَ العتدال وقد تكلم فيهم بعض النقاد مَ حيث البدعة/ الرواة الذيَ وثقهم االمام  ( (

 .12ص  براهيم داود  حاذة الموصلي،     
3
 .111، ص1، جلبَ حجر/ البخار  صحيح  رح البار  فتحانظر   ( (

1
 .195، ص1، جالمرجأ الساب   ( (

9
 محمدلوقد تكلم فيهم بعض النقاد مَ حيث البدعة/ الرواة الذيَ وثقهم االمام الذهبي في مي اَ العتدال  ( (

 .12ص  براهيم داود  حاذة الموصلي،     
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نحه م ،ع ثحمداَ م  ير أدردادد  مَ ود ل تدوأحخ  تورك الحكدبدوا  ر أدتدوى موَ علوى الحكوم ف وي القدووح َد فبالنيوار الح دوردا  ض ود  و 
يمداَ نحدهم االح  قحردار ع   (.1)ذدل ك مدأد  الحعدمدل يلر ودلد  ،والعتقاد االح 

 (2)َاالرجاق هو تأخير العمل عَ االيما وقال محمد  حاذة الموصلي:
 بدعة الجهمية:ـخامسما: 

وو دات يدنح  ووي مووَ الجهميووة:"  رحمووه ا  تعووالىقووال ابووَ حجوور العسووقوني   اليت ووي تدعدووالدى ا  ص 
يدق ول ،ودالّسنة الحكتاب أثبتها ل و  الحق رحنَ   َ :ود   .(3)مدخح

 بدعة الحشوية:ـسادسما: 
وهوووم يقولوووَو بقووودم الحووورول الح وووية هوووم الوووذيَ تمسوووكوا بوووالظواهر وذهبووووا  لوووى التجسووويم، 

 .(4)واوصوات، وبأَ التووة قديمة وااليماَ والروح قديم
 بدعة النصب:ـسابعما: 
ليّ  ببض الّنصب يم عد تدقحد  لديحه   غدير  ود  .(9)عد

 بصووود  م وووهورا يكووووَ بالنصوووب يوصووول موووَ أكثووور:"  رحموووه ا  تعوووالىوقوووال ابوووَ حجووور 
 فوووي يتوووور  ول كووواذب غوووالبهم فوووََّ بوووالرفض يوصووول موووَ بخوووول الديانوووة بوووأمور والتمسوووك اللهجوووة
 عليوه أعواَ كواَ أو عثمواَ قتول عنوه ا  رلوي عليا أَ اعتقدوا الناصبة أَ فيه واوصل االخبار
  حروب في أقاربه قتلت مَ منهم أَ ذلك  لى انلال ثم ب عمهم ديانة له ببلهم فكاَ
 .(6)" علي

 بدعة الفوسفة:ـثامنما: 
ت علوويهم ال ووعاب فوقعوووا فووي بوومرة االلحوواد تحووت وطووأة اودلووة ال وسوو ة هووم الووذيَ اختلطوو

 .(4)ال اسدة
 

                                                 
1
 .195، ص1، جلبَ حجر/ البخار  صحيح  رح البار  فتح  ( (

2
 الرواة الذيَ وثقهم االمام الذهبي في مي اَ العتدال وقد تكلم فيهم بعض النقاد مَ حيث البدعة/ محمد ( (

 .13ص د  حاذة الموصلي، براهيم داو      
3
 .195، ص1، جلبَ حجر/ البخار  صحيح  رح البار  فتح  ( (

1
 محمدلالرواة الذيَ وثقهم االمام الذهبي في مي اَ العتدال وقد تكلم فيهم بعض النقاد مَ حيث البدعة/  ( (

 .13ص  براهيم داود  حاذة الموصلي،     
9
 .195، ص1، جحجر لبَ/ البخار  صحيح  رح البار  فتح  ( (

6
 .198، ص8، جلبَ حجر/ التهذيب تهذيب(  (

7
 محمدلالرواة الذيَ وثقهم االمام الذهبي في مي اَ العتدال وقد تكلم فيهم بعض النقاد مَ حيث البدعة/  ( (

 .13ص  براهيم داود  حاذة الموصلي،     
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 بدعة الخوارج:ـتاسعما: 
وا اليووذيَ الخوووارج:"  رحمووه ا  تعووالىقووال ابووَ حجوور العسووقوني  لوويّ  علووى أدنحكدوور  ك وويم عد  التيحح

نحه   وتبرقوا مَ م  ذريته ع ثحمداَ ود نحه م وةالب فهم تك يرهم أطحلق وا فدَّ َ وقاتلوهم ود   .(1)م 
 بدعة اإلباضية:ـعاشرما: 

  .(3)أباض بَ ا  عبد أدتبدا ، وهم (2)فرقة مَ الخوارج :االبالية
 بدعة القعدية:ـالحادي عشر: 
وج ي ينوَ اليذيَ :القعدية د  مية على الحخ ر   .(1)ذدل ك يبا روَ ودلد  اوح
 بدعة الوقف:ـالثاني عشر: 

ل ووو  يدق ووول لد  مووَ الحق وورحنَ ف ووي الواقوول:"  ه ا  تعووالىرحمووقووال ابووَ حجوور العسووقوني   ودلد  مدخح
 .(9)بمخلو  لديح د 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .195، ص1، جلبَ حجر/ البخار  صحيح  رح البار  فتح  ( (

2
 محمدلالرواة الذيَ وثقهم االمام الذهبي في مي اَ العتدال وقد تكلم فيهم بعض النقاد مَ حيث البدعة/  ( (

 .13ص  براهيم داود  حاذة الموصلي،     
3
 .195، ص1، جلبَ حجر/ البخار  صحيح  رح البار  فتح  ( (

1
 يَ وثقهم االمام الذهبي فيالرواة الذ، و  195، ص1، جلبَ حجر/ البخار  صحيح  رح البار  فتح ( (

 محمد  براهيم داود  حاذة الموصلي،لمي اَ العتدال وقد تكلم فيهم بعض النقاد مَ حيث البدعة/      
 .13ص     

9
 .195، ص1، جلبَ حجر/ البخار  صحيح  رح البار  فتح  ( (
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 المبحث الخامي
 الحديث في التعامل مع أهل البدع منهج أهل

ف فووو بتدعووةد  ل منكووريَالم لقوود كوواَ أهوول الحووديث رمو  أهوول السوونة والجماعووة ل يلقوووَ
 أو كثيووًرا حقًووا أو بوواطًو، وكووانوا يحووذروَ مووَ البوود  وأهلهووا أ وود اق كوواَ قلوويًو كومهووم سووو  يسوومعوَ
 التحذير.

بسمعه  لى صاحب بدعة وهو يعلم أنوه صواحب بدعوة  : مَ أصبى(1)قال س ياَ الثور 
 .(2)خرج مَ عصمة ا ، ووكل  لى ن سه

 . (3): مَ سمأ بدعة فو يحكها لجلسا ه ل يلقيها في قلوبهمأيًلاوقال 
يوورَو أَ بقولووه: أكثور أ مووة السوولل علوى هووذا التحووذير، علووى ذلووك  رحمووه ا  تعوالى يوعقوب الووذهب

 .(1)خطافة" القلوب لعي ة، وال إبده
سووو ياَ الثوووور :" البدعوووة أحوووب  لوووى  بلوووي  موووَ المعصوووية، المعصوووية يتووواب منهوووا، وقوووال 

 (.9)والبدعة ل يتاب منها "
أمووًرا فووو راد  تعووالىأَ ي وواق ا  يعنووي أَ صوواحب البدعووة ل يوفوو  للتوبووة مووَ بدعتووه  ل 

ومر  ول معقب، وَ صاحب البدعة يرى ن سه على الح  وهو ل يعلم أنوه علوى الباطول، ويعتقود 
 في بدعته أنها قربة، وهو ل يدر  أنها مهلكة، فكيل يتوب منها وهذا حاله وهذ  حقيقته.

 .(6)طري ، فخذ في غير "ولذلك كاَ يحيى بَ أبي كثير يقول:"  ذا رأيتد المبتد د في 
قوال سو ياَ:"  نوي ودعوو للسولطاَ، وأدعوو وصوحاب اوهوواق، ولكوَ ل أسوتطيأ أَ أذكور  ل مووا و 

 .(7)"فيهم
، قيوول لووه: مووا يبكيووك؟ قووال: مووررت علووى قوودر ، فووي مرلووه (8)ولمووا بكووى سووليماَ التيمووي
                                                 

1
 مَ هذ  الرسالة. 16(   سبقت ترجمته ص(

2
 .31، ص7اق/ وبي نعيم اوص هاني، ج(   حلية اوولياق وطبقات اوص ي(

3
 .31، ص7(   المرجأ الساب ، ج(

(
4

 .261، ص7/ للذهبي، جسير أعوم النبوق      (

9
 و  216، ص1،  رح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/لولكا ي ج1815(   مسند ابَ الجعد، أثر رقم: (

 . 26، ص7ياق/ وبي نعيم اوص هاني، ج، حلية اوولياق وطبقات اوص  238، أثر رقم: 217ص      
(

6
 .25، ص6/ للذهبي، جسير أعوم النبوق      (

7
 .1511(   مسند ابَ الجعد/ أثر رقم: (

8
  ،البصر  مولهم ،القيسي طرخاَ بَ سليماَ المعتمر أبو االسوم  ي  االمام الحافظ التيمي سليماَهو (   (

 عَ حدث  ذا كاَتعالى، و   النا   أخول ومَ النا ، أصد َ ، كاَ مفيهم ن ل بل تيميا يكَ لم      
 ويصلي يوما وي طر يوما يصوم سنة أربعيَ مكث ،لونه تبير وسلم ونله عليه ا  صلى ا  رسول     
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 .(1)فسلمت عليه، فأخال الحساب عليه
يإ البصر  ا  وكاَ أبو الجو اق أو  بَ عبد بدع  َ أجوال  الخنوا ير أحوب و يقول:" (2)الري
 .(3) لي مَ أَ أجال  أحًدا مَ أهل اوهواق

َ  المبارك رحمه ا  عبدوقال   .(1):"  ياك أَ تجل  مأ صاحب بدعة"ا  ب
ياك  ،قال:"  ياك واوهواق ،أوصني ،: يا أبا عبد ا الثور  قال رجل لس ياَو   والخصومة، وا 

  (.9)اَ "والسلط
:"  يوواكم أَ تجلسوووا  لووى أهوول البوود ، بقولووه وهووو مووا يحووذرنا منووه  بووراهيم الحربووي رحمووه ا 

 .(6)"َ الرجل  ذا أقبل ببدعة لي  ي لحفَّ
 .(7)" جل بدعًة،  ل س ل بد الور د ما ابتد  ر  :"قال االمام اوو اعيو 

صواحب بدعوة،  فرجلويَ:" المسلموَ كلهم عنودنا علوى حالوة حسونة  ل الثور قال س ياَ و 
 (.8)أو صاحب سلطاَ "

قال االمام ال افعي: كاَ االمام مالك  ذا جاق  بعض أهول اوهوواق، قوال: أموا  نوي علوى و 
 .(5)بينة مَ ديني، وأما أنت، ف اك، اذهب  لى  اك مثلك فخاصمه

 
 
 

                                                                                                                                            

 ذ  في، مات وعالمها البصرة عابد وكاَ، سنة وتسعيَ سبعا وعاب الع اق بولوق ال جر صوة      
 ، وتذكرة 9، ص12انظر تهذيب الكمال للم   ج .تعالى ا  رحمه وما ة وأربعيَ ثثو سنة القعدة      
 .113، ص1الح اظ للذهبي ج      

(
1

 .211، ص6/ للذهبي، جسير أعوم النبوق     (

(
2

 ع رة اثنتي عبا  بَا صحب قد وكاَ، البصر  ،الجو اق أبو ،الربعي خالد بَ ا  عبد بَ و هو أ   (
 . انظر التاري  الكبيرالجماجم معركة في وثمانيَ ثوث سنة قتل، قط يكذب لم ،فالًو  اعابدً  كاَو  ،سنة      
.12، ص1، والثقات لبَ حباَ ج 16، ص2للبخار  ج      

(
3

 .78، ص3وطبقات اوص ياق/ وبي نعيم اوص هاني، ج حلية اوولياق    (

(
4

 .355، ص8/ للذهبي، جسير أعوم النبوق    (

9
 ، وحلية اوولياق 291، أثر رقم: 191، ص1 رح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/لولكا ي، ج  ((

 .28، ص7وطبقات اوص ياق/ وبي نعيم اوص هاني، ج     
(

6
 .398، ص13/ للذهبي، جسير أعوم النبوق    (

(
4

 .129، ص7المرجأ الساب ، ج    (

8
 .299، أثر رقم: 221، ص1لولكا ي، ج (   رح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/(
(

9
 .319، ص6/ للذهبي، جسير أعوم النبوق    (
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 .(2)مأ صاحب بدعة، لم يعط الحكمة مَ جل  :"(1)قال ال ليل بَ عياضو 
َد ي يد الكوعيي  اوو اعي   ولقي االمام   َح يمد يد   ليه وقال:  فمد (3)ثوًرا ب يد   ليه، فأبى اوو اعي أ

 ونه كاَ يرى رأ  القدر. (1)الديَ" يا ثور، لو كانت الدنيا، لكانت المقاربة، ولكنه
وصوونيأ اوو اعووي هنووا، صوونيأ  مووام يقتوودى بووه، ويوومثر فعلووه، ولووذلك يجووب علووى مووَ ي ووردى 

 .كدان ه ، أَ يجعل بينه وبيَ أهل اوهواق وقاية وخندًقا، ل يصل  ليهم ول يصلوَ  ليهالديَ مد  ف ي
ورد عليووه أا  عنووه وقوود جعلووت  يسوووم رلووقووال ابووَ القوويم رحمووه ا : قووال لووي  ووي  االو 

 ،ل بهووا يوورادات وال ووبهات مثوول السوو نجة فيت ووربها فووو ينلووح تجعوول قلبووك لإل  يوورادا بعوود  يووراد: ل
ويوودفعها  ،جعلووه كال جاجووة المصوومتة تموور ال ووبهات بظاهرهووا ول تسووتقر فيهووا فيراهووا بصوو ا هولكووَ ا

ل ف ،بصوبته  .(5) ربت قلبك كل  بهة تمر عليها صار مقرا لل بهاتأذا َّوا 
ي: يوا أبوا بكور، أسوألك عوَ كلموة؟ فوولى ان  يد ت  خح وقال رجل موَ أصوحاب اوهوواق ويووب السيو

 ي ر بدينه مَ البد  وال تَ. (6) نصل كلمةوهو يقول: ول نصل كلمة، ول
ا  بووَ أحموود: ل وومد لدوومح تكتووب عووَ علووي بووَ الجعوود؟ قووال أبووو جع وور العقيلووي: قلووت لعبوودو 

(7) 
 .(8)عنه أنه يتناول الصحابة"قال: نهاني أبي أَ أذهب  ليه، وكاَ يبلبه 

 
 

                                                 

(
1

 ،المرو   ،الخراساني ،اليربوعي ثم ،التميمي ،علي أبو ،ب ر بَ مسعود بَ عياض بَ فليلهو  (
 عرول، م هور بالور  وال هد والتقوى والبكاق والخ ية وبه يلرب المثل في ذلك، وهو علم مال اهد     
 . انظر تاري  دم   لبَ عساكروما ة وثمانيَ ست سنة ماتعلى اختول اوعصار واومصار،      
 .281، ص23، وتهذيب الكمال للم   ج 379، ص18ج     

(
2

 .139، ص8/ للذهبي، جسير أعوم النبوق   (

(
3

 سنة مات ،سنة سبعَو تما يوم له كاَ ،قدريا وكاَ ،ال امي ي،الكوع ،خالد أبو ،ي يد بَ ثورهو   (
 ، والثقات لبَ حباَ 181، ص2انظر التاري  الكبير للبخار  ج .المقد  ببيت وما ة وخمسيَ خم      
.125، ص6ج     

(
4

 .311، ص6ج / للذهبي،سير أعوم النبوق    (

(
5

  م  سعد بَ أيوب بَ بكر أبي بَ محمدل/ واالرادة العلم ولية ومن ور السعادة دار م تاح  (
 .111، ص1، جبيروت و العلمية الكتب دار: النا ر، ( هو791: المتوفى ) الجو ية قيم ابَ الديَ     

(
6

 .21، ص6ج / للذهبي،سير أعوم النبوق    (

(
4

 بَ الجعد بَ عبيد الجوهر  الببداد ، ثقة ثبت رمي بالت يأ، مات سنة ثوثيَ وما تيَ، أخرج يعل   (
 .21/311ل يميد بدعته، انظر: تهذيب الكمال مما له البخار  وغير ،     

(
8

 . 169، ص11ج / للذهبي،سير أعوم النبوق   (
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 .(2)"صحبة أهل البد  تورث االعراض عَ الح  :"(1)قال بندار بَ الحسيَو 
قال أيوب السختياني وقد رأى رجًو مَ أصحاب اوهواق:  ني وعورل الذ ليوةد فوي وجهوه، ثوم توو: و 

 كَرررررذَلِيَ نَجْرررررز ع}إ نَّ الَّرررررذِينَ اتَّضَرررررذُواْ الْعِجْرررررلَ سَررررريَنَالُهُمْ وَضَرررررلح مِّرررررن رَِِّّه رررررمْ وَكِلَّرررررةٌ فِررررري الْحَيررررراةِ الررررردُّنْيَا وَ 

 .(3): هذ  لكل م ترثم قال. 196{األعرافالْمُفْتَر ينَ
 .افتراًق وذلة في الدنيا وااخرة فالمبتدعة مَ أكثر النا 

 .(1)قال سليماَ التيمي:"  َ الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته"
 الديَ والخذلَ. نعوذ با  تعالى مَ البتدا  في

موووَ  الرجووول بدعوووة، ن عوووت حوووووة الحوووديث :"  ذا ابتووود (9)قوووال أحمووود بوووَ سوووناَ القطووواَو 
 .(6)قلبه"

وكووذلك كوواَ أهوول الحووديث ينهوووَ عووَ الصوووة خلوول أهوول البوود  ويووروَ ذلووك ديًنووا يجووب أَ يتبووأ 
 ويسار عليه.
سووو ياَ الثوووور  يقوووول، وسوووأله رجووول فقوووال: علوووى بوووابي  سووومعت :(7)ب ووور بوووَ منصوووورقوووال 

؟ قووال:" ل تصوول خل ووه، قووال: تكووَو الليلووة المطيوورة وأنووا  ووي  كبيوور  ؟ مسووجد  مامووه صوواحب بدعووة
 .(8)قال:" ل تصل خل ه "

                                                 

(
1

 معرفة وله وت هد، ن قهاأف أموال ذا وكاَ ،الحسيَ أبو الصوفية،  ي  ال يرا  ، ،الحسيَ بَ بندارهو   (
 ،11وولياق وبي نعيم اوص هاني جانظر حلية ا . .م ة وثوث وخمسيَ ثوث سنة توفي، والنظر بالكوم     
 ، وطبقات ال افعية 118، ص16ج وسير أعوم النبوق للذهبي ، 381ص     
.221، ص3الكبرى للسبكي ج     

(
2

 .115، ص1ج سير أعوم النبوق للذهبي،   (

(
3

 ،هو356 لولدةا سنة، الهرو  اونصار  محمد بَ ا  عبد  سماعيل أبو االسوم  ي / وأهله الكوم ذم   (
 الن ر سنة، والحكم العلوم مكتبة النا ر، ال بل الع ي  عبد الرحمَ عبد تحقي ، هو181 الوفاة سنة      
 .183و ص 182، ص9، جم1558و  هو1118      

(
4

 .211، ص6ج / للذهبي،سير أعوم النبوق    (

9
 .وما تيَ خمسيَست  سنة مات، مانه   أهل  مام، واسط أهل مَ ،جع ر أبو ،القطاَ سناَ بَ أحمدهو (  (

.81، ص2، وتذكرة الح اظ للذهبي ج 33، ص8انظر الثقات لبَ حباَ ج     
(

6
 .219، ص12ج ،المرجأ الساب    (

7
 سنة مات محمد، أبو  د،او مَ فهم بَ مالك ولد مَ وسليمة ،البصر  السليمى منصور بَ ب رهو (   (

 ،2. انظر التاري  الكبير للبخار  جوعبادهم البصرة أهل خيار مَ كاَو  ،عمى ما بعد وما ة، ثمانيَ      
.111، ص8، والثقات لبَ حباَ ج 81ص      

8
 .28، ص7(   حلية اوولياق وطبقات اوص ياق/ وبي نعيم اوص هاني، ج(
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، با  العظيم قال: كافر ؟ تم أبا بكريمَ َ ورجل يسأله ع : سمعت س ياَيإ اب  يد رح ال   وقال 
ول كرامووة، قووال: ف احمووه النووا  حتووى حووالوا بينووي وبينووه، فقلووت للووذ   صوولى عليووه؟ قووال: ل،نقووال: 

ل تمسوو  بأيوديكم، ارفعوو   قوال:صونأ بوه؟ ، موا نهوو يقوول: ل  لوه  ل ا ؟ قريًبا منه: ما قال؟ قلنا:
 (.1قبر )بالخ ب حتى توارو  في 

، وكنووت فووي جنا تووه حتووى  عبوود الع يوو  بووَ أبووي رواد مووات :(2)ممموول بووَ  سووماعيلوقووال 
ولأ عند باب الص ا ، فصل النا  ، وجاق الثور  ، فقوال النوا  : جواق الثوور  ، جواق الثوور  

ليووه ، فجوواو  الجنووا ة ولووم يصوول عليووه ، ونووه كوواَ يرمووى حتووى خوور  الصوو ول ، والنووا  ينظوورَو  
 .(3)"باالرجاق

وياد كثيوووور  قوووال االموووام الوووذهبي فوووي ترجموووة عبووودو  وياد: كووواَ ابوووَ أبوووي رد الع يووو  بوووَ أبوووي رد
وياد فجووئ بجنا تووه،  المحاسووَ، لكنووه مرجووئ، قووال ممموول بووَ  سووماعيل: مووات عبوود الع يوو  بووَ أبووي رد

اَ الثور ، فقال النا : جاق س ياَ، جاق س ياَ، فجاق حتى فولعت عند باب الص ا، وجاق س ي
خوور  الصوو ول، وجوواو  الجنووا ة، ولووم يصوول عليهووا، ونووه كوواَ يوورى اورجوواق، فقيوول لسوو ياَ، فقووال: 
وا   نوووي ورى الصووووة علوووى موووَ هوووو دونوووه عنووود ، ولكوووَ أردت أَ أ ر  النوووا  أنوووه موووات علوووى 

 .(1)بدعة
قال:" سألت س ياَ: أأصلي خلل مَ  و اا حجاجً وكاَ  يخً  و  براهيم بَ المبيرةوقال         

(.5)يقول: االيماَ قول بو عمل؟ قال:" ل، ول كرامة  

 ا  بَ المبارك، تمر به جنا ة مبتد  فيبل  على ن سه باب المسجد. وهذا االمام عبد
 ا ته فرنها ابَ عمرو بَ ثابت بَ أبي المقدام، فلما م ري بجن :" مات(6) ر  قال هناد بَ السّ 

 
                                                 

1
 . 293، ص7(   سير أعوم النبوق/ للذهبي، ج(

2
 ،البصرة مَ أصله ،عنه ا  رلي الخطاب بَ عمر نل ولىم الرحمَ عبد أبو  سماعيل بَ ممملهو (   (

 ست سنة ،رملاَ مَ خلت ليلة ع رة لسبأ اوحد يوم مات ،السنةب التمسك في ا ديدً كاَ  ،مكة سكَ      
 ،5حباَ جالثقات لبَ  371ص ،8. انظر والجرح والتعديل/ لبَ أبي حاتم الرا   جوما تيَ      
 .187ص      

3
 .25، ص7وولياق وطبقات اوص ياق/ وبي نعيم اوص هاني، ج(  حلية ا(

(
4

 .186، ص7ج / للذهبي،سير أعوم النبوق    (

9
 .25، ص7(  حلية اوولياق وطبقات اوص ياق/ وبي نعيم اوص هاني، ج(

6
  ي  القدوة، ال اهد لحافظ، االكوفة أهل مَ السرى أبو كنيته العابد الدارمي التميمي السرى بَ هنادهو (  (

 ،وما تيَ وأربعيَ ثوث سنة ااخر ربيأ في توفي ،لتعبد  الكوفة راهب :له يقال كاَ ،المحدث الكوفة     
 ،5انظر الثقات لبَ حباَ ج .ال هد في كبير مصنل وله ،تعالى ا  رحمه سنة وتسعيَ  حدى عَ     

 .71، ص2، وتذكرة الح اظ للذهبي ج 216ص     
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 .(1)المبارك دخل المسجد، وأغل  عليه بابه حتى جاو  "
ا  بووووَ أحموووود:" سوووومعت أبووووي يقووووول: قولوووووا وهوووول البوووود : بيننووووا وبيوووونكم يوووووم  قووووال عبوووودو 
 .(2)"الجنا  

فأهل الحديث كاَ لهم منهًجا مميً ا فريًدا في التعامل مأ أهول البود  تمثول بهجورهم طالموا 
 سلم ديننا منهم، وكي يعودوا للح  والجادة والصواب.  بقوا على بدعهم، لي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(
1

 .261، ص3ج ،للعقيلي /الكبيراللع اق    (

(
2

 .311، ص11/ للذهبي، جسير أعوم النبوق    (
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 المبحث األول
 .وطرق كشف تعريف الحديث الموضوع 

: تعريف الحديث الموضوع.  أو م
ــوع ضا ــة الَلَموَل ووم :لاَغ ق ولووأ مووَمووأخوذ مووَ الولووأ  م عووول اسح ووعه   ال يوويح  أو،(1)اولووعً  يدلد

،   ارة  لى عدم استحقاقه للرفعة وأنه ل رتبة لوه ول الرتبة فى النحطاط وهى اللعة، مَ مأخوذ
قيمة، وأَ من لته الحقيقية أَ يبقى مطروًحا غير معبوق فيه ل يأخذ به ول يلت ت  ليه، بخول ما 

ته تعظيًمووا لقوودر  ومراعوواة لجهووة نسووب فَّنووه يسوومى " مرفووو  " صوولى ا  عليووه وسوولمثبووت عووَ النبووي 
 .(2) ليه

ووووأ ق وولد ووووعا ال يوووويح ووووأ، اختلقووووه: ودلح م وتدودالد ق علووووى الحقدوووووح ووووه   اتي قوووووا: ال يوووويح لديح ووووعة  ، عد  واللي
عدة   عحت ه، (3)الحقدر ف ي الّرفحعدة خول: والل  لد لدى ف يه   وافدقحتده   ذا اودمر ف ي وأدوح قٍ  عد  . (1) ديح
وّدة، منهاالولأ ل ظ  ويأتي ٍَ ع   :لمعا

 ، ومثله ولأ ال يق عَ كاهله  ذا أسقطه.ة عنه " أ  أسقطهابو " ولأ الجناط كاالسقاو 1
 . المرعى فى متروكة أى مولوعة،  بل: ومنه الترك، بمعنى ويأتىو 2
وووو " ولوووأ فووووَ القصوووة " أ  اختلقهوووا وافتراهووواوكوووذلك  وووو3 ، وولوووأ الرجووول الخوووتو  والفتوووراق ، كد

ووا  أ  كووذاب الحووديث: افتوورا  وكذبووه، ومنووه قيوول: حووديث  مولووو  أ  مختلوو  مكووذوب، ورجوول ولي
 .(9)م تر
أد : ي قدال  ويطل  على االلصا  و 1 َ   ودلد لدى ف ود ٍَ  عد قده  : أد ح  كدذدا، ف ود  .(6) ب ه   أدلحصد

                                                 
1
 بَ علي بَ محمد بَ علي الديَ، نورل/ المولوعة ال نيعة اوخبار عَ المرفوعة ال ريعة تن يه( (

 دمحم ا  عبد،  اللطيل عبد الوهاب عبد: المحق ، (هو563: المتوفى) الكناني عرا  ابَ الرحمَ عبد    
 . 9، ص1، جهو 1355 اوولى،: الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار: النا ر، البمار  الصدي     
2
 معرفة أنوا  علم الحديث/ لبَ الصوح، االمام الحافظ أبي عمرو عثماَ بَ عبد الرحمَ ال هر ور ،( (

 للطيل الهميم، وال ي هو، حق  نصوصه وخرج أحاديثه وعل  عليه: الدكتور عبد ا613المتوفى سنة     
 م،2112هو و 1123ماهر ياسيَ ال حل، ط دار الكتب العلمية بيروت و لبناَ، الطبعة اوولى     
 .211ص    

3
 [هو198: ت] المرسي سيد  بَ  سماعيل بَ علي الحسَ يبو/ اوعظم والمحيط المحكم( (

 و هو 1121 اوولى،: الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار: النا ر، هنداو  الحميد عبد: المحق     
 .295، ص2، جم 2111    
1
 .357، ص8، جلبَ منظور/ العرب لساَ( (

9
 لمحات مَ تاري  السنة وعلوم الحديث/ بقلم عبد ال تاح أبو غدة، ط دار الب ا ر االسومية بيروت لبناَ،( (

 .  75و، صه1117النا ر مكتب المطبوعات االسومية بحلب، الطبعة الرابعة     
6
  بَ الرحمَ عبد بَ محمد الخير أبو الديَ  م ل/ للعراقي الحديث ال ية ب رح المبيث فتح ( (
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 وتسميته بالحديث المولو  تسمية مجا ية. 
اأما الموضوع و  ِطَوحم  النبوي  لى ا وًرا وبهتانً  المنسوب المصنو  المختل  الكذب :هوف اصَل

 .(1)صلى ا  عليه وسلم
 ثانيما: طرق كشف الحديث الموضوع.

 َ طر  الك ل عَ الحديث غير الصحيح ومنه المولو  كثيورة جوًدا والوذ  يهمنوا منهوا 
ما يتعل  بالعقيدة االسوميةف فَّذا كاَ الحديث يخالل العقيدة االسومية الثابتة فوو  وك أنوه غيور 

جلود أهل العلم تق عر منه وتنكر  و  ظلمة كظلمة الليل، لصحيح مالهمَ الحديث غير او صحيح، 
 .  تعالىالقلوب العامرة بذكر ا  

يعوووارض العقوووول ويخوووالل  صووولى ا  عليوووه وسووولمَّذا كووواَ الحوووديث المنسووووب  لوووى النبوووي فووو
 فهو حديث مكذوب عليه وم ترى بو  ك أو ارتياب. المنقول ويناقض اوصول
يث كل: ا  تعالىرحمه قال ابَ الجو    د  الل ردأديحته حد وول، ي ندواقض أدو الحمدعحق ول، ي خد  اوح ص 

لدم و  أدنه فداعح ل   .(2)فو تتكلل اعتبار  مدوح
ب يأ   قدالد و  َ   الري ثديحمٍ  بح َي " :(3)خ  َد     يث   م  د  يثًا الححد د  ووحق   لده   حد ووحق   لد َي ،  ندعحر ف وه   النيهدوار   كدلد َد  ودا   و  م 
يث   د  يثًا الححد د   .(1)"ن نحك ر     اللييحل   كدظ لحمدة   ظ لحمدة   لده   حد

قدالد  وح    ابحَ ود يث   َ: الجد د  رإ  الحم نكر الحد نحوه   وينكسور الحعلوم، طدالوب جلود لدوه   يدقح دوع   ف وي قلبوه م 
 .(9)الحبدال ب

                                                                                                                                            

 :النا ر علي حسيَ علي: المحق ، (هو512: المتوفى) السخاو  محمد بَ عثماَ بَ بكر أبي بَ محمد     
 .311، ص1، جم2113/  هو1121 اوولى،: الطبعة، مصر – السنة مكتبة     
1
 الميسر في علوم الحديث/ لألستاذ الدكتور أحمد يوسل أبو حلبية والدكتور نعيم أسعد الص د ، ( (

 .81ص     
2
 هو، خرج957المولوعات/ لإلمام أبي ال رج عبد الرحمَ بَ علي ابَ الجو   المتوفى سنة  ( (

 هو و1119طبعة اوولى نياته وأحاديثه توفي  حمداَ، ط دار الكتب العلمية بيروت و لبناَ، ال     
 .69، ص1م، ج1559     

3
  بَ مالك بَ الحارث بَ الحكم بَ نصر بَ منقد بَ موهبه بَ ا  عبد بَ عا ذ بَ خثيم بَ الربيأهو  ( (

 أبو الثور  عدناَ بَ معد بَ ن ار بَ ملر بَ اليا  بَ طابخه بَ أد بَ منا  عبد بَ ثور بَ ملكاَ     
  ولية في توفيأ مة أهل السنة والجماعة في  مانه، وهو مَ أهل ال هد والور ،  ، مَالكوفي ي يد     
 ،3، وتهذيب التهذيب ل بَ حجر ج 71، ص5تهذيب الكمال للم   جانظر  . ياد بَ ا  عبيد     
 .211ص     

1
 .131الك اية في علم الرواية/ للخطيب الببداد ، ص ( (

9
 .62، ص1المولوعات/ لبَ الجو  ، ج ( (
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 يةالعقيودة االسوومد عديودة علوى ك ول الحوديث المولوو  لمخال توه اومثلة كثيرة وال وواهو 
  منها:

 :  ".   أصل ل . ب  اهلل لنفع  بحجر  ن  أحدكم أحس  لوحديث:" أو م
يث   :" رحمه ا  تعالىقال  ي  االسوم ابَ تيمية  د  يوه   اليذ   الححد و   الليوهد  سدوأدلحت مح   ذدا"  النيوا    بدعحوض   يدرح

أدل و    اه ي فداسح َح  ه ود "  ب جد ذ وبدات   م  و هدايد  لدمح  اليت ي الحمدكح د   رح َح  أدحد لدمداق   م  َد  ع  ي ل م  قٍ  ف ي ه ود  ودلد  الحم سح َح   دويح و  م 
يث   ك ت ب   د  نح  لدة   الححد وا ب مد و وندوه   مد َح  يدرح و ل وه   م  َد  لدووح " :قدوح سدو ود ك مح  أدحح ورٍ  ظدنيوه   أدحد جد َي "  ب وه   الليوه   لدند دعدوه   ب حد  هدوذدا فدوَّ 
َح  أديحًلا ذ وبدات   م  )الحمدكح

0
). 

يث  :"  رحموه ا  تعوالىبوَ القويم وقال ا ود  َد  لدووح " حد سدو ود ك مح  أدحح ورٍ  ظدنيوه   أدحد جد َح  وده وود " لدند دعدوه   ب حد و  م 
أ   َد  ودلح َ   ع بياد   الحم  حر ك ي ثدا 2)" اودوح

). 
ل  :"  رحمووه ا  تعووالىوقووال  ووي  االسوووم ابووَ تيميوووة  َد  لدوووح " :الحقدا  ووول   قدوووح وو سد وود ك مح  أدحح  ظدنيوووه   أدحد

وو جد َح  ه ووود "  ب ووه   الليووه   لدند دعدووه   ر  ب حد وو م   م  وول   كدووود ك   أدهح َ   ال  وورح َي  ودالحب هحتدووا بيووادد  فدووَّ  ووندام   ع  دصح وون وا اوح سد  ب هدووا ظدوونيه مح  أدحح
َح  ودا  يياهدا ه مح  فدكدان وا هدنيمد  حدصدب   م   جَهَنَّمَ  َصَلُ اللَّهِ دُون  مِنْ تَعْنُدُونَ وَمَا إنَّكُمْ} : تدعدالدى الليه   قدالد  كدمدا جد

3)"{ وَار دُونَ لَهَا أَنْتُمْ
). 

 بحجوور ظوونهم حسوونواأ  ذا أنهووم اعتقووادهم ومنهووا:"  رحمووه ا  تعووالىوقووال ال ووي  اولبوواني 
 لن عه بحجر ظنه أحدكم أحسَ لو ":حديث اللالة العقيدة هذ  أصل" ،  ين عهم فَّنه فيه واعتقدوا

 أنووه تيميووة ابووَ عووَ لد ق ووون   ،( 192/  2 - الخ وواق ك وول)  فووي نيالعجلووو  الحووافظ وأورد  " بووه ا 
 ابوَ عوَ ونقول ،يصوح ل أنوه(  المقاصود)  صواحب وعوَ ،لوه أصول ل أنوه حجور ابوَ وعَ ،كذب
  .(4)" ( باوحجار ظنهم يحسنوَ الذيَ اوصنام عباد كوم مَ هو) :قوله القيم

َح  :" رحمه ا  تعالىوقال  ي  االسوم ابَ تيمية  تدقدودد  مد قٍ  ف وي اعح ورإ    أدوح  يدنح دع وه   أدنيوه    دويح  يدل 
َي  ت قدوووادد  فدوووَّ  عح ووول    لدوووى يدووودحع و    ال  ك   أدوح  الح  عح يدبحعدث وووه   التيووورح لدوووى ود َح  ذدل وووكد  عد َد  فدوووَّ  وووا ووولدتح  م طداب قًوووا كد نح دعدوووة   حدصد  الحمد

وورية   ودانحووددفدعدتح  ووريد   ودا  لي  الحمدودان ووأ   انحتد دووتح   ذدا الحمدلد نحت  دووا    فدم جد وول   ال  ر   أدوح  ب الح  عح وورد ووب   لد  ب ووه   اللي ووولد  ي وج   ح ص 
نح دعدة   رية   الحمد ل   هدذدا ودا  نيمدا ودالحمدلد هيال   بدعحض   قدوح َد  لدوح : الحك  يار   ج  سد د ك مح  أدحح رٍ  ظدنيه   أدحد جد   لدند دعده   ب حد

                                                 
0
  .339، ص21مجمو  ال تاوى/ لبَ تيمية، ج  ((

2
 ابَ الديَ  م  سعد بَ أيوب بَ بكر أبي بَ محمدل/ واللعيل الصحيح في المنيل المنار  ((

 االسومية، المطبوعات مكتبة: النا ر، غدة أبو ال تاح عبد: المحق ، (هو791:المتوفى) الجو ية قيم     
 .135، صم1571/هو1351 اوولى، الطبعة، حلب     

3
  .913، ص11مجمو  ال تاوى/ لبَ تيمية، ج  ((

4
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َد  عدل و نحت  دا د  فديدجح ق   ال  َ   بدًعاتد  ب ال ييح نح دعدة   ل ظد قددح .  ف يه   الحمد تدقددد  ود َد  اعح نحت  دا د  الحم  حر ك و ندام   ال  دصح  ب اوح
0).13احلج  { نَفْعِهِ مِنْ أَقْرَبُ ضَرُّهُ لَمَنْ يدعوا} : ف يهدا الليه   قدالد  اليت ي

). 
 حديث:" يا آدم لو  محمد ما خقلت  ". باطل موضوع.ثانيما: 

  َمعلًقا على حديث " يا ندم لوول محمود موا خقلتوك:"  رحمه ا  تعالىلباني قال ال ي  او
 ومرا } : وجول عو  فقوال وذريتوه ندم خلو  أجلهوا موَ التوي الحكموة عوَ أخبرنوا قد وتعالى تبارك ا 

  ل يقبول ل عليهوا  اد أو الحكموة هوذ  خوالل موا فكول ،92الرذاريات   { ليعنردون  إال واإلنرس  اجلرن  ِلقت
 ا وتهر موا ومثلوه ،الباطول الحوديث هذا كمخال ة صلى ا  عليه وسلم المعصوم عَ يحصح بنص
 ووافقووه ،الصوونعاني قووال كمووا مولووو  فَّنووه(  اوفوووك خلقووت مووا لووولك لووولك) :النووا  ألسوونة علووى

 ميوور ا المتنبووي أَ الطرا وول ومووَ ، ( المولوووعة اوحاديووث فووي المجموعووة ال وا وود) فووي ال وووكاني
 خلقوت لموا لوولك: ) بقولوه خاطبه ا  أَ فادعى المولو  الحديث هذا سر  اديانيالق أحمد غوم

 كتووواب فوووي لوووورود  وغيرهوووا دم ووو  فوووي هنوووا وَيالقاديوووان أتباعوووه بوووه يعتووورل  ووويق وهوووذا(  اوفووووك
  .(2)(الوحي حقيقة) متنب هم

َبـا َ  َعـ َل "  المروي حديثال: ثالثما  ِإَذا»: َوَسـل مَ  َعَليَلـ ِ  الل ـ ا  َصـل   الل ـ ِ  َرساـولا  َقـالَ : َقـالَ  َثوَل
رَاَسـا َ  ِقَبـلِ  ِمـ َل  َجـاَءتَل  َقـدَل  السُّـودَ  الر اَيـاتِ  رََأيَلتاما  ـِدي   الل ـ ِ  َخِليَفـةَ  ِفيَهـا َفـِِ    َفأَلتاوَهـا خا  َرَواها .  «الَلَمهَل

 منكر. .(3) النبو ة َدَ ِئل ِفي الَلَبيَلَهِقيُّ 
ووو    لد  لليووه  :" ا تعووالىرحمووه ا  قووال  ووي  االسوووم ابووَ تيميووة  ل ي دووة ف لدووه   يدج  ل هدووذدا خد ووا ود  قدووال وا لدمي

دب ي ل ي دوةد  يدوا: بدكحرٍ  و  وت: قدوالد  الليوه   خد ل ي دوة   لدسح لدك ن وي الليوه ف ب خد ل ي دوة   ود وليى الليوه   ردس وول   خد لديحوه   الليوه   صد وليمد  عد سد  ود
وووب ي سح انده   ه وووود  بدووولح . ذدل وووكد  حد ل ي دوووةً  َ  يدك وووو  س وووبححد وووليى النيب ووويإ  قدوووالد  ل بديحووور     خد وووه   الليوووه   صد لديح وووليمد  عد سد  أدنحوووتد  الليه ووومي } ود

اح ب   ل ي دة   السي در   ف ي الصي دهحل   ف ي ودالحخد بحندا الليه مي  اوح حد ل  حندوا سدو در ندا ف وي اصح ذدل وكد { أدهحل ندوا ف وي وداخح َي  ود د  الليوهد  و 
ووي   َ  م هدوويح   دووه يد   حد ق يووب   قديإوووم   م  ن ووي   حد  وويظ   رد َح  غد وو َد  عد ي وو دأ   ودلد  ظده يوور   ودلد   دوور يك   لدووه   لدوويح د  الحعدووالدم  وود   يد ح  أدحد
نحدد    ن ه    لي  ع  4)"ب َّ ذح

) . 
 

                                                 
0
  .116، ص15ى/ لبَ تيمية، جمجمو  ال تاو   ((

2
 .127و ص 126، صلأللبانيالتوسل أنواعه وأحكامه، نلل بينها ونسقها محمد عيد العباسي/  ( (

3
 :الدكتور :عليه وعل  أحاديثه وخرج أصوله وث : تحقي ، ( هو 198 و 381)  للبيهقي/ النبوة دل ل ( (

 و هو1118 اوولى الطبعة، للتراث الرياَ ودار و العلمية الكتب دار: النا ر ،قلعجى المعطى عبد     
 .916و ص 919، ص6م، ج1588     

4
 .19، ص39مجمو  ال تاوى/ لبَ تيمية، ج  ((
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 .(0)" ثابت طري  لها لي  ا  خلي ة:"  رحمه ا  تعالىقال ال ي  اولباني و 
ل ي دوة  :"   تعوالىرحمه ا قال  ي  االسوم ابَ تيمية و  وا الحخد َ    نيمد نحودد  يدك وو وددم   ع  لدل   عد وتدخح  الحم سح

ت   يحبدةٍ  أدوح  ب مدوح َ   غد يدك و ة   ود اجد لدل   ل حد تدخح ل    لدى الحم سح ود ت خح سح س م يد . ال  ل ي دةً "  ود دنيه  "  خد ل لد  و  َح  خ  و   عد  الحبدو ح
لح ده   قدا  م   وده ود  ك لإ  خد نحهدواف م ندو ي    وده وود  تدعدالدى الليه   حد    ف ي م نحتد  يدة   يالحمدعدان   هدذ     ود وي   فدَّ نيوه   عد   دوه يد   قديإووم   حد
يب   ودلد  يدم وت   لد  ن ي   وده ود  يدب  بدوادد    رح     يدو    رح د ي و ودلد  يدرح      غد ور ه مح  ع  يدنحص  يه مح  ود يدهحود  ي عدواف يه مح  ود وا: ود لدقدوه   ب مد  خد
َح  د  م  وبداب  اوح ويد  اليت وي سح َح  ه  و لحق وه   م  ويد  ودادليت وي خد وبداب هدا  لدوى الحم سدوبيبدات   كدافحت قدوار    لديحوه   م  حتدق وردة   ه   ه وود  فدادلليوه  . أدسح

يد   الحبدن يإ  م  ا لده   الححد ا السيمدودات   ف ي مد مد درحض   ف ي ود مدا اوح  يَوْاٍ كُلَّ وَالْأَرْض  ال َّمَاوَاتِ فِي مَنْ يَ ْأَلُهُ} بديحنده مدا ود

و    ودلد  ،94الزِرف  {إلَهح الْأَرْض  وَفِي إلَهح ال َّمَاءِ فِي الَّذِع وَهُوَ} ،65الرمحن  {شَأْنٍ فِي هُوَ َح  يدج  َد  أد د   يدك و  أدحد
لدً ا نحه   خد قدامده ف يدق وم   ودلد  م  دنيه   مد قد  ودلد  لده   سدم يي  لد  و  َح . لده   ك لح عد  فدمد ل ي دةً  لده   لد جد )"ب ه   م  حر ك   فده ود  خد

2
). 

 لما ا ، خلي ة فوَ: يقال أَ ال ر  في يجو  ل:"  رحمه ا  تعالىوقال ال ي  اولباني 
 .(3)والعج  النقص مَ تعالى با  يلي  ل ما  يهام مَ فيه

وورداد  :"  رحمووه ا  تعووالىوقووال  ووي  االسوووم ابووَ تيميووة  ل ي دوو"  الحم  لدوولد  أدنيووه  "  ة  ب الحخد َح  خد وو َد  مد ووا  كد
لده   َح  قدبح لح    م  لحل   ،الحخد َد  كدمدا م نداسدبدة   ف يه   ودالحخد د ي    بدكحرٍ  أدب و كدا ل ي دةد  الص  وليى الليوه   ردس وول   خد لديحوه   الليوه   صد  عد
ليمد  سد دنيوه   ود لد دوه   و  لدوى خد ت وه   بدعحودد  أ ميت وه   عد وا مدوح كدمد َد  } ود وليى ب ويإ الني  كدوا لديحوه   الليوه   صد وليمد  عد سد وا   سدوافدرد   ذدا ود  أدوح  ل حد
ووردةٍ  ودةٍ  أدوح  ع مح وو ح ل ل   غد ووتدخح لدووى يدسح يندووة   عد َح  الحمدد  وو َ   مد ل ي دووةً  يدك ووو ووديةً  لدووه   خد ل ل   ،{  م عدييندووةً  م  ووتدخح َد  تدوواردةً  فديدسح وو  أ م   ابح
ت ومٍ  تداردةً  مدكح يحرد    ود لدلد  } غد تدخح ل   وداسح َد  يي عد ودة   ف ي طدال بٍ  أدب ي بح 4)"{  تدب وكد  غد ح

). 
لدل   تعووالىفخلي ووة ا  مصووطلح غيوور صووحيح مووَ جهووة المعنووى وَ ا   ووتدخح ل وول  ول ي سح يدخح

وموووَ  رلوووي ا  عووونهمفينببوووي اجتنابوووه، ل سووويما وقووود أنكووور  علمووواق اوموووة اوعووووم موووَ الصوووحابة 
 بعدهم.

 
 
 
 

                                                 
0
 الحاج بَ الديَ ناصر محمدل/ اومة في السيئ وأثرها والمولوعة اللعي ة اوحاديث سلسلة ( (

 ،السعودية العربية ةكالممل و الرياض: البلد، لمعارلا دار: الن ر دار ،اولباني:  هرته، اولباني نوح     
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2
 .19، ص39مجمو  ال تاوى/ لبَ تيمية، ج  ((
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 المبحث الثاني
 ي الحديثأسباب الوضع ف

لقووود عووودي المحووودثوَ لولوووأ الحوووديث أسوووباًبا كثيووورة، وكووواَ منهوووا موووا يتعلووو  بالعقيووودة ب وووكل 
صحاب العقا د ال اسدة اوثر الكبير والبالغ في افتراق واخوتو  اوحاديوث، موَ وكاَ  لقدمبا رف ف
أهلهووا فووي  علووىووالووًحا جلًيووا  ًرا بووارً اكوواَ ل سوواد المعتقوودات واتبووا  رد ق المووذاهب أثوو أجوول ذلووك

  أو أهل ال ر  الناسبة ن سها لإلسوم  وًرا وبهتاًنا. اوصلييَ أهل الك رمَ سواق  ولأ الحديثف
واعيَف  رحمه ا  تعالىفلقد عدي االمام ابَ الجو     ممَ تعمدوا الكذب الصوريح موَ الولي

يقوا  ال وريعة  فسواد قصودوا الوذيَ ال نادقة  قوومو  بالوديَ، توعوبوال ،العووام قلووب فوي فيهوا ال وك وا 
 .(1)جا   ذلك أَ ال يطاَ لهم وسول لمذهبهم، نصرة الحديث ولأ يقصدوَ كانوا

موووَ دواعوووي الولوووأ وأصووونال الولووواعيَ النتصوووار  الووودكتور محموووود الطحووواَ وقووود ذكووور
 فمووَ لولووعه، الولووا  توودعو كثيوورة دوا ٍ  الحووديث لولووأ :"والطعووَ فووي االسوووم فقووال ،للمووذهب
 ال تنووة، ظهووور بعوود وذلووك السياسووية، ال وور  مووذاهب سوويما ل: للمووذهب نتصووارال :يلووي مووا أبر هووا
 موذهبها، يميد ما اوحاديث مَ فرقة كل ولعت فقد وال يعة، كالخوارج، السياسية، ال ر  وظهور
 الولوواعوَ وهووملق: االسوووم فووي الطعووَوكووذلك ، "ك وور فيووه  ووك مووَ الب وور، خيوور علووي: "كحووديث

 فولوعوا الخبيوث، الطريو  هوذا  لى فعمدوا ا،جهارً  لإلسوم يكيدوا أَ عوايستطي لم ال نادقة مَ قوم
 .(2)فيه والطعَ االسوم ت ويه بقصد اوحاديث مَ جملة

فوووي طا  وووة كبيووورة موووَ اوحاديوووث  :" رحموووه ا  تعوووالىقوووال ال وووي  عبووود ال تووواح أبوووو غووودة و 
 .(3)لة وبد   نيعةصنعتها اوهواق وااراق المنحرفة ترويا لعقا د باطالمولوعة التي 

 بوَ ا  عبود قوول واهد كثيرة وروايات عديودة منهواف  وهذا كوم صحيح ل غبار عليه وله
 ممووَ الحووديث هووذا انظووروا: يقووول فجعوول بدعتووه عووَ رجووأ البوود  أهوول مووَ رجوول عووَ :المعوورى ي يوود

 .(1)حديثا له جعلنا رأيا رأينا  ذا كنا فَّنا تأخذونه
 هذ   َ: يقول وهو ورجأ تاب الخوارج مَ ا يخً  سمعت :(9)لهيعة ابَقال و 

                                                 
1
 .16و ص 19، ص1انظر المولوعات/ لبَ الجو  ، ج ( (

2
 .111و ص 113ص لمحمود الطحاَ،/ الحديث مصطلح تيسيرانظر  ( (

3
 .  232لمحات مَ تاري  السنة وعلوم الحديث/ بقلم عبد ال تاح أبو غدة، ص ( (

1
 .16، ص1المولوعات/ لبَ الجو  ، ج ( (

9
 ديار محدث العومة، المام، القالي، ثوباَ، بَ ربيعة بَ فرعاَ بَ عقبة بَ لهيعة َب ا  عبدهو  ( (

 أبا يكنى: ويقال المصر ، البافقي،: ويقال عدولي،او الحلرمي، الرحمَ عبد أبو الليث، مأ مصر      
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 .(1)حديثا صيرنا  أمرا هوينا  ذا كنا فَّنا دينكم تأخذوَ عمَ فانظروا ديَ حاديثاو
 أهل  لى وينسبها التجسيم ظاهرها التي اوحاديث يلأ (2)الثلجي  جا  بَ كاَ محمدو 
 .(3)يةالمذهب العداوة مَ وبينهم بينه لما فعليهم ال ناعة بقصد ،الحديث

 استحسونا اجتمعنوا  ذا كنوا: قوال الرافلوة يعنوى لهوم  وي  حودثنى :(1)سولمة بوَ قال حمادو 
 .(9)حديثا جعلنا   ي ا

 رمسووواق موووَ وكووواَ ،الطالكوووانى القاسوووم بوووَ محمووود: النيسوووابور  ا  عبووود وأبووو الحووواكم وقوووال
 .(6)مذهبهم على الحديث يلأ ممَ المرج ة

اوسووووباب التووووي دعووووت الكووووذابيَ :"    تعووووالىرحمووووه اوقووووال ال ووووي  المحوووودث أحموووود  وووواكر 
 ةف فمنهم ال نادقة الذيَ أرادوا أَ ي سدوا على َ  لى الفتراق وولأ الحديث كثير الولاعي

                                                                                                                                            

 ،سعيَوت ست أو خم  سنة ولد مصر، أهل رمساق ومَ العلم، أوعية مَ وكاَ، يصح ولم النلر،     
 ،9التاري  الكبير للبخار  جانظر  . ةاوم وسبعيَ أربأ سنة توفي سنة، وسبعيَ ثماني عاب     
 .11، ص8ج وسير أعوم النبوق للذهبي ، 182ص     

1
 .16، ص1المولوعات/ لبَ الجو  ، ج ( (

2
 أصحاب مَ وهو ،قتهو  في العرا  أهل فقيه كاَ ،الثلجي بابَ يعرل ،ا  عبد أبو ، جا  بَ محمدهو  ( (

 كاَ يبطل اوحاديث النبوية الصحيحة نصرة لمذهب أبي حني ة، وكاَ ولاًعا ،اللملم   ياد بَ الحسَ     
 وتوفي ،وما ة وثمانيَ  حدى سنة ،رملاَ  هر مَ ايومً  وع ريَ ثوثةل ولد كبيًرا للحديث،     
 في ودفَ ،وما تيَ وستيَ ست سنة ،الحجة  ذ مَ خلَو ليال وربأ ،ساجد العصر صوة في وهو جأةف     
 ، وتهذيب الكمال 391، ص9انظر تاري  ببداد للخطيب الببداد  ج. للمسجد موصقا دار  مَ بيت     
  .362، ص29للم   ج     

3
 حجر بَ أحمد بَ محمد بَ علي بَ أحمد ال لل يبو/ الصوح ابَ كتاب على النكتانظر  ( (

 العلمي البحث عمادة: النا ر، المدخلي عمير هاد  بَ ربيأ: المحق ، ( هو892: وفىالمت ) العسقوني     
 ،م1581و  هو1111 اوولى، الطبعة، السعودية العربية المملكة المنورة، المدينة االسومية، بالجامعة     
 .892ص ،2ج     

1
مياد  هو  ( ( َ   حد لدمدةد  ب َ   سد يحندارٍ  ب ر  إ  د  ام  ، البدصح مد ،  ديح    الق دحودة ، ،اال  سحودم  لدمدةد  أدب و اال  ، سد ر  إ ، البدصح و  إ ، النيحح  البد يا  

     ، ق يإ رد ، الخ  لدى البدطدا  ن يإ ب يحعدةد  نل   مدوح َ   رد ال ٍك، ب َ   مد ت   ودابح يحدٍ  أ خح مد يحل   ح   ،الدعوة المجابيَ العباد مَ وكاَ، الطيو 
 والقمأ ،السنة في والصوبة ،والكتبة والجمأ والنسك والعلم والديَ ال لل في بالبصرة يلمثولم يكَ له      
 التي الصحيحة السنَ مَ يظهر كاَ لما ي،جهم مبتد  أو  قدر   ل أيامه في يثلبه يكَ ولم ،البدعة وهل     
 . انظر الثقات،وما ة وستيَ سبأ سنة ،منه بقيت ليلة ع رة الحدى الحجة ذ  في مات، المعت لة ينكرها     
 وسير أعوم،  111، ص 3ج لبَ أبي حاتم الرا   والتعديل الجرحو ،  216، ص6لبَ حباَ ج     
 .111، ص7ج النبوق للذهبي     
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النووا  ديوونهم، لمووا وقوور فووي ن وسووهم مووَ الحقوود علووى االسوووم وأهلووه، يظهووروَ بوويَ النووا  بمظهوور 
 .(1)المسلميَ وهم المنافقوَ حًقا "

هم مووَ  نادقووة الك وور يكيوودَو لهووم ولإلسوووم بالليوول االسوووم أَ أعووداقو  ووك عنوود علموواق فوو
 نادقووة الك وور بمكا وودهم الموودبرة التووي  مووَ أَ يقوور ويعتوورل مجموعووة تعووالىوالنهووار، وقوود قوودر ا  

ولها ت ويه نبأ االسومي الصافي وتلويث ما أ العذب ال  لل، وقود كواَ موا ولوعه يريدوَ مَ خ
 باالل الممل ة. صلى ا  عليه وسلمتلقة م تراة على رسول ال نادقة مَ أحاديث مخ

مد أدب و قدالد  اف ظ عد  ابحَ أدحح وا :الححد ميود ب وه   أدتدوى جواقو الع أبوي بوَ أدخوذ لدمي ولديحمداَ بوَ م حد  َبو س 
ليّ  رحب فدأمر عد ، أديقدوَ فدلدميوا ع ن قوه، ب لد بدعدوة ف ويك م ولوعت لقود ودا : قدوالد  ب الحقدتحول  ل أدرح يث نلد ود   أحورم حد
ل ف يهدا ود ردام، ف يهدا ودأحل الححد لدقدد الححد م ف ي فطرتكم ود م ف ي وصومتكم صومكم يدوح  .(2)فطركم يدوح
  أيوود فووي ولجووت يفهوو حووديث ما ووة أربووأ ولووأ أنووه ال نادقووة مووَ رجوول عنوود  أقوور: قووال المهوود و 

 .(3)النا 
 ع وور أربعووة ا  عليووه وسوولم صوولى ا  رسووول علووى ال نادقووة ولووعت:  يوود بووَ حمووادوقووال 

 .(1)حديث ألل
ميوادفعوَ  اتحديود العودد مختل ًوفوي روايوة أخورى وقود جواق  يحودٍ  َ  بحو حد وعدت   ":قوال  د قدوة   ودلد نداد   ال ي

لدى يثٍ  أدلحل   عد درد  اثحنديح  صلى ا  عليه وسلم الليه   ردس ول   عد د   .(9)حد
 .وبياَ سعيد بَ ةمبير ومَ الذيَ كانوا يلعَو اوحاديث وهم  نادقة 

 .(6)وبياَ سعيد بَ مبيرة الحديث يلأ ممَ وكاَ: ابَ الجو   قال
  القسوور  ا  عبوود بووَ خالوود فقتلهمووا  نووديقا بيوواَ وكوواَ سوواحرا، مبيوورة كوواَ: نميوور ابووَ قووالو 
 .(7)بالنار وأحرقهما
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 المبحث الثالث
 حكم الوضع في الحديث

بات ا  أهول العلوم موَ المحودثيَ وال قهواق حرام  صلى ا  عليه وسلم َ الكذب على النبي 
صولى بول موَ أكبور الكبوا ر، وذلوك أَ الكوذب علوى النبوي  فوغيرهم، ويروَ بأنه كبيورة موَ الكبوا ر

لوغ مب صولى ا  عليوه وسولموَ الرسوول  تعوالىفي حقيقتوه  نموا هوو كوذب علوى ا   ا  عليه وسلم
}وَمَا يَنطِقُ عَن  كما قال تعالى:  م عَ ا  تعالىمَ فيه ما هو  ل كووكل ما يخرج  عَ ا  تعالى

 .4ر  3{ النجم4{ إ نْ هُوَ إ لَّا وَ ْيح يُو َ }3الْهَوَ  }
 أوجب صلى ا  عليه وسلم النبي أَ  عم مَ:"  رحمه ا  تعالىقال ابَ تيمية 

 .(1)عليه كذب كما ا  على كذب فقد يحرمه لم  ي ا حرم أو يوجبه لم  ي ا
وقوول عليوه  تعوالىكذب على ا  هو في حقيقته  صلى ا  عليه وسلمذب على النبي الكف
 .بو علم

ِ َغْيرر  اْلَحرقِّ َوَأن            كما قال تعالى:  ََِطرَن َواإل ْثرَم َواْلَنْغرَي  ِِّرَي اْلَفرَواِ َ  َمرا َظَهرَر ِمْنَهرا َوَمرا  }ُقْل إ نََّما َ رََّا َر

  .33لْ ِ هِ سُلْطَاناَ وَأَن تَقُولُواْ عَلَ  اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ {األعرافتُشْر كُواْ ِ اللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّ
ليكوووودر صوووو اق ال ووووريعة  جوووول وعووووومر بالكووووذب علووووى ديووووَ ا  ول  ووووك أَ ال وووويطاَ يووووأ

 االسومية ونقا ها على المسلميَ ويلب  عليهم دينهم.
ا فِي األَرْض   َالَالَ طَيِّناَ وَالَ تَتَّن عُواْ ُِطُروَاتِ الشَّريْطَان  إ نَّرهُ لَكُرمْ عَردُو       يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّ }كما قال تعوالى: 

 .125ر  129النقرة  {125{ إ نَّمَا يَأْمُرُكُمْ ِ ال ُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَ  اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ}129مُّن  ح}
الملحوديَ الظواهريَ خطور ذابيَ على ديَ االسووم أ ود موَ ويعتبر خطر الولاعيَ والك

 ، وذلك أَ الولاعيَ والكذابيَ هدمة مَ الداخل وأمل ك هدمة مَ الخارج.همك ر في 
ووالهد  ال لوول أبووي  وويخه عووَ عقيوول ابووَ قووالكمووا   الوالووعوَ و الكووذابوَ و االسوووم مبتدعووة: انيدد مح

 فهوم فداخولٍ  موَ  فسواد  قصودوا هوملق و خوارجٍ  مَ الديَ  فساد قصدوا فالملحديَ مَ أ د للحديث
 فالحصوَ ي تحووَ فالودخوق فخوارجٍ  موَ كالمحاصوريَ والملحودوَ فأحواله فساد في سعوا بلد كأهل
 .(2)له الموبسيَ غير مَ االسوم على  ر فهم
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  دخول  لى سبيل وهو ال جور،  لى يهد  ونه ممنو  أصله في الكذب أَ ريب لو 
 .النار
بحد  الليه   الصحيحيَ فيكما  َح عد ع وٍد عد َ  مدسح وليمد  :قدوالد ب سد لديحوه  ود وليى الليوه  عد لدويحك مح  :"قدوالد ردس وول  الليوه  صد عد

ووودح    ووودح د يدهحووود     لدوووى الحب ووور   فب الص  َي الص  نيوووة   ،فدوووَّ  َي الحب وووري يدهحووود     لدوووى الحجد ووود     ،ودا   ووول  يدصح وووا يدووو دال  الريج  مد ود
يدتد  د يًقاود نحدد الليه  ص  تدبد ع  تيى ي كح دح د حد ريى الص  وور   فودا  يياك مح ودالحكدذ بد  ،حد َي الحكدوذ بد يدهحود     لدوى الح  ج  َي  ،فدوَّ  ودا  

ورد يدهحد     لدى النيار   نحدد اللي  ،الح  ج  تدبد ع  تيى ي كح ريى الحكدذ بد حد يدتدحد ل  يدكحذ ب  ود ا يد دال  الريج  مد  .(1)"ه  كدذياًبا ود
 يكوذب الذ  وبيَ م افهة عليه يكذب الذ  بيَ ي ر  أَ يتوجه :" رحمه ا  تعالىقال ابَ تيمية 

 و الرجول ذلوك علوى كذب  نما فهذا فبكذا عنه فوَ بَ فوَ حدثني :يقول أَ مثل ،بواسطة عليه
 بأنوه اعالًمو ،ذلك قال نهأ عنه ثبت أو ،صحيح الحديث هذا :قال  َ فأما فالحديث ذلك  ليه نسب
 .(2)"عليه كذب قد فهذا فكذب

لقووود جووورى علوووى لسووواَ كثيووور موووَ مووومل ي كتوووب مصوووطلح الحوووديث اتهوووام االموووام الجوووويني و 
غووراب النجعووةبالم وو رد  يووحينمووا كد  (3)بالبووة وا  واوموور  يووه وسوولمصوولى ا  علعلووى النبووي  الكووذب   دد متعمي

ذهوب  لوى موا ولقد  ،الح  فيما قال مه ا  تعالىرح الجويني فلقد أصاب ،(1)على خول ما قالوا
رحمهوم ا   وال وي  أحمود  واكر ،على رأسوهم  وي  االسووم ابوَ تيميوةقال مجموعة مَ أهل العلم 

وكوواَ اوجوودر بأهوول المصووطلح أَ يبحثوووا فووي مسووألة الكوواذب المتعموود علووى ال ووريعة أكثوور  تعووالى
وقوود انتصوور العومووة المحوودث أحموود  ومووَ ثووم أَ يعلموووا أَ الجووويني لووي  وحيووًدا فيمووا ذهووب وقووال،

 وقد ج مفقال:  وسلمصلى ا  عليه لتك ير متعمد الكذب على النبي  رحمه ا  تعالى اكر 
 

                                                 
1
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ق        اد  ك ون وا مدأد الصي َد نمدن وا اتيق وا الليهد ود ي َح الحكدذ ب  اليذ  ا ي نحهدى عد مد َد ود  ، وأخرجه االمام9625، حديث رقم: ي
 مسلم رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: البر والصلة وااداب، باب: قبح الكذب وحسَ الصد      
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صولى ا  مد الجويني و والد  مام الحرميَ و بتك ير مَ ولوأ حوديثًا علوى رسوول ا  ال ي  أبو مح
 .(1)قاصًدا  لى ذلك عالًما بافترا ه، وهو الح  عليه وسلم

ذا أراد المسوولم أَ يكوووَ عنوود   يوواد علووى  المحققوويَ مووَ أهوول العلوومعلووم فووي سووبب حكووم  ةوا 
َ الحكووم علووى ال وويق فوور  عووَ ك ر فلوويعلم أمتعمووًدا بووال صوولى ا  عليووه وسوولمالكوواذب علووى النبووي 

بوو نو ا  هوي  دخوال  صولى ا  عليوه وسولمتصور ، ول  ك بأَ صورة ولأ الحوديث علوى النبوي 
في ال ريعة ما لي  منها ونسبة ذلك لل ر ، ول يختلل اثناَ مَ عوام النا  فلًو عَ عقو هم 

 .أَ هذا مَ اوخطار الكبيرة التي تواجه ال ريعة
 اوخبوار جميأ في أو واحد خبر في تكذيبه بيَ فر  ل :" رحمه ا  تعالىبَ تيمية قال ا

نما  لوي  موا دينوه فوي يدخل عليه والكاذب ،دينه و ا  رسالة  بطال مَ يتلمنه لما كافرا صار وا 
 ،ا  ديوَ ونوه فاومور هوذا وامتثوال ،الخبور بهوذا التصودي  اوموة علوى يجوب أنوه وي عم ،اعمدً  منه
 موَ يوةآب يكوذب موَ بويَ فور  ل و ،منوه كوالنقص الوديَ فوي وال يوادة ،بوديَ   لوي  بأنوه العلم مأ

  .(2)"لذلك اعامدً  القرنَ مَ سورة أنه وي عم ،اكومً  يصنل أو ،القرنَ
 َ قبوول اوحاديووث المكذوبوة ي وودخل فوي الووديَ موا لووي   "قوال الوودكتور يوسول القرلوواو :و 

ة فيخرج مَ الديَ ما هو منه، ول ريب أَ كليهما مرفوض مذموم منه، أما رد اوحاديث الصحيح
 .(3) "قبول الباطل ورد الح 

 به وخبر به االخبار له ينببي مما الخبر ذلك كاَ لو:"  رحمه ا  تعالىقال ابَ تيمية و 
 عولال  كوذلك و به يخبر أَ له ينببي مما هو فلي  به يخبر لم فَّذا الديَ أكمل قد تعالى ا  وَ
 .(1)"كاذًبا فيه لو كاَ مما ينببي فعله ويترجح ل عله فَّذا لم ي عله فتركه أولى عنه ينقله الذ 

:"  َ انتحال اوحاديث ونسبتها  لى ال ال ي  عبد الرحمَ عبد الخال  ح ظه ا  تعالىوق
 يعني باللرورة  دخال ما لي  مَ الديَ في  صلى ا  عليه وسلمالنبي الرسول 
 .(5)الديَ "
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 غيوور نخوور  ووهر صوووم فوورض ا  أَ  اعووم  عووم لووو :" رحمووه ا  تعووالىقووال ابووَ تيميووة و 
 ك وور ن سووه بكووذب عالمووا اللحووم و الخبوو  حوورم أنووه أو ذلووك نحووو و  ا وودة سادسووة صوووة أو رملوواَ
 .(1)بالت ا 

والولووأ فووي ول ريووب بووأَ مووا يمثوول ال وور  مووَ الوووحي همووا القوورنَ الكووريم والسوونة النبويووة 
عة االسومية ا  ليهما خطر كبير تعاقب وتحاسب عليه ال ريممرفوض ونسبة ما لي  منه كوهما

أ د العقاب والحساب، وأَ حكم ذلك ك ر أكبرف فمَ  اد نية للقرنَ  عمها واختلقها مَ عند ن سه 
ووقوأ فوي الك ور بوو منوا  ، ومثلوه مختلو  الحوديث فوي  جول وعوووهي ليست مَ القرنَ ك ور بوا  

علووى أَ الكووذب عليووه لووي   صوولى ا  عليووه وسوولم وهووو لووي  منهووا، وقوود أكوود النبووي النبويووة  ةالسوون
  ككذب على غير  مَ النا  الذيَ ل يوحى  ليهم فقال: 

 كما في الصحيحيَ
نحووه  قدووالد  وويد الليووه  عد يووردة  ردل  َح الحم ب  وو ووليمد يدق ووول   :عد سد لديحووه  ود ووليى الليووه  عد ًبا  :"سدووم عحت  النيب وويي صد ووذ  َي كد   

دٍ  لدى أدحد ٍب عد لديي لديح د كدكدذ  َح النيار   ،عد قحعددد   م  ًدا فدلحيدتدبدويأح مد لديي م تدعدم  َح كدذدبد عد  .(2)"مد
بأَ حكوم في قوله "  َ كذًبا علي لي  ككذب على أحد " ما ي عر قال الدكتور محمد أبو  هبة: 

ب علوى غيور  كبيورةف فيكوَو الكوذب عليوه أكثور موَ الكذب عليه لي  حكم الكذب على غير ، والكذ
كبيوورة أو أكبوور الكبووا ر، وفووي معنووى الكووذب علووى النبووي و صوولى ا  عليووه السوووم و الكووذب علووى 

 ر ف وَ لوه حكوم مالصحابة والتابعيَ، ول سيما فيما ل مجال للرأ  فيه، مما ل يعرل  ل مَ ال
 .  (3) نبه على ذلك أ مة الحديث كما صلى ا  عليه وسلمالمرفو   لى النبي 
 في حقهم.ى الوحي ص ة للك ار أكدها ا  تعالى وافتراق الكذب عل

 .189}إ نَّمَا يَفْتَر ع الْكَذِبَ الَّذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ ِ آيَاتِ اللّهِ وَأُوْلرئِيَ هُمُ الْكَاكُِِونَ {النحلقال تعالى: 
هووذا التقييوود للكووذب بآيووات ا ، هووو الووذ  ير وود :"  تعووالىقووال ال ووي  عبوود ال توواح أبووو غوودة رحمووه ا 

مووَ اايووات م توورى  صوولى ا  عليووه وسولم ليوه المقووامف وَ قريً ووا  عموت أَ مووا جوواق بووه رسوول ا  
 منه على ا ، فكاَ الرد عليهم:  نما ي تر  الكذب بآيات ا  الذيَ ل يممنَو بآيات ا ، 

 

                                                 
1
 .178، صلبَ تيمية/ الرسول  اتم ىعل المسلول الصارم (  (

2
 في صحيحه، كتاب: الجنا  ، باب: ما يكر  مَ النياحة رحمه ا  تعالىأخرجه االمام البخار   ( (

 في مقدمة صحيحة، باب: رحمه ا  تعالى، وأخرجه االمام مسلم  1215الميت، حديث رقم:  على     
 . 9حديث رقم:  ه وسلم صلى ا  عليالكذب على رسول ا   تبليظ     
 االسرا ليات والمولوعات في كتب الت سير/ لل ي  العومة الدكتور محمد بَ محمد أبو  هبة،( (3

 .16هو، ص1118ط مكتبة السنة، الطبعة الرابعة      
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 قد  هدوا له هم بالصد  واومانة، فو يتصور منه الفتراق  سلمصلى ا  عليه و ورسول  ا  
 .   (1)" على ا ، وهو الصاد  اوميَ

 ا  رسوول أنوه  عوم بوأَ ا  علوى كوذب موَ أَ معلووم:"  ال ابَ تيمية رحموه ا  تعوالىقو 
 كووافر هفَّنوو المتنب وويَ مووَ نحوهووا و العنسووي و كمسوويلمة فيووه كووذب خبوورا ا  عووَ أخبوور أو نبيووه أو

  .(2)" رسوله على الكذب تعمد مَ فكذلك الدم حول
ميدٍ  أدب و ال ييح    قدالد و  يحن يإ  م حد ود ام   ودال د   الحج  َ     مد يح مد رد لديحوه   الحكدوذ ب   ب تدعدمإود   يدكد  ر   :"الحمدعدال ي أدب ي الححد  عد

ليى لديحه   الليه   صد ليمد  عد سد كدى ،ود ام   حد َ     مد يح مد رد َد  ودأدنيه   ،الحمدذحهدبد  هدذدا ودال د     َح عد  الححد وه   ف وي يدق ول   كدا س   كدث يوًرا ددرح
َح  لدى كدذدبد  مد ًدا صلى ا  عليه وسلم الليه   ردس ول   عد  .(3")  ددم ه   ودأ ر ي د  كد درد  عدمح

أكموول الب وور فووي جميووأ  صوولى ا  عليووه وسوولمالرسووول  :" تعووالىرحمووه ا  قووال ابووَ تيميووةو 
فمووا تركووه مووَ القووول وال عوول فتركووه أكموول مووَ فعلووه، ومووا فعلووه ف علووه أكموول مووَ تركووه، فووَّذا  أحوالووه،

 لوو  ذكذب الرجل عليه متعمًدا أو أخبر عنه بما لم يكَ فذلك الذ  أخبر عنه نقص بالنسوبة  ليوه 
 .(1)" ك ر فقد صلى ا  عليه وسلم الرسول انتقض مَ و منه لوجد كمال كاَ

َ   قدوالو  وورٍ  ابحوو جد قدوالد : الهيثمووي حد َد  بدعحووض   ود ر ي تدووأدخ  قدوودح : الحم  َح  طدا   دووة   ذدهدبدوتح  ود وو وواق   م  َي   لدووى الحع لدمد  أد
لدووى الحكدووذ بد  وور ج   ك  حوور   ودردس ووول ه   الليووه   عد َح  ي خح وو ليووة ، عد يحووبد  ودلد  الحم  َي  رد وودد  أد لدووى الحكدووذ ب   تدعدمإ  ف ووي ودردس ووول ه   الليووه   عد
ل يل   ردامٍ  تدحح ر يم   وح أد  حد لٍ  تدحح ود ، ك  حر   حد م   ودا  نيمدا مدححض  ا الحكدذ ب   ف ي الحكدود لديحه مد ودى ف يمدا عد  .(9)" ذدل كد  س 

 الكوذب:" صولى ا  عليوه وسولمعوَ الكوذب علوى الرسوول ل ابَ تيمية رحمه ا  تعوالى قاو 
مُ مِمَّرن  افْتَررَ  عَلَر  اللَّرهِ كَرذِِاَ أَوْ      }وَمَرنْ أَظْلَر   تعوالى بقولوه بينهموا ا  جموأ لهوذا و ،لوه التكوذيب بمن لة

 و ،له المكذب مَ  ثما أعظم عليه الكاذب كاَ ربما بل ؛29{العنكنوت ...كَذَّبَ ِ الْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ 
 مثوول الكوواذب كوواَ فووَّذا بخبوور  المصوود  مووَ درجووة أعظووم عليووه الصوواد  أَ كمووا بووه ا  بوودأ لهووذا

  .(6)" له كالمكذب الرسول على فالكاذب له كالمكذب ا  ىعل والكاذب ،أعظم أو المكذب

                                                 
1
 .  83لمحات مَ تاري  السنة وعلوم الحديث/ بقلم عبد ال تاح أبو غدة، ص ( (

2
 .178، صلبَ تيمية/ الرسول تم ا على المسلول الصارم(  (

3
 .65، ص1للنوو ، ج/ الحجاج بَ مسلم صحيح  رح المنهاج(  (

1
 .178، صلبَ تيمية/ الرسول  اتم على المسلول الصارم(  (

9
 اونصار ، السعد  ميثالهي حجر بَ علي بَ محمد بَ حمدو/ الكبا ر اقترال عَ ال واجر (  (

 اوولى، الطبعة، ال كر دار: النا ر، ( هو571: المتوفى ) العبا  بوأ االسوم،  ي  الديَ  هاب      
 .162، ص1، جم1587 و هو1117      

6
 .178، صلبَ تيمية/ الرسول  اتم على المسلول الصارم (  (



  114 

 موَ وسولم عليوه ا  صولى عليوه الكوذب:" بَ با  رحمه ا  تعالىعبد الع ي  وقال ال ي  
 .(1)" ببعيد الك ر عَ صاحبه وما الكثيرة، الم اسد مَ عليه يترتب ما لعظم الكبا ر أكبر

 يو عم ونوه فواسوتخ ال بوه اسوته اق عليوه الكذب دتعم  :" رحمه ا  تعالىقال ابَ تيمية و 
 أنوه أو ،السو ه  لوى لوه نسوبة وهوذ  ،بهوا اومور يجوو  ل وقد بل فبه أمر مما ليست بأ ياق أمر أنه

 .(2)" صريح ك ر وهو ،الكذب  لى له نسبة وهذ  ،باطلة بأ ياق يخبر
 فَّنوه تعظيموه جوبي موَ علوى بذك مَ أَ يخ ى لي  :" رحمه ا  تعالىقال ابَ تيمية و 
  .(3)" بحقه مستهيَ به مستخل

 ، وهم بتأويلهم هذا جهال.ول يك ر مَ كذب متأوًل كمَ قالوا نكذب له ل عليه
، فَّنوه ل يك ور مكرًهوا لودفأ لور يلحقوه موَ عودو موثًو  صلى ا  عليه وسلمعلى النبي ومَ كذب 

 أعلم. تعالىوا  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 :المتوفى ) با  بَ ا  عبد بَ الع ي  عبدل/ ا  رحمه با  بَ الع ي  عبد العومة فتاوى مجمو  (  (

 ، بدَو دار طبأ ول316، ص26، جال ويعر سعد بَ محمد: وطبعه جمعه على أ رل، ( هو1121      
 تاري  طبعة.      

2
 .178، صلبَ تيمية/ الرسول  اتم على المسلول الصارم (  (

3
 .178، صالمرجأ الساب  (  (
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 المبحث الرابع
 ق المجوزة لوضع الحديثأشهر الفر

لقوود ا وووتهرت فوووي التووواري  االسوووومي بعوووض ال ووور  المنسووووبة  لوووى االسووووم بتجووووي  ولوووأ 
وكانت لهم  بهات راجت عليهم وعلى أتباعهم ولبست صلى ا  عليه وسلم اوحاديث على النبي 

 الصوفية وأهل الرأ . ة ويي ام  ري على النا  دينهم، وأ هر هذ  ال ر  الكد 
 :  الكرامية.أو م

 الترغيووب بوواب فووي اوحاديووث ولووأ جوووا  ،(1)بالكراميووة سووموا المبتدعووة، مووَ فرقووة  عمووت
 مَ"  امتعمدً  علي كذب مَ : "حديث طر  بعض في رو  بما ذلك على واستدلوا فقط، والترهيب

 : "بعلووهم وقووال، الحووديث ح وواظ عنوود تثبووت لووم ال يووادة هووذ  ولكووَ ف" النووا  ليلوول : "جملووة  يووادة
 ل صوولى ا  عليووه وسوولم النبووي فووََّ السووخلف غايووة فووي السووتدلل وهووذا" عليووه ل لووه، كووذبن نحووَ

 .(2)المسلميَ  جما  خول ال عم وهذا، ليروجو  كذابيَ  لى  رعه يحتاج
وي دت   ": رحمه ا  تعالىقال االمام النوو   ييوة   جد وأد  الحكدريام  يوب   ف وي الحودلح يوب   التيرحغ   وده وود  ودالتيرحه 

ل   مدا    خ ود َد    جح ي ل م  َد  الحم سح ي  .(3)"ب ه مح  ي عحتددإ  اليذ 
 الترغيوب فوي الكوذب كواَ  ذا: الكراميوة قوال:"  رحمه ا  تعالىوقال ابَ حجر العسقوني 

 .(1)عليه ل صلى ا  عليه وسلم للنبي كذب فهو والترهيب،
ووي دت   ": رحموه ا  تعوالىقوال االموام السويوطي و  ييوة  الحكد  جد م   وده ومح وو  ريام  َد  قدووح و وة   م  عد وب وا الحم بحتدد   ن س 

ميد     لدى َ   م حد وتدان ي   كدوريامٍ  بح سح ، الس ج  وتدكدل م  ييوةو  الحم  يد   الحكدريام  ود  وهدر   ف وي الورياق   ب تد ح د ح وأد  و اوح يوب   ف وي الحودلح  التيرحغ 
، َد  ودالتيرحه يب  م   ب ه   يدتدعدلي    مدا د و كح َد  ح  قداب   الثيوداب   م  يًبا ودالحع  وة ، ف ي ل لنيا    تدرحغ  يًبوا الطياعد تدرحه  ، ود َ   لده ومح و  عد
يدة   تدددلإوا، الحمدعحص  و  د  ب مدا وداسح يث   ط ر     بدعحض   ف ي ر  د  َح "  الححد و لدويي  كدوذدبد  مد وًدا عد ولي  م تدعدم  "  النيوا د  ب وه   ل ي ل 

مدلد  وه مح  ودحد يثد  بدعحل  ود  و"  حد لدويي  كدوذدبد  َح مد ،   نيوه  : قدوالد  أد ح  ، " عد ر  ، أدوح   دواع  ن ووَ  قدوالد  مدجح وه مح  ود وا: بدعحل     نيمد
لديحه   لد  لده   ندكحذ ب      .(9")عد

جووو ت الكرياميووة و بت ووديد الووراق و  ":رحمووه ا  تعووالىقووال العومووة المحوودث أحموود  وواكر و 
 عة، نسبوا  لى أحد المتكلميَ، واسمه الولأ في الترغيب والترهيب، وهم قوم مَ المبتد

                                                 
1
 أنه  ل ا اهدً  اعابدً  وكاَ يان  تد سح ج  السي  كرام بَ محمد  لى نسبة و الراق بت ديد و الكراميةقال ابَ حجر  ( (

 ، ولوست ادة حول الكرامية انظر تدريب الراو /898، ص2، انظر النكت/ لبَ حجر، جخذل     
 . 217للسيوطي، ص     

2
 .119ص لمحمود الطحاَ،/ الحديث مصطلح تيسير ( (

3
   .217للسيوطي، صفي  رح تقريب النواو / تدريب الراو   (  (

1
 .891ص ،2ج ،لبَ حجر/ الصوح ابَ كتاب على تالنكانظر  ( (

9
   .217للسيوطي، صفي  رح تقريب النواو / تدريب الراو   ( (
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محموود بووَ كوورام السجسوووتاني، وقووولهم هووذا مخووالل الجموووا  المسوولميَ، وعصووياَ صووريح للحوووديث 
َح النيار   :"المتواتر عنه صلى ا  عليه وسلم قحعددد   م  ًدا فدلحيدتدبدويأح مد لديي م تدعدم  َح كدذدبد عد    .(2)، (1)" مد

دعة وجواق بقوول مخوالل للوديَ االسوومي ولكنوه وجود موَ يتبعوه فوي  فكوه فمحمد بَ كرام مَ المبت
 هذا فلكل ساقطة لقطة.

 الصوفية.ثانيما: 
أحاديووث فووي  كثيوور مووَ الجهلووة الووذيَ ي نحسدووبوَ  لووى التعبوود وال هوود والصوووح ولووأ  مووَ وقووأ 

الخيوور، وخدمووة للووديَ فووي  عمهوومف ليحملوووا النووا  علووى فعوول  تعووالىحسووبة    الترغيووب والترهيووب
وي جروهم عَ ارتكاب ال رف بهذا اوسلوب ال اسد الحرام! وحينما أنكر على بعلهم هذا الصنيأ 

َح النيوار  :" وذكر لهم قولوه صولى ا  عليوه وسولم و قحعدودد   م  وًدا فدلحيدتدبدوويأح مد لدويي م تدعدم  َح كدوذدبد عد و ، قوالوا (3)" مد
يوه، وهوذا موَ  ودة جهلهوم بالوديَ، وغلبوة الب لوة، نحَ نكذب له صلى ا  عليه وسلم ول نكوذب عل

  .  (1)ولعل العقل عليهم
الولواعيَ وأعظمهووم لوورًرا قوووم أصوونال  وور  ":رحموه ا  تعووالى قوال ال ووي  أحموود  وواكر

ينسووبَو أن سووهم  لووى ال هوود والتصووول، لووم يتحرجوووا عووَ ولووأ اوحاديووث فووي الترغيووب والترهيووب، 
حوووض النوووا  علوووى عمووول الخيووور واجتنووواب المعاصوووي، فيموووا  احتسووواًبا لألجووور عنووود ا ، ورغبوووة فوووي

 عموووووا، وهووووم بهووووذا العموووول ي سوووودَو ول يصوووولحوَ، وقوووود اغتوووور بهووووم كثيوووور مووووَ العامووووة وأ ووووباههمف 
 فصدقوهم ووثقوا بهم، لما نسبوا  ليه مَ ال هد والصوح، وليسوا مولًعا للصد ، 

 . (9)"ول أهًو للثقة
                                                 

1
 (  أخرجه االمام البخار  رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: العلم، باب:  ثم مَ كذب على النبي صلى(

 ،9725بأسماق اونبياق، حديث رقم:  ، وكتاب: اودب، باب: مَ سمى117ا  عليه وسلم، حديث رقم:      
 وأخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في مقدمة صحيحه، باب: تبليظ الكذب على رسول ا  صلى ا      
 ، مَ حديث أبي هريرة رلي ا  عنه، وقد رو  في الصحيحيَ في مواط1َعليه وسلم، حديث رقم:     
 ا  عنهم . كثيرة عَ جم غ ير مَ الصحابة رلي      

2
 .  81أل ية السيوطي في علم الحديث/ للسيوطي، هامب ص(  (

3
 (  أخرجه االمام البخار  رحمه ا  تعالى في صحيحه، كتاب: العلم، باب:  ثم مَ كذب على النبي صلى(

 ،9725، وكتاب: اودب، باب: مَ سمى بأسماق اونبياق، حديث رقم: 117ا  عليه وسلم، حديث رقم:      
 وأخرجه االمام مسلم رحمه ا  تعالى في مقدمة صحيحه، باب: تبليظ الكذب على رسول ا  صلى ا      
 ، مَ حديث أبي هريرة رلي ا  عنه، وقد رو  في الصحيحيَ في مواط1َعليه وسلم، حديث رقم:     
 كثيرة عَ جم غ ير مَ الصحابة رلي ا  عنهم .      

1
 .  117و ص 116السنة وعلوم الحديث/ بقلم عبد ال تاح أبو غدة، ص لمحات مَ تاري  ( (

9
 أل ية السيوطي في علم الحديث/ لإلمام جول الديَ السيوطي، بتصحيح و رح فليلة اوستاذ أحمد(  (

 .  81محمد  اكر، هامب ص     
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هوذا الصونل موَ الولواعيَ :" دة رحموه ا  تعوالىل ي  المحدث عبد ال تاح أبوو غووقال ا
أ د اوصنال خطًرا، وأعظمهم لرًراف فَّنهم لمظهر صوحهم و هدهم وتعبدهم يقوأ كوم هوم فيموا 

نوَو بهوم موقوأد القبوول والتسوليم موَ العاموة! ول يظ صلى ا  عليه وسلميحدثوَ به عَ رسول ا  
هدلدووة الكدذدبدووة أنهوووم و  ذ يلوووعوَ الكووذب ول يتوقعونووه مووونهم، وقوود قووام فوووي خوواط ر هووملق البد دلوووة الجد

صونًعا، وي علووَ خيوًرا، ويبنمووَ أجوًرا، وأنهوم عنود ا   لإلسووم اوحاديث ترغيًبا وترهيًبوا و يحسونوَ
  .(1)م كوروَ

 عود  بوَ ا  عبيود هقالوومَ ال واهد على صحة موا قيول فوي حو  موَ يكوذبَو حسوبة موا 
 :الخليوول لبوووم قلووت :يقووول عروبووة أبووي مجلوو  فووي بحووراَ  النهاونوود  ا عبوود أبووا سوومعت :الحووافظ

 .(2)العامة قلوب بها لنرق  ولعناها :قال ؟بها تحدث التي الرقا   اوحاديث هذ 
بل وأكثر موَ ذلوك أصوبح  اومحبوبً  افالعجب كل العجب مَ هملق أَ أصبح الكذب عندهم مندوبً 

  ديًنا يتبأ ومنهًجا ي عدليم لآلخريَ.
 .ثالثما: أهل الرأي

 ة َ أهل الرأ  مَ أ د النا  عداًق للسنة النبوية وما ذلك  ل لجهلهم بهاف فقود جورت سون
وكووذلك ونهووم يوورَو أَ أفلوول اوموور مووا يقولوووَ،  فووي خلقووه أَ مووَ جهوول  وويً ا عووادا ، تعووالىا  

لوها، فالوديَ موا وأحسنه ما بوه ي ويروَ، فأحسوَ اوموور عنودهم موا وافو  عقوولهم، وأقبحوه موا عار 
لوي   أنوه تعوالىواف  عقولهم، وما لم يوافقها فلي  بديَ حسب  عمهم، ومَ المعلووم موَ ديوَ ا  

 . تعالىكل رأ  يرا  المرق حسًنا يكوَ هو ديَ ا  
 ، وصححه اولباني.كما أخرج أبو داود في سننه

نحه  قدالد  يد الليه  عد ل ي  ردل  َح عد َ   ":عد َد الد ي َح  لدوح كدا و وح  م  لدوى ب الحمدسح ول  أدوح و دل  الحخ  َد أدسح ب الريأح   لدكدا
ود    لدى ظداه ر  خ  ييحه   ،أدعح سدح  عد ليمد يدمح سد لديحه  ود ليى الليه  عد قددح ردأديحت  ردس ولد الليه  صد  .(3)"ود

يوورد أموور  رى مووَ يتبعووه ممووَ يوونكص علووى عقبيووه و يجعوول مووَ اومووور ديًنووا ليوو تعووالىفووا  
 ويتهمه بالقبح ويرى أمر ن سه حسًنا.

صوولى ا  يوورى جوووا  نسووبة أ  قووول حسووَ للنبووي  هم مووَموونأَ أهوول الوورأ  م جعووات ومووَ 
 وتركيب  سناد له.عليه وسلم 
 

                                                 
1
 .  117لمحات مَ تاري  السنة وعلوم الحديث/ بقلم عبد ال تاح أبو غدة، ص ( (

2
 .17، ص1المولوعات/ لبَ الجو  ، ج ، و 78، ص9ج ،الببداد  لخطيبل/ ببداد تاري (  (

3
 . 111أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: كيل المسح، حديث رقم: (  (
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وا :الريأح    أدهحل   بدعحض   قدالد : رحمه ا  تعالىقال السيوطي  ل ويي  الحق يدوا د  ودافدو د  مد وا د  الحجد َح  جد    لدوى ي عحو دى أد
 .(1)صلى ا  عليه وسلم  نيب ي  ال

وهوووو يتحووودث عوووَ  رحموووه ا  تعوووالىقوووال ال وووي  العوموووة المحووودث عبووود ال تووواح أبوووو غووودة و 
  .(2)"ومنهم مَ أجا  ولأ اوسانيد لكوم حسَ :"أصنال الولاعيَ

ومووَ ال ووواهد العمليووة التووي تمكوود وجووود مثوول هووملق،  ووهادة بعلووهم علووى ن سووه وافتخووار  
 .(3)" ا سنادً  له أجعل أَ أبال لم حسنا الكوم كاَ  ذا ":يإ ن  د  رح او   سعيد بَ محمدل بذلك مثل قو 

صوولى ا  عليووه وكوواَ يوودعو النووا  أَ يلووعوا لكوول كوووم حسووَ  سووناًدا ول بووأ  فووي نسووبته للنبووي 
 حسب  عمه ومذهبه.وسلم 
 .(9)ا سنادً  له تلأ أَ حسَ كوم كاَ  ذا بأ  ل :(1)سعيد بَ محمدفقال 

 بهوذ  ج وت أيوَ موَ: (7)ربوه عبود بوَ لميسورة قلوت: (6)الطبوا  بوَ عيسوى بوَ محمودقال و 
 .(8)فيه النا  أرغب ولعته: قدالد  كذا؟ فله كذا قرأ مَ اوحاديث،
 ،هووا او هولأ موَ كواَ: فقوال ربوه عبود بوَ ميسورة عوَ  رعة أبو س ل :الرحمَ قال عبدو 

 كاَ ،احديثً  ربعيَأ نحو ق ويَ فلا ل في ولأ قد ،اولعً  الحديث يلأ وكاَ
 

                                                 
1
   .217/ للسيوطي، صفي  رح تقريب النواو تدريب الراو  (  (

2
 .  53عبد ال تاح أبو غدة، صلمحات مَ تاري  السنة وعلوم الحديث/ بقلم  ( (

3
 .189، ص5، جلبَ حجر/ التهذيب تهذيب(  (

1
 :ويقال ،الطبر  ابَ :ويقال ،قي  بىأ ابَ :ويقال، اوردني :ويقال ،الدم قي ،ال امي سعيد بَ محمدهو  ( (

 أقل ، لمالحديث متروك ،ال ندقة في صلب كاَ، اعمدً الحديث يلأ  كاَ ،الرحمَ عبد أبو ،حساَ ابَ     
 ،1اللع اق الكبير للعقيلي ج ، 51، ص1له على تاري  ميود ول وفاة. انظر التاري  الكبير للبخار  ج     
 .261، ص29، وتهذيب الكمال للم   ج 71ص     

9
 .18، ص1المولوعات/ لبَ الجو  ، ج ( (

6
 مام،اال الحافظ أخو ببداد ،ال الطبا  بَ جع ر أبو الثقة، الكبير الحافظ نجيح، بَ عيسى بَ محمدهو  ( (

 ، قالالثبور بود مَ بأذنة ورابط ،ال ام سكَ ال ام،  لى تحول عيسى، بَ ويوسل عيسى، بَ  سحا      
 ،1التاري  الكبير للبخار  جانظر  . تيَاوم الع ريَ حدود  لى وبقي بوفاة، له أظ ر لمالذهبي:      
 .386، ص11ج وسير أعوم النبوق للذهبي ، 213ص     

7
 ، وولأ الحديث وقد أقر على ن سهبالكذب يرمى، كولاو البصر ، ثم ال ارسي، ربه عبد بَ ميسرةهو  ( (

 التاري  الكبيرانظر  بذلك، وذم العلماق له كثير ويطول ذكر ، ولم أظ ر له بتاري  ميود ول وفاة.     
 ،6، ولساَ المي اَ ل بَ حجر ج 161، ص8ج وسير أعوم النبوق للذهبي ، 377، ص7للبخار  ج     
 .138ص     

8
 .222، ص13ج ،الببداد  لخطيبل/ ببداد تاري (  (
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 .(0)ذلك في أحتسب نى  :يقول
وموَ تلبوي   بلوي  علويهمف فقاتول ا  تعوالى  تعوالىوهذا ل  ك مَ جهول هوملق بوديَ ا  

هاوية معهم، لول رحمة ا  تعالى الجهل وأهله، لقد أساق لهم ولدينهم، وكاد أَ يود  ببيرهم في ال
 وفلله وكرمه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
0
 .291، ص8، جلبَ أبي حاتم الرا  / والتعديل الجرح( (
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 المبحث الخامي
 نقد المتو  م  الجهة العقدية

 صلى ا  عليه وسلم سب للنبي لقد تنوعت طرا   علماق الحديث في نقد ما ن
التوي ت وهد  دي هذا مَ مناقب أهول الحوديثحتى ع  مما ل يصح والسلل الصالح رحمهم ا  تعالى 

ظدم  حصانتهم العلية لديَ رب البر   ية. لهم بالقوة العلمية وع 
صولى ا  عليوه وكاَ مَ مناها نقدهم وطر  ردهم للحديث المنسوب  وًرا وبهتاًنوا للنبوي 

كوواَ  عليووه المعتقوود الصووحيح وثبووت هووذايعووارض للعقيوودةف فووَّذا وجوود مووَ الحووديث مووا تووه مخال وسوولم 
 مردوًدا عندهم بو  ك أو ارتياب.

ثيوورة جووًدا ت ووير وب ووكل والووح علموواق الحووديث ك ل  بدووت بالعقيوودة مووَ ق  دي واوحاديووث التووي ر   
العقيودة االسوومية بولووحها ونقا هوا وصو ا ها كواَ لهوا الودور الكبيور والبوار  فوي أَ وصريح  لوى 

 اوات ومنها:ات على خليل رب اورض والسمير مَ اوحاديث المختلقات المكذوبنقد كث
 :  .الخيل عرقحديث أو م

َح  أخوورج ابووَ الجووو   فووي كتابووه المولوووعات وو يحووردةد  يأدب وو عد وومي  ،الليووه   ردس ووولد  يدووا ق يوولد " :قدووالد  ه رد  م 
بإندا َح  ،رد َد  لد  :قدالد ؟! ورٍ همد  قمدا م  و َح  ودل اودرحض   م  و اٍق، م  لدو د  سدومد ويحو خد رداهدوا خد لدو د  قدوتح فدعدرد  فدأدجح  ند حسدوه   فدخد
َح   .(1)" الحعدرد    ذدل كد  م 

عليووه بووالعلم  مد كدووحح أَ ي  مووَ وفطوورة فلووًو عليووه بالولووأ والكووذب بداهووة  م  كدووحح هووذا الحووديث ي  
 لل ر  والعقل والمعتقد.   الرصيَ، لمخال ته

 ال نادقوة بعوض ولوعه مولوو  الخيول  جوراق حوديث :" رحموه ا  تعوالىقال ابوَ عسواكر 
 مما وهو وروا  له عقل ل مَ بعض فيقبله المستحيل روايتهم في الحديث أصحاب على به لي نأ
 ".(2)وعقو  رعا ببطونه يقطأ

يث   هدذدا:"  رحمه ا  تعالىقال ابَ الجو   و  د  ه ، ف ي ي  دكإ  لد  حد ع  مدا ودلح أد  ود ثحلد  ودلد  هدوذدا م 
ل م ، َح  ودا  نيه   م سح وعدات   أدردك   لدم  ل  بدر  الحمدوح يل   ه ود    ذح  هدا،ودأددح تح  َي  فم سح وال  د  ود ل و    لد  الحخد قدود  ، ند حسدوه   يدخح  اتيهدومد  ود
لدمداق   يث   ع  د  أ   الححد يث هدذدا ب ودلح د  ميد الحد ا ٍ  بَ م حد  .(3)"  جد

 جوراق  حوديث:"  مردًدا ن   كوم ابَ عسواكر رحمه ا  تعالىقال ابَ حجر العسقوني و 
 فالمسووتحيل روايووتهم فووي الحووديث أصووحاب علووى بوه لي وونأ ال نادقووة بعووض ولووعه ،مولووو  الخيول
 .(1)" وعقوً  ا رعً  ببطونه يقطأ مما هوو  ،وروا  له عقل ل مَ بعض فحمله

                                                 
1
 .61، ص1المولوعات/ لبَ الجو  ، ج ( (

2
 .119، ص13تاري  دم  ، ج ( (

3
 .61، ص1المولوعات/ لبَ الجو  ، ج ( (

1
 .235، ص2المي اَ/ لبَ حجر، ج لساَ ( (
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ت كثيووورة تخوووالل العقيووودة أ ووود االنكوووار لموووا حووووى موووَ مخال وووا وقووود أنكووور أهووول العلوووم هوووذا الحوووديث
 االسومية الثابتة بصريح المعقول وصحيح المنقول.

يث   هدذدا:"  رحمه ا  تعالى الجورقاني الهمذاني ا  عبد أبوقال  د  نحدد  ك  حور   الححد  يدنحقدواد   لد  قدوة  ود د
، ودلد  لد د  فدكديحلد  يدنحقدا   يحلد  خد قدوتح  اليت وي الحخد ولد  عدرد َح  قدبح َد  أد َح  ن كد  ور     نيوا ند حس وه ، تدك وو و َي : يدق وول   مد مد      الليوه   كدوود

ل و  ، َح  فدكديحلد  مدخح َي    لي  ندعحور ل   لد  ودا  نيا ، ند حسده ؟: قدالد  مد ل  ا ه وود  الليوهد  أد دوي ولد  وح ٍق، ك ول   قدبح َد  فدكديحولد   دويح  كدوا
لدوووه   الحعدوووورد    هدوووذدا تيووووى قدبح لدوووو د  حد وووه   خد نح ووووه ، م  ووووا تدعدوووالدى ند حسد وووو ده   عدمي ، ب وووه   ودصد َد وووود و وووبده   الحم لحح  ندسد ووووه   ود  الحكد دووووردة     لديح

، َد ل و قدد   الحم بحط  لديحه   افحتدردى ود ، عد َد ر م و وا ه ود  بدلح  الحم جح و كدمد لدوى الحم ندو يل   ك تداب وه   ف وي تدعدوالدى ند حسدوه   ب وه   لد ودصد  عد
، ندب ي ه   سدل   كُفُوًا لَهُ يَكُنْ وَلَمْ{ 3} يُولَدْ وَلَمْ يَلِدْ لَمْ{ 6} الصَّمَدُ اللَّهُ{ 1} أَ َدح اللَّهُ هُوَ قُلْ}: فدقدالد  الحم رح

 .(1)". 4ر1: اإلِالص{ أَ َدح
 بعووض كذبووه الووذ  الخيوول عوور  حووديث:"  رحمووه ا  تعووالى وقووال  ووي  االسوووم ابووَ تيميووة

 بَ محمد بولعه اتهموا البد ، أهل بعض كذبه  نه: وقالوا سلمة، بَ حماد أصحاب ىعل النا 
 مثوول يوورووَ  نهووم عوونهم ليقووال الحووديث، أهوول بعووض بووه ورمووي ولووعه  نووه: وقووالوا الثلجووي،  ووجا 
 ىتعوال العور  ذلوك موَ ن سه فخل  فعرقت، جراها،فأ خيوً  خل   نه: متنه في يقال الذ  وهو هذا،
لحاد الم تريَ فرية عَ ا   جمول علوي الموقول  لوي عرفوة ع وية ن وله حديث وكذلك الملحديَ، وا 

 بات وا  مولووعة مكذوبوة أحاديوث هوي: ذلوك وأمثوال للم واة، ومعانقته للركباَ، ومصافحته أور ،
  .(2)"ال رعية اودلة في وأمثاله هذا يدخل أَ وحد يجو  فو العلم، أهل

 الجهميوووة ولوووأ موووَ هوووو الكوووذب أبووويَ موووَ كونوووه موووأ هوووذا:" وقوووال الوووذهبي طيوووب ا  ثووورا 
 كوموه  لوافة فكوذلك مخلوقاتوه، موَ يقل و اسوم ن سوه أَ علوى بوه الحتجواج معورض في ليذكرو 

 تعووالى  سووهن كوواَ  ذا: يقولوووَ ثوم ا ، وناقووة ا  كبيووت وت ووريل، ملووك  لوافة القبيوول هووذا مووَ  ليوه
 عوَ ا  تعوالى الصو ات، أحاديوث فوي هوذا مسولم عودي  فموا حوال وبكول ولى،باو فكومه ملك  لافة
نما ذلك،  .(3)112املائدة { ...وَالَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْ ِيَ ... }: بقوله الن   أثبتوا وا 

                                                 
1
 ا  عبد أبو جع ر، بَ الحسيَ بَ  براهيم بَ لحسيَل/ والم اهير والصحاح والمناكير اوباطيل ( (

 الجبار عبد بَ الرحمَ عبد الدكتور: وتعلي  تحقي ، ( هو913: المتوفى ) الجورقاني الهمذاني     
 دار ممسسة السعودية، العربية المملكة و الرياض والتو يأ، للن ر الصميعي دار: النا ر، ال ريوا ي     
 .151و ص 185، ص1، جم 2112 و هو 1122 الرابعة، الطبعة، الهند الخيرية، التعليمية الدعوة     

2
 ا  عبد بَ السوم عبد بَ الحليم عبد بَ أحمد العبا  أبو الديَ تقيل/ والنقل العقل تعارض درق ( (

 الدكتور: تحقي ، ( هو728: المتوفى ) الدم قي الحنبلي الحراني تيمية ابَ محمد بَ سمالقا أبي بَ     
 الطبعة، السعودية العربية المملكة االسومية، سعود بَ محمد االمام جامعة: النا ر، سالم ر اد محمد     
 .115و ص 118، ص1ج، م 1551 و هو 1111 الثانية،     

3
 .975، ص3لرجال/ للذهبي، جمي اَ العتدال في نقد ا ( (
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 أحاديووث اكووذبو  والموحوودة ال نادقووة مووَ:"  رحمووه ا  تعووالىوقووال  ووي  االسوووم ابووَ تيميووة 
 فيوه الوذ  الخيل عر  حديث مثل فيه، قادحة ويجعلوها االسوم بها ليهجنوا العقل لصريح مخال ة

 موَ يكذبوه ل وأمثالوه الحديث هذا فََّ العر ، ذلك مَ ن سه فخل  فعرقت، فأجراها خيوً  خل  أنه
نمووا كذبووه، لظهوور صوودقه يعتقود   نووه: قولوووَي كموا النووا ، بويَ الكووذب  ظهووار مقصوود  مووَ كذبوه وا 
 الحوديث أهول فكول هوذا وموأ هذا، مثل يرووَ الحديث أهل َ : ليقول اوهواق، أهل بعض ولعه
 .(1)هعد لد ود  َح مد  ة  ند عح لد  على مت قوَ

َح  دي ع و ":رحموه ا  تعوالى قال ابَ عرا و  و ميود   طدر يو    م  َ   م حد ا ٍ  بحو وي     وجد ، ودأدب وي الثيلحج   الحم هدو يم 
يإ  ب ه   ودالحم تيهدم   لدى الليه   فدلدعحندة   الثيلحج  ه ، عد ع  أ   لد    ذح  ودال  ثحلد  يدلد ل م   هدذدا م  يط   ودل م سح اق ل   ودل بدس   .(2)عد

  وجا  بوَ محمود ولوأ موَ الباطول الحوديث هوذا:"  رحمه ا  تعالىوقال ال ي  اولباني 
 .(3)"الحديث علماق به صرح كما الحن ي الثلجي

ل أول لووه، ويجعوول الووذات االلهيووة  تعووالى ا و  العوور  قبوول ا  تعووالى،هووذا الحووديث يجعوول و 
مخوووالل لعقيووودة أهووول السووونة ، وهوووذا هوووو الك ووور الصوووريح الوووذ  لوووي  وراق  ك ووور، وكووول هوووذا مخلوقوووة

 والجماعة دَو أدنى اختول أو  ك.
 .3شَيْءٍ عَلِيمح {احلديد }هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآِِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْنَاطِنُ وَهُوَ ِ كُلِّقال تعالى: 

يح  وأخورج الترموذ  فوي سوننه، وقوال:  وح  َ  صد سدو يث  حد وود  َح أدب ووي وصوححه اولبواني ، هدوذدا حد و عد
نحوه  قدوالد  يد الليه  عد يحردةد ردل  عده   :ه رد وجد ود ندا مدلح وذد أدحد ندوا   ذدا أدخد وليمد يدأحم ر  سد لديحوه  ود وليى الليوه  عد َد ردس وول  الليوه  صد كدوا

َح  َد  ،الليه مي ردبي السيمدودات   :"يدق ولد  أد ي دردل  قٍ  ،ودردبي اوح بيندا ودردبي ك ل   ديح فدال  د الححدب  ودالنيودى ،ودرد م نحو  لد  ،ود ود
  َ يوول  ودالحق وورحن نحج  رداة  وداالح  َح  دوور  ك وول  ذ    دوور   ،التيوووح وو وووذ  ب ووكد م  وويدت ه   ،أدع  ووذ  ب نداص  ل  فدلدوويح د  أدنحووتد  ،أدنحووتد نخ  دوي اوح

ق   لدووكد  دوويح ق   ،قدبح ووددكد  دوويح وور  فدلدوويح د بدعح خ  ق   ،ودأدنحووتد ااح قدووكد  دوويح َ  فدلدوويح د د وندووكد  ،ودالظيوواه ر  فدلدوويح د فدوح ودالحبدوواط 
ق   َد  ، ديح َح الح دقحر   ،اقحض  عدن ي الدييح ن ن ي م   .(4)"ودأدغح

                                                 
1
 .53و ص 52، ص7ج، لبَ تيمية/ والنقل العقل تعارض درق ( (

2
 علي بَ محمد بَ علي الديَ، نورل/ المولوعة ال نيعة اوخبار عَ المرفوعة ال ريعة تن يه ( (

 ا  عبد ، اللطيل عبد الوهاب عبد: المحق ، ( هو563: المتوفى ) الكناني عرا  ابَ الرحمَ عبد بَ     
 ،1، جهو 1355 اوولى الطبعة، بيروت و العلمية الكتب دار: النا ر، البمار  الصدي  محمد     
 .131ص     

3
 .151، ص2جلأللباني، / اومة في السيئ وأثرها والمولوعة اللعي ة اوحاديث سلسلة  ( (

4
 عليه وسلم  حديث رقم:أخرجه الترمذ  في سننه، كتاب: الدعوات عَ رسول ا  صلى ا    ( (

 ،التبري   الخطيب ا  عبد بَ محمد/ لالمصابيح م كاة، وصححه اولباني في تحقيقه لكتاب 3322     
 الديَ ناصر محمد: تحقي ، 1589 و 1119 الثالثة: الطبعة، بيروت و االسومي المكتب: النا ر     
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ووع ه   لد  هدووذدا:" وقووال السوويوطي رحمووه ا  تعووالى وول م ، يدلد ، ودلد  بدوولح  م سح اق وول  ووتيهدم   عد وود   ب ووه   ودالحم  مي  م حد
  َ ا ٍ  بح َد    جد ين ه   ف ي  دا  ًبا كدا  .(1)" د 

يث   هدووذدا:"  رحمووه ا  تعوووالى الجورقووواني الهمووذاني ا  عبووود أبووووقووال  ووود  ووو  ، حد ل  ووول   مدوح  بداط 
، لد  لد  ك  حر  نحدد  لده   أدصح ، ع  ا الحع لدمداق  ودا    ودلد  ،صلى ا  عليه وسلم الليه   ردس ول   الده  قد  مد نحه   رد   عد

يحردةد، م   ودأدب و أدب وه رد َح  الحم هد   َد  ودا   وًكا كدا تحر  تدم ل   فدود  مد ثحلد  يدحح واد   ودلد  هدذدا، م  مي َ   حد ولدمدةد  بحو ي    سد وتدج  َح  يدسح ودى أد  ي ورح
نحه   ثحل   عد ، هدذدا م  يث  د  ل   لده   ي عحردل   ودلد  الححد َد  ك تداب   ف ي أدصح بيا َ   ح  ٍل، بح ل   فدَّ نيمدا ه ود مح لدى ف يه   الححد ميد   عد  م حد
  َ ا ٍ  بح ي     جد  .(2)"الثيلحج 

ولقد كاَ محمد بَ  جا  متعصًبا لمذهبه خبيثًا في طويته يطعَ في أهل السنة بطريقوة 
 ا كذب هو عليهم.غريبة عجيبة يكذب عليهم وينسب ال ور لهم ثم يحاكمهم على م

ميد   الح دتحح   أدب و قدالد  َ   م حد ٍَ  بح سدويح د  إ  ح  د ح واف ظ   اوح ميود   ":الححد َ   م حد ا ٍ  بحو ويإ    وجد ، الثيلحج  ولإ  لد  كدوذياب  ودايدوة   تدح   الر 
نحه   هدب ه ، ل س وق   عد ه   مدذح يحب  َ   ود د َ   عد  .(3)" الد ي

واف ظ عوود  بووَ ا  قدوالد عبوودو  وودم حد  ":الححد ا  بووَ مي وي   ووجد َد  متعصووب الحبدلحخ  ووا يووث يلووأ كد اد   أدحد
ب يه ف ي اب   لدى ينسبها ،التي ح حد يث أدصح د  نحهدا بهدا، يثلبهم ،الحد يث م  د   .(1)" الح ر  حد

رواها محمد بَ  جا  كاَ أهل العلم يحكموَ عليه بالبتدا   التيومَ أجل هذا الحديث وأمثاله 
 والك ر واتبا  الهوى.

ل ي   قدالد  بحد   أدب وعد َ   عد مد َ   الريحح يدى بح َ   يدحح اقدا مددد  سدأدلحت  : خد َد  أدحح نحبدولٍ  بح َ   حد و َ   عد ، ابحو وي  : فدقدوالد  الثيلحج 
اح ب   م بحتدد      .(5)هدًوى صد

قدووالد  بحوود   ود َ   الليووه   عد وودد  بحوو مد َ   أدحح نحبدوولٍ  بحوو وولد  يدق ووول   الحقدووودار ير  ي  سدووم عحت  : حد َح  قدبح وووتد  أد  أدييوواٍم، ب عد دووردة   يدم 
ذ ك رد  َد  ود ي   ابح  .(6)كداف ر   ه ود : فدقدالد  ،الثيلحج 

َد و  وأ   كدا يوثد  يدلد اد  وب يه   ف وي أدحد وب ه   التي ح اب     لدوى ي نحس  وحد يث   أدصح ود  ودى ب وه   ل يدثحل وبده مح  الححد َح  رد و َد  عد بيوا  ح 
  َ َ   ه ولٍ  بح بيوا َح  ثقوة ودح  و واد   عد مي َ   حد ولدمدةد، بحو ، أدب وي عدوَ سد م  وَ الحم هدو   يحوردةد  أدب وي عد َ   ه رد و ا   صولى النيب وي   عد

َي : قدوووال عليوووه وسووولم لدووو د  الليوووهد     رداهدوووا الح دووورد د  خد قدوووتح  فدأدجح لدووو د  ث ووومي  فدعدرد وووه   خد نحهدوووا ند حسد وووأد  ،م   كثيووورة أحاديوووث مد

                                                                                                                                            

 .2118، حديث رقم: 12، ص2، جاولباني     
1
   .212للسيوطي، صفي  رح تقريب النواو / الراو  تدريب  ( (

2
 .187، ص1، جالجورقاني الهمذاني ا  عبد يبو/ والم اهير والصحاح والمناكير اوباطيل ( (

3
 .188، ص1المرجأ الساب ، ج ( (

1
 .61، ص1المولوعات/ لبَ الجو  ، ج ( (

9
 .188، ص1، جالجورقاني الهمذاني ا  عبد يبو/ والم اهير والصحاح والمناكير اوباطيل ( (

6
 .188، ص1المرجأ الساب ، ج ( (
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لدوى التعصوب حملوه ،الروايوة أهل مَ لي  ونه فبه ي تبل أَ يجب فو ،النحو هذا مَ ولعها  عد
 .(1)بذلك اوثر أهل يثلب أحاديث ولأ أَ

قدوووالد  وووى ود َ   م وسد ووو وووم   بح َ   الحقداس  ووو وووى بح َ   م وسد ووو َ   بح ووو سد َ   الححد ووو وووى بح ووويدب   م وسد د ح ووود  : اوح مي َ   م حد ووو ا ٍ  بح    وووجد
، يإ ب يث   كدذياب   الثيلحج   .(2)خد

التحووذير، وبينوووا أَ  فأهوول العلووم بينوووا أحوووال الكووذابيَ والوودجاليَ للنووا  وحووذروا موونهم أ وود
 كثيًرا مَ روايتهم تخالل ال طرة السليمة والعقل الصريح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .991، ص7الكامل في لع اق الرجال/ لبَ عد ، ج (1)
2
 .188، ص1، جالجورقاني الهمذاني ا  عبد يبو/ والم اهير والصحاح والمناكير اوباطيل ( (
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 .الحجعل  جمل في  راكبما جل جول  حديث رؤية الربثانيما: 
صولى ا   ا  رسوول قال :قال يالباهل أمامة أبي عَ أخرج ابَ عساكر في تاري  دم  

 فالموقول أهول  لوى فيطلوأ فالودنيا السوماق  لوى ع  وجل ا  هبط ةعرف ع ية كانت  ذا عليه وسلم
 فينو ل فبن سوي مجلسوكم ووسواو  ، لويكم ونو لَ وع توي ،بيتوي  لوى والوافوديَ بو وار  امرحبً  :فيقول
 قد أني أ هدكم ،مو كتي يا :ويقول ،المظالم  ل يسألوَ ما ويعطيهم ،بمب رته فيعمهم فعرفة  لى

  لوووى يعووورج ول ،الم دل ووة  لوووى أموووامهم ويكوووَ ،ال وووم  تبيووب أَ  لوووى كوووذلك يوو ال ول ،لهوووم غ وورت
 يعورج ثوم ،المظوالم حتوى لهوم غ ور الحورام الم وعر عنود وق ووا الصوبح أسو ر فوَّذا فالليلة تلك السماق

 .(1)"منى  لى النا  وينصرل ،السماق  لى
 مووووَ دواحوووو غيوووور  سووووناد  وفووووي ،منكوووور حووووديث هووووذا :"ابووووَ عسوووواكر رحمووووه ا  تعووووالىقووووال 

 .(2)"المجهوليَ
يث  بالبطوَ على  رحمه ا  تعالىوقد حكم ابَ عرا   د  ب ي ردأديحت  "  حد ًنى رد مد  ب م  لدوى الني حر   يدوح ولٍ  عد مد  جد

رد د  لديحه   أدوح بية   عد  .(3)" النيا    أدمدامد  ص ول   ج 
 أخرج ابَ الجو   في كتابه المولوعاتو 

َح  مداقد  عد ليى الليه   ل  ردس و  قدالد : قدالدتح  أدسح لديحه   الليه   صد ليمد  عد سد لدوى وجول عو ي ربو ردأديحت  " :ود ولٍ  عد مد  جد
وورد  مد وووه   ،أدحح لديح ، قدووودح : يدق وووول   وده ووود  ،   دار   عد ت  ت   قدووودح  سدوومدحح لدووة كداندوووتح  فدوووَّ ذدا الحمدظدووال مد،   ل غد دووورح ددل  دوووة لديح  لوووم الحم ح
ر   ،الدإنحيدا السيمداق     لدى دعيص تدنحصد ًنى   لدى النيا    ل  ود  .(4)"م 

ث يل  :"  رحمه ا  تعالىقال  ي  االسوم ابَ تيمية  لحق ه   الليه   تدمح لدى ودالحكدذ ب   ب خد َح  السيلدل   عد  م 
ًوا ذدل كد  س م يد  سدوداق   الحم نحكدردة   اوح م ور   ل   ودهدذدا ،ي سدمي  لدمح  أدوح  حد ح َح  كدث يًرا يدتدنداود ال يدة   م  َد  الحم ثحب تدة   غد ي َد  اليذ  و و  يدرح
يووثد  اد  وووعدةً  أدحد ل  وو دات   ف ووي مدوح ثحوولد  الص  يث   م  وود  وورد   "  حد وول   عد يح ول ووه  "  و"  الحخد ووييةد  ن    فدووةد  عد   لدووى عدرد وول   عد مد  الحجد
رد    دوح تيووى اوح وواف حد  حد وواةد  ي صد ي عدووان  د  الحم  د َد  ود بدووا ل يووه  " "  الرإكح تدجد درحض  ا ف ووي ل ندب ي ووه   ود يدت ووه  "  أدوح "  وح مح لدووى لدووه   ر   عد
ووي   س  َد  ك رح درحض   السيوومداق   بدوويح يدت ووه  "  أدوح "  وداوح مح ووكدك   بدعحووض   ف ووي"  أدوح "  الطيووودال   ف ووي  ييووا    ر  يندووة   س    لدووى"  الحمدد 
يحر   َح  ذدل كد  غد يث   م  اد  دحد وعدة   اوح ل  5)"الحمدوح

).  
 
 
 

                                                 
1
 .119، ص13، جلبَ عساكر/ دم   تاري  ( (

2
 .119، ص13ج المرجأ الساب ، ( (

3
 .116، 1لبَ عرا ، ج/ المولوعة ال نيعة اوخبار عَ المرفوعة ال ريعة تن يه ( (

1
 .81، ص1المولوعات/ لبَ الجو  ، ج ( (

5
  .119، ص1مجمو  ال تاوى/ لبَ تيمية، ج  ((
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صولى ا   ا  رسوول قوال :قوال عوامر بوَ لقويط بوَ ر يوَ أبوي عوَ وأخرج ابَ عسواكر فوي تاريخوه
 .(1)"النا  أمام صول جبة عليه أور  جمل على الن ر عند بمنى ربي رأيت عليه وسلم

يث   هدووذدا :"رحمووه ا  تعووالى الجووو  ابووَ قووال  وود  وود   يد  ووكإ  لد  حد ووو    أدنيووه   ف ووي أدحد ل  ، مدوح ووال  تدوواج   ودل م حد  يدحح
الدت ه   وت حد َح  لسح ال ووه ، ف ووي ي نحظدوورد  أد ودا    لدوووح    ذح  ر جد َد  الث قدووات   رد ووا د وًدا، كد وورح ندوو ي    ودالريس ووول   مد َح  م  ك وويد  أد َ   يدحح وو  ا  عد

يل   مدا وجل ع  تدح  لديحه ، يدسح ثدر   عد ال ه   ودأدكح يل   ر جد اه  ف يه مح  مدجد عد داق   ود  .(2)ل 
 .(3)مولو قال اولباني: و 

 ع وية ينو ل وأنوه اوور  الجمول حوديث:"  رحموه ا  تعوالىبوَ تيميوة وقال  وي  االسووم ا
 أو الطووووال، فوووي لربوووه رميتوووه وحوووديث الركبوواَ، ويعوووان  الم ووواة فيصوووافح أور ، جمووول علوووى عرفووة
 عيانًا، المعراج ليلة لربه رميته فيه حديث وكل بل يلمأ، تاج وعليه رأسه بعيَ المعراج ليلة رميته
 يمكوَ ولوعوها الوذيَ لكوَ حاديوث،اوب المعرفة أهل بات ا  مولوعة، بةمكذو  أحاديث كلها فَّنها
 الوووذيَ أَ ويمكوووَ الجهوووال، موووَ ويعتقووودها يرويهوووا موووَ بهوووا ليهجنووووا فولوووعوها  نادقوووة، كوووانوا أنهوووم

 .(1)الح  قووا ولعو   ذا وأنهم حقًا، هذا مثل يظنوَ الذيَ الجهال مَ كانوا ولعوها
ووَو  يث: قدووالد  ةنحوودد مد  بووَ الحودهيوواب عبوود يحيووى عد وود  وول الحجمووال حد ووو  بداط  ل   ا  ردس ووول علووى مدوح

ليى لديحه   الليه   صد ليمد  عد سد  .(9)ود
ب وي ردأديحوت  "  علوى حوديث ال دتين وي الهنود  الصووديقي علوي بوَ طواهر محمودوقود حكوم  ًنووى رد  ب م 

مد  لدى  الني حر   يدوح مدلٍ  عد رد د  جد لديحه   أدوح بية   عد و بأنه  " ا الني  أدمدام صول ج  ل   .(6)لده   أصل لد  مدوح
 قال: ف رحمه ا  تعالىأبو الحسَ علي القار   وقد حكم قبله على هذا الحديث

و    ل  لد  لد  مدوح  .(7)لده   أدصح
                                                 

1
 .356، ص27تاري  دم  / لبَ عساكر، ج ( (

2
 .81، ص1المولوعات/ لبَ الجو  ، ج ( (

3
 .721، ص13جلأللباني، / اومة في السيئ وأثرها والمولوعة اللعي ة اوحاديث سلةسل  ( (

1
 .53ص، 7ج، لبَ تيمية/ والنقل العقل تعارض درق ( (

9
 .81، ص1المولوعات/ لبَ الجو  ، ج ( (

6
 (هو586: المتوفى) ال دتين ي الهند  الصديقي علي بَ طاهر محمدل/ المولوعات تذكرةانظر  ( (

 .12، صهو 1313 اوولى الطبعة، المنيرية الطباعة  دارة: النا ر     
7
 ( سلطاَ) بَ عليل/ الكبرى بالمولوعات المعرول المولوعة اوخبار في المرفوعة اوسرار ( (

 الصباغ محمد: المحق ، ( هو1111: المتوفى ) القار  الهرو  المو الديَ نور الحسَ أبو محمد،      
  المولو  الحديث معرفة في المصنو و ،  111، صبيروت و الرسالة ممسسة/  اومانة دار: النا ر      
 الهرو  المو الديَ نور الحسَ أبو محمد،( سلطاَ) بَ عليل /( الصبرى المولوعات )      
 الطبعة، بيروت و الرسالة ممسسة: النا ر، غدة أبو ال تاح عبد: المحق ، (هو1111: المتوفى) القار       
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يث  :"  رحمووه ا  تعووالىوقووال  ووي  االسوووم ابووَ تيميووة  وود  وول   حد مد رد  ، الحجد دوح َي  اوح  يدنحوو  ل   الليووهد  ودأد
ييةد  فد  عد   َد  فدي عدان     ةد عدرد بدا اف ح   الرإكح ي صد يثٍ  الحم  داةد، ود د  رد  ودحد بيه   ردأدى أدنيه   نخد ، ف ي رد يثٍ  الطيودال  د  ورد  ودحد  نخد
بيووه   ردأدى أدنيووه   وواق   ف ووي رد ثدووال   مدكيووةد، بدطححد ، ودأدمح َي  ذدل ووكد يووث   ك ليهدووا هدووذ     فدووَّ  اد  ذ وبدووة   أدحد وول   ب ات  دووا    مدكح  مدعحر فدووة  الح  أدهح

، يث  د  َد  ب الححد ي ع وهدا وداليذ  نحه مح  ودلد ع وهدا طدا   دة   م  لدوى ودلد يث   أدهحول   عد ود  َد    نيه ومح : ل ي قدوالد  الححد ثحولد  يدنحق ل وو  هدوذدا، م 
ع وا كدمدا ثحلد  ودلد يث   م  د  يحل   عدرد    حد لديحه مح  الحخد  .(1)"عد

غيرهم مما يخالل العقيدة االسومية كثيرة فاوحاديث التي ولعها الكذابَو مَ ال نادقة و 
جووًدا، فكوواَ ل اًمووا علووى أهوول العلووم والبصوويرة بيوواَ عورهووا ومووواطَ مخال تهووا، حتووى يبقووى ديووَ ا  

 ناصًعا أبيض نقًيا، ول ت سد عقا د النا .  تعالى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

 .112، صهو 1358 الثانية،      
1
 .639، ص2لبَ تيمية، ج/ القدرية ال يعة كوم نقض في النبوية السنة منهاج  ( (
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 سبعة آ ف سنة. بحديث تحديد عمر الدنيا : ثالثما
صوولى ا  عليووه  ا  رسووول قووال :قووال مالووك بووَ أنوو  عووَ فووي تاريخووهأخوورج ابووَ عسوواكر 

 وقيووام نهووار  صوويام فنلل سووبعة الوودنيا عموور لووه ا  كتووب ا  فووي المسوولم حاجووة قلووى مووَ:" وسوولم
 . (1)"ليله

 .(2)اللعل  ديدعلى هذا الحديث بقوله:  رحمه ا  تعالىقد حكم ال ي  اولباني ل
في مولوعه موَ تحديود لعمور الودنيا بسوبعة نلل سونة لوم  ولما كاَ هذا الحديث وما هو

يثبوت سوونًدا وكووذلك متًنووا نقوود  أهوول العلووم مووَ الموتَ كمووا نقوودو  مووَ السووند وبينوووا أنووه مخووالل لمعتقوود 
وقود ثبوت ذلوك بصووريح  تعوالىأهول السونة والجماعوة حيوث  َ قيوام السواعة ل يعلوم ميعادهوا  ل ا  

   القرنَ الكريم.
حوال ذكور  المكانيوة معرفوة الحوديث المولوو  موَ غيور أَ  رحمه ا  تعوالىم ابَ القي قال

نحهدووا:"  ينظوور فووي سووند  فقووال م  الد دووة   ود يث   م خد وود  وور يحد  الححد َ   صد يث   الحق وورحن وود  قحووددار   كدحد ووبحعدة   ودأدنيهدووا" الوودإنحيدا م   سد
َ   سدندةٍ  نلل   ندحح َح  ودهدوذدا، "السيواب عدة   اودلحل   ف ي ود و َد أد  م  َد  لدووح  ودنيوه   ب  ذكوالح  بحويد يًحا كدوا وح  َد  صد ودٍ  ك ولإ  لدكدوا  أدحد
ال ًما َح  ل لحق يدامدة   بدق يد  قددح  أدنيه   عد قحت ندا م   عَن  يَ ْأَلونَيَ}: يقول تعالى وا  ،سنة وخمسوَ وأحد َما تا هذا ود

 َِغْتَةَ إ الّ تَأْتِيكُمْ ال وَاألَرْض  ال َّمَاوَاتِ فِي ثَقُلَتْ هُوَ إ الّ لِوَقْتِهَا يُجَلِّيهَا ال يرَِِّ عِنْدَ عِلْمُهَا إ نَّمَا قُلْ مُرْسَاهَا أَيَّانَ ال َّاعَةِ

 عِلْرمُ  عِنْردَهُ  اللَّرهَ  إ نَّ}: تدعدوالدى ا  وقوال ، 197األعرراف   {اللَّرهِ  عِنْردَ  عِلْمُهَرا  إ نَّمَرا  قُرلْ  عَنْهَرا   َفِري   كَأَنَّيَ يَ ْأَلونَيَ

  .(3)34لقمان  {اعَةِال َّ
 أيًلوا عنود ذكور  عبود ال تواح أبوو غودة رحموه ا  تعوالى ال ي    حكم ابَ القيم  وقد أكد على 

الحوووديث لصوووريح القووورنَ  ةلألموووور التوووي يعووورل بهوووا كووووَ الحوووديث مولووووًعا فقوووال: ومنهوووا مخال ووو
 . (1)كحديث مقدار الدنيا، وأنها سبعة نلل، ونحَ في اولل السابعة!

  
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .133، ص23لبَ عساكر، جتاري  دم  /  ( (

2
 .113، ص8جلأللباني، / اومة في السيئ وأثرها والمولوعة اللعي ة اوحاديث سلسلة  ( (

3
 ..81، صلبَ القيم/ واللعيل حالصحي في المنيل المنار ( (

1
   .215لمحات مَ تاري  السنة وعلوم الحديث/ بقلم عبد ال تاح أبو غدة، ص ( (
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 الخاتمة
 وتشتمل عل  أهم النتائج والتوصيات

 :بعد أما ا ، رسول على والسوم والصوة ،  الحمد

الدراسوة،  هوذ  موَ خوول الباحث وخلوص لهوا  ليها التي توصل والتوصيات النتا ا مَ جملة   فهذ  
 ووهي على النحو التالي: 

: النتائج:  ـ أو م
ة علووى العموووم ورافووض اوخووذ بهووا وعوودم معتبرهووا مصوودر مووَ منكوور السوونة النبويوو العلموواق رد ك يوو ووو1

 مصادر الديَ والت ريأ.
 مستحل الكذب ل تقبل روايته في الحديث على االطو .  و2
ا فهوو مَ رد حديثًا ثبت في السنة كاَ نحاًدا أم متواتًرا بلوابط اوخذ به كأَ ل يكوَ منسووخً  و3

لحوديث النبوو  كواَ نحواًدا أم متوواتًرا فوي أ  بواب على خطر عظيم ولول بعيودف فيجوب اوخوذ با
 مَ أبواب الديَ دَو ت رقة وبو تردد.

 نموا  عموًدا فيه   الكاذب   الحديث   لوالأ   ما يعد عند أهل  مصطلح الحديث قوًل لعيً ا مَ ك رٍ  و1
 هو قول راجح قامت اودلة والبراهيَ عليه.

والولوأ والخوتو  صولى ا  عليوه وسولم لوى النبوي كاَ ل ساد المعتقد أكبر اوثر في الكذب ع و9
 نصرة للمذاهب ال اسدة واوفكار الهدامة.

نقوواق العقيوودة االسووومية وصوو ا ها وولوووحها كوواَ لووه الوودور الوالووح والبووار  فووي نقوود كثيوور مووَ  ووو6
 اوحاديث التي نسبت للسنة النبوية.

روايووة المبتوود  فيمووا ولووعوا لووذلك مووَ كوواَ وهوول الحووديث منهًجووا دقيقًووا وناصووًعا فووي قبووول ورد ووو 7
 لوابط، وكذلك لمنهجهم في التعامل مأ المبتدعيَ.

 ـ ثانيما: التوصيات:
 . العقيدة مَ الجهة الحديثيةفي  علم أصول الحديث البحث في مسا ل و1
 فراد المتخصصيَ لمسا ل ومباحث في علوم أخرى حتى ولو كانت مَ المسلمات عند غيرهم  و2

عوَ النت ا ا المتوصل  ليهوا بأدلتهوا وبراهينهواف فالمتخصوص فوي علوم أعلوم بمسوا ل علموه غالًبوا وا 
 مَ غير .

أهمية التبادل في دراسة المباحث الم تركة في العلوم وَ كل متخصص يتنواول مسوا ل علموه  و3
 بطريقته المثلى.

الودفا  موَ الجهوة  الدفا  عَ السونة النبويوة موَ الجهوة العقديوة يجوب أَ يكووَ بخوٍط متوواٍ  موأ و1
 الحديثية.
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: فََّ هذا جهد المقل، فما كاَ فيه مَ خير فمَ ا  تعالى، وما كاَ فيه موَ سووق اوأخيرً 
 منه براق. سلمصلى ا  عليه و ورسوله  تعالى، وا  فمَ ن سي وال يطاَو لل  وخطأ

 ونخر دعوانا أَ الحمد   رب العالميَ.
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 3)) أو م: فهري اآليات القرآنية

 

 رقم الصفحة اآلية السورة اآلية

 27 89 البقرة ...نَ ِ نَعْضٍ أَفَتُؤْمِنُونَ ِ نَعْض  الْكِتَاب  وَتَكْفُرُو

 81 117 البقرة َِدِيعُ ال َّمَاوَاتِ وَاألَرْض  

 11 231 البقرة ...وَاكْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ 

 99 113 البقرة  ...وَكَذَلِيَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةَ وَسَطاَ لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَ  النَّاس 

نَّهُ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي األَرْض   َالَالَ طَيِّناَ وَالَ تَتَّن عُواْ ُِطُوَاتِ الشَّيْطَان  إ 

 ...{ إ نَّمَا يَأْمُرُكُمْ ِ ال ُّوءِ 129لَكُمْ عَدُو  مُّن  ح}

-168 البقرة
165 

113 

 96 111 نل عمراَ  ...أْمُرُونَ ِ الْمَعْرُوفِ كُنتُمْ َِيْرَ أُمَّةٍ أُِْر جَتْ لِلنَّاس  تَ

 19 69 النساق ...فَالَ وَرَِِّيَ الَ يُؤْمِنُونَ  َتَّ َ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ َِيْنَهُمْ

 13 81 النساق مَّنْ يُطِع  الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ... 

 11 113 النساق ...وَعَلَّمَيَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ  وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْيَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

 13 95 النساق ...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْر  مِنكُمْ

 11 26 النساق يُر يدُ اللّهُ لِيُنَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَنْلِكُمْ

الَ يُؤَاِِذُكُمُ اللّهُ ِ اللَّغْو  فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَركِن يُؤَاِِذُكُم ِ مَا عَقَّدتُّمُ 

 األَيْمَانَ ...

 1+2 85 الما دة

 3 1 الما دة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ ِ الْعُقُودِ

 76 67 الما دة ...لَيْيَ مِن رَِِّّيَ وَإ ن لَّمْ تَفْعَلْيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ َِلِّغْ مَا أُنز لَ إ 

 129 116 الما دة وَالَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْ ِيَ 

 15+18 38 اونعاممَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَاب  مِن شَيْءٍ 

 15 38 اونعام ...وَمَا مِن دَآَِّةٍ فِي األَرْض  وَالَ طَائِرٍ يَطِريُ ِ جَنَا َيْهِ إ الَّ 

                                                 
 مرتبة حسب ترتيب السور في القرنَ. (1)
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 111 192 اوعرال...إ نَّ الَّذِينَ اتَّضَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ وَضَلح مِّن رَِِّّه مْ وَكِلَّةٌ 

 113 33 اوعرال ...قُلْ إ نَّمَا  َرَّاَ رَِِّيَ الْفَوَا ِ َ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا َِطَنَ 

 13 198 اوعرال وَاتَّن عُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 

 132 187 اوعرال ...يَ ْأَلونَيَ عَن  ال َّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إ نَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَِِّي ال يُجَلِّيهَا 

 13 21 اون ال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَج ينُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُول  إ كَا دَعَاكُم لِمَا يُحْي يكُمْ 

 96 111 التوبة ...قُونَ األَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاج ر ينَ وَاألَنصَار وَال َّاِ 

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إ نَّمَا كُنَّا نَضُوضُ وَنَلْعَلُ قُلْ أَِ اللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ  

 كُمْ { الَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم َِعْدَ إ ميَان29ِتَ ْتَهْز ئُونَ}

-69 التوبة
66 

95+61 

 76 122 التوبة  ...وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةَ 

 11 11 يوسل إ ن  الْحُكْمُ إ الَّ لِلّهِ أَمَرَ أَالَّ تَعْنُدُواْ إ الَّ إ يَّاهُ 

 17+19 5 الحجر إ نَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإ نَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 

 116 119 النحل إ نَّمَا يَفْتَر ع الْكَذِبَ الَّذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ ِ آيَاتِ اللّهِ وَأُوْلرئِيَ هُمُ الْكَاكُِِونَ 

 31+12 11 النحل وَأَنزَلْنَا إ لَيْيَ الذِّكْرَ لِتُنَيِّنَ لِلنَّاس  مَا نُزِّلَ إ لَيْه مْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ  

 78 13 النحل أَهْلَ الذِّكْر  إ ن كُنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ  فَاسْأَلُواْ

 15+18 85 النحلوَنَزَّلْنَا عَلَيْيَ الْكِتَابَ تِنْيَاناَ لِّكُلِّ شَيْءٍ  

 11 77 االسراقسُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَنْلَيَ مِن رُّسُلِنَا وَالَ تَج دُ لِ ُنَّتِنَا تَحْو يالً 

 79 36 االسراق مَا لَيْسَ لَيَ ِ هِ عِلْمح  وَالَ تَقْفُ

 81 63 النور فَلْيَحْذَر  الَّذِينَ يُضَالِفُونَ عَنْ أَمْر هِ أَن تُصِينَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِينَهُمْ عَذَابح  أَلِيمح  

 13 91 النور وَإ ن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا 

 117 58 اونبياق َصَلُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَار دُونَ  إنَّكُمْ وَمَا تَعْنُدُونَ مِنْ دُون  اللَّهِ

 118 13 الحايدعوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِه 

 117 68 العنكبوت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن  افْتَرَ  عَلَ  اللَّهِ كَذِِاَ أَوْ كَذَّبَ ِ الْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ 

 132 31 لقماَ لْمُ ال َّاعَةِإ نَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِ
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 115 81 ال خرل وَهُوَ الَّذِع فِي ال َّمَاءِ إلَهح وَفِي الْأَرْض  إلَهح

 81 5 اوحقال قُلْ مَا كُنتُ ِ دْعاَ مِّنْ الرُّسُل  

 13 33 محمد مْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُنْطِلُوا أَعْمَالَكُ

 19 18 ال تح  ...لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَن  الْمُؤْمِنِ َ إ كْ يُنَاي عُونَيَ 

 77+21 6 الحجرات ...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إ ن جَاءكُمْ فَاسِقح ِ نَنَأٍ 

 118 96 الذاريات وما ِلقت اجلن واإلنس إال ليعندون 

 113+11 1-3 النجم { إ نْ هُوَ إ لَّا وَ ْيح يُو َ 3  }وَمَا يَنطِقُ عَن  الْهَوَ

 115 25 الرحمَ يَ ْأَلُهُ مَنْ فِي ال َّمَاوَاتِ وَالْأَرْض  كُلَّ يَوْاٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

 126 3 الحديد هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآِِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْنَاطِنُ وَهُوَ ِ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمح 

 13 2 الجمعة  ...َِعَ َ فِي الْأُمِّيِّ َ رَسُوالَ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْه مْ هُوَ الَّذِع 

{ ثُمَّ إ نَّ عَلَيْنَا 19{ فَإ كَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّن عْ قُرْآنَهُ}17} إ نَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}

 { 15َِيَانَهُ}

-17 القيامة
15 

19+27 

{ وَلَمْ 3{ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ }6{ اللَّهُ الصَّمَدُ }1}قُلْ هُوَ اللَّهُ أَ َدح }

 يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَ َدح{ 

 129 1-1 االخوص

 3 1 ال ل  }وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ يف الْعُقَد{
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 3)) ثانيما: فهري األحاديث النبوية

 

 رقم الصفحة طرف الحديث

اك   كدمد الححد تدهددد   ذدا حد  81 م  فداجح

درحضد  لد د الليه  السيمداودات  وداوح مد خد تدددارد كدهديح دت ه  يدوح َد قددح اسح ا َي ال يمد    96 
ن ي يحردك مح قدرح َي خد    19 

َح أدهحل  الحك تداب   ًما م   77   نيكد سدتدأحت ي قدوح

َي  دري الر عداق  الحح طدمدة      91 

ًبا عد  َي كدذ  دٍ    لدى أدحد ٍب عد  116 لديي لديح د كدكدذ 

لدم ه  لده مح  ا يدعح يحر  مد لدى خد َح يدد لي أ ميتده  عد لديحه  أد قاا عد َد حد ل ي   لي كدا َح ندب ي  قدبح  91   نيه  لدمح يدك 

ندة  ل لسيمداق   وم  أدمد  91 النإج 

ًنا( لديحس وا  َي نلد أدب ي )يدعحن ي: ف ود ل يداقد أدلد     53 ل ي ب أدوح

َد  ي دردل  ، ودردبي اوح  126 الليه مي ردبي السيمدودات 

َ  اليذ   أدندا ف يه   :" الحقدرح يحر  ؟ قدالد  17 أ إ النيا   خد

وَ  بدن ي نددمد  يحر  ق ر  َح خد ثحت  م   17 ب ع 

بحح   ة  الصإ ود ا النيا   ف ي صد  78  بديحندمد

ار   دنحصد َ  ح بإ اوح ا يمد  92 نيدة  االح 

يحر   يهدا الحخد يحل  مدعحق ود  ف ي ندوداص   3 الحخد

دح    لديحك مح ب الص   111 عد

ًة  مح سداعد ه  د  ليمدف فدلدم قدام  أدحد سد لديحه  ود ليى الليه  عد ميٍد صد ابد م حد حد  17 لد تدس بإوا أدصح

اب ي حد  18 لد تدس بإوا أدصح

ًدا اب ي لد تدس بإوا أدحد حد َح أدصح  18 م 
ه ه   ليمد يدبحبدرإ ف يه  ودجح سد لديحه  ود ليى الليه  عد نحه مح مدأد ردس ول  الليه  صد ٍل م  هدد  ردج   18 لدمد ح

ردة  تد ال يجد َح بدايدأد تدحح مي د  م  ل  النيارد أدحد  19 لد يددحخ 

ه مح   لي  َ  ودلد ي بحب ل  م  بإه مح   لي م مح  92  م نداف     لد ي ح 
َ  ب الليه   م  ل  ي مح ارد ردج  دنحصد  93 لد ي بحب ض  اوح

ن ي   لي م نداف     ، ودلد ي بحب لد  َ م  بين ي   لي م مح  53+93 لد ي ح 

 61 ما رأينا مثل قرا نا هملق، أرغبد بطوًنا، ول أكذبد ألسًنا 

                                                 
 مرتبة حسب الحرول الهجا ية.(1)
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ًدا  لديي م تدعدم  َح كدذدبد عد +116+72 مد
121 

بحتده مح  ٍر لدعدليكد أدغحلد  92 يدا أدبدا بدكح

نحه مح الحبدعحث   َ  ي بحعدث  م  ا مد لدى النيا    د  16 يدأحت ي عد

َح النيا    و ف  دام  م  َ  يدبح   ا مد لدى النيا    د  16 يدأحت ي عد

سدعحدديحكد  : لدبييحكد ود مد الحق يدامدة  فديدق ول   99 ي دحعدى ن وح  يدوح
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 3))ثالثما: فهري الرواة المترجم لهم

 

 رقم الصفحة اسم الراوي

 21 أبو  سحا  ال  ار 

ب يي  رح يمد الححد  51    بحرداه 

 111 أحمد بَ سناَ القطاَ

 23 أحمد بَ محمد بَ الحسَ أبو حامد ال رقي

 21  سماعيل بَ  براهيم

 27 تياني أيوب بَ أدبي تميمة السخ

 111 ب ر بَ منصور

 111 بندار بَ الحسيَ 

 61 جابر الجع ي

 12 جع ر الخلد 

 31 حرملة بَ يحيى

 85 الحسَ البصر  

 11 داود بَ المحبر بَ قحذم

 31 الربيأ بَ سليماَ 

 61  يد بَ أسلم

 16 س ياَ بَ سعيد الثور  

 62 س ياَ بَ عبد الملك

يل  ال   39 عبي عدامر بحَ  رداح 

 95 عبد الرحمَ بَ عمرو أبو  رعة

 16 عبد الرحمَ بَ مهد 

 27 عبد ا  بَ  يد الجرمي أبو قوبة

 16 عبد ا  بَ المبارك

 16 عبدة بَ سليماَ المرو  

 66 علي بَ المديني

 22 علي بَ عمر الدارقطني 

                                                 
 مرتبة حسب الحرول الهجا ية. (1)



  141 

 37 عمرو بَ عبيد 

 61 عول بَ مالك

 17 القاسم بَ محمد

 112 َ  سماعيل مممل ب

 22 محمد بَ  سحا  بَ خ يمة 

ميد بَ عبد ا  الجو قي   22 م حد

 19 مكحول ال امي

 31 نوح بَ أبي مريم أبوعصمة

ت ودا  ي    51  ه  داٍم الديسح

 112 هناد السر 
 85 القطاَيحيى بَ سعيد 

 31 يحيى بَ معيَ 

 31 ي يد بَ هارَو 

 61 يون  بَ خباب
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 المصادر والمراجعرابعما: فهري 
 القرنَ الكريم.
: الكتب.  أو م

  جع ر، بَ الحسيَ بَ  براهيم بَ لحسيَل/ والم اهير والصحاح والمناكير اوباطيل و 1
  الدكتور: وتعلي  تحقي ، ( هو913: المتوفى ) الجورقاني الهمذاني ا  عبد أبو      
 الرياض والتو يأ، للن ر الصميعي دار: النا ر، ال ريوا ي الجبار عبد َب الرحمَ عبد      
 الطبعة، الهند الخيرية، التعليمية الدعوة دار ممسسة السعودية، العربية المملكة و      
 .م 2112 و هو 1122 الرابعة،      
  عبيد ا عبد ا  انبة ال ر  المذمومة/ وبياالبانة عَ  ريعة ال رقة الناجية ومج و 2
 بطة العكبر  الحنبلي،  هرته: ابَ بطة، المحق : عثماَ عبد ا  ندم بَ محمد بَا      

 معطي و يوسل بَ عبد ا  بَ يوسل الوابل و حمد بَ  رلا بَ نعساَو  اوثيوبي      
 الطبأ:البلد:الرياض، الطبعة: الثانية، سنة  التويجر  ، دار الن ر: دار الراية، عبد ا       
 م.1551هو و 1119      
 والتو يأ للن ر أطل  دار: النا ر، المقرىق ال لل يبو/ وأهله الكوم ذم في أحاديث و 3

 محمد بَ الرحمَ عبد بَ ناصر .د: تحقي ، 1556 اوولى، الطبعة، الرياض و      
 .الجديأ      

 بَ معاذ بَ حباَ بَ دأحم بَ حباَ بَ محمدل/ حباَ ابَ صحيح تقريب في االحساَ و 1
 عوق اومير :ترتيب، ( هو391: المتوفى ) الب ستي الدارمي، حاتم، أبو التميمي، مدعحبدد       
 :عليه وعل  أحاديثه وخرج حققه، ( هو 735: المتوفى ) ال ارسي بلباَ بَ علي الديَ      
  هو1118 ى،اوول الطبعة، بيروت الرسالة، ممسسة: النا ر، اورنموط  عيب      
 .م 1588 و      

 اوندلسي ح م بَ سعيد بَ أحمد بَ علي محمد يب/ واوحكام أصول في االحكام و 9
 :له قدم،  اكر محمد أحمد ال ي : المحق ، (هو196: المتوفى) الظاهر  القرطبي      
 .بيروت الجديدة، اافا  دار: النا ر، عبا   حساَ الدكتور اوستاذ      
 محمد بَ علي أبي بَ علي الديَ سيد الحسَ يبو /اوحكام أصول في حكاماال و 6

 :النا ر، ع ي ي الر ا  عبد: المحق ، ( هو631: المتوفى ) اامد  الثعلبي سالم بَا      
 .لبناَ و دم   و بيروت االسومي، المكتب      

 الختول في المصطلحات العقا دية وال كرية وأثر  على اومة االسومية/  عداد الطالب: و7 
 مخطوط. 21حسَ سليماَ حل ، ص      
 بَ محمد بَ علي بَ محمدل /اوصول علم مَ الح  تحقي   لي ال حول  ر ادو  8
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 عناية، ع و أحمد ال ي : المحق ، (هو1291: المتوفى) اليمني ال وكاني ا  عبد      
 ،فرفور صالح الديَ ولي والدكتور المي  خليل ال ي  :له قدم بطنا ك ر - دم        
 .م1555 و هو1115 اوولى الطبعة، العربي الكتاب دار: النا ر      

 ل ي  العومة الدكتور محمد بَسير/ لمولوعات في كتب الت ليات والياالسرا  و 5
 هو.1118ط مكتبة السنة، الطبعة الرابعة  محمد أبو  هبة،      
 بَ عليل/ الكبرى بالمولوعات المعرول المولوعة اوخبار في المرفوعة اوسرارو 11

 ،(هو1111: المتوفى ) القار  الهرو  المو الديَ نور الحسَ أبو محمد،( سلطاَ)      
 . بيروت و الرسالة ممسسة/  اومانة دار: النا ر الصباغ محمد: المحق       
 العسقوني ال لل أبو حجر بَ علي بَ حمدو/ الصحابة تميي  في االصابةو 11
 محمد علي: تحقي هو، 1112 اوولى الطبعة، بيروت و الجيل دار: النا ر ،ال افعي      

 .البجاو       
 لدكتور محمد عجاج الخطيب، ط دار ال كرطلحه/ لعلومه ومص أصول الحديثو 12

 م.1557هو و 1117للطباعة والن ر والتو يأ،        
 و أل ية السيوطي في علم الحديث/ لإلمام جول الديَ السيوطي، بتصحيح و رح فليلة13

م، 1588هووو و 1115اوسوتاذ أحمود محمود  واكر، النا ور مكتبووة ابوَ تيميوة، الطبعوة الثانيوة       
  اكر، ط مكتبة دار التراث، حمد محمدوو الباعث الحثيث  رح اختصار علوم الحديث/ 11

 م.2113هو و 1123طبعة       
 ن ار بَ عبد القادر رياَ، مخطوط.ل لمنعم  رح صحيح االمام مسلم/ مداد ا و19
 بَ الجبار عبد بَ محمد بَ منصور المظ ر يبو /الحديث وصحاب النتصارو 16

 :المحق ، ( هو185: المتوفى ) ال افعي ثم الحن ي التميمي السمعاني  المرو   مدأح      
 الطبعة، السعودية و المنار ألواق مكتبة: النا ر، الجي اني حسَ بَ حسيَ بَ محمد      
 .م1556 و هو1117 اوولى،      
 /لمجا فةوا والتلليل ال لل مَ" السنة على ألواق" كتاب في لما الكا  ة اونوار و17

 :النا ر، (هو1386: المتوفى) اليماني المعلمي علي بَ يحيى بَ الرحمَ عبدل      
 .م 1586 و هو 1116: الن ر سنة، بيروت – الكتبم عال ،ومكتبتها السل ية المطبعة      
 – بساط: النا ر، العمر  لياق بَ كرمو/ الم رفة السنة تاري  في بحوث و18
 .الرابعة: الطبعة ،بيروت       
 مكتبة: النا ر، ا  عبد أبو ال رعي أيوب بكر أبي بَ محمدل/ ال وا د بدا أو 15

 ه ام: تحقي ، 1556 و 1116 اوولى، الطبعة، المكرمة مكة و البا  مصط ى ن ار      
 .الا أحمد أ رل و العدو  الحميد عبد عادل و عطا الع ي  عبد      
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 الكتب دار: النا ر، الببداد  الخطيب بكر أبو يعل بَ حمدو/ ببداد تاري و 21
   .بيروت و العلمية       
  عساكر بابَ المعرول ا  هبة بَ الحسَ بَ علي القاسم يبو/ دم   تاري  و 21

 ال كر دار: النا ر، العمرو  غرامة بَ عمرو: المحق ، ( هو971: المتوفى )       
 .م 1559 و هو 1119: الن ر عام، والتو يأ والن ر للطباعة       
 لحافظ جول الديَ السيوطي رحمهب الراو  في  رح تقريب النواو / لو  تدري22

 و هو، تحقي : محمد أيمَ بَ عبد ا  ال براو ، ط دار الحديث511 و هو815ا         
 م.2111هو و 1129القاهرة، سنة الطبأ        
 :المتوفى) ال دتين ي الهند  الصديقي علي بَ طاهر محمدل/ المولوعات تذكرة و 23

 .هو 1313 اوولى الطبعة، المنيرية الطباعة  دارة: النا ر (هو586       
 الكتب و علي بَ محمد الجرجاني، تحقي : عبد الرحمَ عميرة، ط عالمالتعري ات/ ل و 21

 هو.1117بيروت، الطبعة اوولى        
 ثم البصر  القر ي كثير بَ عمر بَ  سماعيل  داقال يبو/ العظيم القرنَ ت سيرو 29

 للن ر طيبة دار: النا ر، سومة محمد بَ سامي :المحق ، (هو771: المتوفى) الدم قي      
 .م 1555 و هو1121 الثانية الطبعة، والتو يأ       
 طبعة، ال افعي العسقوني ال لل أبو حجر بَ علي بَ حمدوتقريب التهذيب/ و 26

 .عويامة محمد، تحقي  هو1116 اوولى الطبعة بحلب الر يد دار       
 النمر  عاصم بَ البر عبد بَ محمدالتمهيد لما في الموطأ مَ المعاني واوسانيد ل و27

 الكبير عبد محمد،  العلو  أحمد بَ مصط ى: تحقي ، ( هو163: المتوفى ) القرطبي      
 :الن ر عام، المبرب و االسومية وال موَ قالاوو  عموم و ارة: النا ر، البكر       
 .هو 1387      
  بَ علي الديَ، نورل/ المولوعة ال نيعة اوخبار عَ المرفوعة ال ريعة تن يهو 28

 : المحق ، (هو563: المتوفى) الكناني عرا  ابَ الرحمَ عبد بَ علي بَ محمد      
 العلمية الكتب دار: النا ر، البمار  صدي ال محمد ا  عبد،  اللطيل عبد الوهاب عبد      
 .هو 1355 اوولى،: الطبعة، بيروت –      
 حجر بَ أحمد بَ محمد بَ علي بَ أحمد ال لل يبوو تهذيب التهذيب/ 25

 ،الهند النظامية، المعارل دا رة مطبعة: النا ر، ( هو892 :المتوفى ) العسقوني      
 .هو1326 اوولى، الطبعة: الطبعة      
 و تهذيب الكمال في أسماق الرجال/ للحافظ المتقَ جمال الديَ أبي الحجاج يوسل الم  31
 هجر ، حققه، ولبط نصه، وعل  عليه، الدكتور ب ار معرول، ط712و 691      
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 م.1551هجر  و  1119الرسالة، الطبعة الرابعة  ممسسة      
 :المتوفى ) منصور أبو هرو ،ال او هر  بَ أحمد بَ محمدل/ اللبة تهذيبو 31

 و العربي التراث  حياق دار: النا ر، مرعب عوض محمد :المحق ، ( هو371      
 .م2111 اوولى الطبعة ،بيروت      
 و التوسل أنواعه وأحكامه، نلل بينها ونسقها محمد عيد العباسي/ بحوث كتبها وألقاها32

 هو و1116السومي، الطبعة الخامسة اولباني، ط المكتب ا محمد ناصر الديَ      
 م.1586      
 ،النعيمي طحاَ محمود بَ أحمد بَ محمود ح ص يبو/ الحديث مصطلح تيسير و33

 .م2111و  هو1129 ،العا رة الطبعة، والتو يأ للن ر المعارل مكتبة: النا ر      
 بَ البر عبد بَ حمدم بَ ا  عبد بَ يوسل عمر أبو: المملل/ وفلله العلم بياَ جامأ و31
 :النا ر، ال هير  او بال أبي: تحقي ، ( هو163: المتوفى ) القرطبي النمر  عاصم      

 .م 1551 و هو 1111 اوولى،: الطبعة، السعودية العربية المملكة الجو  ، ابَ دار      
 غالب بَ كثير بَ ي يد بَ جرير بَ محمدل/ القرنَ تأويل في البياَ جامأو 39
 :النا ر،  اكر محمد أحمد: المحق ، ( هو311: المتوفى ) الطبر  جع ر أبو ااملي،       
 .م 2111 و هو 1121اوولى، الطبعة، الرسالة ممسسة       
 فرح بَ بكر أبي بَ أحمد بَ محمد ا  عبد يبو/ القرنَ وحكام الجامأو 36

 أحمد: تحقي ، ( هو671 المتوفى ) القرطبي الديَ  م  الخ رجي اونصار       
براهيم البردوني        الثانية، الطبعة، القاهرة و المصرية الكتب دار: النا ر، ط يبا وا 
 .م 1561 و هو1381      
 وسننه وسلم عليه ا  صلى ا  رسول أمور مَ المختصر الصحيح المسند الجامأ و37

 البخار  ا  عبد أبو عيل سما بَ محمدل/ البخار  صحيحالم هور بو ،وأيامه      
 مصورة ) النجاة طو  دار: النا ر، الناصر ناصر بَ  هير محمد: المحق  ،الجع ي      
 .هو1122 اوولى، الطبعة ،( الباقي عبد فماد محمد ترقيم بَّلافة السلطانية عَ      
 الرا   محمد أبو  دري  بَ محمد حاتم أبي بَ الرحمَ عبد: المملل/ والتعديل الجرحو 38
 و 1271 اوولى، الطبعة، بيروتو  العربي التراث  حياق دار :النا ر، التميمي      

      1592. 
 الحراني تيمية بَ الحليم عبد بَ حمدو/ المسيح ديَ بدل لمَ الصحيح الجوابو 35

 علي .د: تحقي ، 1111 اوولى، الطبعة، الرياض و العاصمة دار: النا ر ،العبا  أبو      
 .محمد حمداَ. د ،العسكر  براهيم الع ي  عبد .د ،ناصر حسَ      
 ي  الجامعة اومريكيةر لحسيَ  واط، ستاذ الدكتور األلية السنة وتاريخها/ حجو 11
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 م، حقو  الطبأ مح وظة للجامعة اومريكية2111 وهو 1129اوولى  العالمية، الطبعة      
 العالمية.      
 عبد المتعال محمد الجبر ، طحات المحدثيَ وأعومهم/ لطلحجية السنة ومصو 11

 النا ر مكتبة وهبة. التلامَ، دار       
 الديَ، ناصر محمد الرحمَ عبد يبو/ واوحكام العقا د في بن سه حجة الحديثو 12

 :النا ر، ( هو1121: المتوفى ) اولباني او قودر  ندم، بَ نجاتي بَ نوح الحاج بَا       
 .م2119و  هو1129 اوولى الطبعة، المعارل مكتبة       
 حلية اوولياق وطبقات اوص ياق/ وبي نعيم اوص هاني، ط دار الكتب العلمية، بيروت و 13

 م.1588هو و 1115لبناَ، الطبعة اوولى  و        
عداد جمأ/ االسومية العقيدة خصا ص في الخوصة  و11  علي والسنية القرنَ في الباحث: وا 

 .م 2115و  هو1131، اوولى الطبعة، ال حود نايل بَا       
  بَ الحليم عبد بَ أحمد العبا  أبو الديَ تقيل/ والنقل العقل تعارض درق  و19

  الدم قي الحنبلي الحراني تيمية ابَ محمد بَ القاسم أبي بَ ا  عبد بَ السوم عبد       
 محمد االمام جامعة: النا ر، سالم ر اد محمد الدكتور: تحقي ، ( هو728: المتوفى )       
 .م1551 و هو 1111 الثانية، الطبعة، السعودية العربية المملكة االسومية، سعود بَ       
 لدكتور صالح حسيَ الرقب،صول وال لس ة االسومية/ لو دراسات في الت16

 هو و1131 ، الطبعة الثانية ال وبكي، ط مكتبة بيت المقد واوستاذ الدكتور محمود      
 م.2115      
 وعل  أحاديثه وخرج أصوله وث : تحقي ، ( هو 198 و 381)  للبيهقي/ النبوة دل لو 17

 ،للتراث الرياَ ودار و العلمية الكتب دار: النا ر، قلعجى المعطى عبد :الدكتور :عليه      
 م.1588و هو1118 اوولى الطبعة      
 سنة، الهرو  اونصار  محمد بَ ا  عبد  سماعيل أبو االسوم  ي / أهلهو  الكوم ذمو 18

 النا ر، ال بل الع ي  عبد الرحمَ عبد تحقي ، هو181 الوفاة سنة ،هو356 الولدة      
 .م1558و  هو1118 الن ر سنة، والحكم العلوم مكتبة      
 / المستبربيَ مَ أيدهما َوم  اخت ويوسل تسهير جولد المست رقيَ م اعم على الرد و15

 المصحل لطباعة فهد الملك مجمأ: النا ر ،الخطيب الرحمَ عبد بَ ا  عبدل      
 .المنورة بالمدينة ال ريل      
  افأ بَ عثماَ بَ العبا  بَ  دري  بَ محمد ا  عبد أبو ل افعيل/ الرسالةو 91

 :المحق ، (هو211: المتوفى) مكيال القر ي المطلبي منال عبد بَ المطلب عبد بَ       
 .م1511و هو1398 اوولى،: الطبعة، مصر الحلبي، مكتبه: النا ر،  اكر أحمد       
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 و الرواة الذيَ وثقهم االمام الذهبي في مي اَ العتدال وقد تكلم فيهم بعض النقاد مَ حيث91
 ي تراب الظاهر ، بدوَ براهيم داود  حاذة الموصلي، مراجعة ال ي  أب البدعة/ محمد       

 دار طبأ، ول رقم طبعة.       
 سيد بَ حسيَ للدكتوررياض الجنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكر  السنة/  و 92

 م.2116هو و 1126الع اني، ط در الع اني، الطبعة اوولى        
 الهيتمي حجر بَ علي بَ محمد بَ حمدو/ الكبا ر اقترال عَ ال واجرو 93

 ،( هو571: المتوفى ) العبا  أبو االسوم،  ي  الديَ  هاب اونصار ، السعد       
 م.1587 و هو1117 اوولى، الطبعة، ال كر دار: النا ر      
 بَ معيَ بَ يحيى  كريا يبو /معيَ بَ يحيى  كريا وبي الجنيد ابَ سمالتو 91
 ،(هو233: المتوفى) الببداد  الولق،ب المر  الرحمَ عبد بَ بسطام بَ  ياد بَ عوَ      
 الطبعة، المنورة المدينة و الدار مكتبة: الن ر دار، سيل نور محمد أحمد: المحق       
 .م1588 هو،1118 اوولى،      
 داود يبو/ والتعديل الجرح في السجستاني داود أبا ااجر  عبيد أبي سمالتو 99

تاني او د  عمرو بَ  داد بَ ب ير بَ  سحا  بَ او عث بَ سليماَ       سح ج  َد   ال  
 العلمي البحث عمادة: النا ر، العمر  قاسم علي محمد :المحق  ،( هو279: المتوفى )      
 اوولى،: الطبعة، السعودية العربية المملكة المنورة، المدينة االسومية، بالجامعة      
 .م1583و  هو1113      
 ناصر محمدل/ اومة في السيئ وأثرها والمولوعة عي ةالل اوحاديث سلسلةو 96

 الرياض: البلد، المعارل دار: الن ر دار، اولباني:  هرته، اولباني نوح الحاج بَ الديَ      
 .م 1552/  هو 1112: الطبأ سنة، اوولى: الطبعة ،السعودية العربية ةكالممل و      
 َ ي يد الق ويني ال هير ب ) ابَ ماجه (بي عبد ا  محمد بو سنَ ابَ ماجه/ و97
 محمد ناصرالعومة المحدث ونثار ، وعل  عليه:  حكم على أحاديثههو، 273و  215      
 للن ر سلماَ، مكتبة المعارل نل اولباني، اعتنى به: أبو عبيدة م هور بَ حسَ الديَ      
 ، الطبعة اوولى. اضالري والتو يأ، لصاحبها سعد بَ عبد الرحمَ الرا د،      
 هو ،279و  212بي داود سليماَ بَ او عث السجستاني، و سنَ أبي داود/ و98
 .الحميد عبد الديَ محيي محمد: تحقي  ،ال كر دارط       
 هو275 ، المتوفى سنةالترمذ  ةمحمد بَ عيسى بَ سور لإلمام الحافظ  /الترمذ و سنَ 95
 محمد ناصر الديَالعومة المحدث ونثار ، وعل  عليه:  ، حكم على أحاديثهرحمه ا       
 للن ر سلماَ، مكتبة المعارل نل اولباني، اعتنى به: أبو عبيدة م هور بَ حسَ      

 ، الطبعة اوولى.الرياض لصاحبها سعد بَ عبد الرحمَ الرا د، والتو يأ،      
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 و 181الدارمي السمرقند  سنَ الدارمي/ لإلمام الحافظ عبد ا  بَ عبد الرحمَ و 61
 هو ، حققه وخرج أحاديثه اوستاذ: سيد  براهيم، واوستاذ: علي محمد علي، لبط299      
 وفهرسه الدكتور: مصط ى الذهبي، ط دار الحديث القاهرة، الطبعة اوولى أصوله      
 م.2111هو و  1121      
 علي ال هير ب ) النسا ي (بي عبد الرحمَ أحمد بَ  عيب بَ و سنَ النسا ي/ و61
 محمد ناصرالعومة المحدث ونثار ، وعل  عليه:  حكم على أحاديثههو، 313و  219      
 للن ر سلماَ، مكتبة المعارل نل اولباني، اعتنى به: أبو عبيدة م هور بَ حسَ الديَ      
 ولى.، الطبعة اوالرياض والتو يأ، لصاحبها سعد بَ عبد الرحمَ الرا د،      

 إلمام  م  الديَ محمد بَ أحمد بَ عثماَ الذهبي،سير أعوم النبوق/ لو 62
 ط ممسسة الرسالة، تحقي   عيب اورنموط، ميود ، 1371و  هجر 718 المتوفى      
 ميود .1551هجر  و 1111الطبعة العا رة       
 المطبوعات عبد الر ا  ع ي ي و رحمه ا  و، ط وكالة بهات حول السنة/ ل و63
 و ارة ال  َو االسومية واووقال والدعوة واالر اد، المملكة العربية والبحث العلمي      
 هو .1126 السعودية، الطبعة الثانية      

 بَ موسى بَ براهيم/ التعالى ا  رحمه الصوح ابَ علوم مَ ال ياح ال ذاو 61
 ،(هو812: المتوفى) ال افعي القاهر ، ثم اوبناسي،  سحا  أبو الديَ برهاَ أيوب،      
 و هو1118 اوولى الطبعة: الطبعة، الر د مكتبة: النا ر هلل فتحي صوح :المحق       
 .م1558      
 ،( هو1121: المتوفى ) العثيميَ محمد بَ صالح بَ محمدل/ النووية اوربعيَ  رح و69

 عة.، بدَو رقم طب287، صللن ر الثريا دار: النا ر      
 القاسم هبة ا  بَ الحسَ بَ وبيو  رح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ 66

 هو(، تحقي : أحمد بَ سعد ب118َالرا   الولكا ي )المتوفى:  منصور الطبر       
 م.2113هو و 1123السعودية، الطبعة: الثامنة،  –حمداَ البامد ، النا ر: دار طيبة       
 الببو  ال راق بَ محمد بَ مسعود بَ الحسيَ محمد أبو السنة، محييل/ السنة  رحو 67

 ،ال اويب  هير محمدو  اورنموط  عيب: تحقي ، ( هو916: المتوفى ) ال افعي      
 .م1583 و هو1113 الثانية، الطبعة، بيروت دم  ، و االسومي المكتب: النا ر      
 ابَ محمد بَ عليّ  الديَ عوق بَ محمد الديَ صدرل/ الطحاوية العقيدة  رحو 68

 أحمد: تحقي ، ( هو752: المتوفى ) الدم قي الصالحي اوذرعي الحن ي، الع  أبي      
 ،اوولى الطبعة، واالر اد والدعوة واووقال االسومية، ال موَ و ارة: النا ر،  اكر      
 .هو 1118      
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 بَ عمر ح ص بي/وبالسنَ سكوالتم الديَ  را أ ومعرفة السنة أهل مذاهب  رحو 65
 و،ه389 الحجة ذو الوفاة سنة ،هو257 ص ر الولدة سنة،  اهيَ بَ عثماَ بَ أحمد      
  و هو1119 الن ر سنة، والتو يأ للن ر قرطبة ممسسة النا ر، محمد بَ عادل تحقي       
 .م1559      
 الحديد، أبو الحسيَ بَ أبيعبد الحميد بَ هبة ا  بَ محمد بَ و  رح نها البوغة/ ل71

 النا ر: هو (، المحق : محمد أبو ال لل  براهيم،696لديَ ) المتوفى : ا حامد، ع       
 عيسى البابي الحلبي و ركا . دار  حياق الكتب العربية      
  الحراني تيمية بَ الحليم عبد بَ حمدو/ الرسول  اتم على المسلول الصارمو 71

 محمد:  تحقي هو، 1117 اوولى، الطبعة، بيروت و ح م ابَ دار :النا ر العبا  أبو      
 . ودر  أحمد كبير محمد،  الحلواني عمر ا  عبد      
 الجوهر  حماد بَ  سماعيل نصر يبو/ العربية وصحاح اللبة تاج الصحاحو 72

 العلم دار: النا ر، عطار الب ور عبد أحمد: تحقي ، (هو353: المتوفى) ال ارابي      
 .م1587 -  هو 1117 الرابعة: الطبعة، بيروت و للموييَ      
 حمد أميَ، ط دار الكتاب العربي بيروت و لبناَ، الطبعةلحى االسوم/ وو 73

 بدَو تاري . العا رة      
 لحافظ أبي جع ر محمد بَ عمرو بَ موسى بَ حماد العقيليو اللع اق الكبير/ ل71
 ووثقه: الدكتور عبد المعطي أميَ قلعجي، ط دار الكتب حققه هو،322 فىالمتو  المكي،      

 . م1581 هو و1111 الطبعة اوولى  العلمية بيروت،      
 ،ال رج أبو الجو   بَ محمد بَ علي بَ الرحمَ عبد/ لوالمتروكيَ اللع اقو 79

 الكتب دار النا ر، القالي ا  عبد تحقي هو،  975 الوفاة سنة هو 911الولدة سنة      
 .بيروت الن ر مكاَهو 1116 الن ر سنة ،العلمية      
 ،اولباني الديَ ناصر محمد: المملل/ عاصم أبي لبَ السنة تخريا في الجنة ظولو 76

 م.1553هو و 1113 ،الثالثة: الطبعة، بيروت و االسومي المكتب: النا ر      
 أبي نصر عبد الوهاب بَ علي بَ عبد الكافيطبقات ال افعية الكبرى/ لتاج الديَ  و77

  حياق الكتب العربية، تحقي  عبد ال تاح محمد الحلو و محمود محمد ط دار السبكي،      
 الطناحي.      
 دار: النا ر ال هر  البصر  ا  عبد أبو منيأ بَ سعد بَ محمدل/ الكبرى الطبقاتو 78

 .بيروت و صادر      
 ية/ للسيد ساب ، ط دار الكتاب العربي، بيروت و لبناَ.العقا د االسوم و75
 البصر  ال راهيد  تميم بَ عمرو بَ أحمد بَ الخليل الرحمَ عبد يبو/ العيَو 81
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 دار: النا ر، السامرا ي  براهيم د المخ ومي، مهد  د: المحق ، (هو171: المتوفى)       
 .الهول ومكتبة       
  ال لل أبو حجر بَ علي بَ حمدو/ البخار  صحيح  رح البار  فتحو 81

 وأبوابه كتبه رقمهو، 1375 بيروت، و المعرفة دار: النا ر ،ال افعي العسقوني      
 محب: طبعه على وأ رل وصححه بَّخراجه قام، الباقي عبد فماد محمد: وأحاديثه      
 .با  بَ  ا عبد بَ الع ي  عبد: العومة تعليقات عليه، الخطيب الديَ      
  بَ محمد الخير أبو الديَ  م ل/ للعراقي الحديث ال ية ب رح المبيث فتحو 82

 ،(هو512: المتوفى) السخاو  محمد بَ عثماَ بَ بكر أبي بَ محمد بَ الرحمَ عبد      
 و هو1121 اوولى،: الطبعة، مصر – السنة مكتبة :النا ر علي حسيَ علي: المحق       

 .م2113      
  بَ محمد بَ طاهر بَ القاهر عبدل/ الناجية ال رقة وبياَ ال ر  بيَ ال ر و 83

 دار: النا ر، ( هو125: المتوفى ) ،منصور أبو اوس راييني، التميمي الببداد  ا  عبد      
 .1577 الثانية،: الطبعة ،بيروت – الجديدة اافا       
 سومي/ للدكتور محمد حسَ بخيت، ط مكتبةال ر  القديمة والمعاصرة في التاري  اال و81

 2116هو و 1127أ، الطبعة الثالثة والن ر والتو ي نفا  للطباعة      
 غالب بَ علي ياَ موقل االسوم منها/ للدكتورفر  معاصرة تنتسب  لى االسوم وبو 89

 عواجي.      
 دار طبأ، بدوَ، 5، صال اهد  ا  ثناق حافظل/ الرسول حديث مصطلح في ال صولو 86

 ول رقم طبعة.      
 :المتوفى ) ال يرو نبادى يعقوب بَ محمد طاهر أبو الديَ مجدل/ المحيط القامو  و87

 نعيم محمد :بَّ رال، الرسالة ممسسة في التراث تحقي  مكتب: تحقي ، ( هو817      
 – وتبير  والتو يأ، والن ر للطباعة الرسالة ممسسة: النا ر، العرقس وسي      
 .م 2119 و هو 1126 الثامنة، :الطبعة ،لبناَ      
 ،الدم قي القاسمي الديَ جمال لعومةل/ الحديث مصطلح فنوَ مَ التحديث قواعدو 88

 بدوَ  ،ط دار الن ا محمد بهجة البيطار، تقديم محمد ر يد رلا،  تحقي       
 رقم طبعة.      
 369َ عد  الجرجاني ) المتوفى: أحمد ب امل في لع اق الرجال/ وبيو الك85

 عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض،  ارك في تحقيقه:  تحقي : (، هو      
 عبد ال تاح أبو سنة، النا ر: الكتب العلمية و بيروت و لبناَ، الطبعة: اوولى،      
 م.1557هو و 1118       



  151 

 صادر حمد بَ علي التهانو ، ط دارم نَو والعلوم االسومية/ لك ال اصطوحات ال و 51
 و بيروت.       
 الطبعة ألستاذ الدكتور: أحمد يوسل أبو حلبية،المبيَ عَ مناها المحدثيَ/ لالك ال و 51

 م.2118هو و 1125السادسة       
 العجلوني الجراحي الهاد  عبد بَ محمد بَ سماعيلال/ االلبا  وم يل الخ اق ك ل و52

  :تحقي  ،العصرية المكتبة: النا ر، ( هو1162: المتوفى ) ال داق أبو الدم قي،      
 .م2111 و هو1121 اوولى،: الطبعة هنداو  بَ يوسل بَ أحمد بَ الحميد عبد      
 :النا ر ،الببداد  الخطيب بكر أبو ثابت بَ علي بَ حمدو/ الرواية علم في الك ايةو 53

 .المدني حمد   براهيم، السورقي ا  عبد أبو: تحقي ، رةالمنو  المدينة و العلمية المكتبة      
 الكليات معجم في المصطلحات وال رو  اللبوية/ المملل: أبو البقاق أيوب بَ موسى و51

 هو.1112الطبعة اوولى  الك و ، ممسسة الرسالة، بيروت و لبناَ،      
 الكتب دار :النا ر، يوطيالسإ  الديَ جولل/ المولوعة اوحاديث في المصنوعة الآلليو 59

 .ةيالعلم      
 اونصار  منظور ابَ الديَ جمال ال لل، أبو على، بَ مكرم بَ محمدل/ العرب لساَ و56

 ،بيروت – صادر دار: النا ر،  (هو711: المتوفى) االفريقى الروي عى      
 .هو1111 الثالثة الطبعة      
 النا ر: ممسسة أبو ال لل العسقوني ال افعي،حمد بَ علي بَ حجر لساَ المي اَ/ و و57

 ،1586و  1116اوعلمي للمطبوعات و بيروت، الطبعة الثالثة،       
 الهند. –تحقي : دا رة المعرل النظامية       
 لمحات مَ تاري  السنة وعلوم الحديث/ بقلم عبد ال تاح أبو غدة، النا ر مكتبو 58

 هو بيروت.1117الطبعة الرابعة سنة  االسومية بحلب، المطبوعات      
 ال رقة عقد في الملية الدرة ل رح اوثرية اوسرار وسواطأ البهية اونوار لوامأ و55
 الحنبلي الس اريني سالم بَ أحمد بَ محمد العوَ أبو الديَ،  م ل/ المرلية      

 :الثانية لطبعةا، دم   و ومكتبتها الخافقيَ ممسسة: النا ر، (هو1188: المتوفى)      
 .م 1582 و هو1112      
 بَ أحمد بَ حباَ بَ محمدل/ والمتروكيَ واللع اق المحدثيَ مَ المجروحيَو 111

 ،( هو391: المتوفى ) الب ستي الدارمي، حاتم، أبو التميمي، مدعحبدد، بَ معاذ بَ حباَ        
 اوولى، الطبعة، حلب و الوعي دار: النا ر ، ايد  براهيم محمود: المحق         
 .هو1356        
 مجلة القافلة و دراسات في علم المصطلح العربي/ عبد الصبور  اهيَ، العدد اوول، و111
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، محرم           م.1583هو أكتوبر 1111المجلد الثاني والثوثَو
 ،الثانية الطبعة، التركي المحسَ عبد بَ ا  عبدل/ السلل أ مة اعتقاد مجملو 112
 العربية المملكة و واالر اد والدعوة واووقال االسومية ال موَ و ارة :النا ر        

 .هو1117 :الن ر تاري ، السعودية        
 مجمو  فتاوى  ي  االسوم أحمد بَ تيمية قد  ا  روحه، جمأ وترتيب ال قير و 113

 حمه ا ، ط دار عالم الكتببَ قاسم العاصمي النجد  الحنبلي ر  ا  عبد الرحمَ  لى        
 للطباعة والن ر والتو يأ.        
 با  بَا ا  عبد بَ الع ي  عبدل/ ا  رحمه با  بَ الع ي  عبد العومة فتاوى مجمو و 111

 ،ال ويعر سعد بَ محمد: وطبعه جمعه على أ رل، ( هو1121: المتوفى )        
 دار طبأ ول تاري  طبعة. بدوَ        
 :ت] المرسي سيد  بَ  سماعيل بَ علي الحسَ يبو/ اوعظم والمحيط المحكم و119

 :الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار: النا ر، هنداو  الحميد عبد: المحق  [هو198        
 .م 2111و  هو 1121 اوولى،        
 الحن ي القادر عبد بَ بكر أبي بَ محمد ا  عبد أبو الديَ  يَل /الصحاح مختارو 116

 المكتبة: النا ر، محمد ال ي  يوسل :المحق ، ( هو666: المتوفى ) الرا          
 و هو1121 الخامسة، الطبعة، صيداو  بيروت النموذجية، الدار و العصرية        
 .م1555        
 بكر أبي بَ محمد: اوصل مملل/ والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواع  مختصرو 117
 :اختصر ، ( هو791: المتوفى ) الجو ية قيم ابَ الديَ  م  سعد بَ أيوب بَ        
  الموصلي ابَ الديَ،   م يالبعل رلواَ بَ الكريم عبد بَ محمد بَ محمد        
 ،مصر – القاهرة الحديث، دار: النا ر،  براهيم سيد: المحق ، ( هو771: المتوفى )        
 .م2111 و هو1122 اوولى، الطبعة        
 ة وهبة، الطبعةو المدخل لدراسة السنة النبوية/ د. يوسل القرلاو ، النا ر: مكتب118

 م.2111 هو و1129الخامسة         
 مدخل لدراسة العقيدة االسومية مبادئ ونثار، الدكتور محمد حافظ ال ريدة، الطبعةو 115
 م.1581هو و 1111اوولى         
 مسند ابَ الجعد/ لمسند ببداد الحافظ الثبت أبي الحسَ علي بَ الجعد بَ عبيدو 111

 الثقة الكبير هو، رواية جمأ الحافظ 231هو و المتوفى  131المولود  الجوهر ،        
 هو، مراجعة317هو و المتوفى 211أبي القاسم عبد ا  بَ محمد الببو ، المولود         
 وفهرسة ال ي  عامر أحمد حيدر، ط دار الكتب العلمية، بيروت و لبناَ، وتعلي         
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 م.  1556هو و 1117الطبعة الثانية         
 َ العدل  لى رسول ا  و صلى ا  عليهالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عو 111

 النيسابور   مسلم بَ الحجاج أبو الحسَ الق ير بصحيح مسلم/ لالم هور  وسلم و        
 التراث هو (، المحق : محمد فماد عبد الباقي، النا ر: دار  حياق261المتوفى: )        
 العربي و بيروت.        
 ثم ال يومي علي بَ محمد بَ حمدو/ الكبير رحال  غريب في المنير المصباحو 112

 .بيروت و العلمية المكتبة: النا ر، (هو771 نحو: المتوفى) العبا  أبو الحمو ،        
 هو و1122مجموعة رسا ل االمام ال هيد حسَ البنا، ط دار الدعوة، الطبعة اوولى  و113
 م.2112        
 ،(هو1121: المتوفى) العثيميَ محمد بَ صالح بَ محمدل/ الحديث مصطلحو 111

 .م 1551 - هو 1119 اوولى، :الطبعة، القاهرة العلم، مكتبة: النا ر        
 بَ عليل/ ( الصبرى المولوعات ) المولو  الحديث معرفة في المصنو و 119
 ،(هو1111: المتوفى) القار  الهرو  المو الديَ نور الحسَ أبو محمد،( سلطاَ)        
 الثانيووووة، الطبعووووة، بيووووروت ووووو الرسووووالة ممسسووووة: النا وووور، غوووودة أبووووو ال توووواح عبوووود: المحقوووو         

 .هو 1358        
 : المحق ،  كريا بَ فار  بَ أحمد الحسيَ يبو/ اللبة مقايي  معجمو 116

 .م1575 و هو1355 :الطبعة، ال كر دار: النا ر، هاروَ محمد السوم عبد        
 أحمد/  مصط ى  براهيم)  بالقاهرة العربية اللبة مجمأل /طالوسي المعجمو 117
 ، بدَو دار طبأ، ولالدعوة دار: النا ر(،  النجار محمد/  القادر عبد حامد / ال يات        
 رقم طبعة.        
 معرفة أنوا  علم الحديث/ لبَ الصوح، االمام الحافظ أبي عمرو عثماَ بَ و 118

 هو، حق  نصوصه وخرج أحاديثه613المتوفى سنة  ل هر ور ،عبد الرحمَ ا        
 ماهر ياسيَ ال حل، ط دار الكتب وعل  عليه: الدكتور عبد اللطيل الهميم، وال ي         
 م.2112هو و 1123العلمية بيروت و لبناَ، الطبعة اوولى         
 بَ محمد بَ ا  عبد بَ محمد الحاكم ا  عبد يبو/ الحديث علوم معرفةو 115

  البيأ بابَ المعرول النيسابور  يالطهمان اللبي الحكم بَ ن عيم بَ حمدويه        
 و العلمية الكتب دار: النا ر، حسيَ معظم السيد: المحق ، ( هو119: المتوفى )        
 .م1577 و هو1357 الثانية، الطبعة، بيروت        
 قدامة بَ أحمد بَ ا  عبدل/ ال يباني بلحن بَ أحمد االمام فقه في المبنيو 121

 .هو1119 اوولى، الطبعة، بيروت و ال كر دار: النا ر، محمد أبو المقدسي        
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  السيوطي الديَ جول بكر، أبي بَ الرحمَ عبدل/ بالسنة الحتجاج في الجنة م تاحو 121
 الثالثة، :الطبعة، المنورة ينةالمد االسومية، الجامعة: النا ر، ( هو511 :المتوفى )        
 .م1585 هو1115        
 سعد بَ أيوب بَ بكر أبي بَ محمدل/ واالرادة العلم ولية ومن ور السعادة دار م تاحو 122

 و العلمية الكتب دار: النا ر، ( هو791: المتوفى ) الجو ية قيم ابَ الديَ  م         
 .بيروت        
 الطبعة لدكتور محمد محمد أبو  هو، ط دار الكتاب العربي،سوم/ لفي اال مكانة السنةو 123

 .م1581هو و 1111 اوولى        
  ،ال هرستاني أحمد بكر أبى بَ الكريم عبد بَ محمد ال تح يبو/ والنحل المللو 121

 .الحلبي ممسسة: النا ر، ( هو918 :المتوفى )        
 سعد بَ أيوب بَ بكر أبي بَ محمدل/ واللعيل الصحيح في المنيل المنارو 129

 ،غدة أبو ال تاح عبد: المحق ، (هو791:المتوفى) الجو ية قيم ابَ الديَ  م         
 .م1571/هو1351 اوولى، الطبعة، حلب االسومية، المطبوعات مكتبة: النا ر        
 اافا  دار ال رج عبد الرحمَ بَ الجو  ، ط قب االمام أحمد بَ حنبل/ وبيو منا126

 الثالثة تحقي : لجنة  حياق التراث العربي في دار اافا  الجديدة، الطبعة الجديدة،        
 م.1582هو و 1112        
 أبو الجو   بَ محمد بَ علي بَ الرحمَ عبد/ لواومم الملوك تاري  في المنتظمو 127

 هو.1398 اوولى، الطبعة، بيروت و صادر دار: النا ر ،ال رج        
 النا ر:  ي  االسوم ابَ تيمية، المحق : د. محمد ر اد سالم،منهاج السنة النبوية/ لو 128

 وولى.اقرطبة، الطبعة  ممسسة        
 دم   ال كر دار: النا ر، الحلبي عتر محمد الديَ نورل/ الحديث علوم في النقد منها و125

 .م1557و  هو1118 الثالثة الطبعة ،سورية و        
 مر  بَ  رل بَ يحيى  كريا يبو/ الحجاج بَ مسلم صحيح  رح المنهاجو 131
 هو.1352 الثانية الطبعة، بيروت و العربي التراث  حياق دار :النا ر، النوو         

 عثماَ بَ عليأهل السنة والجماعة/ ل منها الستدلل على مسا ل االعتقاد عند و131
 م.1553هو و 1113الرياض، الطبعة الثانية  مكتبة الر د ط حسَ،        
 الموالعة في الصطوح على خول ال ريعة و لمَ كتاب فقه النوا ل/ لل ي  بكر  و132

 هو.1116اوولى،  الرسالة، الطبعة ةأبو  يد، ط ممسس        
  بال اطبي ال هير البرناطي اللخمي محمد بَ موسى بَ براهيمال/ الموافقات و133

 دار: النا ر، سلماَ نل حسَ بَ م هور عبيدة أبو: المحق ، ( هو751 :المتوفى )        
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 .م1557 و هو1117اوولى الطبعة ،ع اَ ابَ        
 مَ مجموعةل /وعلله الحديث رجال في الدارقطني الحسَ أبي أقوال موسوعةو 131

 عبد عصام و حمَالر  عبد منصور أ رلو  المسلمي مهد  محمد الدكتور :الممل يَ        
 محمد محمود و ال املي  براهيم أيمَ و عيد الر ا  عبد أحمد و محمود الهاد         

 سنة، لبناَ بيروت، و والتو يأ للن ر الكتب عالم: النا ر، اوولى: الطبعة ،خليل        
 .م2111: الن ر        
 صرة، ط دار الندوة للن ر،الموسوعة الميسرة في اودياَ والمذاهب واوح اب المعاو 139

 هو.1118الثالثة  الطبعة        
 سنة إلمام أبي ال رج عبد الرحمَ بَ علي ابَ الجو   المتوفىو المولوعات/ ل136

 لبناَ، نياته وأحاديثه توفي  حمداَ، ط دار الكتب العلمية بيروت و هو، خرج957        
 م.  1559هو و 1119الطبعة اوولى         
 ووسا لهم جذورهم ورواتها النبوية السنة مَ وال ر  اوهواق أصحاب موقل و137

 ال هراني مطر نل عثماَ بَ مطر بَ محمد ياسر يبو /وحديثا قديما وأهدافهم        
 اوولى، :الطبعة، والتو يأ للن ر الصدي  مكتبة: النا ر، (هو1127: المتوفى)        
 .هو1111        
 عبد الخال ، بدوَاعة مَ البد  والمبتدعة/ لعبد الرحمَ بَ السنة والجمموقل أهل و 138

 دار طبأ ول رقم طبعة.        
 ط دار لبابة حسيَ، يبوو موقل المعت لة مَ السنة النبوية ومواطَ انحرافهم عنها/ 135

 م.1587هو و 1117والتو يأ، الطبعة الثانية اللواق للن ر         
 عثماَ بَ  م  الديَ أبو عبد ا  محمد بَ أحمد بَدال في نقد الرجال/ لالعتو مي اَ 111

 دار هو (، تحقي : علي محمد البجاو ، النا ر:718الذهبي ) المتوفى:  قدايحما         
 م.1563هو و  1382بيروت و لبناَ، الطبعة اوولى  المعرفة للطباعة والن ر،        
 نعيم ألستاذ الدكتور: أحمد يوسل أبو حلبية، والدكتور:و الميسر في علوم الحديث/ ل111

 طبأ. م، بدَو دار2119و أغسط   هو1126 أسعد الص د ، الطبعة اوولى رجب        
 بَ ال لل أحمد في مصطلح أهل اوثر/ وبي و ن هة النظر في توليح نخبة ال كر112
 هو (، المحق : عبد ا 892: علي بَ محمد بَ أحمد بَ حجر العسقوني ) المتوفى        
 هو.1122 بَ ليل ا  الرحيلي النا ر: مطبعة س ير بالرياض، الطبعة اوولىا        
 ال رعي أيوب بكر أبي بَ محمدل/ والمقبول المردود بيَ الممي  والمحك المنقول نقدو 113

 ،1551 و 1111 اوولى، الطبعة، بيروت و القادر  دار: النا ر، ا  عبد أبو        
 .سويداَ السماعي حسَ: تحقي         
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 حجر بَ أحمد بَ محمد بَ علي بَ أحمد ال لل يبو/ الصوح ابَ كتاب على النكتو 111
 :النا ر ،المدخلي عمير هاد  بَ ربيأ: المحق ، ( هو892: المتوفى ) العسقوني        
 ،السعودية العربية المملكة المنورة، دينةالم االسومية، بالجامعة العلمي البحث عمادة        
 .م1581و  هو1111 اوولى، الطبعة        
 www.islamacademy.net المجد أكاديمية موقأ و119
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 خامسما: فهري الموضوعات
 

 الصفحة الموضوع

 دإهداء
 هو شكر وتقدير

 و المقدمة
 1تمهيد: التعريف بالعقيدة ومصطلح الحديث

 2أوًل: التعريل بالعقيدة

 6ثانًيا: التعريل بمصطلح الحديث

 11الفصل األول: السنة النبوية

 11المبحث اوول: تعريل السنة ومكانتها

المتعلقوووووة المبحوووووث الثووووواني: أ وووووهر  وووووبهات منكووووور  السووووونة النبويوووووة 
والرد عليهابالعقيدة 

18 

 27المبحث الثالث: حكم  نكار السنة النبوية

 31المبحث الرابأ: موقل بعض ال ر  اللالة مَ السنة النبوية

 13رضي اهلل عنهمالفصل الثاني: الصحابة 

 11المبحث اوول: تعريل الصحابي وفلله

 91 رلي ا  عنهمالمبحث الثاني: عدالة الصحابة 

 98 رلي ا  عنهمحث الثالث: القدح في الصحابة المب

 61رلي ا  عنهم  لرابأ: رواية القادح في الصحابةالمبحث ا

 67الفصل الثالث: خبر اآلحاد والمتواتر

 68المبحث اوول: تعريل خبر ااحاد والمتواتر لبة واصطوًحا

 73المبحث الثاني: حجية خبر ااحاد ص ي العقا د واوحكام

 75المبحث الثالث:  نكار خبر ااحاد والمتواتر

 82الفصل الرابع: أهل البدع

 83المبحث اوول: تعريل البدعة

 89المبحث الثاني: أقسام البد 

 88المبحث الثالث: رواية المبتد  ولوابط قبولها وردها

 51المبحث الرابأ: أ هر البد  المنسوبة للرواة والتعريل بها
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 57ث الخام : منها أهل الحديث في التعامل مأ أهل البد المبح

 113الفصل الخامي: الحديث الموضوع

 111المبحث اوول: تعريل الحديث المولو  وطر  ك  ه

 115المبحث الثاني: أسباب الولأ في الحديث

 112المبحث الثالث: حكم الولأ في الحديث

 118لأ الحديثالمبحث الرابأ: أ هر ال ر  المجو ة لو 

 123 المبحث الخام : نقد المتَو مَ الجهة العقدية
 132 والتوصيات النتائج أهم عل  وتشتمل الخاتمة

 131 الفهاري

 161 ملخص البحث
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 ملخص البحث
 بسم ا ، والحمد  ، والصوة والسوم على رسول ا ، أما بعد:

ويحَ موَ علووم ال وريعة االسوومية أل فهذا البحث الذ  كتبت جلى  لحمد العوقة القويوة والوثيقوة بويَ ع 
وهمووا علووم أصووول الحووديث وعلووم العقيوودة، وقوود تمووت الدراسووة لعلووم أصووول الحووديث مووَ جهووة عقديووة 

وقوود ظهووور مووَ خووول بحثنوووا هووذا عظوووم علووم أصوووول فكانووت السووتدراكات قليلوووة والموافقووات كثيووورة، 
مختل ة وطرا قهم المتعددة، ف ي بحثنا هذا حوذرنا ودعمنواف فموا تورجح الحديث وأهله في مناهجهم ال

عندنا لع ه مما يعد راجًحا عند أهل مصطلح الحديث حذرنا منه بأدلة راجحوة وبوراهيَ سواطعة، 
وما ترجح عندنا مما ترجح عند أهل مصطلح الحديث رجحنا  ودعمنا ف فكاَ البحث مَ اوهمية 

 .  وهو المستعاَ، وعليه التكوَبمكاَ، وا  تعالى الموف  
   
 

Abastract 
 

Praise in Allah, we glorify him; we ask Him for His assistance and 

beseech His forgiveness.  We believe in Him, and in Him we place our 

confidence. We believe that Allah is One and he has no partner and 

Mohamad his Prophet and slave 

This seartch which was wrote appearing the strong relationship between 

two studyings from Islamic legal that is (alhadith) and (alaqeda) the 

studing of(alsunah) from side of (alaqeda) so the understanding was 

alittle and tha agreement is huge during our study(alhadith) became great 

 for(alsunah) 
 
 
 
 
 


