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 قال تعاىل:

 

ُهْم َيْسَمُعوَن َكََلَم اَّللِه ﴿*  أَفَ َتْطَمُعوَن َأْن يُ ْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمن ْ
  .(1)﴾ُُثه ُُيَّرُِفونَُو ِمْن بَ ْعِد َما َعَقُلوُه َوُىْم يَ ْعَلُمونَ 

    . (2)﴾وَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعوِ ِمَن الهِذيَن َىاُدوا ُُيَّرِفُ ﴿* 
فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم َلَعنهاُىْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوبَ ُهْم َقاِسَيًة ُُيَّرُِفوَن اْلَكِلَم ﴿* 

ُهْم  َعْن َمَواِضِعِو َوَنُسوا َحظًّا ِمها ذُكُِّروا ِبِو َوََل تَ َزاُل َتطهِلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمن ْ
ُهمْ  ُهْم َفاْعُف َعن ْ بُّ اْلُمْحِسِنيَ  ِإَله َقِليًَل ِمن ْ  . (3)﴾َواْصَفْح ِإنه اَّللهَ ُيُِ

أَي َُّها الرهُسوُل ََل َُيْزُْنَك الهِذيَن ُيَسارُِعوَن ِف اْلُكْفِر ِمَن الهِذيَن َقاُلوا  يَ ﴿* 
آَمنها ِِبَفْ َواِىِهْم َوَلَْ تُ ْؤِمْن قُ ُلوبُ ُهْم َوِمَن الهِذيَن َىاُدوا ََسهاُعوَن لِْلَكِذِب 

                  . (4)﴾ََسهاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِيَن َلَْ ََيُْتوَك ُُيَّرُِفوَن اْلَكِلَم ِمْن بَ ْعِد َمَواِضِعوِ 
     . (5)﴾ِإْن ُىَو ِإَله َوْحٌي يُوَحى .َوى َوَما يَ ْنِطُق َعِن الَْ ﴿* 

              
                                                           

 .75البقرة:  (1)
 .46النساء:  (2)
 .13املائدة:  (3)
 .41املائدة:  (4)
 .4-3النجم:  (5)



أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللهَ َوَأِطيُعوا الرهُسوَل َوأُوِل اْْلَْمِر ِمْنُكْم  يَ ﴿* 
ُتْم تُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللِه  َفِإْن تَ َناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإََل اَّللِه َوالرهُسوِل ِإْن ُكن ْ

ٌر َوَأْحَسُن ََتِْويًَل  َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َذِلكَ                    . (1)﴾َخي ْ
ُدونَُو َمْكُتوًِب ِعْنَدُىْم ِف ﴿*  يه الهِذي َيَِ الهِذيَن يَ تهِبُعوَن الرهُسوَل النهِبه اْْلُمِّ

لُّ َلُُم  َهاُىْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيُِ يِل ََيُْمُرُىْم ِِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ ْنِْ ْورَاِة َواْْلِ الت ه
ُهْم ِإْصَرُىْم َواْْلَْغََلَل الهِِت  الطهيَِّباِت َوُيَُ  ّرُِم َعَلْيِهُم اْْلََباِئَث َوَيَضُع َعن ْ

َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالهِذيَن آَمُنوا ِبِو َوَعزهُروُه َوَنَصُروُه َوات هبَ ُعوا النُّوَر الهِذي أُْنزَِل 
                  . (2)﴾َمَعُو أُولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ 

              

                                                           
 .55النساء:  (1)
 .157اْلعراف:  (2)
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 مقّدمةـال

 
: دػػكالػجدي ،مػبعهديو القديػ ،قدَّس(اب الػمي ػمسلموف أٌف )الكتػد الػتقػيع

 فة.مخالى ػهٌي، كٌل الػفة للوحي اإللمخالً ػوء ابلتحريفات الشيطانٌية، الػمػمل
الذين حرٌفوا  -ن ػفيحقيقة أف تعلم أٌف الػمحرًٌ ػهذه الػكيكفيك لئليقاف ب

 فنسبوا إليو ؛بعض صفات النقص البشرمٌ  د نسبوا إذل هللا ق -ىذا الكتاب 
 ،النػٍَّوح، ك كاالستيقاظ ،النـوك  ،الندـ، ك فكالتأس   ،حزفػال، ك االسرتاحة من العمل

 ،ميثاؽػر التذك  ، ك  مصارعة يعقوبك  ،كالعيٍرم ،كالػحىفاء ،كالنَّحيب ،كالوىٍلوىلة
 بعد نسيانو. 

نسبوا إذل ف ؛بعض الرذائل - كأبناء األنبياء، كبناهتم - كنسبوا إذل األنبياء
 ؛كالدايثة ،الكذب  نسبوا إذل إبراىيمك  ؛خمرػالتعٌرم، كشرب ال  نوح

ى ػبوا إلػنسك  ؛رػػخمػرب الػشك ، كالدايثة ،ذبػالك  حاؽػى إسػبوا إلػنسك 
مضاجعة ابنتيو،  نسبوا إذل لوط ك  ؛كاالحتياؿ ،الكذب  يعقوب

صنع  نسبوا إذل ىاركف ك  ؛يعلم، فحبلتا منو أسكراته، كىو ال ماأنٌ ك 
ابمرأة أكراٌي  أنٌو زىنالرقص، ك  نسبوا إذل داكد ك  ؛العجل؛ ليعبده بنو إسرائيل

حرب الشديدة، ػجعلو يف كجو الػخٌلص من زكجها، بػحبلت منو، كتفحٌثٌي، ػال
؛ ٌما شاخػأنٌو عبد األكاثف ل نسبوا إذل سليماف ك  ؛ليموت ،كتركو كحده

  اٛنزع.  أيٌوبنسبوا إذل ك 
سرٌيٌة أبيو، كأٌف  ،نسبوا إذل رأكبٌن بن يعقوب أنٌو اضطجع مع بلهةك 
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كٌنتو،   ،نسبوا إذل يهوذا بن يعقوب أنٌو زىن بثامارك  ؛مع بذلكػس  يعقوب
اثمار نسبوا إذل أمنوف بن داكد أنٌو اغتصب أختو ك  ؛كحبلت منو، ككلدت توأمنا

اـ ػػى سرارٌم أبيو، أمػى أبشالـو بن داكد أنٌو دخل إلػنسبوا إلك  ؛نفسها
 إسرائيل. بين

على تصويرات ، ك كالفجور ،م، على ألفاظ الفحشػكاشتمل العهد القدي 
 .على شعر غزؿ ماجنك  ،إابحٌية خليعة فاجرة

كاف من أقول األسلحة،   -التحريفات  على ىذه -الناس  إٌف إٍطبلعى  
موف؛ لتنفيػر الناس، عن اليهوديٌة، سلً فوف الػمي التػي اعتمد عليها الػمؤلًٌ 

 كالػمسيحٌية، كعن كتابػهما الػمحرَّؼ.
كلذلك عمد )أعداء اإلسبلـ(، إذل ١ناكلة االعتماد على السبلح نفسو؛  

لتنفًن الناس عن )اإلسبلـ(؛ فتوٌجهوا إذل تلك الركاايت الدخيلة، اليت تيسٌمى: 
ئيلٌيات(؛ كنسبوىا إذل )اإلسبلـ(؛ بذريعة أٌف كثًننا من كتب الػمؤٌلفيػن )اإلسرا

الػمنسوبٌن إذل )اإلسبلـ(: قد اشتملت على ىذه الركاايت، اليت تضاىي ما كرد 
 يف )الكتاب الػمقدَّس(، من قصص مستنكىرة، كعبارات مستشنىعة. 

ا، من كمن ىنا، أنتج األعداء )شبهة اإلسرائيلٌيات(، كىي شبهة ق  ويٌة جدًّ
أقول الشبو الفكريٌة، اليت أٌدت إذل حًنة الكثًن، من اٞننسوبٌن إذل )اإلسبلـ(، 

 كا٥نراؼ بعضهم عنو، إذل اٞننهج العصرايٌن، أك إذل اٞننهج العلمايٌن. 
كقد دافع عن )اإلسبلـ( كثيػره من الػمؤٌلفيػن، كأبطلوا ىذه الشبهة، بتبػرئة  

ئيلٌيات(، كتبػرئػة )الوحػي( منػهػا؛ فبٌينػوا أٌف ىػذه الركايػات )اإلسػبلـ(، مػن )اإلسػرا
دخيلة، دسَّها األعداء، كعمبلؤىم، فػي الكتب التفسيػريٌة، كالتاريػخٌية، 
كالػحديثٌية، كبٌينوا أٌف انػخداع بعض الػمؤٌلفٌن بػها: ال يسوٌغ تصحيح نسبتها إذل 

 )اإلسبلـ(.



6 

نية، ىي )شبهة الصحيحٌن(، كلذلك عمد األعداء، إذل شبهة اث 
كمفادىا أٌف الصحيحٌن قد اشتمبل على أمثاؿ ىذه )اإلسرائيلٌيات(؛ كابعتماد 
األعداء على تفسًن سقيم شائع لفكرة )أصٌحٌية الصحيحٌن(، خرجوا بنتيجة 

 سقيمة، كىي تصحيح نسبة تلك )اإلسرائيلٌيات( إذل )اإلسبلـ(.
ٌن(: ىو الغرض األٌكؿ، من كإبطاؿ ىذه الشبهة، أعين )شبهة الصحيح

، ابالعتماد أساسنا، على بياف التفسًن الصحيح السليم ىذا الكتاب أتليف
ا إذل أقواؿ العلماء، كال سٌيما القدامى  لفكرة )أصٌحٌية الصحيحٌن(، مستندن

 منهم.
كقد أٌدل التفصيل، فػي إبطاؿ ىذه الشبهة، إذل الكبلـ على موضوع 

اآلحػػػاد(؛ لبياف مذاىب العلمػػاء، فػي ىذا  مهٌم، ىو )االحتجاج بػحديػث
 االحتجاج، كلبياف الفرؽ بٌن )االحتجاج العملٌي(، ك)االحتجاج العىقىدٌم(.

 كمن ىنا، كانت موضوعات ىذا الكتاب أربعة:
 شبهة اإلسرائيلٌيات. -أّوًل 
 شبهة الصحيحيػن. -اثنًيا
  .االحتجاج العمليٌ  -اثلثًا
  العىقىدٌم.االحتجاج  -رابًعا

 
 كهللا يهدم من يشاء إذل صراط مستقيم.
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 شبهة إلاسرائيلّيات

 

: كيف تطعنوف يف أكثر قصص )العهد القديػم(، كتستنكركف إن قيل
نسبتها إذل )الوحي(، كقد اشتملت كتب اٞنؤلٌفٌن اٞننتسبٌن إذل )اإلسبلـ(، على 

 ؟!التاريختب التفسًن، ككتب اٜنديث، ككتب أمثاٟنا، كال سٌيما ك
بعض اٞننتسبٌن إذل )اإلسبلـ(، على ما يسٌميو تب : اشتملت كقلت

 (. اإلسرائيلٌيات) العلماء:
، كإف ركاىا بعض اٞننسوبٌن (اإلسبلـ) كن نسبتها إذل٬ني  كاايت الر  كىي

كعب األحبار، ككىب بن منٌبو، كأمثاٟنما،   :؛ فإٌف مصدرىا(اإلسبلـ)إذل 
 ؛ القرآف الكرًن، كال من أقواؿ الرسوؿ من آايت :كليست تلك الركاايت

  !!؟!(اإلسبلـ)ب إذل نسى لكي تي 
 ... : القاضي أبو بكر قاؿ ابن العربٌ »القرطيٌب: أبو عبد هللا قاؿ 

إاٌل ما ذكرانه، فمن الذم يوصل السامع  ،م يصٌح عنو فيو قرآف كال سٌنةػكإذ ل
إذل أيٌوب خربه، أـ على أٌم لساف ٚنعو؟ كاإلسرائيلٌيات مرفوضة عند العلماء 

عن ٚناعها أذنيك، فإٌنا ال  ؾ، كاصممٍ عن سطورىا بصرى  ضٍ على البتات؛ فأعرً 
، كال تزيد فؤادؾ إاٌل خباالن تي    .(ُ)«عطي فكرؾ إاٌل خياالن

د يف وجى كىذا ذكره ابن قتيبة يف اٞنعارؼ، كىو كمثلو يي »كقاؿ ابن تيمٌية: 
كىذا ك٥نوه منقوؿ عٌمن ينقل  .ك٥نوه ،كتاريخ ابن جرير الطربمٌ   ،التواريخ

ك٥نوىا من أحاديث األنبياء اٞنتقٌدمٌن، مثل كىب بن  ،األحاديث اإلسرائيلٌية
قد ككعب األحبار، كمالك بن دينار، ك١نٌمد بن إسحاؽ، كغًنىم. ك  ،منٌبو

                                                           
 .ُِٓ/ُٖ( اٛنامع ألحكاـ القرآف: ُ)
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ال ٩نوز أف  - عن األنبياء اٞنتقٌدمٌن - ما ينقلو ىؤالء مع اٞنسلموف على أفٌ ػأج
ل عمدة يف دين اٞنسلمٌن، إاٌل إذا ثبت ذلك بنقل متواتر، أك أف يكوف عى ٩ني 

 . (ُ)«منقوالن عن خامت اٞنرسلٌن
إاٌل ما أذف الشارع  ،كلسنا نذكر من اإلسرائيلٌيات»كقاؿ ابن كثًن: 

، كىو القسم الذم  كسٌنة رسولو ،خالف كتاب هللاػٌما ال يػنقلو، م يف
كرد  ،مبهى مي ػر عندان، أك تسمية لمختصى ػل ٌما فيو بسطه ػب، مكذَّ يي  كال ،ؽصدَّ يي  ال

فنذكره على سبيل التحٌلي بو، ال على  ؛فائدة يف تعيينو لنا ال بو شرعنا، ٣نٌا
على كتاب  ،كاالستناد ،تمادما االعػكاالعتماد عليو. كإنٌ  ،سبيل االحتياج إليو

أك حسن، كما كاف فيو ضعف  ،ما صٌح نقلو ، هللا ة رسوؿكسنٌ  ،هللا
 . (ِ)«نبٌينو

 ة، دل أرى كقد كردت يف ىذا آاثر كثًنة إسرائيليٌ »كقاؿ ابن كثًن أيضنا: 
منها ما ىو موضوع من كضع زاندقتهم، كمنها  تطويل الكتاب بذكرىا؛ ألفٌ 

 ا، ك٥نن يف غنية عنها، ك اٜنمد. كفيما قصَّ صحيحن قد ٪نتمل أف يكوف  ما
 ،وجنا هللامن بقٌية الكتب قبلو، كدل ٪ني  ،هللا تعاذل علينا يف كتابو غنية عٌما سواه

 . (ّ)«رسولو إليهم كال
عن السلف، كغالبها  ،كم يف ىذا آاثر كثًنةكقد ري »كقاؿ ابن كثًن أيضنا: 

ر فيها، كهللا أعلم ُناؿ كثًن منها، كمنها ظى نليي  ؛لنقى اليت تي  ،من اإلسرائيلٌيات
الذم أبيدينا، كيف القرآف غنية عن كٌل ما  ع بكذبو؛ ٞنخالفتو اٜنقٌ قطى قد يي  ما

                                                           
 .ّٓ/ُِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ٕ/ُ( البداية كالنهاية: ِ)
 .ّْٖ/ٖ( تفسًن القرآف العظيم: ّ)
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ا ال تكاد ٔنلو من تبديل كزايدة كنقصاف، كقد عداه من األخبار اٞنتقٌدمة؛ ألنٌ 
 . (ُ)«ضع فيها أشياء كثًنةكي 

يف ىذا التفسًن اإلعراض عن كثًن كالذم نسلكو »كقاؿ ابن كثًن أيضنا: 
من األحاديث اإلسرائيلٌية؛ ٞنا فيها من تضييع الزماف، كٞنا اشتمل عليو كثًن 

م ال تفرقة عندىم بٌن صحيحها كسقيمها،  ج عليهم، فإنٌ من الكذب اٞنركَّ  ،منها
 . (ِ)«ٌفاظ اٞنتقنوف من ىذه األٌمةره األئٌمة اٜني كما حرٌ 

كالتفسًن كاٜنديث، كبل٨نا أتثٌر إذل حٌد  : »كقاؿ ١نٌمد حسٌن الذىيبٌ 
كبًن، بثقافات أىل الكتاب، على ما فيها من أابطيل كأكاذيب، ككاف 

سٌيء، حيث تقٌبلها العاٌمة بشغف ظاىر، كتناقلها بعض  لئلسرائيلٌيات فيها أثر
ل يصل أحياانن إذل حٌد التسليم هبا، على ما فيها من سخف اٝناٌصة يف تساىي 

فسد على كثًن من اٞنسلمٌن عقائدىم، ذب صريح، األمر الذم كاد يي ، ككبٌنًٌ 
 . (ّ)«ك٩نعل اإلسبلـ يف نظر أعدائو دين خرافة كتٌرىات

اٞنصدر الثاين الذم أشران لو من قبل: ىو »كقاؿ صبلح اٝنالدٌم:  
الركاايت كاألقواؿ كاألخبار اٞنتعٌلقة ابلسابقٌن، كاليت لػم ترد يف القرآف كاٜنديث 

حيح، كإ٧ٌنا أيخذت من كتب السابقٌن، كأقواؿ أىل الكتاب، كىي الػمسٌماة الص
عند العلماء ابإلسرائيلٌيات. إٌف اٞنذكور يف اإلسرائيلٌيات عن قصص القرآف: ىو 
معلومات غًن موثوقة، كال يقينٌية؛ ألٌنا مستمٌدة من بين إسرائيل، كبنو إسرائيل 

هم، فكيف يؤٕننوف على أخبار كركاايت غًن مؤٕننٌن على توراهتم، كال على دين

                                                           
 .ُٓٓ/ٗ( تفسًن القرآف العظيم: ُ)
 .ُُْ/ٗتفسًن القرآف العظيم:  (ِ)
 .ُٖ( اإلسرائيلٌيات يف التفسًن كاٜنديث: ّ)
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التاريخ؟ إٌف الذم يتجرٌأ على ٓنريف الكتاب السماكٌم )التوراة( يهوف عليو 
ٓنريف أخبار التاريخ!! كّنا أٌف ىذه ىي صفة األخبار اٞنذكورة يف اإلسرائيلٌيات، 

موردنا من موارده،  فبل ٩نوز أف ٤نعلها مصدرنا من مصادر القصص القرآيٌن، كال
كال أف نستمٌد منها معلومات، أك تفاصيل أحداث ذلك القصص، كال ٩نوز أف 
نفٌسر كبلـ هللا، الصادؽ الصحيح، يف القرآف، اٞنتعٌلق بذلك القصص، هبذه 

 .(ُ)«اٞنعلومات، كالركاايت اإلسرائيلٌية، اٞنكذكبة الػمحرَّفة!!
ا لكن نرل أٌف اٛنملة تقٌدـ لنا تو »كقاؿ صبلح اٝنالدٌم أيضنا:  جيهن

اتر٫نيًّا، كىو أنٌنا لػم نكن مع السابقٌن، كىم يعيشوف أحداث قصصهم، فمن 
أين نعرؼ ىذه التفاصيل، كاليهود الكاتبوف ارًٌفوف لػم يكونوا لدل من سبقهم 
من األقواـ، فكيف يفرتضوف أحداثهم ككقائعهم؟ نقوؿ لكٌل من أكرد تفاصيل 

اآلايت، كاألحاديث الصحيحة: من ألحداث القصص القرآيٌن، غًن مذكورة يف 
أدراؾ هبذا؟ ككيف عرفتها؟ كأنت لػم تكن لديهم، كىم يعيشونا؟ فمن أين 
تػىبىةي اإلسرائيلٌيات؟ ىل   أخذهتا؟ إف أخذهتا من اإلسرائيلٌيات، فمن أين أخذىا كى

ٍيًهمٍ  كيٍنتى  كىمىا﴿كانوا لديهم، كىم يعيشونا؟ إٌف قولو تعاذل:  : دعوة (ِ)﴾لىدى
ابحث، كدارس للقصص القرآيٌن، أف يقف عند اٞنصادر اليقينٌية  لكلٌ 

 .(ّ)«الصحيحة، يف ذلك، كىي اآلايت، كاألحاديث الصحيحة
إذا كانت اآلية تطالبنا ابلتثٌبت من أنباء »كقاؿ صبلح اٝنالدٌم أيضنا: 

كأخبار الفاسقٌن، من اٞنسلمٌن، ألٌنم متٌػهىموف كغًن مؤتػمىنٌن، فكيف ابألنباء 

                                                           
 .ّْ( القصص القرآيٌن: ُ)
 .ْْ( آؿ عمراف: ِ)
 .ْٔ-ْٓ( القصص القرآيٌن: ّ)
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ألخبار اليت يقٌدمها لنا أىل الكتاب، كِناٌصة اليهود، كىم كافركف ٠نركحوف، كا
كليسوا علمٌيٌن كال موضوعٌيٌن؟ ٩نب أف نكوف أماـ أنبائهم أكثر حذرنا كتثبٌػتنا 

 .(ُ)«كٕنحيصنا
كاإلسرائيلٌيات: مصطلح إسبلمٌي، أطلقو »كقاؿ صبلح اٝنالدٌم أيضنا: 

كاٞنفٌسرين، كاٌدثٌن، على تلك الػمعلومات،  العلماء اٞنسلموف، من اٞنؤٌرخٌن،
كالركاايت، كاألخبػار، كاألقواؿ، التػي أيخذت عن السػابقيػن، من غيػر الػمصادر 
اإلسبلمٌية اٞنوثوقة، كابلذات تلك اٞنأخوذة عن أىل الكتاب، كبشكل أخٌص 

عن  عن بنػي إسػرائيل، أك اليهػود! كليس كٌل تلك األقواؿ كالركاايت مأخوذة
إسرائيل، فقد يكوف مصدرىا نصرانيًّا، أك ركمانيًّا، أك فارسيًّا، اٞنهٌم أٌنا غًن  بين

موثوقة، كال معتمىدة. كقد أيطلق على كٌل ذلك الركاـ الكبًن، من األخبار 
كاألقواؿ: إسرائيلٌيات. كٚنٌيت هبذا االسم من ابب تغليب اٞنصادر اإلسرائيلٌية، 

ألٌف الركاايت اإلسرائيلٌية أكثر من غًنىا من الركاايت، على غًنىا من اٞنصادر، ك 
كألٌف اليهود ىم أحرص أصناؼ الكٌفار على حرب اٞنسلمٌن كإغوائهم، كعلى 
صٌدىم عن دينهم، كعلى ٓنريف معلوماهتم كتصٌوراهتم!! ككٌل ىذه اإلسرائيلٌيات 

قواـ غًن الثابتة تتحٌدث عن أخبار كأحداث ككقائع، جرت للسابقٌن من األ
كاألمم، كحدثت مع السابقٌن من األنبياء كاٞنرسلٌن، كتيضيف ىذه اإلسرائيلٌيات 
إضافات تفصيلٌية ألحداث القصص القرآيٌن، كتفٌصل يف مشاىد، سكت عنها 
القرآف، كاٜنديث الصحيح، كتيبٌٌن بعض اٞنبهىمات اٞنتعٌلقة أبٚناء، أك أماكن 

دة يف العهد القدًن، الذم يؤمن بو القصص القرآيٌن. كىذه اإلسرائيلٌيات موجو 
اليهود، كيف العهد اٛنديد، الذم يؤمن بو النصارل، كيف بعض الكتب اليت 

                                                           
 .ُٓ( القصص القرآيٌن: ُ)
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يتداكٟنا اليهود كالنصارل، فيما بينهم، كاليت نقلها عنهم اٞنؤٌرخوف كاإلخباريٌوف، 
 . (ُ)«فيما بعد

، كقد اطٌلع بعض أىل العلم من اٞنسلمٌن»كقاؿ صبلح اٝنالدٌم أيضنا: 
بعد عهد الصحابة، على تلك اإلسرائيلٌيات، كأيعجبوا ّنا تقٌدمو من تفصيبلت، 
كمعلومات، عن كقائع اتريخ اٞناضٌن، كقصص السابقٌن، فسٌجلوىا يف 
تفاسًنىم، كتوار٫نهم، كمؤٌلفاهتم، ككتاابهتم، ككضعوىا َنانب اآلايت القرآنٌية، 

للماضي، كبياانن لقصص األنبياء.  كاألحاديث النبويٌة، كاعتربكا ذلك كٌلو أتر٫ننا
كدٌكنوا كتبهم على ىذا األساس، كخلطوا اٜنٌق ابلباطل، كمزجوا الثابت بغًن 
الثابت، كأقبل اٞنسلموف على كتاابت ىؤالء اٞنؤٌرخٌن كاٞنفٌسرين، كأخذكا كٌل ما 
فيها من ركاايت كأخبار كمعلومات، تتعٌلق بقصص األنبياء، أك غًنىم، كدل ٬نٌيزكا 

حيحها من سقيمها، كحٌقها من ابطلها! إنٌنا مع اٌققٌن من العلماء الذين ص
توٌقفوا يف اإلسرائيلٌيات، كلػم أيخذكا هبا، كاكتفوا يف إثبات أحداث ككقائع 
القصص القرآيٌن، ّنا كرد يف القرآف الصريح، كاٜنديث النبوٌم الصحيح، كلػم 

 .(ِ)«يذىبوا إذل أٌم مصدر آخر
مٌثل ػاليت ت (،الصورة اإلسبلمٌية األصيلة)التنزيلٌية ىي كحدىا فالصورة 

  (، كمصدرىا الوحيد الفريد ىو )الوحي اإللػهٌي الػمنزَّؿ(.اإلسبلـ)
 الذم، فبل قيمة ٟنا، كائننا من كاف (الصور التأليفٌية)أٌما ما خالفها من 

اإلسرائيلٌيات السقيمة، كلذلك ال قيمة ٟنذه . اأنتجها، أك نقلها، أك اعتمد عليه
 يف تفسًن )القرآف الكرًن(؛ كاإلعراضي عنها كاجبه كٌل الوجوب.

                                                           
 .ِٓ-ُٓ( القصص القرآيٌن: ُ)
 .ّٓ-ِٓ( القصص القرآيٌن: ِ)



03 

 :قّصة يوسف
تبدأ بقولو تعاذل: ﴿٥نىٍني نػىقيص  عىلىٍيكى أىٍحسىنى   قٌصة يوسف فمثبلن 

ا اٍلقيٍرآفى كىًإٍف كيٍنتى ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنى الٍ  نىا ًإلىٍيكى ىىذى يػٍ  . (ُ)غىاًفًلٌنى﴾اٍلقىصىًص ّنىا أىٍكحى
م سورة يوسف بقولو تعاذل: ﴿لىقىٍد كىافى يف قىصىًصًهٍم ًعبػٍرىةه أًليكرل تى كٔني  

ٍيًو كىتػىٍفًصيلى كيلًٌ شىٍيءو  ًديثنا يػيٍفتػىرىل كىلىًكٍن تىٍصًديقى الًَّذم بػىٌٍنى يىدى اأٍلىٍلبىاًب مىا كىافى حى
كىىيدنل كىرىٍ٘نىةن لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى﴾

(ِ) . 
ضوف، عن عرً عجب، كٌل العجب، من اٞنؤٌلفٌن القدامى، الذين يي فال 

أحسن القصص، الربمء، كٌل الرباءة، من االفرتاء، مٌث يعكفوف على ركاايت 
رات، ينقلونا عن بعض أئٌمة الكذب، مكذكبة مفرتاة، ٣نلوءة ابلفظائع كاٞننكى 

 !!!عن بعض اٞنخدكعٌن، الذين ينقلوف عن أئٌمة الكذب أك
،  براءة يوسف - قطعنا - تثبً القرآف، لوجدان ما يي عنا إذل رجكلو  

 ت استعصامو، كاستعفافو. ثبً بة الفاحشة، كما يي من مقارى 
قاؿ تعاذل: ﴿كىرىاكىدىٍتوي الَّيًت ىيوى يف بػىٍيًتهىا عىٍن نػىٍفًسًو كىغىلَّقىًت اأٍلىبٍػوىابى كىقىالىٍت  

ىىٍيتى لىكى قىاؿى مىعىاذى اَّللًَّ إًنَّوي رىبًٌ أىٍحسىنى مىثٍػوىامى إًنَّوي الى يػيٍفًلحي الظَّاًلميوفى. كىلىقىٍد 
ًلكى لًنىٍصًرؼى عىٍنوي الس وءى كىاٍلفىٍحشىاءى ٨نىٍَّت ًبًو كىىىمَّ هًبىا لىٍوالى أىٍف رى  أىل بػيٍرىىافى رىبًًٌو كىذى

إًنَّوي ًمٍن ًعبىاًدانى اٍلميٍخلىًصٌنى. كىاٍستػىبػىقىا اٍلبىابى كىقىدٍَّت قىًميصىوي ًمٍن ديبيرو كىأىٍلفىيىا سىيًٌدىىىا 
ًإالَّ أىٍف ييٍسجىنى أىٍك عىذىابه أىلًيمه.  لىدىل اٍلبىاًب قىالىٍت مىا جىزىاءي مىٍن أىرىادى أبًىٍىًلكى سيوءنا

قىاؿى ًىيى رىاكىدىٍتيًن عىٍن نػىٍفًسي كىشىًهدى شىاًىده ًمٍن أىٍىًلهىا ًإٍف كىافى قىًميصيوي قيدَّ ًمٍن قػيبيلو 
بىٍت كىىيوى ًمنى  قىٍت كىىيوى ًمنى اٍلكىاًذًبٌنى. كىًإٍف كىافى قىًميصيوي قيدَّ ًمٍن ديبيرو فىكىذى فىصىدى

                                                           
 .ّ( يوسف: ُ)
 .ُُُ( يوسف: ِ)
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صَّاًدًقٌنى. فػىلىمَّا رىأىل قىًميصىوي قيدَّ ًمٍن ديبيرو قىاؿى إًنَّوي ًمٍن كىٍيدًكينَّ ًإفَّ كىٍيدىكينَّ عىًظيمه. ال
نًٍبًك إًنًَّك كيٍنًت ًمنى اٝنٍىاًطًئٌنى. كىقىاؿى ًنٍسوىةه  ا كىاٍستػىٍغًفرًم ًلذى ييوسيفي أىٍعًرٍض عىٍن ىىذى

ًدينىًة اٍمرىأىتي اٍلعىزًيزً  تػيرىاًكدي فػىتىاىىا عىٍن نػىٍفًسًو قىٍد شىغىفىهىا حيبًّا ًإانَّ لىنػىرىاىىا يف  يف اٍلمى
عىٍت ّنىٍكرًًىنَّ أىٍرسىلىٍت إًلىٍيًهنَّ كىأىٍعتىدىٍت ٟنىينَّ ميتَّكىأن كىآتىٍت كيلَّ  ؿو ميًبٌنو. فػىلىمَّا ٚنًى ضىبلى

ةو ًمنػٍهينَّ ًسكًٌيننا كىقىالىًت اٍخريٍج عىلىٍيًهنَّ  فػىلىمَّا رىأىيٍػنىوي أىٍكبػىٍرنىوي كىقىطٍَّعنى أىٍيًديػىهينَّ كىاًحدى
ًلكينَّ الًَّذم ليٍمتػينَّيًن  ا ًإالَّ مىلىكه كىرًنه. قىالىٍت فىذى ا بىشىرنا ًإٍف ىىذى كىقػيٍلنى حىاشى َّللًًَّ مىا ىىذى

ا آميريهي لىييٍسجىنىنَّ كىلىيىكيوانن ٍم يػىٍفعىٍل مى ػًفيًو كىلىقىٍد رىاكىٍدتيوي عىٍن نػىٍفًسًو فىاٍستػىٍعصىمى كىلىًئٍن لى 
ٍجني أىحىب  ًإرلىَّ ٣نَّا يىٍدعيونىيًن إًلىٍيًو كىًإالَّ تىٍصًرٍؼ عىينًٌ   ًمنى الصَّاًغرًينى. قىاؿى رىبًٌ السًٌ

ىينَّ كىٍيدىىينَّ أىٍصبي إًلىٍيًهنَّ كىأىكيٍن ًمنى اٛنٍىاًىًلٌنى. فىاٍستىجىابى لىوي رىب وي فىصىرىؼى عىٍنوي كىٍيدى 
ًت لىيىٍسجينػينَّوي حىَّتَّ  ا ٟنىيٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا رىأىكيا اآٍلايى إًنَّوي ىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي. مثيَّ بىدى

 . (ُ)ًحٌنو﴾
كقاؿ تعاذل: ﴿كىقىاؿى اٍلمىًلكي ائٍػتيوين ًبًو فػىلىمَّا جىاءىهي الرَّسيوؿي قىاؿى اٍرًجٍع ًإذلى  

ؿي  ٍيًدًىنَّ عىًليمه. قىاؿى مىا رىبًٌكى فىاٍسأىٍلوي مىا ابى ِت قىطٍَّعنى أىٍيًديػىهينَّ ًإفَّ رىبًٌ ًبكى النًٌٍسوىًة البلَّ
خىٍطبيكينَّ ًإٍذ رىاكىٍدتينَّ ييوسيفى عىٍن نػىٍفًسًو قػيٍلنى حىاشى َّللًًَّ مىا عىًلٍمنىا عىلىٍيًو ًمٍن سيوءو 

 رىاكىٍدتيوي عىٍن نػىٍفًسًو كىإًنَّوي لىًمنى قىالىًت اٍمرىأىتي اٍلعىزًيًز اآٍلفى حىٍصحىصى اٜنٍىق  أىانى 
 . (ِ)الصَّاًدًقٌنى﴾

من  ، كشهد على براءتو شاىده  على براءة يوسف لقد شهد هللا  
أىلها، كشهد على براءتو العزيز، كشهدت على براءتو النسوة، كشهدت امرأة 

  .نفسها، على براءتو ،العزيز

                                                           
 .ّٓ-ِّ( يوسف: ُ)
 .ُٓ-َٓ( يوسف: ِ)
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يزىيًٌنىنَّ ٟنىيٍم يف كشهد إبليس على براءتو، حٌن: ﴿قىاؿى  رىبًٌ ّنىا أىٍغوىيٍػتىيًن ألى
يٍغوًيػىنػَّهيٍم أىٍٗنىًعٌنى. ًإالَّ ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصٌنى﴾  ؛ فاستثىن إبليسي (ُ)اأٍلىٍرًض كىألى

كاحد منهم، قاؿ تعاذل:   من اإلغواء، كيوسف ،صٌنهللا اٞنخلى  عبادى 
 .(ِ)﴿كىذىًلكى لًنىٍصًرؼى عىٍنوي الس وءى كىاٍلفىٍحشىاءى إًنَّوي ًمٍن ًعبىاًدانى اٍلميٍخلىًصٌنى﴾

من  ،كاحد  ، لوجدان أٌف يوسف)العهد القديػم(ي ػكلو نظران ف 
 كىحىدىثى بػىٍعدى ىىًذهً »فٌن، فقد جاء فيو: محرًٌ ػاألنبياء، الذم سلموا من مطاعن ال

نػىيػٍهىا ًإذلى ييوسيفى كىقىالىًت: اٍضطىًجٍع مىًعي. فىأىَبى  اأٍليميوًر أىفَّ اٍمرىأىةى سىيًًٌدًه رىفػىعىٍت عىيػٍ
كىقىاؿى اًلٍمرىأىًة سىيًًٌدًه: ىيوى ذىا سىيًًٌدم الى يػىٍعًرؼي مىًعي مىا يف اٍلبػىٍيًت، كىكيل  مىا لىوي قىٍد 

ئنا غىيػٍرىًؾ،  دىفػىعىوي ًإذلى يىًدم. لىٍيسى ىيوى يف  . كىدلٍى ٬نيًٍسٍك عىينًٌ شىيػٍ ا اٍلبػىٍيًت أىٍعظىمى ًمينًٌ ىىذى
ا الشَّرَّ اٍلعىًظيمى كىأيٍخًطئي ًإذلى هللًا؟ كىكىافى ًإٍذ كىلَّمىٍت  أًلىنًَّك اٍمرىأىتيوي. فىكىٍيفى أىٍصنىعي ىىذى

عى ًَنىانًًبهىا لًيىكيوفى مىعىهىا. مثيَّ حىدىثى ٍم يىٍسمىٍع ٟنىىا أىٍف يىٍضطىجً ػييوسيفى يػىٍومنا فػىيػىٍومنا أىنَّوي لى 
ا اٍلوىٍقًت أىنَّوي دىخىلى اٍلبػىٍيتى لًيػىٍعمىلى عىمىلىوي، كىدلٍى يىكيٍن إًٍنسىافه  ًمٍن أىٍىًل اٍلبػىٍيًت  ٥نىٍوى ىىذى

ٍتوي بًثػىٍوًبًو قىائًلىةن: اٍضطىًجٍع مىًعي! فػىتػىرىؾى ثػىٍوبى  وي يف يىًدىىا ىينىاؾى يف اٍلبػىٍيًت. فىأىٍمسىكى
 ، . كىكىافى لىمَّا رىأىٍت أىنَّوي تػىرىؾى ثػىٍوبىوي يف يىًدىىا كىىىرىبى ًإذلى خىارًجو كىىىرىبى كىخىرىجى ًإذلى خىارًجو
نىا ًبرىجيلو ًعبػٍرىاينوٌ  دىٍت أىٍىلى بػىٍيًتهىا، كىكىلَّمىتهيٍم قىائًلةن: اٍنظيريكا! قىٍد جىاءى إًلىيػٍ أىنػَّهىا انى

اًعبػىنى  عى أىيٌنً لًييدى . كىكىافى لىمَّا ٚنًى ا! دىخىلى ًإرلىَّ لًيىٍضطىًجعى مىًعي، فىصىرىٍختي ًبصىٍوتو عىًظيمو
. فػىوىضىعىٍت  ، أىنَّوي تػىرىؾى ثػىٍوبىوي ًَنىاًنيب كىىىرىبى كىخىرىجى ًإذلى خىارًجو رىفػىٍعتي صىٍوِت كىصىرىٍختي

ـً قىائًلىةن: دىخىلى ًإرلىَّ ثػىٍوبىوي ًَنىانًًبهىا حىَّتَّ جىاءى سىيًٌديهي ًإذلى  ا اٍلكىبلى بػىٍيًتًو. فىكىلَّمىٍتوي ّنًٍثًل ىىذى
 ، اًعبىيًن. كىكىافى لىمَّا رىفػىٍعتي صىٍوِت كىصىرىٍختي نىا لًييدى اٍلعىٍبدي اٍلًعبػٍرىاين  الًَّذم ًجٍئتى ًبًو إًلىيػٍ

                                                           
 .َْ-ّٗ( اٜنجر: ُ)
 .ِْ( يوسف: ِ)
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. فىكىا ـى اٍمرىأىتًًو الًَّذم  أىنَّوي تػىرىؾى ثػىٍوبىوي ًَنىاًنيب كىىىرىبى ًإذلى خىارًجو عى سىيًٌديهي كىبلى فى لىمَّا ٚنًى
. فىأىخىذى  يى ، أىفَّ غىضىبىوي ٘نًى ـً صىنىعى ًب عىٍبديؾى ا اٍلكىبلى ٍتوي ًبًو قىائًلىةن: ًُنىسىًب ىىذى كىلَّمى
ٍجًن، اٍلمىكىاًف الًَّذم كىافى أىٍسرىل اٍلمىًلًك  ييوسيفى سىيًٌديهي كىكىضىعىوي يف بػىٍيًت السًٌ

ٍجنً   .(ُ)«١نىٍبيوًسٌنى ًفيًو. كىكىافى ىينىاؾى يف بػىٍيًت السًٌ
، كيف (القرآف الكرًن)، يف  براءة يوسف - كٌل الوضوح  - فواضحة 

 .من اختبلفات قليلة، يف ىذه القٌصة ،، مع ما بٌن الكتابٌن)العهد القديػم(
أف يعتمدكا على  - مفٌسرين القدامىػلبعض ال - فبل أدرم كيف ساغ

)العهد القديػم(، ي ػها ما يصٌدقها، حٌَّت فػ، ليس ل(راةػركاايت مكذكبة مفت)
 !!؟!الػمملوء ابلتحريفات

أٌف بعض أكلئك اٞنفٌسرين القدامى يدافعوف عن تلك  :كاألدىى من ذلك 
الركاايت، أكثر من دفاعهم عن آايت القرآف الكرًن، بل إٌنم قد أعرضوا عن 

كعمدكا إذل تلك الركاايت، فأٌنذكىا حٌجة على داللة اآلايت، كٌل اإلعراض، 
 !!ما يٌدعوف، فبل أدرم ماذا أقوؿ فيهم، كيف عقوٟنم؟!

كالطربٌم كالثعليٌب كالواحدٌم أبرز أكلئك اٞنخدكعٌن اٞنستمسكٌن بتلك  
الركاايت، كقد رككا الكثًن من تلك الركاايت السقيمة األثيمة، اليت نسبت إذل 

؛ فأعرضوا عن ما يناقض كبلـ هللا  - فاحشةمن مقاربة ال -  يوسف
 )دين اآلايت( الكر٬نة، كاتٌبعوا )دين الركاايت( السقيمة!!!

عن  ،ااف بريئن ػك ف ػيوس أفٌ  :يػكالقوؿ الثان»الفخر الرازٌم:  قاؿ 
 ،مٌنكاٞنتكلًٌ  ،رينمن اٞنفسًٌ  ،قٌنوؿ اقًٌ ػػػكىذا ق ،ـرَّ ػحمي ػال مٌ هى ػكال ،ل الباطلػالعم

 ،رات الكبائرنكى من مي  الزىن أفٌ  :ىػكلة األي جٌ حي ػفال... كعنو نذبٌ  ،و نقوؿػكب

                                                           
 .َِ-ٕ، اآلايت ّٗ( سفر التكوين، الفصل ُ)
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ا مقابلة كأيضن  ،رات الذنوبا من منكى أيضن  - ي معرض األمانةػف -خيانة ػكال
ا أيضن  - كالعار الشديد ،ةبة للفضيحة التامٌ اٞنوجً  -ابإلساءة  ،اإلحساف العظيم

 كبقي مكفيَّ  ،جر إنسافى يف حً ػإذا تربٌ  ،ا الصيبٌ كأيضن  .رات الذنوبمن منكى 
فإقداـ  ؛توقوٌ  ؿككما ،إذل زماف شبابو ،ؿ صباهمن أكٌ  ،مصوف العرض ،مؤنةػال

من  - معظًٌ مي ػم النعً مي ػى ذلك الػإل - على إيصاؿ أقبح أنواع اإلساءة ىذا الصيبٌ 
إذل ي نسبوىا ػالت - معصيةػىذه ال إفٌ  :فنقوؿ ،إذا ثبت ىذا. رات األعماؿمنكى 

ىذه  ثلي كمً  .جهات األربعػجميع ىذه الػكانت موصوفة ب -  يوسف
 ،خًن كأبعدىم عن كلٌ  ،ى أفسق خلق هللا تعاذلػإل ،بتسً معصية لو ني ػال

د ػمؤيَّ ػال،  وؿػػػى الرسػإل ،اػػادىػػوز إسنػػػػػػػجػف يػػفكي ؛وػػػف منػكػنػتػالس
ٌهاؿ الذين نسبوا إذل ىؤالء اٛني : كعند ىذا نقوؿ... القاىرة الباىرة ،معجزاتػابل

ىذه الفضيحة، إف كانوا من أتباع دين هللا تعاذل، فليقبلوا شهادة   يوسف
على طهارتو، كإف كانوا من أتباع إبليس كجنوده، فليقبلوا شهادة  ،هللا تعاذل

ٌنا يف أٌكؿ األمر تبلمذة إبليس، إذل أف كلعٌلهم يقولوف: كي  ؛على طهارتو ،إبليس
 ا عليو، فزدان عليو يف السفاىة، كما قاؿ اٝنوارزمٌي: ٔنٌرجن

    فارتقى ،ند إبليسمن جي  امرأن  ككنتي 
 ندممن جي  حٌَّت صار إبليسي  ،ي الدىري ػب

     هبعدى  ني حسً أي  كنتي   ،فلو مات قبلي
 دمػػػػػا بعػهػي نػػحسً ػس يي ػيػل ،قو ػػػػػسػً ف قى ػػػػػػرائػػػط
 .(ُ)«ٌهاؿبرمء عٌما يقولو ىؤالء اٛني   فثبت هبذه الدالئل أٌف يوسف

فكيف تٌتفق كٌل ىذه الشهادات الناصعة »كقاؿ ١نٌمد أبو شهبة: 

                                                           
 .َُِ-ُُٖ/ُٖ( التفسًن الكبًن: ُ)
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رة؟!! كقد ذكر الكثًن من ىذه الركاايت ابن جرير الصادقة، كتلك الركاايت اٞنزكَّ 
الطربٌم، كالثعليٌب، كالبغوٌم، كابن كثًن، كالسيوطٌي، كقد مٌر هبا ابن كثًن بعد أف 

حاكينا، من غًن أف ينٌبو إذل زيفها، كىو الناقد البصًن!! كمن العجيب  نقلها
حقًّا أٌف اإلماـ ابن جرير على جبللة قدره ٪ناكؿ أف يضٌعف يف تفسًنه مذىب 

الذين ينفوف ىذا الزكر كالبهتاف، كيفٌسركف اآلايت على حسب  ،اٝنلف
ة الصحيحة الثابتة، كالسنٌ  ،تقتضيو اللغة، كقواعد الشرع، كما جاء يف القرآف ما

ىي قوؿ ٗنيع أىل  - منها آنفنا (ُ)اليت سقت لك زركنا -مركاٌيت ػاله كيعترب ىذ
ذ عنهم!!! ككذلك اتبعو على مقالتو تلك الثعليٌب الذين يؤخى  ،العلم بتأكيل القرآف

كالبغوٌم يف تفسًنيهما!! كىذا اٞنركاٌيت الغثٌة اٞنكذكبة اليت أيابىا النظم الكرًن، 
ىي اليت اعتربىا الطربٌم كمن  : ـ العقل كالنقل ابستحالتها على األنبياءك٩نز 

ورد على نفسو اٞنركاٌيت، فيي  هتبعو أقواؿ السلف!! بل يسًن يف خٌط اعتبار ىذ
كىو   ،ف يوسف ّنثل ىذافيقوؿ: فإف قاؿ قائل: ككيف ٩نوز أف يوصى  ،سؤاالن 

. كأعجب من ذلك ..ّنقاـ األنبياءنيٌب؟! مٌث أجاب ّنا ال طائل ٓنتو، كال يليق 
قاؿ اٞنفٌسركف اٞنوثوؽ بعلمهم، "ما ذىب إليو الواحدٌم يف: "البسيط" قاؿ: 

 ، يوسفي  اٞنرجوع إذل ركايتهم، اآلخذكف للتأكيل، عٌمن شاىدكا التنزيل: ىمَّ 
هبذه اٞنرأة ٨نًّا صحيحنا، كجلس منها ٠نلس الرجل من اٞنرأة، فلٌما رأل الربىاف 

. كىي غفلة شديدة من ىؤالء األئٌمة ال (ِ)"من ربٌو زالت كٌل شهوة منو
ر من القوؿ، كأٌنم خلطوا يف جٍ نرضاىا، كلوال أيٌن أنزٌه لساين كقلمي عن اٟني 

ٌق رل ىذا، لكيٌن أسأؿ وت عليهم، كحي مؤٌلفاهتم عمبلن صاٜننا كآخر سيٌػئنا، لقس

                                                           
 كذا يف اٞنطبوع، كلعٌل مراده: )زكرنا(.( ُ)
 .ِٕ/ُِانظر: التفسًن البسيط: ( ِ)
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هللا رل كٟنم العفو كاٞنغفرة. كىذه األقواؿ اليت أسرؼ يف ذكرىا ىؤالء اٞنفٌسركف: 
أرادكا هبا  (ُ)إٌما إسرائيلٌيات كخرافات كضعها زاندقة أىل الكتاب القدماء، الذم

ا كتلٌقاىا النيل من األنبياء كاٞنرسلٌن، مٌث ٘نلها معهم أىل الكتاب الذين أسلمو 
عنهم بعض الصحابة، كالتابعٌن، ُنسن نٌية، أك اعتمادنا على ظهور كذهبا 
كزيفها. كإٌما أف تكوف مدسوسة على ىؤالء األئٌمة، دٌسها عليهم أعداء 

ريدكف من إفساد األدايف، كي تركج ٓنت ىذا الستار، كبذلك يصلوف إذل ما يي 
يلة الصحيحة، كىذا ما أميل العقائد، كتعكًن صفو الثقافة اإلسبلمٌية األص

 . (ِ)«إليو
: األثيمةالسقيمة العقيمة من أمثاؿ ىذه الركاايت  ،كركاية ،فألف ركاية 

دكف  -( الصورة التنزيلٌية)، كىي أٌف (اٜنقيقة الثابتة القاطعة) غًنًٌ ٬نكن أف تي  ال
، من ككٌل ما خالفها (؛الصورة اإلسبلمٌية األصيلة)ىي  -من الصور  سواىا ما

 ابطل، ال ريب يف بطبلنو، كاإلسبلـ برمء منو، كٌل الرباءة.األقواؿ، كاآلراء: 
ركف: أخطاء كخطااي! القرآف الكرًن أصدؽ اٞنفسٌ »قاؿ ١نٌمد الغزارٌل: 

 ،اكلماتو حرفن   اليقٌن ٪نفٌ  على ظهر األرض من مواريث السماء! إفٌ  يبق ما
ًإانَّ ٥نىٍني نػىزٍَّلنىا ﴿ :ُنفظو، فهو منذ نزؿ إذل اليـو مصوف يٌ الوعد اإلٟن ا، كمتٌ حرفن 

القرآف ابألثر أف يتجاكبوا  مر ككاف ٩نب على مفسٌ . (ّ)﴾الذًٌٍكرى كىًإانَّ لىوي ٜنىىاًفظيوفى 
ما فيو ريبة، كأف يلتزموا ّنا كضعو  بوا تفاسًنىم كلٌ اٜنقيقة، كأف ٩ننٌ  مع ىذه

و. إذا ىذه الشركط جديرة ابالحرتاـ كلٌ  ، فإفٌ ة كالقبوؿلوف من شركط الصحٌ األكٌ 

                                                           
 ( يف اٞنطبوع: )الذم(، كالصواب: )الذين(.ُ)
 .ِِٓ-ِِّاإلسرائيلٌيات كاٞنوضوعات يف كتب التفسًن: ( ِ)
 .ٗ( اٜنجر: ّ)
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كرفضناه، فإذا كاف اٞنخالف  ،اخالف الثقة من ىو أكثق منو عددان حديثو شاذًّ 
 يف فلماذا يكثر !ر أك مرتكؾنكى فحديثو مي  ،كركل ما ال يعرفو الثقات ،اضعيفن 

السخف  يركل حكاايت ىر؟ بل كيف تي كاٞنرتكؾ كاٞننكى  الشاذٌ  مٌ التفسًن األثر 
ىا أق اٞنسلموف على إنكارىا كاستبعادىا، كمع ذلك تبقى مكتوبة يقر طبً بعينو، يي 

 .(ُ)«فيضطربوف ٟنا؟ ،ضعاؼ العقوؿ
إذل  ،منسوبٌنػمؤٌلفٌن الػي مؤٌلفات الػف ،مبثوثةػال (اإلسرائيلٌيات) لى ثى إٌف مى  

اٜناسدين،  ، ٪نشرىا بعضي (ضةرى صابة ابألى مي )ب مأركضة تي كي   لً ثى ، كمى (اإلسبلـ)
م ػضة، حٌَّت تستفحل؛ فإف لرى مة، فتتكاثر األى ب نفيسة، يف مكتبة قيًٌ تي بٌن كي 

ضة من تلك اآلفة، فإٌف األرى  ،بهمتي ب النفيسة، إذل تنقية كي تي يسارع أصحاب الكي 
.ستجعلها ري   فااتن

ب تي الكي تلك أٌف  :حاسدكفػأف يٌدعي أكلئك ال :حٌق كالعدؿػفهل من ال 
م تنتقل ػفيها، ل ضة أصيلةه رى من أٌكؿ تدكينها، كأٌف األى  ،ركضةن النفيسة كانت مأ

 !!ب أخرل؟!تي من كي  ،إليها

                                                           
 .ُِٔ( تراثنا الفكرٌم: ُ)
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 نـشبهة الصحيحي

 
 -: إٌف أحاديث الصحيحٌن: صحيح البخارٌم، كصحيح مسلم فإن قيل 

صحيحة، كٌلها؛ كقد اشتمل الصحيحاف على  -عند اٞننتسبٌن إذل اإلسبلـ 
 بعض اإلسرائيلٌيات؛ فتكوف تلك اإلسرائيلٌيات صحيحة عندىم. 

 : إٌف ىذه الشبهة تتضٌمن مقٌدمتٌن، كنتيجة:قلت
 )الصٌحة الكٌلٌية ألحاديث الصحيحٌن عند اٞننتسبٌن كٌلهم(.  -الـمقّدمة األوىل
 )اشتماؿ الصحيحٌن على بعض اإلسرائيلٌيات(. -الـمقّدمة الثانية

 )صٌحة تلك اإلسرائيلٌيات(. -النتيجة
تصٌح، إاٌل إذا صٌحت مقٌدماهتا، فبل بٌد من إثبات صٌحة  كالنتائج ال

 ة اٞنٌدعاة. ىاتٌن اٞنقٌدمتٌن معنا؛ لكي تصٌح النتيج
أٌما إذا صٌحت األكذل، كدل تصٌح الثانية، أك صٌحت الثانية، كدل تصٌح 

 األكذل؛ فالنتيجة ابطلة، ببل ريب.
متاف إف كانت اٞنقدٌ  ،كىكذا األمر يف قياس الشموؿ»قاؿ ابن تيمٌية: 

 .(ُ)«مات فالنتيجة تتبع أضعف اٞنقدٌ كإاٌل  ،كانت النتيجة معلومة  ،معلومتٌن
 وىل:الـمقّدمة األأ م ـتقوي

 إلثبات بطبلف اٞنقٌدمة األكذل، ال بٌد من بياف سٌتة أمور مهٌمة:
 التصحيح التصنيفّي ل يستلزم التصحيح الكّلّي: -أّوًل 

ًمن تصنيفهما ىذين الكتابٌن،  -فليس مراد الشيخٌن: البخارٌم، كمسلم 
ٌلٌي، أم: الداللة على التصحيح الك -كًمن كصف كٌل كاحد منهما ابلصٌحة 

                                                           
 .ُْ/ٗ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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ليس الػمقصود، من ذلك: كصف كٌل حديث، من )أحاديث الصحيحٌن(، 
 ابلصٌحة.

بعض اٞنتوف  -من ىذين الكتابٌن  -كيدلٌنا على ذلك أٌف يف كٌل كاحد 
دليل  -يف الكتاب الواحد  -اٞنتخالفة، اليت ال ٬نيكن اٛنمع بينها، فإيرادىا معنا 

 لصٌحة الكٌلٌية. على أٌف اٞنصٌنف دل يقصد الداللة على ا
ليبٌٌن  ؛كالبخارٌم ركاه يف سائر اٞنواضع على الصواب»قاؿ ابن تيمٌية: 

 إذا كقع من بعض الركاة غلطه  ،غلط ىذا الراكم، كما جرت عادتو ّنثل ذلك
م هبا الصواب، كما علمت كقع فيو على اليت يي  ،يف لفظ، ذكر ألفاظ سائر الركاة

 . (ُ)« فيو الصوابإاٌل كقد بٌٌن  ،غلطه 
كإف افرتضنا افرتاضنا أٌف الشيخٌن قد قصدا اٜنكم ابلصٌحة الكٌلٌية، على 

الذين ذىبوا إلػى القوؿ بتصحيح  -الػمؤٌلفٌن القدامىأحاديث الصحيحٌن، فإٌف 
لػم يكونوا يقصدكف، بتصحيحهم لػهما: القوؿ ابلصٌحة  -ىذين الكتابيػن 

 الكٌلٌية ألحاديثهما. 
 ،أبو عبد هللا ،البخارمٌ  :ف الصحيحمن صنٌ ؿ أكٌ »قاؿ ابن الصبلح:  

 ،اجمسلم بن اٜنجٌ  ،موالىم، كتبله أبو اٜنسٌن ،اٛنعفيٌ  ،بن إٚناعيل د١نمٌ 
كاستفاد  ،و أخذ عن البخارمٌ كمسلم مع أنٌ  من أنفسهم. ،القشًنمٌ  ،النيسابورمٌ 

 .(ِ)«الكتب بعد كتاب هللا العزيز يشاركو يف أكثر شيوخو. ككتااب٨نا أصحٌ  ،منو
يقوؿ ابألصٌحٌية،  فهذه العبارة ال تيفيد الكٌلٌية، بل تدٌؿ على أٌف صاحبها

ّنعىن أٌف الصحيحٌن أكثر صٌحة، من سائر الكتب اٜنديثٌية. أم: أصٌح من 

                                                           
 .  َُِ-َُُ/ٓ( منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)
 .ْٖ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ِ)
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أب داكد، كسنن الرتمذٌم، كسنن  مسند أ٘ند، كسنن ابن ماجو، كسنن
كسنن ايٌن، كصحيح ابن خز٬نة، كصحيح ابن حٌباف، كمعاجم الطرب النسائٌي، 

الدارقطيٌن، كمستدرؾ اٜناكم، كسنن البيهقٌي، كغًنىا من كتب اٜنديث؛ لكٌن 
 ىذه األصٌحٌية ال ٕننع من اشتماٟنما، على أحاديث غًن صحيحة.

 كدعول اٜنكم بتصحيح ٗنيع ما أكرده البخارمٌ »قاؿ بدر الدين العييٌن: 
 .(ُ)«قاطع ة ٓنتاج إذل دليليٌ دعول الكلٌ  هة، ألفٌ فيو غًن موجَّ 

كيؤٌكد ىذه اٜنقيقة أٌف ابن الصبلح نفسو قاؿ يف موضع الحق، من  
 ،صليف كتابيهما ابإلسناد اٞنتٌ  ، كمسلم ما أسنده البخارمٌ »كتابو نفسو: 

ذؼ من كىو الذم حي  ،قا اٞنعلَّ ببل إشكاؿ. كأمٌ  ،توفذلك الذم حكما بصحٌ 
كىو  ،كأغلب ما كقع ذلك يف كتاب البخارمٌ  - أك أكثر ،إسناده كاحد إمبتد

 .(ِ)«ففي بعضو نظر -ا مسلم قليل جدًّ  يف كتاب
م عليها بعض تكلٌ  ،سول أحرؼ يسًنة»كقاؿ يف موضع الحق أيضنا: 

عند أىل ىذا  ،كغًنه، كىي معركفة ،كالدارقطينٌ   ،اظمن اٜنفٌ  ،أىل النقد
 .(ّ)«الشأف

 ذلك، من عليهما أيخذ فما ىذا، عرفت إذا»كقاؿ يف كتاب آخر: 
تلٌقيو  على اإلٗناع لعدـ ذكرانه؛ ٣نٌا مستثىن فهو اٜنٌفاظ، من معتمىد فيو كقدح

 .(ْ)«قليلة... مواضع يف إاٌل  ذلك كما ابلقبوؿ،

                                                           
 .ُِْ/ُٔ( عمدة القارم: ُ)
 .ّٗ-ِٗ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ِ)
 .ٕٗمعرفة أنواع علـو اٜنديث: ( ّ)
 .ٖٔ( صيانة صحيح مسلم: ْ)
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أٌف ىذين الكتابٌن أصٌح، من سائر   -بوضوح  -فابن الصبلح يرل  
ابستثناء  كتب اٜنديث؛ لكوف أغلب ما فيهما صحيحنا، عنده، مع اعرتافو

 أحاديث الصحيحيػن، ىػما:  صنفيػن، من
 األحاديث غيػر الػمسنىدة.  -0
 األحاديث الػمنتقىدة.  -1

فأٌما األحاديث غًن اٞنسنىدة، فهي األحاديث اٞنعلَّقة، مع كجود اختبلؼ 
 . (ُ)بٌن اٞنؤٌلفٌن يف تصحيح بعضها

د بن ١نمٌ ف يف ٗنع الصحيح: ؿ من صنٌ أكٌ »قاؿ زين الدين العراقٌي: 
عند اٛنمهور، كىو الصحيح.  ،من كتاب مسلم ككتابو أصحٌ  ،إٚناعيل البخارمٌ 

 .(ِ)«دكف التعليق كالرتاجم ،و الصواب. كاٞنراد ما أسنده: إنٌ كقاؿ النوكمٌ 
 سهل؛ ابٞنعلَّق يتعٌلق عٌما اٛنواب أفٌ  إاٌل »كقاؿ ابن حجر العسقبليٌن: 

 يتعٌرض لػم كٟنذا ّنسنىد؛ ليس كاٞنعلَّق ،للمسنىدات ىو إ٧ٌنا الكتابٌن موضوع ألفٌ 
يف  توصىل دل اليت اٞنعلَّقة، األحاديث إذل الصحيحٌن، على تتٌبعو فيما الدارقطينٌ 

 استئناسنا ذيكرت كإ٧ٌنا الكتاب، موضوع من ليست أبٌنا (ّ)للعمو آخر؛ موضع
 .(ْ)«أعلم كهللا كاستشهادنا،

انتقدىا بعض اٞنؤٌلفٌن القدامى، كأٌما األحاديث اٞننتقىدة، فهي أحاديث 
ا كمتننا. كقد أشار كثًن من اٞنؤلٌفٌن إذل ىذه االنتقادات. ا، أك متننا، أك سندن  سندن

                                                           
 .ِٖ-ِٕ، كالتقريب كالتيسًن: ْٗ-ّٗ( انظر: معرفة أنواع علـو اٜنديث: ُ)
 .ُُّ/ُ( شرح التبصرة: ِ)
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )لعلمو(.ّ)
 .ّْٔ( ىدم السارم: ْ)
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ا م أنٌ على ف يف الصحيح أحاديث يي نٌ كٟنذا كاف فيما صي »قاؿ ابن تيمٌية: 
 .(ُ)«و حقٌ م أنٌ على ا يي كإف كاف ٗنهور متوف الصحيحٌن ٣نٌ  ،غلطه 

م ػالدابغ، كل كري ذً  :كليس يف صحيح البخارمٌ »أيضنا: قاؿ ابن تيمٌية ك 
ي ػف ،لمػره ابن عيينة، كركاه مسػػو، كلكن ذكػعن ،يذكره عاٌمة أصحاب الزىرمٌ 

 . (ِ)«كأشار إذل غلط ابن عيينة فيو ،ي ذلكػف ،صحيحو، كقد طعن اإلماـ أ٘ند
سٌمى صحيحنا ما يصٌححو بعض ك٣نٌا قد يي »قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 

علماء اٜنديث، كآخركف ٫نالفونم يف تصحيحو، فيقولوف: ىو ضعيف، ليس 
بصحيح، مثل ألفاظ ركاىا مسلم يف صحيحو، كانزعو يف صٌحتها غًنه من أىل 

 .(ّ)«بدليل... ـ بصدقو، إاٌل زى العلم، إٌما مثلو، أك دكنو، أك فوقو، فهذا ال ٩ني 
 فيو اٜنديث ئٌمةأ يقٌلد دل التصحيح ككذلك»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 اٜنديث أئٌمة عند قبلهما كاف صٌححاه ما ٗنهور بل كمسلمنا، البخارمٌ 
 ىذا أئٌمة نظر قد بعد٨نا، ككذلك عصر٨نا، يف ككذلك ابلقبوؿ، متلٌقى صحيحنا

 ٥نو يسًنة، مواضع إاٌل  صٌححاه، ما تصحيح على ككافقو٨نا يف كتابيهما، الفنٌ 
كىذه  اٜنٌفاظ، من طائفة عليهما انتقدىا مسلم، يف غالبها حديثنا، عشرين

 قٌررت كطائفة فيها، ٟنما طائفة انتصر كقد مسلم، يف غالبها اٞنواضع اٞننتقىدة
 مثل ريب، ببل منتقىدة، مواضع فيها فإفٌ  التفصيل؛ كالصحيح .اٞننتًقدة قوؿ

 صبلة كحديث ،(ْ)السبت" يـو الربيٌة هللا "خلق كحديث حبيبة، أـٌ  حديث

                                                           
 .ُٕٗ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ٗٓ/ُِ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ُّ/ُٖ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
 ( كذا يف اٞنطبوع: )الربيٌة(، كيف مطبوع صحيح مسلم: )الرتبة(.ْ)
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 البخارٌم، يف فيها، انتقاد ال مواضع كفيها .كأكثر ركوعات، بثبلث الكسوؼ
 كيركم إاٌل  انتقاد، فيو لفظنا يركم يكاد كال االنتقاد، عن الكتابٌن أبعد فإنٌو

 ما كتابو كيف إاٌل  منتقىد، لفظ كتابو يف فما منتقىد، أنٌو يبٌٌن  الذم اآلخر اللفظ
 إاٌل  فيها عليو يػىريجٍ  فلم درىم، آالؼ سبعة نقد من اٛنملة كيف .منتقىد أنٌو يبٌٌن 

ة، ىذا فهي كمع يسًنة، دراىم  يف إماـ فهذا ١نضة، مغشوشة ليست مغًنَّ
 انتقدىا أحاديثهما أفٌ  كاٞنقصود .ككسر حديث آالؼ سبعة كالكتاابف. صنعتو
صي ال خبلئق، كركاىا كبعدىم، قبلهم اٛنهابذة، األئٌمة  فلم هللا، إاٌل  عددىم ٪ني
 .(ُ)«بتصحيح كال بركاية، ال ينفردا،

 كليس، اليسًن ىو حديثهما من فيو اٞنختلىف أفٌ  اعلم»كقاؿ ابن الوزير: 
 لػم أنٌو فيو ما غاية بل، إٗناعٌية كال قطعٌية، بطريق مردكد ىو ما ذلك اليسًن يف

 يف توٌقف من على كال، بو عمل من على ييعرتض ال كأنٌو، اإلٗناع عليو ينعقد
 يف اختيلف فقد، يستلزمو كال الضعف، على يدؿٌ  االختبلؼ كليس، صٌحتو

 الركافض طوائف من ككٌفرهتم -الصحابة  أفضل ىم الذين -اٝنلفاء الراشدين 
، اٝنلفاء  دكف ىو من كاالختبلؼ التكفًن من كسلم، كاٝنوارج كالنواصب

 رجاؿ من للثقات بضائر االختبلؼ ذكر ٠نٌرد فليس، الصحابة صغار من
 يف ال اإلٗناع، يف اٜنٌجة كإ٧ٌنا، حديثهم بضعف ميشًعر كال، الصحيحٌن

 على انعقد كإ٧ٌنا، فيهما شيء ضعف على ينعقد لػم كاإلٗناع، اٝنبلؼ
 فيو كقع فإنٌو، الصحيح من فيهما ما إلػى لو نسبة ال ما إاٌل  صٌحتهما،

 دؿٌ  لو إذ، الصٌحة على كال الضعف، على ُنٌجة ليس ىو الذم االختبلؼ،
 إذ الصٌحة؛ على يدؿٌ  أف من أىكذل الضعف على يدؿٌ  أبف يكن لػم شيء، على

                                                           
 .ُِٔ-ُِٓ/ٕ( منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)
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، ميثًبت ألنٌو أىكلػى؛ ابلصٌحة القائل يكوف بل، قائػل بو قاؿ قد منهما كلٌ 
، -التضعيف  سػػبػب يبيػٌػن لػم إذا - للحديث كالػمضعًٌف  أىكلػى كالػمثًبت انؼو

 .(ُ)«النافػي مػػن
 ،ا رجحانو من حيث عدـ الشذكذكأمٌ »العسقبلنػٌي: قاؿ ابن حجر ك 
ا ٣نٌ  ،اعددن  أقلٌ  - من األحاديث - د على البخارمٌ قً ما انتي  فؤلفٌ  ،كاإلعبلؿ

 .(ِ)«د على مسلمقً انتي 
دت عليهما قً األحاديث اليت انتي  فإفٌ »قاؿ ابن حجر العسقبليٌن أيضنا: ك 

يف فصل  ،بلن مفصَّ كما سيأِت ذكر ذلك   ،كعشرة أحاديث ،بلغت مئيت حديث
 ؛ّنسلم ختصٌ ػكابقي ذلك ي ،مانٌنػمن ث أبقلٌ  ،منها البخارمٌ  اختصٌ  ،دفرى مي 

 .(ّ)«را كثي مٌ ػاالنتقاد فيو أرجح م ما قلٌ  أفٌ  شكٌ  كال
و ليست من لتم ىذا كذاؾ، علمتم أنٌ فإذا أتمٌ »كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا: 

حديث ركاه  أف يؤمن اٞنسلم بكلٌ  - اإلسبلـ كال من أركاف - أصوؿ اإل٬ناف
كال يف  ،ة اإلسبلـيف صحٌ  يشرتط أحده  مػمهما يكن موضوعو، بل ل ،البخارمٌ 

كعلمتم  .ما فيو كاإلقرار بكلٌ  ،البخارمٌ  بلع على صحيحة االطٌ التفصيليٌ  معرفتو
 إاٌل  ،ىذه األحاديث بعد العلم بو نكر حديثنا منكن أف يي اٞنسلم ال ٬ني  أيضنا أفٌ 

ا ،متننا ،توعلى عدـ صحٌ  ،بدليل يقـو عنده فالعلماء الذين أنكركا ؛ أك سندن
قد يكوف ، ة قامت عندىم أبدلٌ إاٌل  ،نكركىام يي ػة بعض تلك األحاديث، لصحٌ 

                                                           
 .ُٗٓ-ُٖٓ/ُ( الركض الباسم: ُ)
 .ٕٓ( نزىة النظر: ِ)
 .ُْ( ىدم السارم: ّ)
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 .(ُ)«ي دين اإلسبلـػف ،أحدىم طاعننا عدٌ كبعضها خطأ، كال يي  ،بعضها صواابن 
صحيح  : إفٌ نقوؿ ُنقٌ  ،ومع ىذا كلٌ »كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا أيضنا: 

ىو كركاتو من  ،ليس معصومنا وكلكنٌ  ؛بعد كتاب هللا ،كتاب  أصحٌ  البخارمٌ 
دة قلًٌ ما أسهل التكفًن على مي  مراتب يف شيء من ركايتو كافرنا! ، كليس كلٌ إاٝنط

 .(ِ)«رين، كحسبنا هللا كنعم الوكيلظواىر أقواؿ اٞنتأخٌ 
ٌفاظ، كىو ابطل، ابلنظر فكم حديث صٌححو اٜن»كقاؿ أ٘ند الغمارٌم: 

إذل معناه، كمعارضتو للقرآف، أك السٌنة الصحيحة، أك ٢نالفة الواقع كالتاريخ؛ 
كذلك لدخوؿ الوىم كالغلط فيو على اٞنعركؼ ابلعدالة، بل قد يتعٌمد الكذب، 
فإٌف الشهرة ابلعدالة ال تيفيد القطع يف الواقع، كمنها أحاديث الصحيحٌن. فإٌف 

طوع ببطبلنو، فبل تغرٌت بذلك، كال تتهٌيب اٜنكم عليو ابلوضع، فيها ما ىو مق
ٞنا يذكركنو من اإلٗناع على صٌحة ما فيهما، فإٌنا دعول فارغة، ال تثبت عند 
البحث كالتمحيص، فإٌف اإلٗناع على صٌحة ٗنيع أحاديث الصحيحٌن غًن 

يثهما معقوؿ، كال كاقع. كلتقرير ذلك موضع آخر، كليس معىن ىذا أٌف أحاد
ضعيفة أك ابطلة أك ييوجىد فيها ذلك بكثرة، كغًن٨نا من اٞنصٌنفات يف اٜنديث، 
بل اٞنراد أنٌو ييوجىد فيهما أحاديث غًن صحيحة؛ ٞنخالفتها للواقع، كإف كاف 
سندىا صحيحنا على شرطهما. كقد ييوجىد من بينها ما ىو على خبلؼ 

 . (ّ)«شرطهما أيضنا، كما ىو مبسوط يف ١نٌلو
 ،من عشرات األمثلة ،مثاؿ ىذا الشذكذ يف ىذا اٜنديث»كقاؿ األلبايٌن: 

                                                           
 .َُٓ-َُْ/ِٗ( ٠نٌلة اٞننار: ُ)
 .ُٓ/ِٗ( ٠نٌلة اٞننار: ِ)
 .ُّٖ-ُّٕ( اٞنغًن على األحاديث اٞنوضوعة يف اٛنامع الصغًن: ّ)
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، ككذا البخارمٌ  حيحصبوف ليتعصٌ  نالذي ،على جهل بعض الناشئٌن اليت تدؿٌ 
صحيح! كيقابل  ما فيهما كلٌ   ا أعمى، كيقطعوف أبفٌ بن تعصٌ  ،حيح مسلملص

كف من أحاديثهما فًندٌ  ،قيموف للصحيحٌن كزانن الذين ال يي  ،ابىؤالء بعض الكتٌ 
 .(ُ)«ما ال يوافق عقوٟنم كأىواءىم
 -كليس من الػحكمة يف شيء  -فليس من العلم »كقاؿ األلبايٌن أيضنا: 

الػموجودة يف السنن  -أف أتوٌجو أان، إلػى نقد الصحيحٌن، كأدع األحاديث 
غًن معركؼ صحيحها، من ضعيفها. لكن فػي أثناء البحث  -األربعة، كغًنىا 

العلمٌي، تػمػػٌر معػي بعض األحػاديث، فػي الصحيحيػن، أك فػي أحػدىػمػا، 
فينكشف لػي أٌف ىناؾ بعض األحاديث الضعيفة. لكن من كاف فػي ريب مػٌما 

، فليعد إذل فتح البارم، فسيجد ىناؾ أشياء  (ِ)أحكم أان على بعض األحاديث
ا، ينتقدىا اٜنافظ أ٘ند بن حجر ال عسقبليٌن، الذم ييسٌمى كثًنة، ككثًنة جدًّ

ُنٌق: أمًن اٞنؤمنٌن يف اٜنديث، كالذم أعتقد أان كأظٌن أٌف كٌل من كاف مشاركنا 
يف ىذا العلم يوافقين على أنٌو لػم تلد النساء بعده مثلو. ىذا اإلماـ أ٘ند بن 
حجر العسقبليٌن يبٌٌن يف أثناء شرحو أخطاء كثًنة، يف أحاديث البخارٌم، بوجو 

، بل كما جاء يف بعض السنن، كيف (ّ)فػي أحاديث مسلم فقط ما كاف ليس
 (ْ)بعض اٞنسانيد. مٌث نقدم اٞنوجود يف أحاديث صحيح البخارٌم، اترة تكوف

ا لػجزء من  للحديث كٌلو.. أم: ييقاؿ: ىذا حديث ضعيف، كاترة يكوف نقدن

                                                           
 .ّٗ/ٔ( سلسلة األحاديث الصحيحة: ُ)
 ( العبارة ركيكة، كمراده: )من كاف يف ريب من حكمي على بعض األحاديث(.ِ)
 ( العبارة ركيكة، كمراده غًن كاضح منها؛ كلعٌل سبب ذلك أخطاء طباعٌية.ّ)
 كالصواب: )يكوف(.( يف اٞنطبوع: )تكوف(، ْ)
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 .(ُ)«حديث.. أصل الػحديث صحيػح، لكن يكوف جػػزء منو غيػر صحيح
يكفي القارئ  -كحده منو  -قلت: كىذا القوؿ »لبايٌن أيضنا: كقاؿ األ

يقنػػع بػجهػل ىذا الػمتعالػم، كافتػرائػو، على العلمػػػػاء الػمتقٌدميػن،  أف اللبيب
 -إلػى اليـو  -كالػمتأٌخرين، يف اٌدعائو اإلٗناع الػمذكور، فإنٌػهم ما زالوا  منهم،

ا يبدك لو أنٌو موضع لبلنتقاد، ينتقد أحدىم بعض أحاديث الصحيحٌن، مػمٌ 
 .(ِ)«النظر، عن كونو أخطأ فػي ذلك، أـ أصاب بغضٌ 
 متيّن:ـالتصحيح السندّي ل يستلزم التصحيح ال -اثنًيا

على اٌتصاؿ السػػند، بنقػػل  -عند أىل اٜنديث  -تقـو صٌحة الػحديث  
كالسبلمة مػن العدؿ، الضابط، عن مثلو، إلػى منتهاه، مػع السبلمة من الشذكذ، 

 .  (ّ)العٌلة
كىذاف األخًناف: الشذكذ، كالعٌلة، ٬نيكن أف يكوان يف السند، ك٬نيكن أف 

 يكوان يف اٞننت، أيضنا.
كلذلك ٬نيكن أف ٪نكم اٌدث بصٌحة السند؛ ألنٌو يراه مٌتصبلن بنقل  

العدؿ الضابط، عن مثلو، إذل منتهاه، مع سبلمة السند من الشذكذ، كالعٌلة؛ 
٪نكم على اٜنديث ابلصٌحة، إاٌل بعد أف يتأٌكد من سبلمة اٞننت،  كلكٌنو ال

 منهما، أم: من الشذكذ، كالعٌلة.
صٌحة السند ال تستلـز صٌحة الػمتػن، كىذه قاعدة معركفة كلذلك قالوا: 

مشهورة، عند أىل الػحديث، ال تكاد تػجد من يينكرىا؛ كلذلك أيضنا جػمع 

                                                           
 .ِٔٓ( فتاكل الشيخ األلبايٌن: ُ)
 .ْٓ( آداب الزفاؼ: ِ)
 .ٕٗ( انظر: معرفة أنواع علـو اٜنديث: ّ)
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 . (ُ)ف السند ابلصٌحة، ككصف الػمتػن ابلنكارةبعض الػمؤٌلفٌن، بٌن كص
أك حسن  ،ىذا حديث صحيح اإلسناد"قوٟنم: »قاؿ ابن الصبلح: 

و قد ؛ ألنٌ "أك حديث حسن ،ىذا حديث صحيح"دكف قوٟنم:  "،اإلسناد
  .(ِ)«بلن ا أك معلَّ ؛ لكونو شاذًّ كال يصحٌ  "،ىذا حديث صحيح اإلسناد"قاؿ: يي 

، دكف "أك صحيحو ،حديث حسن اإلسناد"كقوٟنم: »كقاؿ النوكٌم:  
دكف  ،أك ٪نسن اإلسناد ،و قد يصحٌ ؛ ألنٌ "أك حسن ،حديث صحيح" :قوٟنم
  .(ّ)«ةأك علٌ  ،لشذكذ ؛اٞننت

 ،نادػػػعلى اإلس ،نػسحي ػأك ال ،ةم ابلصحٌ ػػػػحكػاؿ: كالػػػػق»كقػاؿ ابػن كثيػر:  
  .(ْ)«بلن لَّ ػػعى ػأك مي  ،ااذًّ ػػػػوف شػػػػػكػد يػػػػػػن، إذ قػػتػمػعلى ال ،م بذلكػكػحػو الػػػـز منػػيل ال

كىذه القاعدة عاٌمة يف أحاديث الصحيحٌن، كيف غًن٨نا، فتصحيح متوف  
 الصحيحٌن متوٌقف على إثبات سبلمتها، من الشذكذ، كمن العٌلة.

مع اٜنكم على اٞننت  ،االسند قد يكوف صحيحن  الثاين أفٌ »قاؿ الزركشٌي:  
 خلفى  يتي صلٌ " :قاؿ ،أخرجو مسلم يف صحيحو عن أنس لو ماكمثا ،ابلضعف

﴿اٜنٍىٍمدي َّللًًَّ رىبًٌ ػفكانوا يستفتحوف الصبلة ب ،كعمر ،كأب بكر،  النيبٌ 
اٍلعىالىًمٌنى﴾

كال يف  ،ؿ قراءةيف أكٌ  ،﴿ًبٍسًم اَّللًَّ الرٍَّ٘نىًن الرًَّحيًم﴾ال يذكركف  ،(ٓ)

                                                           
ميزاف: ػ، كلساف الُّّٗ/ٓو: ػنن ابن ماجػرح سػػػػ، كشِٔٓ/ٓداد: ػػخ بغػر: اتريػ( انظُ)
 .ُٖٔ/ٗ، كُِٗ/ٓ
 .َُٗ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ِ)
الصبلح:  ، كالنكت على مقٌدمة ابنّٕ، كانظر: اٞننهل الركٌم: ِٗ( التقريب كالتيسًن: ّ)
ُ/ّٔٗ . 
 .َُِ-ُُٗ( اختصار علـو اٜنديث: ْ)
 .ِ( الفآنة: ٓ)
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 .(ُ)...«ة فيولوجود العلٌ  ؛كمتنو ضعيف ،فهذا اٜنديث سنده صحيح ".آخرىا
فإذا انضاؼ إذل ذلك كٌلو اختبلؼ اٞنؤٌلفٌن، يف صٌحة كثًن من أسانيد  

الصحيحٌن، أدركنا أٌف القوؿ بصٌحة تلك األسانيد ليس أكثر من قوؿ 
 اجتهادٌم، اختبليٌف، كليس حكمنا قطعيًّا، يف كٌل حديث، من أحاديثهما.

رز أىل اٜنديث الذين انتقدكا كثًننا من أحاديث كالدارقطيٌن كاحد من أب 
 الصحيحٌن، كال سٌيما من جهة السند.

اشتمل عليها كتاب  ،ابتداء ذكر أحاديث معلولة» قاؿ الدارقطيٌن: 
 .(ِ)«كالصواب منها ،نت عللهابيٌ  ،أك أحد٨نا ،كمسلم البخارمٌ 

 أكثػػػر مػػع الدارقطنػٌي، من -االسػتػدراؾ  كىػذا»كقػاؿ ابػن الصػػبلح: 
 اٜنديث لػمتوف ميػخرًج غًن أسانيد٨نا، يف قدحه  -الشيخٌن  على استدراكاتو،

 .(ّ)«الصٌحة حٌيز من
م ػل النقد أئٌمةكغًنه من  الدارقطينٌ  على أفٌ »كقاؿ ابن حجر العسقبليٌن:  

 .(ْ)«ضوا لذلك يف اإلسنادكما تعرٌ   ،من الكتابٌن ذلك ضوا الستيفاءيتعرٌ 
بعض أئٌمة اٛنرح كالتعديل، يف كثًن من ركاة الصحيحٌن، من كقد تكٌلم  

 .(ٓ)حيث العدالة، كمن حيث الضبط
دكف  ،ابإلخراج ٟنم الذين انفرد البخارمٌ  أحدىا أفٌ »قاؿ السيوطٌي: 

                                                           
 .ُُٖ-ُُٕ/ُ( النكت على مقٌدمة ابن الصبلح: ُ)
 .َُِ( اإللزامات كالتتٌبع: ِ)
 .ُٕٕ( صيانة صحيح مسلم: ّ)
 .ّٔٔ( ىدم السارم: ْ)
 .ْٖٖ-َّْ( انظر: ىدم السارم: ٓ)
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ٖنانوف  :م فيهم ابلضعف منهماٞنتكلَّ  ،مئة كبضعة كثبلثوف رجبلن  أربع :مسلم
 ،مئة كعشركف ستٌ  :دكف البخارمٌ  ،كالذين انفرد مسلم ابإلخراج ٟنم ،رجبلن 
 . (ُ)«وفمئة كستٌ  :م فيهم ابلضعف منهماٞنتكلَّ 

فمع التسليم بتصحيح أسانيد الصحيحٌن كٌلها، فإٌف ىذا التصحيح، 
 يستلـز تصحيح متوف الصحيحٌن كٌلها.  ال

أسانيد   اٜنديث أنفسهم، يف تصحيح فكيف، كقد علمنا اختبلؼ أىل
 كثًن من أحاديث الصحيحٌن؟!!!

 معنوّي ل يستلزم التصحيح اللفظّي:ـالتصحيح ال -اثلثًا
 يتأٌلف اٞننت من عنصرين رئيسٌن:  

كىو العنصر اٞننطوؽ، كاٞنسموع، كاٞنكتوب، كاٞنقركء، كىو  العنصر اللفظّي: -أ
 عبارة عن ألفاظ قليلة، أك كثًنة، منظومة بصورة من صور النظم اللغوٌم. 

ابلتخاليف فػي األدكات اللغويٌة،   -لفظيًّا  -كيكوف التخاليف بٌن الػمتوف 
ٌية(، كحركؼ العطف، كالنفي، كغًنىا؛ كيف جذكر األلفاظ )األصوؿ االشتقاق

كيف أبنية األلفاظ )الصيغ الصرفٌية(، كيف إعراب األلفاظ )عبلمات اإلعراب(، 
 كيف ترتيب األلفاظ )التقدًن كالتأخيػر(، كيف زايدة األلفاظ، أك يف نقصانا. 

كىو العنصر اٞنقصود من اٞننت، أم: ىو مراد اٞنتكٌلم،  العنصر املعنوّي: -ب
 عنده، كقد ال ييدركو، فيكوف ٠نهوالن عنده. كقد ييدركو اٞنخاطب، فيكوف مفهومنا

كللمعىن صور كثًنة، منها: اٞنعىن اإلٗنارٌل، كاٞنعىن التفصيلٌي. فأٌما اٞنعىن  
ـٌ للمنت، كأٌما اٞنعىن التفصيلٌي، فهو اٞنعىن الدقيق الزائد،  اإلٗنارٌل، فهو اٞنعىن العا

 على اٞنعىن اإلٗنارٌل.

                                                           
 .ِْ/ُ( تدريب الراكم: ُ)
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تتخالف قطعنا، يف اٛنانب  -اٛنانب اللفظٌي فػي  -كاٞنتوف الػمتخالفة  
 الػمعنوٌم؛ لكٌن التخالف بينها يكوف على صورتٌن:

 حٌن يكوف اٞنعىن اإلٗنارٌل لكٌل منت ٢نالفنا لغًنه. التخالف التاّم، -0
ا. التخالف الناقص، -1  حٌن يكوف اٞنعىن اإلٗنارٌل للمتوف اٞنتخالفة كاحدن

التصحيح اللفظٌي، فقد يصٌحح اٞنؤٌلف فالتصحيح اٞنعنوٌم ال يستلـز  
منت اٜنديث، لكٌنو ال يستطيع أف يصٌحح كٌل الصيغ اللفظٌية، اليت ريكم هبا 
ىذا اٞننت، ألٌف ىذه الصيغ اللفظٌية متخالفة؛ كلذلك يكتفي ابلتصحيح 

 اٞنعنوٌم، أم: يكتفي بتصحيح اٞنعىن اإلٗنارٌل للمتوف اٞنتخالفة.
فظٌي، فإنٌو لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة فإذا اجتهد للتصحيح الل 

 يػمنع من ذلك.  -بٌن الػمتوف الػمتخالفة  -لفظٌية كاحدة، ألٌف التخاليف 
كالكثًن من أحاديث الصحيحٌن، قد ريكيت فيهما، أبكثر من صيغة  

خالفها من الصيغ  لفظٌية، فتصحيح صيغة معٌينة منها يلـز منو قطعنا تضعيف ما
ا.اللفظٌية، كإف    كاف اٞنعىن اإلٗنارٌل كاحدن

ا ّنا من ػإذا كاف عال ،يف اٛنميع ،جواز ذلك كاألصحٌ »قاؿ ابن الصبلح: 
ذلك ىو الذم تشهد بو  غو؛ ألفٌ لالذم ب ،ل معىن اللفظو أدٌ ا أبنٌ كصفناه، قاطعن 

يف أمر  ،اا ما كانوا ينقلوف معىن كاحدن ككثًنن  ،لٌنكالسلف األكٌ  ،أحواؿ الصحابة
دكف  ،ٟنم كاف على اٞنعىنعوَّ مي   ألفٌ إاٌل  ،ظ ٢نتلفة، كما ذلكأبلفا ،كاحد
 .(ُ)«اللفظ

 ،مػفإف كاف الراكم غًن عال ،ا ركايتو اٜنديث ابٞنعىنكأمٌ »كقاؿ ابن كثًن: 
هذه ػب ،اٜنديث ةجوز لو ركايػو ال تفبل خبلؼ أنٌ  ،معىنػيل الما ٪ني ػكال عارؼ ب

                                                           
 .ِّّ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ُ)
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 ،مرتادؼػكمدلوالهتا، كابل ،ابأللفاظ اا بذلك، بصًنن من ػكاف عال  إفا كأمٌ  الصفة.
كعليو  ،اكخلفن  ،اسلفن  ،مهور الناسػز ذلك جفقد جوٌ  ؛حو ذلكػكن ،من األلفاظ

الواقعة تكوف  كغًنىا، فإفٌ  ،ي األحاديث الصحاحػف ،مشاىدػكما ىو ال العمل،
ا كاف ىذا قد مٌ ػكل دة، من كجوه ٢نتلفة متباينة.جيء أبلفاظ متعدٌ ػكاحدة، كت

طائفة من  - معىنػمن الركاية ابل - األحاديث، منعى  يف تغيًن بعض ،وقعيي 
آكد التشديد. ككاف  ،دكا يف ذلكٌن، كشدٌ األصوليٌ ك  ،كالفقهاء ،ثٌنمحدٌ ػال

 . (ُ)«فق ذلكم يتٌ ػينبغي أف يكوف ىذا ىو الواقع، كلكن ل
كم د ري ػػػث قػػر األحاديػػػأكث ي أفٌ ػف كٌ ػػػال ش»قاؿ ١نٌمد رشيد رضا: ك 

عليو اختبلؼ ركاة  فق عليو العلماء، كيدؿٌ كاتٌ  ،كما ىو معلـو ،ىػابٞنعن
 .(ِ)«ر منهامختصى ػى الػٌ حت ،ي ألفاظ اٜنديث الواحدػف ،الصحاح

فقد ركاه مسلم، «: إ٧ٌنا األعماؿ ابلنٌيات»كمن أمثلة ذلك حديث: 
مىا اًلٍمرًئو مىا نػىوىل، فىمىٍن  ػمىا اأٍلىٍعمىاؿي اًبلنًٌيًَّة، كىإًنَّ ػإًنَّ » بصيغة لفظٌية كاحدة، ىي:

كىمىٍن كىانىٍت ًىٍجرىتيوي  .ى هللًا كىرىسيولًوػى هللًا كىرىسيولًًو، فىًهٍجرىتيوي ًإلى ػكىانىٍت ًىٍجرىتيوي إًلى 
نٍػيىا ييًصيبػيهىا أىًك اٍمرىأىةو يػىتػىزىكَّجيهىا، فىًهٍجرىتيوي ًإذلى مىا ىىاجىرى إًلىٍيوً   .(ّ)«ًلدي

 بعٌدة صيغ لفظٌية متقاربة، مع كجود فركؽ لفظٌية يسًنة:كركاه البخارٌم، 
 ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا اٍمرًئو  ًلكيلًٌ  كىًإ٧نَّىا اًبلنًٌيَّاًت، اأٍلىٍعمىاؿي  ًإ٧نَّىا» -أ

 .(ْ)«إًلىٍيوً  ىىاجىرى  مىا ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  يػىٍنًكحيهىا، اٍمرىأىةو  ًإذلى  أىكٍ  ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا

                                                           
 .ِّْ( اختصار علـو اٜنديث: ُ)
 .َٔٓ/ٗ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ِ)
 .ُٓٓ/َُٕٗ، رقم ُُٔٓ-ُُٓٓ/ّ: سلمصحيح مانظر: ( ّ)
 .ُ، رقم ّ/ُ( صحيح البخارٌم: ْ)
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 اَّللًَّ  ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا اٍمرًئو  كىًلكيلًٌ  اًبلنًٌيًَّة، اأٍلىٍعمىاؿي » -ب
نٍػيىا ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  كىمىنٍ  كىرىسيولًًو، اَّللًَّ  ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو،  اٍمرىأىةو  أىكً  ييًصيبػيهىا، ًلدي

 .(ُ)«إًلىٍيوً  ىىاجىرى  مىا ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  يػىتػىزىكَّجيهىا،
 كىرىسيولًًو، اَّللًَّ  ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا كىاًلٍمرًئو  اًبلنًٌيًَّة، اأٍلىٍعمىاؿي » -ج

نٍػيىا ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  كىمىنٍ  كىرىسيوًلًو، اَّللًَّ  ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي   يػىتػىزىكَّجيهىا، اٍمرىأىةو  أىكً  ييًصيبػيهىا، ًلدي
 .(ِ)«إًلىٍيوً  ىىاجىرى  مىا ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي 

 يػىتػىزىكَّجيهىا، اٍمرىأىةو  أىكً  ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  اًبلنًٌيًَّة، اأٍلىٍعمىاؿي » -د
 اَّللًَّ  ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو، اَّللًَّ  ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  كىمىنٍ  إًلىٍيًو، ىىاجىرى  مىا ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي 
 .(ّ)«كىرىسيولًوً 

ػػلي » -ه ػا اًبلنًٌيًَّة، اٍلعىمى ػانىػتٍ  فىمىػنٍ  نىػػوىل، مىػػػا اًلٍمرًئو  كىإًنَّػمى ، إًلىػى ًىٍجرىتيوي  كى  اَّللًَّ
 أىكً  ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  ، كىمىنٍ  كىرىسيولًوً  اَّللًَّ  ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو،

ػرى  مىا ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  يػىٍنًكحيهىا، اٍمرىأىةو   .(ْ)«إًلىٍيوً  ىىاجى
 اَّللًَّ  ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا اًلٍمرًئو  كىًإ٧نَّىا اًبلنًٌيًَّة، اأٍلىٍعمىاؿي  ًإ٧نَّىا» -و

 اٍمرىأىةو  أىكً  ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  كىمىنٍ  كىرىسيولًًو، اَّللًَّ  ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو،
 .(ٓ)«إًلىٍيوً  ىىاجىرى  مىا ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  يػىتػىزىكَّجيهىا،

، أىيػ هىا ايى » -ز  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا اًلٍمرًئو  كىًإ٧نَّىا اًبلنًٌيًَّة، اأٍلىٍعمىاؿي  ًإ٧نَّىا النَّاسي

                                                           
 .ْٓرقم ، َّ/ُ( صحيح البخارٌم: ُ)
 .ِِّٗ، رقم ْٖٗ/ِ( صحيح البخارٌم: ِ)
 .ّٖٓٔ، رقم ُُْٔ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)
 .ّْٖٕ، رقم ُُٓٗ/ٓ( صحيح البخارٌم: ْ)
 .ُُّٔ، رقم ِِْٔ-ُِْٔ/ٔ( صحيح البخارٌم: ٓ)
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 ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا ًإذلى  ىىاجىرى  كىمىنٍ  كىرىسيولًًو، اَّللًَّ  ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو، اَّللًَّ  ًإذلى  ًىٍجرىتيوي 
 .(ُ)«إًلىٍيوً  ىىاجىرى  مىا ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  يػىتػىزىكَّجيهىا، اٍمرىأىةو  أىكً 

بصٌحة كالغرض من سرد ىذه الركاايت اللفظٌية التنبيو على أٌف من ٪نكم  
ىذا اٜنديث، فإنٌو إ٧ٌنا ٪نكم بصٌحة الػمعىن اإلجػمالػٌي للمنت، كال ييػمكن أف 

 ٪نكم ابلصٌحة اللفظٌية التاٌمة لكٌل ركاية من ركاايتو. 
، إذا صٌح صدكر الركاية األكذل، أبلفاظها، كنظمها، صٌحة اتٌمة،  فمثبلن

 -ا، ٢نالفة جزئٌية اٞنخالفة ٟنا لفظيًّ  -فهذا دليل على أٌف الركاايت األخرل 
 ٬نيكن أف ٪نكم ٟنا ابلصٌحة اللفظٌية التاٌمة.  ال

فمتوف )الصحيحيػن( ليست مػحفوظةن، من الناحٌية اللفظٌية، حفظنا اتمًّا، 
 ال اختبلؼ فيو، كما يف حفظ اآلايت القرآنٌية.

أك لفظة، أك كلمة،  -كليس معىن ذلك: أٌف كٌل حرؼ »قػاؿ األلبانػٌي: 
ىو بػمنزلة ما فػي القرآف، ال يػيمكن أف يكوف فيو كىػػػػػمه، أك  -الصحيحٌن فػي 

خطأ، فػي شيء من ذلك، من بعض الركاة، كبٌل، فلسنا نعتقد العصمة لكتاب، 
، فقد قاؿ اإلماـ الشافعٌي، كغًنه: "أبػى هللا أف يتٌم  بعد كتاب هللا تعاذل، أصبلن

أحػػػد، من أىل العػلػم، مػٌمن درسوا  يػيمكن أف يٌدعي ذلك إاٌل كتابو"، كال
الكتابٌن، دراسػػػة تفه م، كتدب ػػر، مع نػبػػػذ التعص ب، كفػي حػػدكد القواعد العلمٌية 
الػحديثة، ال األىػػواء الشخصٌية، أك الثقافة األجنبٌية، عن اإلسبلـ، كقواعد 

 .(ِ)«علمائو...

                                                           
 .ّٓٓٔ، رقم ُِٓٓ/ٔ( صحيح البخارٌم: ُ)
 .ِّ( شرح العقيدة الطحاكيٌة، مقٌدمة اٌدث األلبايٌن: ِ)
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 اختالف نأَسخ الصحيحني: 
الصحيحاف، بنسخة كاحدة، لكلٌو منهما، بل كصبل بعٌدة لػم يصل إلينا 

 تقدًن كأ، لفظيٌ  نقص كدة لفظٌية، أزاينيسىخ، تػختلف فػي مواضع كثًنة، ب
 أك تغيًن لفظٌي، يف األحريؼ، أك يف الضبط.، لفظيٌ  أتخًنأك  لفظٌي،
 كمن أمثلة اختبلؼ اٞنتوف يف نيسىخ )صحيح البخارٌم(: 

اٞنعركؼ  :بن اٛنوزمٌ اقاؿ  "،كفيو خرب" :قولو» العسقبليٌن: بن حجرقاؿ ا -
 .م ككلمةلكك  ،ٗنع خربة :دةموحَّ  ،ككسر الراء بعدىا ،مةفيو فتح اٝناء اٞنعجى 

لو كفتح كسر أكٌ   :اأيضن  يٌ ػابكحكى اٝنطٌ  .بط يف سنن أب داكدككذا ضي  :قلتي 
 ،لةاٜناء اٞنهمى  بفتح "،ثرٍ حى " :كللكشميهينٌ  .كعنب كعنبة،  ٗنع خربة :اثنيو

مة ركاية عبد الوارث ابٞنعجى   أبو داكد أفٌ كقد بٌنَّ  .ثةمثلَّ  ،بعدىا كسكوف الراء
 ،فعلى ىذا ؛ثةلة كاٞنثلَّ ابٞنهمى  ،احعن أب التيٌ  ،اد بن سلمةكركاية ٘نٌ  ،دةكاٞنوحَّ 

 .(ُ)«ا أخرجو من ركاية عبد الوارثإ٧نٌ  البخارمٌ  ألفٌ  ؛كىمه  فركاية الكشميهينٌ 
يف ٗنيع  ،كذا عند البخارمٌ   "،ةنقيٌ " :قولو» العسقبليٌن: بن حجرقاؿ ا -

لكن كقع عند  ،كىي صفة ذكؼ ،من النقاء ،ابلنوف ،الركاايت اليت رأيناىا
كغٌن  ،ثة مفتوحةّنثلَّ  "بةغً ثى " :كيف حاشية أصل أب ذرٌ  ،ميدمٌ كاٜني  ،ابٌ اٝنطٌ 
ع ىي مستنقى  :ابٌ قاؿ اٝنطٌ  .مفتوحة ،دة خفيفةبعدىا موحَّ  ،مكسورة ،مةمعجى 
كإحالة  ،ىذا غلط يف الركاية :قاؿ القاضي عياض .يف اٛنباؿ كالصخور ،اٞناء

ا كما ذكره يصلح كصفن  ،اليت تنبت ،كذلىذا كصف الطائفة األي  ألفٌ  ؛للمعىن
 من ٗنيع الطرؽ إاٌل  كما ضبطناه يف البخارمٌ  :قاؿ .سك اٞناءاليت ٕني  ،للثانية

كىو مثل قولو يف  ،ةكتشديد الياء التحتانيٌ  ،ككسر القاؼ ،بفتح النوف "ةيٌ قً نى "

                                                           
 .ِٔٓ/ُفتح البارم:  (ُ)
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 ،من اٞنسانيد ،عليو ميع ما كقفتي ػي جػكىو ف :قلتي  ".بةطائفة طيٌ " :مسلم
 .(ُ)«...كما عند مسلم  ،جاتكاٞنستخرى 

من  ،دةككسر اٞنوحَّ  ،بفتح القاؼ "لتبً قى " :قولو» العسقبليٌن: بن حجرقاؿ ا -
ة ابلتحتانيٌ  "لتقيٌ " :ككقع عند األصيليٌ  ،ي معظم الركاايتػكذا ف  ،القبوؿ
 .(ِ)«كما سنذكره بعد  ،كىو تصحيف ،دةاٞنشدٌ 

بفتح  ،كذا لؤلكثر  "،بٌن أضلع منهما" :قولو» العسقبليٌن: بن حجرقاؿ ا -
البلـ كفتح  كم بضمٌ كري  .فجمع ضلع ،البلـ كضمٌ  ،مةلو كسكوف اٞنعجى أكٌ 

بٌن أصلح " :كحده ككقع يف ركاية اٜنمومٌ  ،ةوٌ كىي القي  ،من الضبلعة ،(ّ)العٌن
كقد  ،د شيخ البخارمٌ اؿ ٞنسدٌ بن بطٌ اكنسبو  ،لتٌنابلصاد كاٜناء اٞنهمى  "منهما

 ،بن سنجراكموسى بن إٚناعيل عند  ،خالفو إبراىيم بن ٘نزة عند الطحاكمٌ 
 :فقالوا ،فيو شيخ البخارمٌ  ،هم عن يوسفيعين كلٌ  ،بن أب شيبةااف عند كعفٌ 

كذل من انفراد اظ أى فٌ كاجتماع ثبلثة من اٜني  :قاؿ .مة كالعٌنابلضاد اٞنعجى  "أضلع"
فبل يليق اٛنـز  ،الًفػىػػرىبػٍرمٌ اٝنبلؼ على الركاة عن  كقد ظهر أفٌ  .انتهى ،كاحد

 .(ْ)«ا نطق بو ىكذادن مسدٌ  أبفٌ 
 ،دةكسكوف اٞنوحَّ  ،بفتح اٟنمزة "،يلً بٍ أى " :كقولو» العسقبليٌن: بن حجرقاؿ ا -

 أمره  :كالقاؼ ،مةمعجى ػابل "يقً لً خٍ أى " :ككذا قولو ،ابإلببلء أمره  :ككسر البلـ
بطوؿ البقاء  ،ريد الدعاءكتي  ،ق ذلكطلً كالعرب تي  .ىػمعنػك٨نا ب ،ابإلخبلؽ

                                                           
 . ُٕٔ/ُفتح البارم:  (ُ)
 . ُٕٔ/ُفتح البارم:  (ِ)
 كذا يف اٞنطبوع.( ّ)
 . ِْٖ/ٔفتح البارم:  (ْ)
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ككقع يف ...  يبلى الثوب ك٫نلقحٌَّت  ،ا تطوؿ حياهتاأنٌ  :أم ،ب بذلكللمخاطى 
ي ػمن الت كىي أكجوي  ،ابلفاء "كأخلفي" :الًفػىػػرىبػٍرمٌ عن  ،مركزمٌ ػي زيد الػأبركاية 

لكن جاز  ،إذ اإلببلء كاإلخبلؽ ّنعىن ،كذل تستلـز التأكيداألي  ألفٌ  ؛ابلقاؼ
أخلفت  ،ها إذا أبلتوػكىو أنٌ  ،افيد معىن زائدن كالثانية تي  ،العطف لتغاير اللفظٌن

 .(ُ)«...غًنه
ف يف ضبط لً اختي  "أفضل اٛنهاد لكنٌ " :قولو» عسقبليٌن:ال بن حجرقاؿ ا -
كىو الذم ٕنيل  :قاؿ القابسيٌ  ،خطاب للنسوة :الكاؼ فاألكثر بضمٌ  "،لكن"

بلفظ  ،كزايدة ألف قبلها ،بكسر الكاؼ "نٌ لكً " :كيف ركاية اٜنمومٌ  ،إليو نفسي
 .(ِ)«االستدراؾ

كذا يف   "هاػي شأنػا فمن سلًٌ مي  كاف علي  " :قولو» العسقبليٌن: بن حجرقاؿ ا -
 :قولو .بفتح البلـ :كيف ركاية اٜنمومٌ  ،بكسر البلـ الثقيلة ،خ البخارمٌ سى ني 
فيما  ،مع ىشاـ بن يوسف ،اٞنراجعة يف ذلك كقعت .فلم يرجع "،فراجعوه"

  "،امسيئن " :فركاه بلفظ ،فخالفو ،اؽ ركاه عن معمرعبد الرزٌ  كذلك أفٌ  ،أحسب
 أفٌ  كزعم الكرماينٌ  .ٌنً جى ستخرى مي ػي الػف ،يمعى كأبو نػي  كذلك أخرجو اإلٚناعيليٌ 

 بٍ م ٩نيً ػل :أم "،فلم يرجع" :كقولو :قاؿ ،عند الزىرمٌ  ،اٞنراجعة كقعت يف ذلك
 :قلتي  .إذل الوليد ،فلم يرجع الزىرمٌ  :ك٪نتمل أف يكوف اٞنراد :قاؿ .بغًن ذلك

ا أساء عليًّ  أفٌ " :اٞنذكورة بلفظ بن مردكيوااؽ ما يف ركاية الرزٌ  م ركاية عبدكيقوٌ 
ىو بكسر  "امن مسلٌ " :قولو :بن التٌناكقاؿ  .انتهى "،كهللا يغفر لو ،يف شأين

فركاية الفتح  ،كفيو نظره  :قلتي  .بكاٞنعىن متقارً  ،ا بفتحهاط أيضن بً كضي  ،البلـ

                                                           
 . َِٖ/َُفتح البارم:  (ُ)
 . ِّٖ/ّفتح البارم:  (ِ)
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 :بن التٌناقاؿ  .كركاية الكسر تقتضي تسليمو لذلك ،تقتضي سبلمتو من ذلك
كقد  ،من حيث نقل الركاية ،بل ىو األقول :قلتي  .عده كفيو بي  "،امسيئن " :كمكري 

ككذلك ركاه  :قاؿ ".امسيئن " :بلفظ ركاه عن البخارمٌ  النسفيٌ  ذكر عياض أفٌ 
  ":امن مسلٌ "بعد أف ركاه بلفظ  كقاؿ األصيليٌ  .الًفػىػػرىبػٍرمٌ عن  ،بن السكن عليٌ  أبو

 .(ُ)«كاألعرؼ غًنه ،كذا قرأانه
كذا   "ثلي الثوب ابلثػ   يعطال أبس أف يي " :قولو» العسقبليٌن: حجر بنقاؿ ا -

 .(ِ)«ابلراء :كالبن السكن كالنسفيٌ  ،دةابٞنوحَّ  ،لؤلكثر
 :كللكشميهينٌ  ،كذا لؤلكثر  "الرجاؿ" :قولو» العسقبليٌن: بن حجرقاؿ ا -
 .(ّ)«كىو تصحيف ،ابلداؿ كتشديد اٛنيم "،اؿالدجٌ "

ما بٌن " :فقولو ،يف اٞننرب ،ؿا اٜنديث األكٌ فأمٌ » العسقبليٌن: بن حجرقاؿ ا -
بدؿ  "،قربم" :بن عساكر كحدهاككقع يف ركاية  ،كذا لؤلكثر  "،بييت كمنربم

 .(ْ)«كىو خطأ "،بييت"
بفتح  - أاب بصًن بن أسيد أفٌ " :كفيها قولو» العسقبليٌن: بن حجرقاؿ ا -

قدـ من " :كاٞنستملي كيف ركاية السرخسيٌ  ،كذا لؤلكثر  "اقدـ مؤمنن  -اٟنمزة 
 .(ٓ)«كىو تصحيف"، ىػمن

                                                           
 . ّْٕ/ٕفتح البارم:  (ُ)
 . ٔٗ/ُفتح البارم:  (ِ)

 .ٕٗ/ْفتح البارم:  (ّ)

 . ََُ/ْفتح البارم:  (ْ)

 . ُّٓ/ٓفتح البارم:  (ٓ)
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 كمن أمثلة اختبلؼ اٞنتوف يف نيسىخ )صحيح مسلم(:
. ىو "ركف العلمكيتقفٌ  ،ف القرآفك يقرؤ  نا انسه بلى ظهر قً " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -

 ،مشهورػىذا ىو ال .عونوكيتتبٌ  ،يطلبونو :كمعناه ،على الفاء ،م القاؼػبتقدي
 :بن ماىافامن طريق  ،مغاربةػكركاه بعض شيوخ ال .جمعونوػي :معناه :كقيل

 ،يبحثوف عن غامضو :معناه ،اكىو صحيح أيضن  ،م الفاءػبتقدي "،ركفيتفقٌ "
  .(ُ)«وكيستخرجوف خفيَّ 

 .ىذا ىو اٞنشهور ،فمنصوب على النداء "،لىٍ أى " :ا قولوأمٌ »قاؿ النوكٌم:  -
 :كالثناء .كاٞنختار النصب .أنت أىل الثناء :على تقدير ،وهم رفعى ز بعضي كجوٌ 

 ،ىذا ىو اٞنشهور .كناية الشرؼ ،العظمة :مجدػكال .الوصف اٛنميل كاٞندح
 :بن ماىافاككقع يف ركاية  :قاؿ القاضي عياض .كغًنه ،يف مسلم ،يف الركاية

 .(ِ)«ؿالصحيح اٞنشهور األكٌ  كلكنٌ  ،كلو كجو "،أىل الثناء كاٜنمد"
. ىكذا "ربتهاكىو ابليمن بذىبة يف تي ،  بعث علي  :"قولو»قاؿ النوكٌم:  -

ميع جػعن  ،ككذا نقلو القاضي ،بفتح الذاؿ "ةبى ىى بذى " :خ ببلدانسى ي ٗنيع ني ػىو ف
على  "،ةبى يػٍ ىى بذي " :بن ماىافاي ركاية ػكف :قاؿ .جلودمٌ ػعن ال ،ركاة مسلم

  .(ّ)«التصغًن
ىو كابنو على  حجَّ  ،كاان ألب فبلف زكجها  انضحافً : "قولو»قاؿ النوكٌم:  -

ككذا نقلو  ،خ ببلدانسى . ىكذا ىو يف ني "ككاف اآلخر يسقي غبلمنا ،أحد٨نا
ي ركاية ػكف :قاؿ .كغًنه ،عن ركاية عبد الغافر الفارسيٌ  ،القاضي عياض

                                                           
 .ُٓٓ/ُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ُْٗ/ْ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .ُُٔ/ٕ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ّ)
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 ،او تغيًنن كأرل ىذا كلٌ  :قاؿ القاضي عياض ".يسقي عليو غبلمنا" :ماىاف بنا
 ككذا جاء يف البخارمٌ  ".غبلمنا"ف منو فتصحٌ  "، لنانسقي عليو ٦نبلن " :ابوكصو 

كىو  "،ننضح عليو" :كذلتو قولو يف الركاية األي على صحٌ  كيدؿٌ  .على الصواب
كتكوف  ،الركاية صحيحة كاٞنختار أفٌ  .ىذا كبلـ القاضي .نسقي عليو :ّنعىن

 .(ُ)«كهللا أعلم ،كىذا كثًن يف الكبلـ ،رةالزايدة اليت ذكرىا القاضي ١نذكفة مقدَّ 
 :من صحيح مسلم ،ففي بعض األصوؿ "ىوفكرى يي " :ا قولوكأمٌ »قاؿ النوكٌم:  -
من  ،بتقدًن اٟناء "،ركفكهى يي " :كيف بعضها ،من اإلكراه ،كما ذكرانه  "،ىوفكرى يي "

 ،كىو ركاية الفارسيٌ  :كقاؿ ،ىذا أصوب :قاؿ القاضي .كىو االنتهار ،الكهر
 .(ِ)«بن ماىاف كالعذرمٌ اؿ ركاية كاألكٌ 

: خ ببلدانسى . ىكذا ىو يف ني "لتا أقبلنا تعجٌ فلمٌ " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -
كيف ركاية  :قاؿ .عن مسلم ،بن سفيافاعن ركاية  ،ككذا نقلو القاضي "،أقبلنا"
 كيصحٌ  ،رجعنا :أم "،قفلنا" :ككجو الكبلـ :قاؿ .ابلفاء "،أقفلنا" :بن ماىافا
 مٌ سى م يي ػما للً  ،اٟنمزة بضمٌ  "انى لٍ فً قٍ أي "ك،  نا النيب  أقفلى  :أم ،بفتح البلـ ،(ّ)"أقبلنا"

 .(ْ)«وفاعلي 
أك  ،على الربيع ،رىا اي رسوؿ هللانؤاجً " :قولو يف ىذا اٜنديث»قاؿ النوكٌم:  -
 .كالنهر الصغًن ،كىو الساقية "،الربيع" :خسى . ىكذا ىو يف معظم الن  "قكسي األى 

                                                           
 .ّ-ِ/ٗ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ُِ/ٗ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 بداللة ما بعده.، كلعٌل الصواب: )أىقػٍفىلىنىا(، ابلفاء؛ ( كذا يف اٞنطبوعّ)
 .ْٓ-ّٓ/َُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ْ)
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كىو  ،كُنذؼ الياء ،الراء بضمٌ  "بعالر  " :بن ماىافاعن ركاية  ،كحكى القاضي
 .(ُ)«ا صحيحأيضن 
فهكذا كقع يف بعض  "،هبصرى  ؼي صرً يى  لى عى فجى " :ا قولوأمٌ »قاؿ النوكٌم:  -
 "،بي ضرً يى " :كيف بعضها "،هبصرى "ُنذؼ  ،فقط "يصرؼي " :كيف بعضها ،خسى الن  

 .(ِ)«مة كالباءابلضاد اٞنعجى 
خ سى ىكذا ىو يف ٗنيع ني  ،ىو ابلزام كالواك "يزكؿ" :قولو»قاؿ النوكٌم:  -

عن  ،ككقع عند بعضهم :قاؿ .عن ٗناىًن شيوخهم ،ككذا ركاه القاضي ،ببلدان
 .(ّ)«وكجى كأى  ،ؿ أظهركاألكٌ  :قاؿ ،ابلراء كالفاء "لي رفي يى " :بن ماىافا

 ،ثةبثاء مثلَّ  "،اهي نى ثً " :خسى ي أكثر الن  ػفوقع ف "،ثناه"ا كأمٌ »قاؿ النوكٌم:  -
كركا٨نا  ،بعد النوف ،اة ٓنتكبياء مثنَّ  ،الثاء بضمٌ  "،اهي يى نػٍ ثػي : "كيف بعضها ،مكسورة

 .(ْ)«عن غًنه ؿى كاألكٌ  ،بن ماىافاعن ركاية  ،كذكر الثاينى  ،ا القاضيٗنيعن 
 "،اجملبوبةمزادة ػحنتم الػكال" :خ بببلدانسى ىكذا ىو يف ٗنيع الن  »قاؿ النوكٌم:  -

ككقع  :قاؿ ،خسى كمعظم الن   ،عن ٗناىًن ركاة صحيح مسلم ،ككذا نقلو القاضي
كذل كاألي  ،كىذا ىو الصواب :قاؿ "،مزادة اجملبوبةػحنتم كالػكال" :خسى يف بعض الن  

 .(ٓ)«ككىمه  ،تغيًنه 

                                                           
 .َِٓ/َُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ّّ/ُِ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .ِٔ/ُِ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ّ)
 .ُٕٕ/ُِ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ْ)
 .ُٗٓ/ُّ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ٓ)
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ر نقى أك تي  ،اح نسحن نسى كىي النخلة تي  ،ًنقً كنى عن النَّ " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -
 :أم ،لتٌنبسٌن كحاء مهمى  (ُ)ىكذا ىو يف معظم الركاايت كالنسح "،انقرن 

 "جنسى تي " :خسى يف بعض الن   ،ككقع لبعض الركاة .افتصًن نقًنن  ،رنقى تي  مٌ ػثي  ،رقشى تي 
 .(ِ)«ىو تصحيف :كغًنه ،قاؿ القاضي .ابٛنيم

 ،كتشديد الراء ،ابلعٌن "،انى فػى رَّ فعى " :خسى ىكذا ىو يف معظم الن  »قاؿ النوكٌم:  -
 ،لوي أكٌ ػف ،رةابلفاء اٞنكرَّ  "،انى قػى رَّ ففى " :خسى ي كثًن من الن  ػكف ،فاءرى نا عي على جى  :أم
فهما  .رقةمع فً  ،من االثين عشر ،لرجي  كلَّ   جعلى  :أم ،من التفريق ،بقاؼك 

 .(ّ)«ؿاألكٌ  م يذكر القاضي ىنا غًنى ػكل ،صحيحاف
 ،مضمومة ،مةكبغٌن معجى  ،فبفتح الياء "،تٌ ػًػغي يػى "ا أمٌ »قاؿ النوكٌم:  -

 ،هركمٌ ػكال ،يٌ ػابخطٌ ػكال ،كىكذا قاؿ اثبت .دةمشدٌ  ،اة فوؽمثنَّ  مٌ ػث ،كمكسورة
كنقلو القاضي  .خ ببلدانسى ي معظم ني ػككذا ىو ف ،كاٛنمهور ،كصاحب التحرير

 :قالوا .اا شديدن ا متتابعن دفقن  ،يدفقاف فيو اٞناء :كمعناه :قاؿ اٟنركمٌ  .عن األكثرين
ككقع يف  .اا شديدن صبًّ  ،ااف فيو دائمن يصبٌ  :كقيل ،من إتباع الشيء الشيءى  كأصلو

كحكاىا القاضي عن  ،دةكبباء موحَّ  ،لةالعٌن اٞنهمى  بضمٌ  "،ب  عي يػى " :خسى بعض الن  
ال ينقطع  :أم ،ره ّنعىن ما سبقكفسٌ  ،يٌ ػككذا ذكره اٜنرب :قاؿ .ركاية العذرمٌ 

ككقع يف  :قاؿ القاضي .س كاحديف نفى  ،الشرب بسرعة :ب  كالعى  :قاؿ .جراينما
 .(ْ)«ريتفجٌ  :أم ،لةكعٌن مهمى  ،ثةّنثلَّ  "بي عى ثػٍ ػيى " :بن ماىافاركاية 

                                                           
 خ(.سى يف معظم الركاايت كالن  كلعٌل الػمراد: )الن سىخ(، ابٝناء، أم: )كذا يف اٞنطبوع، ( ُ)
 .ُٓٔ/ُّ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .َِ/ُْ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ّ)
 .ْٔ-ّٔ/ُٓ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ْ)
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 ،اة فوؽكمثنَّ  ،هبمزة "،يى لً تٍ أي " :خ ببلدانسى ىكذا ىو يف معظم ني »قاؿ النوكٌم:  -
 ،صاحب التحريرره ىكذا فسٌ  .ارتفع عنو الوحي :كمعناه ،كايء ،كالـ ،ساكنة
"لً جٍ أي " :خسى ككقع يف بعض الن   .كغًنه  "،ىلى ا٤ٍنى " :ماىاف بناكيف ركاية  .ابٛنيم يى

 .(ُ)«كزاؿ عنو ،زيل عنوأي  :كمعنا٨نا
. ىو "اءفى خً  كأينٌ   يتي لقً أي  ، إذا كاف من آخر الليلحٌَّت " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -

  ،أخفية :كٗنعو ،ساءكىو الكً  ،كابٞندٌ  ،كٔنفيف الفاء ،مةبكسر اٝناء اٞنعجى 
َنيم  "،اءفى جي " :بن ماىافاعن  ،كركاه بعضهم :قاؿ القاضي .ساء كأكسيةككً 

 .(ِ)«ؿكالصواب اٞنعركؼ ىو األكٌ  ،ثاء السيلكىو غي  ،مضمومة
إذل  نظرتي  :. يعين" منهمرجبلن  فتي فتضعَّ  ،ةمكٌ  أتيتي " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -

 :بن ماىافاكيف ركاية  .اغالبن  ،الضعيف مأموف الغائلة ألفٌ  ؛فسألتو ،أضعفهم
 .(ّ)«ال كجو لو ىنا :قالوا ،كغًنه ،كأنكرىا القاضي .ابلياء "،فتي فتضيَّ "

 ،. بفتح اٟنمزة"جاد من عندهػنٍ الدرداء أبى  بعث إذل أـٌ " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -
 ،متاع البيت كىو ،بفتح النوف كاٛنيم "دجى ػنى "كىو ٗنع  ،جيم مٌ ػث ،كبعدىا نوف

 :قاؿ ،إبسكاف اٛنيم كقالو اٛنوىرمٌ  .ورتي كسي  ،ؽمارً ػكنى  ،شري من فػي  ،نوزيٌ الذم يي 
 :بن ماىافاككقع يف ركاية  .غتاففهما لي  ،يدبى حكاه عن أب عي ، ودجي ػني  :كٗنعو

 .(ْ)«األٌكؿكاٞنشهور  ،مةابٝناء اٞنعجى  "،ِنادـ"

                                                           
 .ٖٗ/ُٓ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ِٖ-ِٕ/ُٔ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .ِٖ/ُٔحيح مسلم بشرح النوكٌم: ( صّ)
 .َُٓ-ُْٗ/ُٔ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ْ)



37 

 مطابَقّي:ـل يستلزم التصحيح ال التصحيح الصدوريّ  -رابًعا
، فإف صٌح صدكر اٞننت منو، بعض اٞنتوف يينسىب صدكرىا، إذل النيٌب 

بصفتو النبويٌة، ال بصفتو البشريٌة؛ فإٌف ىذه )الصٌحة الصدكريٌة( دليل قاطع، 
على )الصٌحة اٞنطابىقٌية(، أم: )مطابىقة الواقع(؛ ألٌف مصدر اٞننت يف ىذه اٜناؿ 

 معصـو من اٝنطإ. -ببل ريب  -اإلٟنٌي الػمنزَّؿ(، كىو  ىو )الوحي
 كلذلك ٬نكن أف نقوؿ:

، إٌف الصٌحة اٞنطابىقٌية، إذا كانت منتفيةن، عن اٞننت اٞننسوب إذل النيٌب 
فكاف اٞننت داالًّ على ما ٫نالف الواقع القطعٌي، داللةن صر٪نةن، قطعٌيةن، فإٌف ىذه 

 الصدكريٌة.  الصٌحة اٞنخالفة دليل قاطع، على انتفاء
، بصفتو النبويٌة: حػػػٌق، ال ريب فيو؛ فبل خبلؼ يف أٌف كبلـ النيٌب 

 ٬نيكن أف يكوف ٢نالفنا للواقع القطعٌي.  فبل
 أفٌ  ةػػػػن األمٌ ػهر فيما بيػػتػػاشقد و الثالث: كىو أنٌ »ر الرازٌم: ػػاؿ الفخػػق

على  ،اػػجهػي تركيػكاحتالوا ف رة،ػػػا منكى ارن ػػكضعوا أخب :مبلحدةػماعة من الػج
ر فوؽ نكى مي  ما عرفوىا، بل قبلوىا. كأمٌ  همػلسبلمة قلوب ثوفمحدًٌ ػكال ؛ثٌنمحدًٌ ػال

ي ػف - جب القطعو ف !ة؟بوبيٌ بطل الر  ة، كيي هيٌ ػي اإللػما يقدح فػب ،كصف هللا تعاذل
فهما ما  ، كمسلم  ا البخارمٌ كأمٌ . ها موضوعةػأبنٌ  - أمثاؿ ىذه األخبار

ا اعتقاد أمٌ فمقدار طاقتهما، ػب ،كاحتاطا ،ابلغيوب، بل اجتهدا ٌنً مى كاان عالً 
إذل زماننا، فذلك   ي زماف الرسوؿػف ،األحواؿ الواقعة ميعى ػما جلً هما عى ػنٌ أ

 ، عنهمايى كى رى  هما، كابلذينى ػب ن الظنَّ حسً ػ ني ي الباب: أانٌ ػغاية ما فف ،يقولو عاقل ال
  إسناده إذل الرسوؿ كني ٬ني  ر، النكى على مي  ،بلن ا مشتمً خربن ا إذا شاىدان ػ أنٌ إاٌل 



38 

 .(ُ)«ثٌنمحدًٌ ػهم على أكلئك الػمبلحدة، كمن ترك٩ناتػو من أكضاع القطعنا أبنٌ 
 ، بصفتو البشريٌة، فليس راجعنا إذل الوحي الػمنزَّؿ. أٌما كبلـ النيٌب 

طئ قد األنبياء أفٌ  ريب فبل اٝنطأ، فأٌما»اٞنعٌلمٌي:  الر٘نن عبدقاؿ   ٫ني
 إذا لكٌنهم ظٌنهم، ُنسب ،(ِ)األخبار ٪نتاجوف إذل كأٌنم الدنيا، أمور يف ظٌنهم

رب  فإ٧ٌنا ذلك، إذل احتاجوا ، - تقٌدـ كما - كذلك يظٌن، أبنٌو أحدىم ٫ني  صدؽه
 .(ّ)«النخل... أتبًن قٌصة يف جاء ما ذلك فمن الظٌن، خطإ فرض على حٌَّت 

 ذلك؛ على يينبَّو مثٌ  اٝنطأ، يقع فقد الدنيا، أمور من أٌما»ابز:  كقاؿ ابن
 أظٌنو "ما النخل، فقاؿ: يلٌقحوف ٗناعة على مرَّ  ، لػٌما النيبٌ  من كقع كما
 "إ٧ٌنا:  فقاؿ ، فأخربكه شيصنا، صار تركوه، فلٌما تركتموه"، لو يضرٌه
،  هللا عن بو أيخربكم ما أٌما دنياكم، أبمر أعلم كأنتم ميٌن، ظنًّا ذلك؛ قلت
 الناس أفٌ   فبٌٌنى  الصحيح. يف ركاه مسلم هللا". على أكذب لػم فإينٌ 
 يبذركف، ككيف يغرسوف، ككيف النخل، يلٌقحوف كيف دنياىم، أبمور أعلم

رب ما أٌما .ك٪نصدكف  فقوؿ .ذلك من معصوموف ، فإٌنم هللا عن األنبياءي  بو ٫ني
طئ،  النيبٌ  إفٌ : قاؿ من  كما التفصيل، من بدٌ  كال ابطل، قوؿ فهذا ٫ني

 .(ْ)«ذكران
أٌما اٞنتوف اٞننسوبة إذل الصحابة، كالتابعٌن، كغًنىم؛ فإٌف صٌحة صدكرىا 

                                                           
 .ُِٓالتقديس:  سيسأت( ُ)
( كذا يف اٞنطبوع: )األخبار(، هبمزة فوقٌية، كىي ٗنع )اٝنرب(، كاألنسب يف ىذا السياؽ: ِ)

رب »)اإلخبار(، هبمزة ٓنتٌية، كىو مصدر الفعل الرابعٌي )أخرب(؛ بداللة قولو بعدىا:  فإ٧ٌنا ٫ني
 «.أحدىم أبنٌو يظنٌ 

 . ٗٗ( القائد إذل تصحيح العقائد: ّ)
 .ُِٗ-َِٗ/ٔ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ْ)
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منهم ال تستلـز صٌحة مطابىقتها للواقع، فقد تطابق الواقع، كقد ٔنالفو؛ ألٌنم 
طئوف، فجائز  ، ييصيبوف، ك٫ني أف ييصيبوا،  -فيما صٌحت نسبتو إليهم  -بشره

طئوا، فيخالفوا الواقع القطعٌي.ف  يطابقوا الواقع القطعٌي، كجائز أف ٫ني
 الصحابة من كاحد كلٌ  أفٌ  يعتقدكف ال ذلك، مع كىم»قاؿ ابن تيمٌية: 

 .(ُ)«...اٛنملة يف الذنوب عليهم ْنوز بل كصغائره؛ اإلمث، كبائر عن معصـو
بل يف  ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،ا الغلطكأمٌ »: أيضنا كقاؿ ابن تيمٌية

 . (ِ)«كفيمن بعدىم ،الصحابة من قد يغلط أحياانن 
 كثًن يف منهم، كثًن أخطأ السلف فإفٌ  كأيضنا،»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 .(ّ)«.بذلك.. التكفًن عدـ على كاتٌفقوا اٞنسائل، ىذه من
،  إمضاءىا كاف ابجتهاد عمر ضح من ىذا أفٌ فيتٌ »قاؿ ابن ابز: ك 

 ،ةكأرفق ابألمٌ  ،كغًنه ،من عمر ،ة الصحيحة أكذل من االجتهادكاألخذ ابلسنٌ 
 .(ْ)«كأنفع ٟنا
كمن أمثلة ذلك: ما ركاه مسلم، عن عبد هللا بن عمرك بن العاص، أنٌو  
 فػىتػىٍقرىأى  ٔنىٍريجى، أىفٍ  ييوًشكي  سيلىٍيمىافي، أىٍكثػىقىهىا مىٍسجيونىةن، شىيىاًطٌنى  اٍلبىٍحرً  يف  ًإفَّ »قاؿ: 
  .(ٓ)«قػيٍرآانن  النَّاسً  عىلىى

، أـ لػم عبد هللا بن عمرك بن العاصفسواء أصٌح صدكر ىذا الػمنت، من 

                                                           
 . َُِ/ّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُٕٗ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ِّٔ/ُِ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
 .ِْٕ/ُِ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ْ)
 .ٕ، بعد اٜنديث ذم الرقم ُِ/ُ( صحيح مسلم: ٓ)
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يصٌح صدكره منو؛ كسواء أصٌحت مطابقة ىذا الػمنت للواقع، أـ لػم تصٌح 
، كال مػػػن كػػبلـ مطابقتو؛ فإنٌو ليس نصًّا شرعيًّا، فهػػو ليػس مػػػن كػػبلـ هللا 

 .سػػػولػو ر 
فالطعن يف الصٌحة اٞنطابىقٌية ٟنذا اٞننت ليس طعننا يف السٌنة النبويٌة، كليس  

كاحد من الصحابة، عبد هللا بن عمرك طعننا فيما يينسىب إذل السٌنة النبويٌة؛ ألٌف 
طئ، سهونا، أك ك٨ننا. ، لذلك ٬نيكن أف ٫ني  فهو غًن معصـو

هللا بن عمرك، كيكوف أخذه فجائز أف يصٌح صدكر ىذا اٞننت من عبد  
كىو أحد  -من كعب األحبار؛ فقد ذكر بعض اٞنؤلٌفٌن أٌف عبد هللا بن عمرك 

 قد أخذ عن كعب األحبار. -العبادلة األربعة 
ن ػػػع ،رػػػة األكابػػو ركايػػػكى - وعػػػذا النػن ىػػكم»قاؿ زين الدين العراقٌي:  

ركاية العبادلة األربعة، كأب ىريرة، عن التابعٌن، ك ،ركاية الصحابة - األصاغر
 . (ُ)«كأنس بن مالك، عن كعب األحبار ،سفياف كمعاكية بن أب

كجائز أف تكوف نسبة ىذا اٞننت إذل عبد هللا بن عمرك ابطلة، إٌما كذابن  
 كافرتاء، أك ك٨ننا كسهونا.

قػػػاؿ: كمن أمثلة ذلك، أيضنا: مػػػا ركاه البخارٌم، عن إبراىيم النخعػٌي، 
ـى » ، عىٍبدً  أىٍصحىابي  قىًد ٍردىاًء، أىًب  عىلىى اَّللًَّ : فػىوىجىدىىيٍم، فىطىلىبػىهيٍم، الدَّ  أىي كيمٍ  فػىقىاؿى

؟ عىٍبدً  ًقرىاءىةً  عىلىى يػىٍقرىأي  : اَّللًَّ : كيل نىا، قىاؿى  ًإذلى  فىأىشىاريكا أىٍحفىظي؟ فىأىي كيمٍ  قىاؿى
: عىٍلقىمىةى. ٍعتىوي  كىٍيفى  قىاؿى  "كىالذَّكىرً  عىٍلقىمىةي: قىاؿى  .(ِ)﴿كىاللٍَّيًل ًإذىا يػىٍغشىى﴾ يػىٍقرىأي: ٚنًى

: كىاأٍلينٍػثىى". ٍعتي  أىيٌنً  أىٍشهىدي  قىاؿى ا، يػىٍقرىأي   النَّيبَّ  ٚنًى ءً  ىىكىذى  أىفٍ  عىلىى ييرًيديكنىيًن  كىىىؤيالى

                                                           
 .ُِٕ/ِ( شرح التبصرة: ُ)
 .ُ( الليل: ِ)
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ػرى كىاأٍلينٍػثىى﴾ أىقٍػرىأى: ،. (ُ)﴿كىمىا خىلىقى الذَّكى ًبعيهيمٍ  الى  كىاَّللًَّ  .(ِ)«أياتى
، كما تضٌمنو من أقواؿ إبراىيم النخعيٌ فسواء أصٌح صدكر ىذا اٞننت من 

منسوبة إذل أب الدرداء، كعلقمة بن قيس، أـ لػم يصٌح؛ كسواء أصٌحت مطابقة 
ىذا اٞننت للواقع، أـ لػم تصٌح؛ فإنٌو ليس نصًّا شرعيًّا، فليس من كبلـ هللا تعاذل، 

 . كال من كبلـ رسولو
فالطعن يف الصٌحة اٞنطابىقٌية ٟنذا اٞننت ليس طعننا يف السٌنة النبويٌة، كليس  

طعننا فيما يينسىب إذل السٌنة النبويٌة؛ ألٌف أاب الدرداء كعلقمة بن قيس كإبراىيم 
النخعٌي رجاؿ من عاٌمة الناس، من الصحابة، كمن جاء بعدىم، فهم غًن 

طئوا، سه  ونا، أك ك٨ننا.معصومٌن، لذلك ٬نيكن أف ٫ني
 اٞنصحف: كصورة العاٌمة قراءة -الثانية اٞنسألة»قاؿ أبو بكر بن العرٌب: 

 الدرداء أاب أفٌ  الصحيح يف ثبت كقد .(ّ)﴾كىاأٍلينٍػثىى الذَّكىرى  خىلىقى  كىمىا﴿
 أصحاب قدـ: إبراىيم قاؿ. كاألنثى" "كالذكرً : يقرآف كاان مسعود كابن
 قراءة على يقرأ أٌيكم: فقاؿ فوجدىم، فطلبهم، الدرداء، أب على هللا، عبد
 قاؿ ؟(ْ)﴾يػىٍغشىى ًإذىا كىاللٍَّيلً ﴿: تقرؤكف قاؿ: كيف. كٌلنا: قالوا هللا؟ عبد

 ىكذا، ، يقرأ هللا رسوؿ ٚنعت أينٌ  أشهد: قاؿ. كاألنثى" "كالذكرً : علقمة
 قاؿ .أاتبعهم ال كهللا، ،﴾كىاأٍلينٍػثىى الذَّكىرى  خىلىقى  كىمىا﴿: أقرأ أف ييريدكف كىؤالء

                                                           
 .ّ( الليل: ُ)
 .َْٔٔ، رقم ُٖٖٗ/ْ( صحيح البخارٌم: ِ)
 .ّ( الليل: ّ)
 .ُ( الليل: ْ)



42 

، إليو يلتفت ال ٣نٌا ىذا: القاضي فبل  ؛(ُ)الصحف يف ما عليو الػميعوَّؿ إ٧ٌنا بشره
 يثبت لػم ٣نٌا خطٌو، يوافق فيما النظر، يقع ذلك بعد مثٌ  ألحد، ٢نالفتو ْنوز

 كاف كإف الواحد، بنقل يثبت، ال القرآف فإفٌ  موضعو؛ يف بٌيناه، حسبما ضبطو،
؛  بو كتقـو العيذر، معو كينقطع العلم، بو يقع الذم ابلتواتر، يثبت كإ٧ٌنا عدالن
 .(ِ)«اٝنلق على اٜنيٌجة

كمن أمثلة ذلك أيضنا حديث )القردة اٞنرجومة(، فهو ليس حديثنا منسوابن 
، بل ىو منسوب إذل عمرك بن ميموف، كىو ليس من الصحابة، إذل النيٌب 

 كإف أدرؾ اٛناىلٌية.
ثػىنىا»البخارٌم: قاؿ   ثػىنىا ٘نىَّادو، ٍبني  نػيعىٍيمي  حىدَّ  عىنٍ  حيصىٌٍنو، عىنٍ  ىيشىٍيمه، حىدَّ
، ٍبنً  عىٍمرًك : مىٍيميوفو  زىنىٍت، قىدٍ  ًقرىدىةه، عىلىيػٍهىا اٍجتىمىعى  ًقٍردىةن، اٛنٍىاًىًليَّةً  يف  رىأىٍيتي  قىاؿى

 . (ّ)«مىعىهيمٍ  فػىرىٗنىٍتػيهىا فػىرىٗنىيوىىا،
بعض اٞنؤٌلفٌن ىذا اٜنديث، فمنهم من انتقد السند، كنفى كقد انتقد  

صٌحة صدكر اٞننت، من عمرك بن ميموف؛ كمنهم من انتقد اٞننت، ككصفو 
 ابلنكارة؛ لغرابتو عن الواقع.

فإف   ."دة يف زىنرٍ قً  تٍ ا رٗنى قركدن  أفٌ " :قالوا: ركيتم»قاؿ ابن قتيبة: 
كعلى ىذا  ٜنديث.ارؼ طأا رٗنتها يف اإلحصاف، فذلك القركد إ٧نٌ  كانت

 ا كثًنة، كلعلٌ من أحكاـ التوراة أمورن  قيمالقركد تي  كم ال تدركف، لعلٌ القياس، فإنٌ 
قاؿ  اٝننازير نصارل. ا، فلعلٌ كإف كانت القركد يهودن  .بعدي  ،ةدينها اليهوديٌ 

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع، كاٞنراد: )اٞنصحف(.ُ)
 .َْٓ-َْْ/ْ( أحكاـ القرآف: ِ)
 . ّّٔٔ، رقم ُّٖٗ-ُّٕٗ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)
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حديث القركد ليس عن  إفٌ  :يف جواب ىذا االستهزاء ،ك٥نن نقوؿ د:١نمٌ  أبو
 .(ُ)«ر عن عمرك بن ميموفكً ا ىو شيء ذي كال عن أصحابو، كإ٧نٌ  ، رسوؿ هللا

ها، كليس ال يف كلٌ  ،ابلبخارمٌ  ،خسى كىذا يف بعض الن  »كقاؿ ابن اٛنوزٌم:  
 مات اليتىذا من اٞنقحى  : كلعلٌ ميدمٌ . قاؿ اٜني الًفػىػػرىبػٍرمٌ عن  عيميٌ يف ركاية الن  

و برتٗنة عمرك بن ميموف أنٌ  . كقد أكىم أبو مسعودقحمت يف كتاب البخارمٌ أي 
و ليس من ، كليس كذلك، فإنٌ من الصحابة الذين انفرد ابإلخراج عنهم البخارمٌ 

 .(ِ)«كال لو يف الصحيح مسند ،الصحابة
كأٌما ما ذكره من قٌصة عمرك، فذكر »القرطيٌب: أبو عبد هللا قاؿ ك 

ميدٌم يف ٗنع الصحيحٌن: حكى أبو مسعود الدمشقٌي أٌف لعمرك بن ميموف اٜني 
رأيت يف اٛناىلٌية "األكدٌم يف الصحيحٌن حكاية من ركاية حصٌن عنو، قاؿ: 

م ػ. كذا حكى أبو مسعود، كل"دة، فرٗنوىا، فرٗنتها معهمرى دة، اجتمع عليها قً رٍ قً 
نا عن ذلك، فوجدانه يف يذكر يف أٌم موضع أخرجو البخارٌم من كتابو، فبحث

 عيميٌ ر يف كتاب أاٌيـ اٛناىلٌية، كليس يف ركاية الن  كً خ، ال يف كٌلها، فذي سى بعض الن  
 ،ماتيف القردة، كلعٌلها من اٞنقحى  ،شيء من ىذا اٝنرب - أصبلن  - الًفػىػػرىبػٍرمٌ عن 

 . (ّ)«يف كتاب البخارمٌ 
مكن إلنساف أف يعلم ػي كيف ير؛ إذ  ػر منكى ػػقلت: ىذا أث»كقاؿ األلبايٌن:  
 مٌ ػمحافظة على العرض، فمن خاف قتلوه؟ ثػمن خلقهم ال ج، كأفٌ دة تتزكٌ رى أف القً 

 ،دةرٍ رجم القً  ذلك أمر كاقع بينها، فمن أين علم عمرك بن ميموف أفٌ  أفٌ  بٍ ىى 

                                                           
 .ِّٕ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ُ)
 .ُٕٓ/ْ( كشف اٞنشكل: ِ)
 .ُِٕ/ِ( اٛنامع ألحكاـ القرآف: ّ)
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يم بن عى نػي " :فمصنٌ ػيخ الػمن ش ،ةػػاآلف ٌن أفٌ ػػا أظػػكأن ها زنت؟!ػما كاف ألنٌ ػإنٌ 
سنا، لكن ذكر و كاف مدلًٌ يم؛ فإنٌ شى م، أك من عنعنة ىي هى و ضعيف متػٌ ؛ فإنٌ "ادمٌ ػح

، اأيضن  ،اـاد بن العوٌ و ركاه عبٌ ( أنٌ َُِٓ/ ّ)" "االستيعاب يػف ابن عبد الربٌ 
من رجاؿ  ،اد ىذا ثقة: كعبٌ قلتي  ا.رن ختصى ػم ،يمشى كما ركاه ىي ،  ٌنصى عن حي 
. أخرجو الن مطوٌ  ،وػمرك بن ميموف بعن ع ،افن حطٌ ػن، كاتبعو عيسى بػالشيخي

د بعً تي  ،لةكركايتو مفصَّ  ؛اف، كابن حبٌ قو العجليٌ . كعيسى ىذا كثٌ ماعيليٌ ػاإلس
ى تقويتها؛ ػحافظ إلػرة، كقد ماؿ المختصى ػيم العى من ركاية نػي  ،النكارة الظاىرة

 .(ُ)«، كهللا أعلمرٌ ػا البن عبد البخبلفن 
فسواء أصٌح صدكر ىذا اٞننت من عمرك بن ميموف، أـ لػم يصٌح؛ كسواء 
أصٌحت مطابقة ىذا اٞننت للواقع، أـ لػم تصٌح؛ فإنٌو ليس نصًّا شرعيًّا، فليس من  

 .كبلـ هللا تعاذل، كال من كبلـ رسولو 
فالطعن يف الصٌحة اٞنطابىقٌية ٟنذا اٞننت ليس طعننا يف السٌنة النبويٌة، كليس  

ننا فيما يينسىب إذل السٌنة النبويٌة؛ ألٌف عمرك بن ميموف كاحد من عاٌمة الناس، طع
طئ، سهونا، أك ك٨ننا. ك٬نيكن أف تكوف  ، لذلك ٬نيكن أف ٫ني فهو غًن معصـو

 .  القٌصة مفرتاة عليو، كمنسوبة إليو كذابن
 كلذلك ال يػيعىٌد مينًكػري ىذه القٌصة مينًكرنا لشيء من السٌنة النبويٌة. 

 الواقع القطعّي الشرعّي:
الواقع القطعٌي قد يكوف شرعيًّا، كىو القرآف الكرًن، كالسٌنة النبويٌة، الثابتة 
ثبوات قطعيًّا؛ فكٌل حديث غًن قطعٌي الثبوت، إذا ثبت ابلدليل القطعٌي ٢نالفتو 
للدليل الشرعٌي القطعٌي، كال سٌيما الدليل القرآيٌن القطعٌي، فإنٌو حديث غًن 

                                                           
 (.ُّىامش ) ،ّٔٓ-ّٓٓ/ِ( ٢نتصر صحيح اإلماـ البخارٌم: ُ)
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 كاقعيًّا، كإف عٌده بعض اٞنؤٌلفٌن صحيحنا، من جهة الصناعة اٜنديثٌية.صحيح 
كأٌما اللفظ »ابن القٌيم: قوؿ كمن أمثلة االعتماد على الدليل القرآيٌن: 

نشئ للنار من نٌو يي إالذم كقع يف صحيح البخارٌم يف حديث أب ىريرة: "ك 
لركاة، انقلب عليو من بعض ا فتقوؿ: ىل من مزيد"، فغلطه  ،لقى فيهايشاء، فيي 

أخرب أنٌو ٬نؤل  ،القرآف يرٌده، فإٌف هللا سبحانو كنص   ،لفظو، كالركاايت الصحيحة
ب ككذَّ  ،وٌجتي إاٌل من قامت عليو حي  ،بيعذًٌ  كأتباعو، كأنٌو ال ،جهٌنم من إبليس

 . (ُ)«و...لى سي ري 
م ابلضركرة من لً كمن الشذكذ: أف ٫نالف ما عي »قاؿ ابن عثيمٌن: ك 
عٌمن دخلها  مثالو: يف صحيح البخارٌم ركاية: "أنٌو يبقى يف النار فضله الدين. 

لهم النار". فهذا اٜنديث كإف كاف دخً فيي  ،نشئ هللا ٟنا أقوامنامن أىل الدنيا، فيي 
م ابلضركرة من الدين، كىو أٌف هللا لً ما عي فهو شاٌذ؛ ألنٌو ٢نالف لً  ،مٌتصل السند

ا، كىذه الركاية تعاذل ال يف اٜنقيقة قد انقلبت على الراكم، كالصواب  يظلم أحدن
 ،نشئ هللا أقوامنامن أىل الدنيا، فيي  ،عٌمن دخلها ة فضله أنٌو يبقى يف اٛننٌ 

 . (ِ)«ففيو ظلمه  ،، أٌما األٌكؿليس فيو ظلمه  ة، كىذا فضله لهم اٛننٌ دخً فيي 
كقد » كمن أمثلة االعتماد على الدليل القرآيٌن أيضنا: قوؿ اٛنٌصاص:

 م زعموا أفٌ كذلك أنٌ  ،كأفظع ،من ىذا ىو أطم   ما ،من فعل الساحر أجازكا
 أقوؿ ل رل أينٌ و يتخيٌ نٌ إ : قاؿ فيوحٌَّت  ،السحر عمل فيو كأفٌ  ،رحً سي   النيبٌ 

 ،طلعة فٌ يف جي  ،ة سحرتوامرأة يهوديٌ  كأفٌ  ،م أفعلوػكل ،م أقلوػكل ،الشيء كأفعلو
 ،طلعة فٌ سحرتو يف جي  افأخربه أنٌ  ،  أاته جربيلحٌَّت  ،شاقةكمي  ،شطكمي 

                                                           
 .َُٖ/ِ( حادم األركاح: ُ)
 .َّ( شرح اٞننظومة البيقونٌية: ِ)
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كقد  ؛ذلك العارض ، كزاؿ عن النيبٌ  ،جخًر فاستي  ،كىو ٓنت راعوفة البئر
ن مً  فقاؿ جلَّ  ، لنيبٌ ل ،عوه من ذلكفيما ادٌ  ،ار للكفٌ ابن مكذًٌ  ،قاؿ هللا تعاذل

كمثل ىذه األخبار  .(ُ)﴿كىقىاؿى الظَّاًلميوفى ًإٍف تػىتًَّبعيوفى ًإالَّ رىجيبلن مىٍسحيورنا﴾ :قائل
إببطاؿ  ،إذل القوؿ ،ا ٟنمستجرارن اك  ،الطغاـ (ِ)ابٜنشوا تعلبنا ؛من كضع اٞنلحدين

كفعل  ،و ال فرؽ بٌن معجزات األنبياءكأنٌ  ،كالقدح فيها ، معجزات األنبياء
ن ٩نمع بٌن تصديق مٌ ػكالعجب م .من نوع كاحد، ٗنيعو كأفٌ  ،السحرة
مع  ،كبٌن التصديق ّنثل ىذا من فعل السحرة ،كإثبات معجزاهتم ، األنبياء

 ،بو هللاؽ ىؤالء من كذٌ فصدٌ  .(ّ)﴿كىالى يػيٍفًلحي السَّاًحري حىٍيثي أىتىى﴾ :قولو تعاذل
ة َنهلها فعلت أف تكوف اٞنرأة اليهوديٌ  كجائزه  .كانتحالو ،كأخرب ببطبلف دعواه

فأطلع  ، كقصدت بو النيبٌ  ،ذلك يعمل يف األجساد ا منها أبفٌ ظنًّ  ؛ذلك
ليكوف ذلك  ؛تكظنٌ  ،فيما ارتكبت ،كأظهر جهلها ،ىاو على موضع سرٌ هللا نبيٌ 

و نٌ إ :الركاة م يقل كلٌ ػكل ،كخلط عليو أمره ،هال أف ذلك ضرٌ  ،تومن دالئل نبوٌ 
  .(ْ)«كال أصل لو ،يف اٜنديث يدى ا ىذا اللفظ زً كإ٧نٌ  ،اختلط عليو أمره

و كلكنٌ  ،بعضها صحيح - كقد كردت ركاايت»كقاؿ سٌيد قطب: 
 :يف اٞندينة.. قيل  سحر النيبٌ  لبيد بن األعصم اليهودمٌ  أفٌ  - متواتر غًن
يف  ،كىو ال أيتيهنٌ  ،و أيِت النساءل إليو أنٌ يَّ  كاف ٫ني ا.. حٌَّت رن أشهي  :ا، كقيلمن أايٌ 

السورتٌن  يف ركاية، كأفٌ  ،م يفعلوػكل ،و فعل الشيءل إليو أنٌ يَّ  كاف ٫ني كحٌَّت  ركاية،

                                                           
 .ٖ( الفرقاف: ُ)
 )تلٌعبنا ابٜنشو(. ( يف اٞنطبوع: )تعلبنا ابٜنشوا(، كالصواب:ِ)
 .ٗٔ( طو: ّ)
 .َٔ/ُ( أحكاـ القرآف: ْ)
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، كما أخرب يف رؤايه  ،مقصودػا استحضر السحر الفلمٌ ؛  لرسوؿ هللا قيةن نزلتا ري 
خالف ػىذه الركاايت ت كلكنٌ  د، كذىب عنو السوء.قى ت العي حلٌ ػان ،كقرأ السورتٌن

 كلٌ   يف الفعل كالتبليغ، كال تستقيم مع االعتقاد أبفٌ  ،ةأصل العصمة النبويٌ 
ا تصطدـ بنفي ة كشريعة، كما أنٌ سنٌ  :من أقوالو قوؿ ككلٌ  ، من أفعالو فعل

عونو من و مسحور، كتكذيب اٞنشركٌن فيما كانوا يدٌ أنٌ   القرآف عن الرسوؿ
ي ػذ هبا فد ىذه الركاايت.. كأحاديث اآلحاد ال يؤخى ستبعى تي  مٌ ػاإلفك. كمن ث ىذا

وؿ ػػي أصػلؤلخذ ابألحاديث ف رطه ػػر شػػو القرآف. كالتواتػػع ىػػمرجػأمر العقيدة. كال
 .(ُ)«متواترػالركاايت ليست من ال اد. كىذهػػاالعتق

 الواقع القطعّي التارخيّي:
كقد يكوف الواقع القطعٌي اتر٫نيًّا، فيأِت منت اٜنديث داالًّ داللة قطعٌية، 

 على ما ٫نالف إحدل القطعٌيات التار٫نٌية.
 اٍلميٍسًلميوفى  كىافى » اس، قاؿ:ابن عبٌ كمن أمثلة ذلك: ما ركاه مسلم عن 

، نىيبَّ  : ايى  لًلنَّيبًٌ  فػىقىاؿى  يػيقىاًعديكنىوي، كىالى  سيٍفيىافى، أىًب  ًإذلى  يػىٍنظيريكفى  الى  ثه  اَّللًَّ  ثىبلى
: أىٍعًطًنيًهنَّ، : نػىعىٍم، قىاؿى ًبيبىةى  أيـ   كىأىٍٗنىليوي، اٍلعىرىًب، أىٍحسىني  ًعٍنًدم قىاؿى  بًٍنتي  حى

: أيزىكًٌجيكىهىا، يىافى،سيفٍ  أىًب  : نػىعىٍم، قىاؿى ، بػىٌٍنى  كىاتًبنا، ْنىٍعىليوي  كىميعىاًكيىةي  قىاؿى : يىدىٍيكى  قىاؿى
: نػىعىٍم، ، أيقىاًتلى  حىَّتَّ  كىتػيؤىمًٌريين، قىاؿى : اٍلميٍسًلًمٌنى، أيقىاًتلي  كيٍنتي  كىمىا اٍلكيفَّارى  قىاؿى

: أىبيو نػىعىٍم. قىاؿى  ؛ أىٍعطىاهي  مىا،  النَّيبًٌ  ًمنى  ذىًلكى  طىلىبى  أىنَّوي  كىلىٍوالى  زيمىٍيلو  لىػمٍ  أًلىنَّوي  ذىًلكى
ئنا، ييٍسأىؿي  يىكينٍ  : ًإالَّ  شىيػٍ  .(ِ)«نػىعىمٍ  قىاؿى

فإذا كانت ركايتو ٟنذا اٜنديث يف صحيحو دليبلن على تصحيحو لو؛ فإٌف  

                                                           
 .ََْٖ/ٔ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ُٖٔ/َُِٓ، رقم ُْٓٗ/ْ( صحيح مسلم: ِ)
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كضٌعفوا اٜنديث، رفضوا ىذا التصحيح،  -قد٬ننا كحديثنا  -كثًننا من الػمؤٌلفٌن 
 مستندين إذل الدليل التار٫نٌي.

ا كقد كجدان عنو حديثن  ؛كعكرمة ساقط: »األندلسيٌ قاؿ ابن حـز 
ـٌ   ا يف نكاح رسوؿ هللاموضوعن    .(ُ)«ةبعد فتح مكٌ  ،حبيبة أ

أاب سفياف بن  أفٌ  :الذم فيو ،كىذا اٜنديث»أيضنا:  ابن حـز ؿكقا
ج أف يتزكٌ   و سأؿ النيبٌ كأنٌ  ،جتنبونوػمسلموف يػكاف ال  و،إسبلم بعد ،حرب
ـٌ  ،ابنتو  .يوكيولٌ  ،يعين نفسو ،كأف يستعملو ،كأف يستكتب ابنو معاكية ،حبيبة أ
ـٌ   نكاح رسوؿ هللا ألفٌ  ؛الكذب البحت كىذا ىو :د١نمٌ  أبو قاؿ  ،حبيبة أ

 ،قبل الفتح ،ةمكٌ ػكأبو سفياف كاف ب ،مهاجرة - أبرض اٜنبشة -كاف كىي 
 .(ِ)« ليلة يـو الفتحإاٌل  ،سفياف سلم أبوم يي ػكل ،ويلةط ةمدٌ ػب

 ،فيو ال شكٌ  ،من بعض الركاة كيف ىذا اٜنديث كىمه »كقاؿ ابن اٛنوزٌم: 
ف أحاديثو راكم اٜنديث، كقد ضعٌ  ،ارموا بو عكرمة بن عمٌ د، كقد اهتٌ كال ترد  

كقاؿ: ليست بصحاح، ككذلك قاؿ أ٘ند بن حنبل: ىي  ،٪نٍن بن سعيد
و ما أخرج عنو مسلم، ألنٌ ػ، كإنٌ رج عنو البخارمٌ م ٫ني ػأحاديث ضعاؼ، كلذلك ل

أىل التاريخ  ألفٌ  ؛ىذا كىمه  ا قلنا: إفٌ كإ٧نٌ . حٍن بن معٌن: ىو ثقةػد قاؿ يػػػق
ـٌ  أٗنعوا على أفٌ  ر ػػو، كىاجػدت لػعند عبد هللا بن جحش، ككل ،انتػك حبيبة أ

على دينها، فبعث  ،كثبتت ىي ،رى تنصَّ  مثٌ  إذل أرض اٜنبشة،، مسلماف ك٨نا ،هاػب
ن ػػػصدقها عأىا، ك و إايٌ ػػػجليخطبها عليها، فزكٌ  ؛ى النجاشيٌ ػإل ، هللا رسوؿ
 ،يف زمن اٟندنة ،سفياف كذلك سنة سبع من اٟنجرة، كجاء أبو،  هللا رسوؿ

                                                           
 .ِٖٕ/ُ( اٌلى ابآلاثر: ُ)
 .ِّ/ٔ( اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ: ِ)
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 خبلؼ أفٌ   ال ٩نلس عليو. كالحٌَّت  ؛ بساط رسوؿ هللا تٍ فدخل عليها، فتلَّ 
  رسوؿ هللا ، كال نعرؼ أفٌ سنة ٖنافو  ،ةسفياف كمعاكية أسلما يف فتح مكٌ  أاب
ثنا قاؿ: حدٌ  ،عن أب عبد هللا اٜنميدمٌ ، أاب سفياف. كقد أنبأان ابن انصر رى أمَّ 

 ،شكٌ  ال ،قاؿ: ىذا حديث موضوع ،بن أ٘ند بن سعيد اٜنافظ د عليٌ ١نمٌ  أبو
  رسوؿ هللا ف أفٌ تلى م ٫ني ػكلار، من عكرمة بن عمٌ  ،يف كضعو، كاآلفة فيو

 . (ُ)«كأبوىا كافر ،قبل الفتح بدىر ،جهاتزكٌ 
ـٌ ة تزكٌ قصٌ  الثاين أفٌ »قاؿ ابن القٌيم: ك  قد  ،كىي أبرض اٜنبشة ،حبيبة ج أ

  كبنائو بعائشة ،ةكعائشة ّنكٌ  ،ةخد٩نة ّنكٌ   كتزك٩نو  ،جرت ٠نرل التواتر
يف   كميمونة ،عاـ خيرب  ةكصفيٌ  ،ابٞندينة  كتزك٩نو حفصة ،ابٞندينة

فلو  ،بة لقطعهم هباكمثل ىذه الوقائع شهرهتا عند أىل العلم موجً  ؛ةالقضيٌ  عمرة
كنهم كال ٬ني  ،م يلتفتوا إليوػكل ،اكه غلطن عدٌ  ،٫نالفها ،ةالصحٌ  ظاىري  جاء سنده 

 . (ِ)«مكابرة نفوسهم يف ذلك
ككما » ابن تيمٌية:كمن أمثلة االعتماد على الواقع التار٫نٌي أيضنا: قوؿ 

أٌنم يستشهدكف كيعتربكف ُنديث الذم فيو سوء حفظ، فإٌنم أيضنا يضٌعفوف 
فيها، أبمور  ٟنم أنٌو غلطى  تبٌٌنى  ،من حديث الثقة الصدكؽ الضابط أشياءى 

 ،كيسٌموف ىذا "علم علل اٜنديث". كىو من أشرؼ علومهم ،يستدٌلوف هبا
ؼ؛ إٌما رً و فيو عي فيو، كغلطي  غلطى ك  ،ُنيث يكوف اٜنديث قد ركاه ثقة ضابط

كأنٌو صٌلى يف  ،كىو حبلؿ ،تزٌكج ميمونة كما عرفوا أٌف النيٌب   ،بسبب ظاىر
٣نٌا  ،صلًٌ م يي ػلتزٌكجها حرامنا؛ كلكونو ل ،كجعلوا ركاية ابن عٌباس ،البيت ركعتٌن

                                                           
 .ْْٔ-ّْٔ/ِ( كشف اٞنشكل: ُ)
 .ُُِ-َُٗ/ُ، كانظر: زاد اٞنعاد: ِٕٓ( جبلء األفهاـ: ِ)
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 كعلموا أٌف قوؿ ابن عمر: إنٌو ،رمى كقع فيو الغلط، ككذلك أنٌو اعتمر أربع عي 
يف حٌجة الوداع،  نه كىو آمً  ،اعتمر يف رجب، ٣نٌا كقع فيو الغلط، كعلموا أنٌو ٕنٌتع

 . (ُ)«ا يومئذ خائفٌن، ٣نٌا كقع فيو الغلطكنٌ  كأٌف قوؿ عثماف لعلٌي:
 الواقع القطعّي العقلّي:

كقد يكوف الواقع القطعٌي عقليًّا، فيأِت منت اٜنديث داالًّ داللة قطعٌية 
 إحدل القطعٌيات العقلٌية )صريح العقل(.على ما ٫نالف 

ما  :ؾ هبا الوضعدرى كمن القرائن، اليت يي »قاؿ ابن حجر العسقبليٌن:  
ا ، كأف يكوف مناقضن مركمٌ ػذ من حاؿ الكمنها ما يؤخى  ...ذ من حاؿ الراكمؤخى يي 

، أك صريح العقل، حيث ال ماع القطعيٌ ػة اٞنتواترة، أك اإلجالقرآف، أك السنٌ  لنصٌ 
 .(ِ)«ل شيء من ذلك التأكيليقب

كٞنخالفة الدليل العقلٌي القطعٌي عٌدة صور، منها: التخالف القطعٌي، 
ّنعىن أٌف العقل الصريح ٬ننع تصحيح الػمتنٌن الػمتخالفٌن، ٔنالفنا قطعيًّا، ُنيث 

٬نيكن اٛنمع بينهما، فإف كاف أحد٨نا مطابقنا للواقع، فإٌف الثاين ٢نالف  ال
 ريب. للواقع، ببل

يسلم   د يف غالب كتب اإلسبلـ، فبلوجى كمثل ىذا يي »قاؿ ابن تيمٌية: 
 "،كتاب البخارمٌ "ة د يف الصحٌ وجى ما يي  كأجل  . كتاب من الغلط إاٌل القرآف

 ،لكن يف بعض ألفاظ اٜنديث ،على الصاحب و غلطه ؼ أنٌ عرى يي  فيو منته  كما
ى  ،ىو غلطه  ما ى  البخارمٌ  كقد بٌنَّ   ،غلط ذلك الراكم يف نفس صحيحو ما بٌنَّ

ى  قاؿ: كفيو عن بعض الصحابة ما يي  .اختبلؼ الركاة يف ٖنن بعًن جابر كما بٌنَّ

                                                           
 .ُٖٗ/ُّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .َُُ-َُٗ( نزىة النظر: ِ)
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 .ـرً كىو ١ني  ،ج ميمونةتزكٌ   رسوؿ هللا اس: أفٌ عبٌ  كما فيو عن ابن،  و غلطه إنٌ 
م ػل  النيبٌ  . كفيو عن أسامة: أفٌ جها حبلالن و تزكٌ كاٞنشهور عند أكثر الناس أنٌ 

ا عند العلماء. كأمٌ  كىذا أصحٌ  ،ى فيوو صلٌ يف البيت. كفيو عن ببلؿ: أنٌ  صلًٌ يي 
كقد  ".خلق هللا الرتبة يـو السبت"فيو:  كما  ،ا غلطه ؼ أنٌ رً ففيو ألفاظ عي  ،مسلمه 

ى  ى صلٌ   النيبٌ  كفيو أفٌ  ،ىذا من كبلـ كعب كأفٌ  ،ىذا غلطه  أفٌ  البخارمٌ  بٌنَّ
 الكسوؼ إاٌل  صلًٌ م يي ػو لالصواب: أنٌ ك  ،ركعة يف كلٌ  ،الكسوؼ بثبلث ركعات

. كىذا من كىذا غلطه  ،حبيبة ج أبـٌ أاب سفياف سألو التزك   كفيو أفٌ  ،ة كاحدةمرٌ 
 . (ُ)«ى: علم "علل اٜنديث"سمٌ يي  ،فنوف العلم ابٜنديث أجلٌ 

قاؿ فيو:  ،ككقع يف بعض طرؽ البخارٌم غلطه »قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 
 ؛"كأٌما النار فيبقى فيها فضل"، كالبخارٌم ركاه يف سائر اٞنواضع على الصواب

ى بى ليػي  إذا كقع من بعض الركاة  ،غلط ىذا الراكم، كما جرت عادتو ّنثل ذلك ٌنًٌ
كقع  م هبا الصواب، كما علمتي على اليت يي  ،يف لفظ، ذكر ألفاظ سائر الركاة غلطه 

ى  ،فيو غلطه  فإنٌو كقع يف صحيحو عٌدة  ،فيو الصواب، ِنبلؼ مسلم إاٌل كقد بٌنَّ
 . (ِ)«ٌفاظ على مسلممن اٜني  أحاديث غلط، أنكرىا ٗناعةه 

 :منها، ابلقرائن أنواع محتفٌ ػخرب الػكال»كقاؿ ابن حجر العسقبليٌن: 
ت بو قرائن، و احتفٌ م يبلغ التواتر، فإنٌ ػا لأخرجو الشيخاف يف صحيحيهما، ٣نٌ  ما

ي كتلقٌ ، مهما يف ٕنييز الصحيح على غًن٨ناكتقد  ، يف ىذا الشأفجبللتهما  منها
 د كثرةي كحده أقول يف إفادة العلم من ٠نرٌ العلماء لكتابيهما ابلقبوؿ، كىذا التلقٌ 

ا ٣نٌ  ،اظفٌ من اٜني  م ينتقده أحده ػّنا ل ىذا ٫نتصٌ   أفٌ إاٌل ؛ الطرؽ القاصرة عن التواتر

                                                           
 .ْْ-ّْ/ُٖ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .  َُِ-َُُ/ٓ( منهاج السٌنة النبويٌة: ِ)
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ا كقع يف الكتابٌن، حيث ٣نٌ  ،بٌن مدلوليو التخاليفم يقع ػكّنا ل، يف الكتابٌن
 ،من غًن ترجيح ،فيد اٞنتناقضاف العلم بصدقهماترجيح؛ الستحالة أف يي  ال

  .(ُ)«توعلى تسليم صحٌ  فاإلٗناع حاصله  ،ألحد٨نا على اآلخر، كما عدا ذلك
اإلسناد إذا كاف  ل؛ ألفٌ شكً قاؿ شيخ اإلسبلـ: كىو مي »كقاؿ السيوطٌي: 

إذا انتفى    ضابطٌن، فقد انتفت عنو العلل الظاىرة. مثٌ هم عدكالن و كلٌ  كركاتصبلن متٌ 
ٞنن ىو  - د ٢نالفة أحد ركاتوتو؟ فمجرٌ  فما اٞنانع من اٜنكم بصحٌ كونو معلوالن 

ال يستلـز الضعف، بل يكوف من ابب صحيح  - اأك أكثر عددن ، أكثق منو
اشرتاط نفي الشذكذ ة اٜنديث مع ذلك عن أحد من أئمٌ  ركى قاؿ: كدل يي  .كأصحٌ 
فاهتم تقدًن بعض ذلك على بعض ا اٞنوجود من تصرٌ ابٞنخالفة. كإ٧نٌ   عنواٞنعربَّ 

ما ة. كأمثلة ذلك موجودة يف الصحيحٌن كغًن٨نا، فمن ذلك أنٌ يف الصحٌ 
ؽ، كفيها اختبلؼ كثًن يف مقدار الثمن، كيف ري ة ٗنل جابر من طي أخرجا قصٌ 

ؽ اليت فيها االشرتاط على غًنىا، مع ري الط   ح البخارمٌ اشرتاط ركوبو، كقد رجٌ 
ة مع ٔنر٩نو ما ٫نالف ذلك، كمن ا كوف الثمن أكقيٌ ح أيضن ٔنريج األمرين، كرجٌ 

يف  ،عن عركة عن عائشة ا أخرج فيو حديث مالك عن الزىرمٌ مسلمن  ذلك أفٌ 
كمعمر كيونس   ة أصحاب الزىرمٌ االضطجاع قبل ركعيت الفجر، كقد خالفو عامٌ 

، كابن أب ذئب كشعيب، كغًنىم عن الزىرمٌ  ن اٜنارث كاألكزاعيٌ كعمرك ب
اظ من اٜنفٌ  ح ٗنعه فذكركا االضطجاع بعد ركعيت الفجر قبل صبلة الصبح، كرجٌ 

الصحيح عن إخراج  ر أصحابمالك، كمع ذلك فلم يتأخٌ  ركايتهم على ركاية
ى سمٌ ف يي قاؿ: فإف قيل: يلـز أ مثٌ  حديث مالك يف كتبهم. كأمثلة ذلك كثًنة.

صحيح  قلت: ال مانع من ذلك، ليس كلٌ  ،ل بوعمى كال يي  ،ااٜنديث صحيحن 

                                                           
 .ُٔ-ٗٓ( نزىة النظر: ُ)
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اٞنخالف اٞنرجوح  فٌ أقاؿ: كعلى تقدير التسليم  .ل بو، بدليل اٞننسوخعمى يي 
 - ةيف اٜنكم للحديث ابلصحٌ  -ا ا؛ ففي جعل انتفائو شرطن ى صحيحن سمٌ يي  ال

م يظهر ػة ما لللحديث ابلصحٌ  كم حي الن جدت الشركط اٞنذكورة أكٌ نظر، بل إذا كي 
 مأخوذ األصل عدـ الشذكذ، ككوف ذلك أصبلن  ا؛ ألفٌ فيو شذكذن  بعد ذلك أفٌ 

و حفظ ما من عدالة الراكم كضبطو، فإذا ثبت عدالتو كضبطو كاف األصل أنٌ 
  .(ُ)« خبلفو يتبٌٌن ركل حٌَّت 

يف كثًنة،   -اليت ال يػيمكن الػجمع بينها  -كأمثلة الػمتوف الػمتخالفة 
 الصحيحٌن، كىي عمومنا على ضربٌن:

، فإف صٌححنا متننا منها، كاف ما يينسىب صدكريه إلػى النبػٌي  -الضرب األّول
 -بصفتو النبويٌة  - ذلك تضعيفنا ًلما خالفو، من الػمتوف، ألٌف كبلـ النبػٌي 

 ييناقض بعضيو بعضنا. ال
 أحاديثو بٌن -هللا  ُنمد - تعارض ال: نقوؿ ك٥نن»قاؿ ابن القٌيم: 

 من ليس الػحديثٌن أحد يكوف أف فإٌما التعارض، كقع فإذا. الصحيحة
 أك يغلط؛ فالثقة ثبتنا، ثقة كونو مع الركاة، بعض فيو غلط كقد ، كبلمو
يكوف  أك النسخ، يقبل مػٌما كاف إذا لآلخر، انسخنا الػحديثٌن أحد يكوف

 ىذه من كجو من بدٌ  فبل ، كبلمو نفس يف ال السامع، فهم يف التعاريض
 ليس كجو، كلٌ  من متناقضاف، صر٪ناف صحيحاف حديثاف كأٌما .الثبلثة الوجوه
، ييوجىد ال فهذا لآلخر، انسخنا أحد٨نا  كبلـ يف ييوجىد أف هللا كمعاذ أصبلن
 من كاآلفة الػحٌق. إاٌل  شفتيو، بٌن من يػخرج، ال الذم الػمصدكؽ، الصادؽ

 يف القصور من أك كمعلولو، صحيحو، بٌن كالتمييز الػمنقوؿ، معرفة التقصًن فػي

                                                           
 .ِٗ-ِٖ/ُ( تدريب الراكم: ُ)
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 ىهنا كمن معنا، منهما أك بو، عناه ما غًن على كبلمو، ، كحػمل مراده فهم
 .(ُ)«التوفيق... كاب كقع، ما كالفساد االختبلؼ من كقع

 ظنٌ  إذل ابلنسبة يقع إ٧ٌنا األخبار تعاريض أفٌ  اعلم»كقاؿ التاج السبكٌي: 
 بٌن األمر نفس يف التعارض كأٌما الركاة. بسبب خلل؛ من ٪نصل ّنا أك اجملتهد،
، ، فهو النيبٌ  عن صدكر٨نا صحٌ  حديثٌن  كألجل ذلك يقع؛ أف هللا معاذ أمره

  هللا رسوؿ عن ريكم أنٌو أعرؼ : ال خيزى٬نة بن بكر أبو اإلماـ قاؿ
 حٌَّت  بو؛ فليأتً  عنده، كاف فمن متضاٌدين؛ صحيحٌن إبسنادين حديثاف،

 .(ِ)«بينهما أؤٌلف
خالف ػما ي  ة رسوؿ هللاي سنٌ ػجوز أف يرد فػكال ي»از: ػقاؿ ابن بك 

ض، ػاقػنػتػبلـ هللا ال يػػك  إفٌ ػا، فدن ػػػػأب ،ةػػحػيػحػث الصػػاديػكاألح ،مػػريػالك القرآف
كتوافقو،  ،قوبل تصدٌ  ،خالف القرآفػة ال تكذلك، كالسنٌ ،   هللا رسوؿ بلـػػػكك

ناقض ة ما يي فبل ٩نوز أف يرد يف السنٌ ... ل فيومً ػجح ما أي كتوضٌ  ،على معناه كتدؿٌ 
مكذكبة، ػلة، كاألحاديث المضلًٌ ػها اٞنؤمن، كاحذر من الشبهات الو أيٌ ذلك، فتنبٌ 

 .(ّ)«كاألفكار اٞنسمومة ،كاآلراء الفاسدة
ا، فليس ض أبدن ة ليس بينهما تعاري الكتاب كالسنٌ  إفٌ »قاؿ ابن عثيمٌن: ك 

،  ة الصحيحة عن رسوؿ هللاا، كليس يف السنٌ يف القرآف ما يناقض بعضو بعضن 
ا؛ يناقض الواقع أبدن  ة ماي السنٌ ػكال ف ،ي القرآفػا، كليس فما يناقض بعضو بعضن 

، كإذا حقٌ ػي الػمكن التناقض فػ، كال يي ة حقٌ ، كالكتاب كالسنٌ الواقع كاقع حقٌ  ألفٌ 

                                                           
 .َُٓ-ُْٗ/ْ( زاد اٞنعاد: ُ)
 .ُِٕٓ/ٕ( اإلهباج يف شرح اٞننهاج: ِ)
 .ِٓٗ/ُفتاكل كمقاالت متنٌوعة: ( ٠نموع ّ)
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قاؿ هللا تعاذل: ﴿أىفىبلى  .رةػت عنك إشكاالت كثيحلٌ ػان ،ةىذه القاعد فهمتى 
فنا كىًثًننا﴾ بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىًٍنً اَّللًَّ لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلى يػىتىدى

فإذا  . (ُ)
 .(ِ)«...ال ٬نكن أف تتناقض  فأحاديث النيبٌ  ،كاف األمر كذلك

، من الصحابة كالتابعٌن، ما يينسىب صدكريه إذل غًن النيٌب  -الضرب الثانـي
 كىذا ال ٬نتنع فيو صٌحة صدكر كٌل منت، ٣ٌنن نيًسب إليو. 

بصٌحة مطابقتو  -لكٌن التخالف بينها يعين أٌف اٜنكم على أحدىا 
ييوًجب انتفاء كصف صٌحة الػمطابقة عن اٞنتوف اٞنخالًفة، كإف كيًصفت  -للواقع 

 دكر.بصٌحة الص
كمن أبرز أمثلة ىذا الضرب: ركاايت الصحيحٌن اٞنتخالفة، يف بياف عيمير  
 ، عند كفاتو:النيٌب 

ى   النَّيبَّ  أىفَّ » :عن عائشةركل البخارٌم  -أ ثو  اٍبني  كىىيوى  تػيوييٌفً   .(ّ)«كىًستًٌٌنى  ثىبلى
 فىمىكىثى  سىنىةن، أًلىٍربىًعٌنى   اَّللًَّ  رىسيوؿي  بيًعثى »اس: عن ابن عبٌ ركل البخارٌم  -ب

ثى  ّنىكَّةى   كىمىاتى  ًسًنٌنى، عىٍشرى  فػىهىاجىرى  اًبٟنًٍٍجرىًة، أيًمرى  مثيَّ  إًلىٍيًو، ييوحىى سىنىةن، عىٍشرىةى  ثىبلى
ثو  اٍبني  كىىيوى   . (ْ)«كىًستًٌٌنى  ثىبلى
 اًبلطَّوًيلً  لىٍيسى   اَّللًَّ  رىسيوؿي  كىافى : »عن أنس بن مالكركل البخارٌم  -ج

ًق، اًبأٍلىبٍػيىضً  كىلىٍيسى  اًبٍلقىًصًًن، كىالى  اٍلبىاًئًن، ، كىلىٍيسى  اأٍلىٍمهى  اًبٛنٍىٍعدً  كىلىٍيسى  اًبآٍلدىـً
ـى  سىنىةن، أىٍربىًعٌنى  رىٍأسً  عىلىى اَّللَّي  بػىعىثىوي  اًبلسٍَّبًط، كىالى  اٍلقىطىًط،  ًسًنٌنى، عىٍشرى  ّنىكَّةى  فىأىقىا

                                                           
 .ِٖالنساء:  (ُ)
 .ّٓ-ِٓ/ُ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاحل العثيمٌن: ِ)
 .ّّّْ، رقم ََُّ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)
 .ّٖٗٔ، رقم ُُْٕ-ُُْٔ/ّ( صحيح البخارٌم: ْ)
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ًدينىةً   كىًٜنٍيىًتوً  رىٍأًسوً  يف  كىلىٍيسى  سىنىةن، ًستًٌٌنى  رىٍأسً  عىلىى اَّللَّي  كىتػىوىفَّاهي  ًسًنٌنى، عىٍشرى  كىاًبٍلمى
 . (ُ)«بػىٍيضىاءى  شىعىرىةن  ًعٍشريكفى 

ى،  اَّللًَّ  رىسيوؿى  أىفَّ » :عن عائشةركل مسلم  -د ثو  اٍبني  كىىيوى  تػيوييٌفً  كىًستًٌٌنى  ثىبلى
 . (ِ)«سىنىةن 
ثى  ّنىكَّةى  مىكىثى   اَّللًَّ  رىسيوؿى  أىفَّ : »اسابن عبٌ عن ركل مسلم  -ه  عىٍشرىةى، ثىبلى

ى  ثو  اٍبني  كىىيوى  كىتػيوييٌفً   .(ّ)«كىًستًٌٌنى  ثىبلى
ى،  اَّللًَّ  رىسيوؿى  أىفَّ : »اسعن ابن عبٌ ركل مسلم  -و  ٙنىٍسو  اٍبني  كىىيوى  تػيوييٌفً

  .(ْ)«كىًستًٌٌنى 
ثو  اٍبني  كىىيوى   اَّللًَّ  رىسيوؿي  قيًبضى »عن أنس بن مالك: ركل مسلم  -ز  ثىبلى

ثو  اٍبني  كىىيوى  بىٍكرو  كىأىبيو كىًستًٌٌنى، ثو  اٍبني  كىىيوى  كىعيمىري  كىًستًٌٌنى، ثىبلى  .(ٓ)«كىًستًٌٌنى  ثىبلى
 اٍلبىاًئًن، اًبلطَّوًيلً  لىٍيسى   اَّللًَّ  رىسيوؿي  كىافى : »عن أنس بن مالكركل مسلم  -ح
، كىالى  اأٍلىٍمهىًق، اًبأٍلىبٍػيىضً  كىلىٍيسى  اًبٍلقىًصًًن، كىالى   اٍلقىطىًط، اًبٛنٍىٍعدً  كىالى  اًبآٍلدىـً
ـى  سىنىةن، أىٍربىًعٌنى  رىٍأسً  عىلىى اَّللَّي  بػىعىثىوي  اًبلسًَّبًط، كىالى   كىاًبٍلمىًدينىةً  ًسًنٌنى، عىٍشرى  ّنىكَّةى  فىأىقىا

 ًعٍشريكفى  كىًٜنٍيىًتوً  رىٍأًسوً  يف  كىلىٍيسى  سىنىةن، ًستًٌٌنى  رىٍأسً  عىلىى اَّللَّي  كىتػىوىفَّاهي  ًسًنٌنى، عىٍشرى 
  .(ٔ)«بػىٍيضىاءى  شىٍعرىةن 

                                                           
 .َٔٓٓ، رقم ُُِِ-َُِِ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)
 .ُُٓ/ِّْٗ، رقم ُِٖٓ/ْ( صحيح مسلم: ِ)
 .ُُٕ/ُِّٓ، رقم ُِٖٔ/ْ( صحيح مسلم: ّ)
 .ُِِ/ِّّٓ، رقم ُِٕٖ/ْ( صحيح مسلم: ْ)
 .ُُْ/ِّْٖ، رقم ُِٖٓ/ْ( صحيح مسلم: ٓ)
 .ُُّ/ِّْٕ، رقم ُِْٖ/ْ( صحيح مسلم: ٔ)
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، عند كفاتو. ىذه أبرز الركاايت الػمتخالفة، فػي تػحديد عيمير النيٌب  
كالتخالف فيها ال ٬نيكن رفعو ابٛنمع بٌن الركاايت؛ فإٌف العقل الصريح يستلـز 

الواقع التار٫نٌي؛ ألٌف اإلنساف إذا تويٌف، فإٌف لو عيميرنا اٜنكم على بعضها، ّنخالفة 
ا، ال أكثر، كىذه حقيقة عقلٌية، ال ٫نتلف فيها اثناف.  كاحدن

فإف حكمنا ابلصٌحة اٞنطابقٌية لركاية )تويٌف كىو ابن سٌتٌن(، فقد حكمنا  
نتفاء ابنتفاء الصٌحة اٞنطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن ثبلث كسٌتٌن(، ككذلك ا

 الصٌحة اٞنطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن ٙنس كسٌتٌن(.
كإذا حكمنا ابلصٌحة اٞنطابقٌية لركاية )تويٌف كىو ابن ثبلث كسٌتٌن(، فقد  

حكمنا ابنتفاء الصٌحة اٞنطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن سٌتٌن(، ككذلك انتفاء 
 سٌتٌن(.الصٌحة اٞنطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن ٙنس ك 

كإف حكمنا ابلصٌحة اٞنطابقٌية لركاية )تويٌف كىو ابن ٙنس كسٌتٌن(، فقد  
حكمنا ابنتفاء الصٌحة اٞنطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن سٌتٌن(، ككذلك انتفاء 

 الصٌحة اٞنطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن ثبلث كسٌتٌن(.
 توفٌػي،  أنٌو ػػا:إحداى ركاايت، ثبلث الباب فػي ذكر»قاؿ النوكٌم: 

 كىي كسٌتوف؛ ثبلث كالثالثة: كسٌتوف، خػمس كالثانية: سنة، سٌتٌن ابن كىػػو
.  عٌباس كابن كأنس، عائشة، ركاية من ىنا، مسلم ركاه كأشهرىا، أصٌحها،

 فركاية عليو. الباقي كأتٌكلوا كسٌتوف، ثبلث أصٌحها: أفٌ  العلماء على كاتٌفق
 أيضنا، متأكَّلة اٝنمس كركاية الكسر؛ كتيرًؾ العقود، على فيها اقتيًصر سٌتٌن،
 كسٌتوف"، "ٙنس قولو: عٌباس ابن على عركة، أنكر كقد اشتباه. فيها كحصل
 بػخبلؼ صحبتيو، كثيرت كال النبٌوة، أٌكؿ ييدرًؾ لػم كأنٌو الغلط، إذل كنسبو

قبل  ،ةكّنكٌ  ،عشر سنٌن :بعد اٟنجرة ،أقاـ ابٞندينة و فقوا أنٌ كاتٌ الباقيػن. 
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 (ُ)كقيل ،بعد النبوة ،ةّنكٌ  ،ا اٝنبلؼ يف قدر إقامتوكإ٧نٌ  ،أربعٌن سنة :ةالنبوٌ 
 .(ِ)«ٌن كستٌ ثبلاثن  :فيكوف عمره ،ا ثبلث عشرةكالصحيح أنٌ  ،اٟنجرة

 التصحيح الجتهادّي ل يستلزم التصحيح التّفاقّي: -خامًسا
االجتهاد، كالتقليد. كسيلتاف اثنتاف:  -عمومنا  -لتصحيح أٌم حديث  

حٌن يعتمد على كسيلة االجتهاد، فيصٌحح اٜنديث؛ كقد ٩نتهد  فأٌكؿ الػمصحًٌ
بعده آخركف، فيصٌححوف اٜنديث نفسو، ابجتهادىم، مٌث أيِت من يعتمد على 

ا. ا، ال ٠نتهدن  تصحيح اجملتهدين، فيصٌحح اٜنديث نفسو، فيكوف مقلًٌدن
يف تصحيحي ىذا   يقوؿ: إينٌ قائبلن  كلعلٌ »: بن طاىر اٞنقدسيٌ قاؿ ا

كليس   ،ما أخرجاهألنٌ  ؛كمسلم د للبخارمٌ مقلًٌ : من ىذا الطريق ،اٜنديث
من الوجو الذم  ،حتو صحٌ كلكيٌن  ،دمنزلة من نقلٌ ػما بعلى أنٌ  ،كذلك

 .(ّ)«...حاهصحٌ 
كاالجتهاد يكوف ابلنظر يف سند اٜنديث، أك أسانيده، كالنظر يف متنو؛ 

من اجتماع شركط اٜنديث، أم: التحق ق من سبعة شركط: ليتحٌقق اجملتهد، 
اٌتصاؿ السند، كعدالة الركاة، كضبط الركاة، كسبلمة السند من الشذكذ، 

 كسبلمة السند من العٌلة، كسبلمة اٞننت من الشذكذ، كسبلمة اٞننت من العٌلة.
ا كبًننا،  ح جهدن ا، يقتضي أف يبذؿ اٞنصحًٌ كىذا التحق ق عمل صعب جدًّ

ل إصدار حكمو، على اٜنديث؛ فعليو مراجعة أقواؿ أئٌمة اٛنرح كالتعديل، قب
كاٞنقابلة بينها، عند االختبلؼ؛ كعليو مراجعة اتريخ الركاة، ٞنعرفة أٚنائهم، 

                                                           
 كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )كقبل( ابلباء.( ُ)
 .ٗٗ/ُٓ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 . ِٔ( مسألة التسمية: ّ)
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ككناىم، كألقاهبم، كمواليدىم، كبلدانم، كشيوخهم، كتبلميذىم، كغًن ذلك من 
 التفصيبلت الػمهٌمة.

د اٜنديث، كتتب عها، كاٞنقابلة بينها؛ ٞنعرفة كعليو أيضنا مراجعة أساني
 االٌتصاؿ كاالنقطاع فيها، كالوقف كالرفع، ك٥نو ذلك من األمور.

كعليو أف يبحث يف منت اٜنديث؛ ليطمئٌن إذل سبلمتو من الشذكذ، كإذل 
سبلمتو من العٌلة؛ كال يكوف ذلك البحث ابلنظرة العجلى، كإ٧ٌنا يكوف ابلتأيٌن 

 تدب ر كاالستذكار كاالستحضار كاٞنقابلة كاٞنوازنة. كالتفك ر كال
كلذلك ليس غريبنا أف ٫نتلف اٞنؤٌلفوف يف تصحيح األحاديث، كإف 
ا، كاالختبلؼ  سلكوا طريق االجتهاد؛ ألٌف أدكات االجتهاد كعناصره كثًنة جدًّ

 .من ٫نالفو يف التصحيح فيها كاقع كثًننا، كلذلك لن يعدـ اجملتهد
بٌن التصحيح االجتهادٌم، كالتصحيح االتٌفاقٌي، ففي األٌكؿ  كالفرؽ كبًن 

حٌن، بعضهم ٩نتهد، فيصٌحح  يكوف مصدر التصحيح آحادنا من اٞنصحًٌ
ا؛ فإف كافقهم بعد ذلك سائر اٞنؤٌلفٌن،  اٜنديث، كبعضهم يصٌححو، تقليدن

ا؛ فلم ٫نالفوىم يف التصحيح، كلػم يينًكركا ما صٌححوه،   كاف اجتهادنا، أك تقليدن
 ذلك ىو التصحيح االتٌفاقٌي.

كليست كٌل أحاديث الصحيحٌن مصحَّحة، ابلتصحيح االتٌفاقٌي، فقد  
صٌحة  -قد٬ننا، كحديثنا، من أىل اٜنديث، كمن غًنىم  -أنكر بعض اٞنؤٌلفٌن 

بعض أحاديث الصحيحٌن؛ كلذلك يكوف تصحيح ما اختيلف فيو من قبيل 
 التصحيح االتٌفاقٌي.التصحيح االجتهادٌم، ال من قبيل 

 يعتقد من لئبٌل  ؛ىذه اٜنكاية ا أدخلتي كإ٧نٌ »قاؿ أبو الوليد الباجٌي: 
 بل قد تصحٌ  .ما ليس يف الصحيحٌن ليس بصحيح ٪نسن ىذا الباب أفٌ  ال

ج الشيخ كلذلك قد خرٌ  ؛كمسلم ي صحيحي البخارمٌ ػأحاديث ليست ف
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من الصحيح  ،كتاب اإللزامات  يف هركمٌ ػال كالشيخ أبو ذرٌ  حسن الدارقطينٌ ػال أبو
كأخرج ذلك  ،جد يف الكتابٌن ما فيو الوىمو قد كي ككما أنٌ  .ما ألزما٨نا إخراجو

 من كاف ، فمنا ذلك ُنسب االجتهادكإ٧نٌ  .كٗنعو يف جزء ،اٜنسن الشيخ أبو
 كسقمو، اٜنديث، صٌحة يف ينظر أف لزمو الشأف، هبذا كالعلم االجتهاد أىل
 صٌحتو، اٌدعيا فيما تقليد٨نا لزمو حالو، تلك يكن لػم كمن نظرا. ما ّنثل

رجاه لػم فيما كالتوٌقف  اعتقد أحاديث البخارمٌ  كقد أخرج الصحيح. يف ٫ني
 اعتقد أحاديث مسلم كأخرج ذلك. غًن فيها اعتقد لػٌما مسلم؛ تركها صٌحتها،
 األمر أفٌ  على يدؿٌ  كىو معتقده، غًن فيها اعتقد لػٌما البخارٌم، تركها صٌحتها،

 .(ُ)«ىم ما كقليل الشأف، هبذا العلم أىل من كاف ٣ٌنن االجتهاد، طريقو
ركل يف الذم يي  ،كاٞنقصود ىنا التمثيل ابٜنديث»كقاؿ ابن تيمٌية: 

 ،كاترة اٞنرجوح ،و قد يكوف الراجح اترةكأنٌ  ،كينازع فيو بعض العلماء ،الصحيح
يف  ،كموارد االجتهاد  ،يف تصحيح اٜنديث ،كمثل ىذا من موارد االجتهاد

يف  ،فق عليو العلماءفهو مثل ما اتٌ  ،توفق العلماء على صحٌ ا ما اتٌ كأمٌ  .األحكاـ
كٗنهور متوف الصحيح من ىذا  ،ا صدقن كىذا ال يكوف إاٌل  ،األحكاـ
 .(ِ)«الضرب

 تقد٬نو، يستلـز ال البخارمٌ  يف معارضو ككوف»اٜننفٌي:  ابن اٟنماـكقاؿ 
 أصحٌ  قاؿ: من كقوؿ خارج، من الرتجيح ييطلىب بل الصٌحة، يف اشرتاكهما بعد

 مسلم، بو انفرد ما مثٌ  البخارٌم، بو انفرد مٌث ما -الصحيحٌن  يف ما األحاديث

                                                           
 .َُّ/ُ( التعديل كالتجريح: ُ)
األفكار:  كتوضيح، ٕٔ-ٕٓإرشاد النٌقاد:  ، كانظر:ُٔ/ُٖ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
ُ/َّٗ-َُّ. 
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 -أحد٨نا  شرط على اشتمل ما مثٌ  غًن٨نا، من شرطهما، على اشتمل ما مثٌ 
 الشركط على ركاهتما الشتماؿ إاٌل  ليس األصٌحٌية إذ فيو، التقليد ٩نوز ال ٓنك مه،

 الكتابٌن، غًن يف حديث، ركاة يف الشركط تلك كجود فيرض فإذا اعترباىا، اليت
 أحد٨نا أك حكمهما مثٌ  التحك م؛ عٌن الكتابٌن يف ما أبصٌحٌية اٜنكم يكوف أفبل
 فيجوز الواقع، ّنطابقة فيو ييقطىع ٣نٌا ليس الشركط تلك ٠نتمع اٞنعٌٌن  الراكم أبفٌ 

م يسلم من غوائل ػن لكقد أخرج مسلم عن كثًن يف كتابو ٣نٌ  .خبلفو الواقع كوف
فدار األمر يف الركاة على اجتهاد  ؛م فيهملًٌ كي ٗناعة تي  ككذا يف البخارمٌ  ،اٛنرح

يكوف  :أك ألغاه آخر ،امن اعترب شرطن   أفٌ العلماء فيهم، ككذا يف الشركط حٌَّت 
، (ُ)ا ٞنعارضة اٞنشتملمكافئن  -عنده  ا ليس فيو ذلك الشرط٣نٌ  -ما ركاه اآلخر 

نعم تسكن نفس غًن  قو اآلخر. ككثٌ ف راكاين على ذلك الشرط، ككذا فيمن ضعٌ 
ا اجملتهد يف إذل ما اجتمع عليو األكثر، أمٌ  ،اجملتهد كمن دل ٫نرب أمر الراكم بنفسو

  .(ِ)«... إذل رأم نفسوفبل يرجع إاٌل  ،اعتبار الشرط كعدمو كالذم خرب الراكم
 حديثّي ل يستلزم التصحيح القطعّي:ـالتصحيح ال -سادًسا

اختلف اٞنؤٌلفوف القدامى، يف تصحيح أحاديث اآلحاد، الواردة يف 
 الصحيحٌن، أك يف أحد٨نا، بٌن قائل ابلصٌحة القطعٌية، كقائل ابلصٌحة الظنٌػٌية.

فالقائلوف ابلصٌحة الظنٌػٌية ال يفرٌقوف بٌن أحاديث الصحيحٌن، كسائر  
حاديث اٞنوصوفة ابلصٌحة؛ فليس كٌل حديث موصوؼ ابلصٌحة يكوف األ

 .(ّ)، إاٌل إذا كاف متواترنامقطوعنا بو يف نفس األمر

                                                           
 (.اٞنشتمل وا ٞنعارضمكافئن  ...كألغاه آخر ،امن اعترب شرطن ذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )ك( ُ)
 .ِْٔ/ُ( شرح فتح القدير: ِ)
 .ٗٓ-ٖٓ، كنزىة النظر: َُٔ-َُٓ/ُ، كشرح التبصرة: ِّاٞننهل الركٌم:  ( انظر:ّ)
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كمَّت قالوا: ىذا حديث صحيح، فمعناه: أنٌو اٌتصل »قاؿ ابن الصبلح: 
سنده مع سائر األكصاؼ اٞنذكورة، كليس من شرطو أف يكوف مقطوعنا بو يف 

ما ينفرد بركايتو عدؿ كاحد، كليس من األخبار اليت أٗنعت نفس األمر، إذ منو 
 .(ُ)«األٌمة على تلٌقيها ابلقبوؿ

 ،صل سنده ابلعدكؿ الضابطٌن من غًن شذكذاتٌ  كىو ما»كقاؿ النوكٌم: 
  .(ِ)«و مقطوع بوال أنٌ  ،فهذا معناه ،صحيح :كإذا قيل .ةكال علٌ 

أك  ،ةالصحٌ ك  ،كاٜنكم على اٜنديث ابلوضع ،ىذا»كقاؿ العجلويٌن: 
 أك غًنه، ال ابعتبار ،ابعتبار اإلسناد ،ثٌنا ىو ُنسب الظاىر للمحدٌ غًن٨نا، إ٧نٌ 

 - ثابعتبار نظر ادٌ  - الصحيح مثبلن  ٛنواز أف يكوف ؛نفس األمر كالقطع
كلو ٞنا يف الصحيحٌن على  ،يف نفس األمر، كابلعكس ،اا أك ضعيفن موضوعن 

تو يف ألفيٌ  ،ا أشار إذل ذلك اٜنافظ العراقيٌ كم  ،الصحيح، خبلفنا البن الصبلح
 بقولو:

 لدػػػػػػػػكل ،اػػنًّ ػظ :لػػػػػػكقي ،وػػػػػػػػػػذا لكػػػػػػ  داسنً ما قد أي لً  ةو بصحٌ  عٍ كاقطى 
 كمكيف الصحيح بعض شيء قد ري   وكمػػزاه النػػػػػد عػقيهم قحقًٌ ػي م

كمع كوف اٜنديث  .فاقنااتٌ  النسبة لرسوؿ هللا  نعم اٞنتواتر مطلقنا قطعيٌ 
ب عليو اٜنكم كيرتتٌ  ،ثٌنل ّنقتضى ما يثبت عند ادٌ عمى فيي  ،٪نتمل ذلك

 .(ّ)«اٞنستفاد منو للمستنبطٌن الشرعيٌ 
كابن الصبلح كاحد من أشهر اٞنؤٌلفٌن القدامى، الذين يركف أٌف أغلب 

                                                           
 .َٖ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ُ)
 .ِٓ( التقريب كالتيسًن: ِ)
 .َُ-ٗ/ُ( كشف اٝنفاء: ّ)
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ؿ كىو األكٌ »أحاديث الصحيحٌن مقطوع بصٌحتها، كذلك كاضح يف قولو: 
 ،طلقوف ذلكيي  و"،فق عليصحيح متٌ "ا: الذم يقوؿ فيو أىل اٜنديث كثًنن 

ة عليو فاؽ األمٌ اتٌ  ة عليو، لكنٌ فاؽ األمٌ كمسلم، ال اتٌ  فاؽ البخارمٌ كيعنوف بو اتٌ 
 فقا عليو ابلقبوؿ.ي ما اتٌ ة على تلقٌ فاؽ األمٌ من ذلك، كحاصل معو؛ التٌ  الزـه 

ا لقوؿ كاقع بو، خبلفن  النظرمٌ  اليقيينٌ  تو، كالعلمكىذا القسم ٗنيعو مقطوع بصحٌ 
ة ابلقبوؿ؛ تو األمٌ ا تلقٌ ، كإ٧نٌ  الظنٌ فيد يف أصلو إاٌل و ال يي ا أبنٌ من نفى ذلك، ١نتجًّ 

طئ. كقد كنت أميل إذل ىذا، قد ٫ني  ، كالظنٌ و ٩نب عليهم العمل ابلظنٌ ألنٌ 
 ظنٌ  الصحيح؛ ألفٌ  ىو الن اٞنذىب الذم اخرتانه أكٌ  ابف رل أفٌ  مثٌ  ،كأحسبو قوايًّ 

، إة يف إٗناعها معصومة من اٝنططئ، كاألمٌ ال ٫ني  إىو معصـو من اٝنط من
ا هبا، كأكثر إٗناعات ة مقطوعن كٟنذا كاف اإلٗناع اٞنبتىن على االجتهاد حجٌ 

ما انفرد بو  كىذه نكتة نفيسة انفعة، كمن فوائدىا: القوؿ أبفٌ  العلماء كذلك.
كاحد من   ة كلٌ ي األمٌ تو؛ لتلقٌ ع بصحٌ قطى يل ما يي أك مسلم مندرج يف قب البخارمٌ 

فيما سبق، سول  ،لناه من حاٟنماعلى الوجو الذم فصٌ  ،كتابيهما ابلقبوؿ
كغًنه،  كالدارقطينٌ   ،اظفٌ م عليها بعض أىل النقد من اٜني تكلٌ ، أحرؼ يسًنة

 .(ُ)«كىي معركفة عند أىل ىذا الشأف
كثًن من اٞنؤٌلفٌن القدامى، كما ذىب إليو ابن الصبلح قد كافقو عليو  

 كمع ذلك، فقد خالفو يف رأيو ىذا كثًنكف.
خرب الواحد ال ييفيد العلم، خبلفنا لبعض أصحاب »قاؿ ابن بػىٍرىاف: 

اٜنديث؛ فإٌنم زعموا أٌف ما ركاه مسلم كالبخارٌم مقطوع بصٌحتو. كعمدتنا: إٌف 
ر اٞنتواترة؛ كألٌف العلم لو حصل بذلك، ٜنصل لكاٌفة الناس، كالعلم ابألخبا

                                                           
 .ٕٗ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ُ)
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البخارٌم ليس معصومنا عن اٝنطإ، فبل نقطع بقولو؛ ألٌف أىل اٜنديث كأىل 
العلم غٌلطوا مسلمنا كالبخارٌم، كثٌبتوا أكىامهما، كلو كاف قوٟنما مقطوعنا بو، 
الستحاؿ عليهما ذلك؛ كألٌف الركاية كالشهادة، كال خبلؼ أٌف شهادة البخارٌم 

ا، كلو انفرد الواحد منهم ابلشهادة، دل يثبت اٜنٌق بو، يقطع بصٌحتهم كمسلم ال
فدٌؿ على أٌف قولو ليس مقطوعنا بو، كإف أبدكا يف ذلك منعنا، كاف خبلؼ 

ما كانوا يقضوف إبثبات اٜنقوؽ  إٗناع الصحابة؛ فإٌف أصحاب رسوؿ هللا 
ين إاٌل بشهادة شاىدين. كال عمدة للخصم إاٌل أٌف األٌمة أٗنعت على تلٌقي ىذ

الكتابٌن ابلقبوؿ، كاتٌفقوا على العمل هبما. كىذا ال يدٌؿ على أٌنما مقطوع 
بصٌحتهما. فإٌف األٌمة إنٌػما عملت بػهما؛ العتقادىا األمانة كالثقة، يف الركاية، 

 .(ُ)«ييوجب العمل بو، كاف مقطوعنا بصٌحتو كليس كٌل ما
كمسلم،  البخارمٌ  فق عليوالصحيح أقساـ: أعبلىا ما اتٌ »كقاؿ النوكٌم: 

 ، مثٌ على شرط البخارمٌ  على شرطهما، مثٌ  مسلم، مثٌ  ، مثٌ ما انفرد بو البخارمٌ  مثٌ 
، توأك على صحٌ  ،ق عليوفى كإذا قالوا صحيح متػٌ  .صحيح عند غًن٨نا مسلم، مثٌ 

فهو مقطوع  ،ما ركايه أك أحد٨نا كذكر الشيخ أفٌ  .فاؽ الشيخٌنفمرادىم اتٌ 
فيد فقالوا: يي  ؛قوف كاألكثركفكخالفو اقًٌ  ؛حاصل فيو كالعلم القطعيٌ  ،توبصحٌ 
  .(ِ)«م يتواترػما ل الظنٌ 

خبلؼ  :يف ىذه اٞنواضع ،كىذا الذم ذكره الشيخ»كقاؿ النوكٌم أيضنا: 
اليت ليست  ،أحاديث الصحيحٌن :م قالوافانٌ  ،كثركفقوف كاألقالو اقًٌ  ما

 ،رعلى ما تقرٌ  فيد الظنٌ ا تي ٧نٌ إكاآلحاد  ،ا آحادفإنٌ  ؛فيد الظنٌ ا تي ٧نٌ إ ،ّنتواترة

                                                           
 .ُْٕ-ُِٕ/ِ( الوصوؿ إذل األصوؿ: ُ)
 .ِٖ( التقريب كالتيسًن: ِ)
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ا أفادان ٧نٌ إة ابلقبوؿ األمٌ  يكتلقٌ  ؛كغًن٨نا يف ذلك، كمسلم فرؽ بٌن البخارمٌ  كال
أخبار اآلحاد اليت يف غًن٨نا  فٌ إف ؛ق عليوفى كىذا متػٌ  ،كجوب العمل ّنا فيهما

 ؛صحيحاففكذا ال ، الظنٌ اٌل إفيد كال تي  ،ت أسانيدىاذا صحٌ إ ،٩نب العمل هبا
تاج ال ٪ني  ،اا يفرتؽ الصحيحاف كغًن٨نا من الكتب يف كوف ما فيهما صحيحن ٧نٌ إك 

 حٌَّت  ،ل بوعمى ال يي  اكما كاف يف غًن٨ن ،ابل ٩نب العمل بو مطلقن  ،إذل النظر فيو
ة على العمل ّنا ٗناع األمٌ إكال يلـز من  ،د فيو شركط الصحيحوجى كتي  ،رنظى يي 

ىاف رٍ بن بػى انكار إ كقد اشتدٌ  . و كبلـ النيبٌ مقطوع أبنٌ و ٗناعهم على أنٌ إفيهما 
 . (ُ)«كابلغ يف تغليطو ،ماـ على من قاؿ ّنا قالو الشيخاإل

 البخارمٌ  عليو اتٌفق ما ٗنيع إفٌ : الصبلح ابن كقاؿ»كقاؿ الزركشٌي: 
 كاٜنقٌ  الكتابٌن. ىذين صٌحة على اتٌفقوا العلماء ألفٌ  بصٌحتو؛ مقطوع كمسلم

 كذلك فيهما، ّنا العمل جواز على إ٧ٌنا كقع االتٌفاؽ إذ كذلك، ليس أنٌو
 القطع؛ يكٌلفنا لػم تعاذل هللا فإفٌ  الصٌحة، مظنوف فيهما ما يكوف أف ينايف ال

 .(ِ)«الظنٌ  إاٌل  تيفد لػم كإف البٌينة، ّنوجب اٜنكم ٩نب كلذلك
 عن الساٞنة كأحاديثهما اٜنديث، كتب أجل   فهما»كقاؿ الصنعايٌن: 

أكثر  فيهما ما إذل العالًػم كنفس للظٌن، ٓنصيبلن  األحاديث أقرب فيها التكٌلم
أنصف، ككاف  إف نفسو، من الناظر ٩نده شيء ىذا غًن٨نا. يف ما سكوانن إذل

 ما منهما ييهضىم كال يستحٌقانو، ما على زايدة ٟنما ييٌدعى ال إ٧ٌنا العلم؛ أىل من
 كما صحيحنا، إاٌل  الكتاب ىذا يف أيخرج "لػم البخارٌم: قوؿ لو. كأٌما أىله  ٨نا

صٌح"؛  ما إاٌل  اٛنامع كتاب يف أدخلت "ما أكثر"، كقولو: الصحيح من تركت

                                                           
 . َِ/ُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ِْٔ/ ْ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ِ)
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 قاؿ نظره. كقد يف الصحيح ٓنٌرل أنٌو نفسو عن إخبار صحيح، كبلـ فهو
 لنا، ظهر فيما صحيح، مرادىم: حديث ىذا اٌدثٌن: قوؿ إفٌ  الدين: زين

اٝنطإ  ٛنواز األمر؛ نفس يف بصٌحتو، مقطوع ال أنٌو اإلسناد، بظاىر عمبلن 
 البخارٌم، على كالنسياف، الػخطأ، فيجوز انتهى. قلت: الثقة، على كالنسياف

 تتب ع بعد إاٌل أنٌو مرجوحنا؛ تػجويزنا كاف كإف بصٌحتو، حكم فيما نفسو،
 ينتهض كتابو،خالفو من الشرائط، فػي   ما كتابو، كإظهار فػي لػما الػحيٌفاظ،
 .(ُ)«االختبار زايدة إذل النظٌار، الفطن العالػم كيقود التجويز،

أك  - كجود اٜنديث يف الصحيحٌن :العاشرة»كقاؿ الصنعايٌن أيضنا: 
ن لوجود الركاية فيهما عمٌ  ؛ابٞنعىن الذم سبق ،تويقضي بصحٌ  ال - أحد٨نا

 ،فاؽركاهتما قد حصل االتٌ  أفٌ  -فقوؿ اٜنافظ ابن حجر  ،و غًن عدؿعرفت أنٌ 
 ٌنت الصحيحة تلقٌ األمٌ  إفٌ " :قولوك  ،نظر ١نلٌ  - ق اللزـكيبطر ، على تعديلهم

 ،(ِ)كأبو طاىر اٞنقدسيٌ  ،سبقو إليو ابن الصبلح ،ىو قوؿك  "،ابلقبوؿ
 :يكإف اختلف ىؤالء يف إفادة ىذا التلقٌ  ،(ّ)اٝنالق عبدبن الرحيم  عبد كأبو
و كأنٌ  ،د بن إبراىيم سبب اٝنبلؼ يف كتبود ١نمٌ السيٌ كبسط . أك الظنٌ  ،العلم

كلنا عليو أنظار ، ؿ الكبلـ يف ذلككطوٌ  ،وعلى اٞنعصـو يف ظنٌ  إجواز اٝنط
 :طرفٌنال يفسؤاؿ االستفسار  بٌد من كأقوؿ: ال (.العقاؿ حلٌ ) :أكدعناىا

ىذا غًن ، ا ابلقبوؿمتهة تلقٌ ة كعامٌ ة من خاصٌ األمٌ  كلٌ   ىل اٞنراد أفٌ  -ؿاألكٌ 

                                                           
 .ُٓٓ-ُْٓ( ٖنرات النظر: ُ)
 ( الصواب: ابن طاىر اٞنقدسٌي.ِ)
 ( الصواب: أبو نصر عبد الرحيم بن عبد اٝنالق.ّ)



67 

على  إاٌل أنٌو ال ٫نفى أٌف ىذه دعول  ،(ُ)نية اجملتهداٞنراد علماء األمٌ  بل مراد،
من الربىاف  ال بدٌ  ،ى الكتابٌن ابلقبوؿو تلقٌ أنٌ  األٌمة فرد من أفراد ٠نتهدم كلٌ 

على  ،نةكإقامة البيٌ   ،عادة ،راتكإقامتو على ىذه الدعول من اٞنتعذٌ  ،عليها
. فهو كاذب ،عاهمن ادٌ  بن حنبل كغًنه أفٌ  ـ أ٘ندالذم جز  ،دعول اإلٗناع

، فكيف من بعده ،قبل عصر أتليف الصحيحٌن ،كإف كاف ىذا يف عصره
من  أفٌ  كالذم يغلب بو الظنٌ  .كتباعد أطراؼ أقطاره ،اكاإلسبلـ ال يزاؿ منتشرن 

 إذ معرفتهما ِنصوصهما ليست ،العلماء اجملتهدين من ال يعرؼ الصحيحٌن
السؤاؿ . دليلهافػي ب طالى يي ك  ،الدعولتيػمنىع جملة ػكابل ،االجتهادي ػف ،اشرطن 
، ىل ي ابلقبوؿالتلقٌ من اٞنراد  ما :على تقدير تسليم الدعول األكذل -الثاين

فيد فهذا ال يي  ؟ما ٟنذين اإلمامٌن اٜنافظٌنكأنٌ  ،ي أصل الكتابٌن كٗنلتهماتلقٌ 
ي أك اٞنراد ابلتلقٌ  ؛فيد اٞنطلوبيي  كال، فيهماإذل مؤلٌ  ،ة نسبتهما اٜنكم بصحٌ إاٌل 

 يتال يى إذ ؛لمطلوبلكىذا ىو اٞنفيد  ،فرد من أفراد أحاديثهما لكلٌ  ،ابلقبوؿ
ابلقبوؿ ىو ما حكم  ىاٞنتلقٌ  فإفٌ  ؛تهمايفاؽ على تعديل ركااالتٌ  اب عليهرتٌ 

يبلقي الذم كىو  ،بن إبراىيم دد ١نمٌ كما رٚنو بذلك السيٌ   ،اتو ظنًّ اٞنعصـو بصحٌ 
إذ ال يكوف ذلك  ؛ؿ لوكمتأكًٌ  ،ة بٌن عامل بوكوف األمٌ ت ماو إنٌ  :ٌنقوؿ األصوليٌ 

 .(ِ)«ٟنم ا صحٌ ٞن إاٌل 
 و مبينٌ أنٌ  :ؿاألكٌ  :كأقوؿ يف ىذا الكبلـ ُنثاف»كقاؿ الصنعايٌن أيضنا: 

ىذه دعول على  منا أفٌ كقد قدٌ  .ة للكتابٌن ابلقبوؿاألمٌ  ي كلٌ على دعول تلقٌ 
كقد  .كغًنىا (،ٖنرات النظر)كما أكضحناه يف   ،كىي غًن صحيحة ،هاة كلٌ األمٌ 

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )اجملتهدكف(.ُ)
 .ُِٓ-ُُٓ( ٖنرات النظر: ِ)
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 سول ،ت ذلك ابلقبوؿة تلقٌ األمٌ  إفٌ  :و قاؿفإنٌ  ؛مامهاػالصبلح بعدـ ت ابن أقرٌ 
 :كدليل العصمة ،ةى األمٌ مسمٌ  خفى أفٌ ػكال ي ،ككفاقو ،خبلفوػب عتدٌ يي  من ال

ة ى األمٌ إخراجو عن مسمٌ ك ، مجتهدػب عتدٌ و ال يي كالقوؿ أبنٌ  ،جتهدػم شامل لكلٌ 
منا كقد قدٌ  .ر دليلػبغي ،اءػػا شػػػاء مػػػن شػػعى م الدٌ كإاٌل  ،حقيقػت ال يقبلو ذك

من حيث  ،نػىل ىو ألصل الكتابي :يعن ىذا التلقٌ  ،االستفسار سؤاؿ
فيد ال يي ك  ،مرادغيػر ؿ األكٌ . من أحاديثهما ،فرد ،فرد أك لكلٌ  ،جملةػال
 ،اسابقن  ،كما أشران إليو  ،فيو الدعول كال يتمٌ  ،مرادػالي ىو ػالثانك  ،مطلوبػال

بعد تسليم الدعول  ،يػالبحث الثان .رىاػي غيػكف (،رػػالنظ مراتػث) يػف رانهكقرٌ 
ا ػػكم  ،ةػػت األدلٌ كعليها دلٌ  ،عن الضبللة، ة معصومةاألمٌ  التحقيق أفٌ  أفٌ  :ىػكلاألي 
 ،كقد أشران إليو .اة ابلدرايةسمٌ مي ػال "،رح الغايةػػش"على  ،ناػػيواشػي حػف ،اهػػقنحقٌ 

 .(ُ)«ي ىذاػكأتِت زايدة ف ،خطأ ليس بضبللةػكال ،اسابقن 
فػػػػػرع: ابن الصبلح، كطائفة، من الػملٌقبٌن أبىػل »كقاؿ اللكنوٌم: 

الػحديث، زعموا أٌف ركاية الشيخيػن، مػحٌمد بن إسػماعيل البخارٌم، كمسلم بن 
الصحيحيػن، تيفيد العلػػم النظرٌم؛ لئلجػماع على أٌف  الػحٌجاج، صاحيب

غًن٨نا، كتلٌقت األٌمة بقبوٟنما، كاإلجػماع قطعٌي. كىذا  للصحيحػيػن مزيٌة، على
، فإٌف من رجع إذل كجدانو، يعلم ابلضركرة أٌف مػجٌرد ركايتهما ال ييوجب  بػهته

فلػػػػو أفػػػػػادت ركايتهمػا علمػنػا،  ريكم فيهما أخػبػػػػػار متناقضة، اليقٌن البٌتة، كقػػػػػد
أم: مػػػا ذىػػب إليو ابن الصبلح،  -فػي الواقػػػػع. كىذا  لػػػػػػـز تػحق ػػق النقيضيػن،

ما قالو الػجمهور، من الفقهاء، كالػمحٌدثٌن؛ ألٌف انعقاد  بػخبلؼ -كأتباعػػو 
 مػمنوع، -خرين آ ثقات مركاٌيت الػمزيٌة، على غيػرىػما، من على -اإلجػماع 

                                                           
 .ُِّ-ُِِ/ُاألفكار: ( توضيح ُ)
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ييفيد ال أنفسهما ما على مزيٌتهما على كاإلجػماع
 شأنػهما، جبللة كألفٌ  ؛(ُ)

ذلك  يستلـز ال -سيلًٌم  كلو - اٞنزيٌة على كاإلٗناع لكتابيهما، األٌمة كتلٌقي
 مركاٌيهتما رجاؿ أفٌ  إاٌل  ليس األٌمة بٌن اٞنتلٌقى اٞنسلَّم القدر فإفٌ  القطع كالعلم،

 الظٌن، إاٌل  ييفيد ال كىذا ركايتهم، لقبوؿ اٛنمهور اشرتطها اليت للشركط، جامعة
 -كسٌلم  كأصحابو كآلو عليو هللا صٌلى - هللا رسوؿ عن اثبتة مركاٌيهتما أفٌ  كأٌما
، عليو إٗناع فبل  ألفٌ  كتابيهما؛ يف ما ٗنيع صٌحة على إٗناع كال كيف، أصبلن

٢نتلىف  البدع أىل ركاية كقبوؿ البدع، أىل من كغًنىم قدريٌوف، منهم ركاهتما
 أصحٌ  أحاديثهما أفٌ  يلـز ما غاية القدريٌة؟ مركاٌيت صٌحة على اإلٗناع فأين فيو،

 ال كىذا الكماؿ، على اٛنمهور عند الشركط على مشتملة أٌنا يعين: الصحيح،
 إفٌ  اٟنماـ: ابن الشيخ قاؿ ما كلنعم اٞنتٌػبىع؛ اٜنقٌ  ىو ىذا القوٌم. الظنٌ  إاٌل  ييفيد
كال  ،بو عتدٌ قوؿ ال يي  - اآلخريناألئٌمة  مركاٌيت على مركاٌيهتما بتقدًن - قوٟنم

ة من تلقاء يٌ األصحٌ  فٌ أك  ،كيف ال  ،ماهتم الصرفةبل ىو من ٓنك   ،بو لتدقيي 
فهما كغًن٨نا  ،كإذا كاف ركاة غًنىم عادلٌن ضابطٌن ،ة ضبطهمكقوٌ  ،عدالة الركاة
م كالتحك   ،امن حك  ػ تإاٌل  ،ماػعلى غًنى (ِ)هماػزتيمػلحكم بلسبيل  كال ،على السواء

 .(ّ)«فافهم ،ليوإلتفت ال يي 
بطريقة  واكن أف يقطع٬ني  لقطع الل حديث اآلحاد إبفادة واقال الذينف

  سيٌب.بطريقة القطع النًٌ  وفالقطع اٞنطلق؛ ألٌف اٞنسألة خبلفٌية، كإ٧ٌنا يقطع
ليس  ، الظنٌ إاٌل  ،فيدحديث اآلحاد ال يي  القوؿ أبفٌ »قاؿ ابن عثيمٌن: 

                                                           
 .كال داعي لوجود )ما( ىنا( كذا يف اٞنطبوع، ُ)
 ( كذا يف اٞنطبوع، كلعٌل مراده: )ّنزيٌتهما(، كما يف سائر اٞنواضع اٞنتقٌدمة.ِ)
 . ُُٓ/ِ( فواتح الر٘نوت بشرح مسٌلم الثبوت: ّ)
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على  ،ت القرائنإذا دلٌ  ،فيد اليقٌنعلى إطبلقو، بل يف أخبار اآلحاد ما يي 
 .(ُ)....«ة ابلقبوؿتو األمٌ صدقو، كما إذا تلقٌ 

كالذين قالوا إبفادة الظٌن ال يقطعوف، بتحق ق شركط الصٌحة: اٌتصاؿ 
 السبلمة من الشذكذ، كالسبلمة من العٌلة.السند، كعدالة الركاة، كضبط الركاة، ك 

 فًنكف أٌف اٜنكم ابٌتصاؿ السند، حكم ظيٌنٌ، يف عٌدة مواضع، أبرزىا:
، كقد يكوف  -0 كجود العنعنة، أك األأننة، يف السند، فقد يكوف السند مٌتصبلن

عن فبلف قاؿ(، أك عبارة )أٌف فبلانن قاؿ(: )منقطعنا، بسقوط بعض الركاة؛ فعبارة 
تيفيداف القطع، ُنصوؿ السماع؛ فليستا كعبارة )حٌدثنا فبلف قاؿ(، أك عبارة ال 

  .(ِ)عبارة )ٚنعت فبلانن يقوؿ( )حٌدثين فبلف قاؿ(، أك
وضح فيها ا دل يي ٣نٌ  ،ة أحاديثكيف صحيح مسلم عدٌ »قاؿ الذىيٌب: 

القلب  يمن غًن طريق الليث عنو، فف يعن جابر، كى ،الزبًن السماع أبو
 ."ةمكٌ ػمل السبلح بػحد حأل حلٌ ػال ي"، من ذلك حديث: يءش منها

كحديث:  ."زينب ،فأعجبتو، فأتى أىلو ،امرأة  رأل" كحديث:
 .(ّ)«كغًن ذلك ."ْنصيص القبور عن يالنه"

 ،مسلم جيئو يفّن ،ه عليناتجوَّ ػكال يي  :قلت»كقاؿ ١نيي الدين اٜننفٌي: 
فقد كضع اٜنافظ  ،ـصطداعند االه ال يقول جو  تكال ،مسلم أشياء فقد كقع يف

 اهٚنٌ  ،مسلم جة يف على األحاديث اٞنقطوعة اٞنخرَّ ار كتاابن الرشيد العطٌ 
 "،اٞنقطوعة مسلم من األحاديث ما كقع يف بياف الفوائد اجملموعة يف بػ"غرر

                                                           
 .ُّ/ُ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاحل العثيمٌن: ُ)
 .َُٖ-ُٕٗ، كقواعد التحديث: ُٗٓ-ُٖٓانظر: نزىة النظر: ( ِ)
 .ّٗ/ْ( ميزاف االعتداؿ: ّ)



71 

سنة  ،د بن عبد هللا الظاىرمٌ أب إسحاؽ إبراىيم بن ١نمٌ  ،ٚنعتو على شيخنا
 الشيخ بقراءة ،فو اٜنافظ رشيد الدينبسماعو من مصنٌ  ،ةمئ عشرة كسبع اثنيت

ؿ أكٌ  يف ،ي الدينينها الشيخ ١نكبيٌ  ،عثماف اٞنقاتليٌ  فخر الدين أب عمرك
 فاز فقد ،من ركل لو الشيخاف فٌ إ -كما يقولو الناس  .صحيح مسلم شرح

كتابو عن   فقد ركل مسلم يف ؛كال يقول ،ها من التجو  ىذا أيضن  - (ُ)القنطرة
كتابو   ا ركل عنهم يفإ٧نٌ  :فيقولوف ،كغًنه من الضعفاء ،سليم ليث بن أب

االعتبار  وا:ظ قالااٜنفٌ  ألفٌ  ؛كىذا ال يقول .متابعاتػلبلعتبار كالشواىد كال
ككتاب مسلم التـز فيو  ،فوف هبا حاؿ اٜنديثكالشواىد كاٞنتابعات أمور يتعرٌ 

 كاعلم أفٌ  !!فيو بطرؽ ضعيفة مذؼ حاؿ اٜنديث الفكيف يتعرٌ  الصٌحة.
، ك)عن( مقتضيتاف لبلنقطاع عند أىل اٜنديث، ككقع يف مسلم (ِ))إٌف(

كالبخارٌم من ىذا النوع شيء كثًن، فيقولوف على سبيل التجو ه: ما كاف من 
ىذا النوع يف غًن الصحيحٌن، فمنقطع، كما كاف يف الصحيحٌن، فمحموؿ 

 .(ّ)«على االٌتصاؿ
، كقد يكوف  -1 كجود راكو مدلًٌس، يف السند، فقد يكوف السند مٌتصبلن

ا؛ خشية رفض  منقطعنا، إبسقاط اٞندلًٌس لبعض الركاة، من السند عمدن
 .(ْ)اٜنديث

                                                           
 ( اٞنعركؼ: )جاز القنطرة(، أك )جاكز القنطرة(.ُ)
( الصواب: )أٌف( هبمزة فوقٌية مفتوحة، ألٌف اٞنراد اإلشارة إذل )األأننة(، كقوٟنم: "حٌدثنا ِ)

 فبلانن قاؿ"... إخل. فبلف أٌف فبلانن قاؿ"، أك "أخربان فبلف أفٌ 
 .ٔٔٓ-ٓٔٓ/ْ( اٛنواىر اٞنضٌية: ّ)
 .َُٓ-َُْ( انظر: نزىة النظر: ْ)
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رين الشيخ صدر الدين بن ف يف ذلك من اٞنتأخٌ كتوقٌ »قاؿ الزركشٌي: 
ة من استثناء غصٌ يف النفس ل إفٌ  ،لعمر هللا (:اإلنصاؼ)كقاؿ يف كتابو  ،الوكيل

من  ،سٌن يف الصحيحٌنرين عنعنة اٞندلًٌ كغًنه من اٞنتأخٌ ، عمرك بن الصبلح أب
 ل إاٌل قبى ىي دعول ال تي  :كقاؿ ،مقالة النوكمٌ  كردٌ  ،سٌنبٌن سائر معنعنات اٞندلًٌ 

 ،لوف أحاديث كقعت يف الصحيحٌناظ يعلٌ ا من اٜنفٌ كثًنن   ما مع أفٌ ال سيٌ  ،بدليل
يف نفي قراءة  ،كما فعلوا يف حديث الوليد بن مسلم  ،بتدليس ركاهتا، أك أحد٨نا

الدين بن  ة الشيخ اإلماـ تقيٌ قد أزاؿ الغصٌ  :قلت .كغًنه ،البسملة يف الصبلة
س يف إذل استشكاؿ حوؿ ركاية اٞندلًٌ  ،شار يف كبلـ لوأف ،دقيق العيد
 ،لى طريقة كاحدةمن الثبات ع كال بدٌ  :قاؿ .ركايتو يف غًن٨نا كردٌ  ،الصحيحٌن

األحاديث من  دٌ رى ا أف تػي إمٌ  :اٞنمكن ىنا من األحواؿ الثبلثة .أك الردٌ  ،ا القبوؿإمٌ 
تسوية بٌن  ،ال مطلقن قبى ا أف تي كإمٌ  ،يف الصحيحٌن كغًن٨نا ،اس مطلقن اٞندلًٌ 

كما خرج  ،ؽ بٌن ما يف الصحيح من ذلكفرَّ أف يي  اكإمٌ  ،الصحيحٌن كغًن٨نا
ض ٞنا يف لبلستقرار على ترؾ التعر   ،فبل سبيل إليو ،ؿا األكٌ فأمٌ  .عنو

٩نسركف   رأيتهمفإينٌ  ،ة من اٞنغاربةكإف خالف يف ذلك الظاىريٌ  ،الصحيحٌن
 ،قيل يف بعض الركاة ،بسبب كبلـ ؛من أحاديث الصحيحٌن ،على أشياء

ففيو  ،ا الثاينكأمٌ . ٩نعلوف راكيها يف ٘نى من ٔنريج صاحب الصحيح ٟنم كال
 ١نكـو عليها ابالنقطاع حٌَّت  سركاية اٞندلًٌ  يف أفٌ  ،اٞنشهور ن اٞنذىبخركج ع

 ،كىو التفصيل بٌن ما يف الصحيحٌن من ذلك - ا الثالثكأمٌ .  السماعيتبٌٌن 
 أحدي  :و بوما يوجَّ  كغايةي  ،فبل يظهر فيو كجو صحيح يف الفرؽ - كبٌن غًنه

ة الصحيح صحٌ  تلك األحاديث عرؼ صاحبا عى أفٌ دٌ أحد٨نا أف يي ، أمرين
كحكم  ،د االحتماؿكإثبات لؤلمر ّنجرٌ  ،كىذا إحالة على جهالة ،السماع فيها

س ١نمولة ركاية اٞندلًٌ  أعين أفٌ  ،و يرل ىذا اٞنذىبصاحب الصحيح أبنٌ  على
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 يظهر حٌَّت  ،ا ١نمولة على السماعفيجوز أف يرل أنٌ  ،كإاٌل  االنقطاع،على 
. اٛنائزين مع االحتماؿ فليس لنا اٜنكم عليو أبحد ،كإذا جاز كجاز ؛االنقطاع

ة ما يف الكتابٌن دليل على كقوع السماع اإلٗناع على صحٌ  عى أفٌ دٌ كالثاين أف يي 
 كىذا ،كىو ٣نتنع إ،عة على اٝنطمً ة ٠ني  لكانت األمٌ كإاٌل  ،يف ىذه األحاديث

 ،تضاه٪نتاج إذل إثبات اإلٗناع الذم ٬نتنع أف يقع يف نفس األمر خبلؼ مق
سبب اإلطباؽ  -الثابت  الظنٌ  عينا أفٌ ا ادٌ كإ٧نٌ  ،عيناهك٥نن ما ادٌ  ،كىذا فيو عسره 

كيلـز من سلك  .اٞنقابل لو أقول من الظنٌ  - على التصحيح ٞنا يف الكتابٌن
 :كال يقوؿ ،الصحيح س من غًنّنا جاء يف ركاية اٞندلًٌ   يستدؿٌ ىذه الطريق أاٌل 

م ػا فيما لعى ليس موجودن دٌ اإلٗناع الذم يي  ألفٌ  ؛بو فلنحتجٌ  ،ىذا شرط مسلم
كاألقرب يف ىذا أف نطلب اٛنواب من غًن ىذا  :قاؿ ،ج يف غًن الصحيح٫نرٌ 

 .(ُ)«أعين طريق القدح بسبب التدليس ؛الطريق
كجود اٝنطإ يف اتريخ الركاة، فإٌف أخبار الركاة منقولة بطريق اآلحاد أيضنا،  -2

، كبياف ٣ناتو فبل تيفيد القطع ّنا تتضمٌ  نو، من بياف مولد الراكم، زماانن كمكاانن
، كبياف لقائو بركاة آخرين، كٚناعو منهم، أك ٚناعهم منو، كال سٌيما  زماانن كمكاانن

 عند االختبلؼ يف ذلك. 
كمعرفة اتريخ الركاة مهٌمة، ال ٬نيكن االستغناء عنها؛ لكثرة الكذب، 

 شابو يف األٚناء كاأللقاب كالكىن.كالوىم، كالتدليس، ككثرة الركاة، كالت
كيكوف اٜنديث  ،و ثقاتكقد يكوف اإلسناد كلٌ »قاؿ ابن اٛنوزٌم: 

كال يعرؼ  ،كىذا أصعب األحواؿ ،جرل فيو تدليس  أك قدأك مقلوابن  ،اموضوعن 
 ،اد، كذلك ينقسم إذل قسمٌن: أحد٨نا أف يكوف بعض الزاندقة النقٌ ذلك إاٌل 

                                                           
 .ٕٗ-ّٗ/ِ( النكت على مقٌدمة ابن الصبلح: ُ)
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ث بو يف حديث بعض الثقات، فحدٌ  ،ذلك اٜنديث ابٌن قد دسٌ بعض الكذٌ  أك
  .(ُ)«و من حديثوا منو أنٌ ظنًّ ك  ،سبلمة صدرل

فيسمع  ،االقسم الثاين أف يكوف الراكم شرىن ك »كقاؿ ابن اٛنوزٌم أيضنا: 
 ،أك ٚنع منو ،عن شيخ قد عاصره ،ابٌنكالكذٌ  ،اٜنديث من بعض الضعفاء

  .(ِ)«الشيخس بذكر كيدلٌ  ،سقط اسم الذم ٚنعو منوفيي 
 ،معمر :و أيِت يف اٜنديثمن ىذا اٛننس أنٌ ك »كقاؿ ابن اٛنوزٌم أيضنا: 

اآلفة  هم ثقات، كلكنٌ ككلٌ  ،عن أب ىريرة ،عن أب صاحل ،د بن كاسععن ١نمٌ 
 .(ّ)«م يسمع من أب صاحلػكابن كاسع ل ،م يسمع من ابن كاسعػا لمعمرن  من أفٌ 

معرفة مواليدىم،  - اأيضن  - همٌ مي ػكمن ال»كقاؿ ابن حجر العسقبليٌن: 
للقاء بعضهم، كىو يف  ،عيمن دعول اٞندٌ  ،ّنعرفتها ٪نصل األمن ألفٌ ؛ ككفياهتم

كأكطانم،  ،معرفة بلدانم -ا أيضن  - همٌ مي ػكمن ال كذلك. نفس األمر ليس
 .(ْ)«فقا، لكن افرتقا ابلنسبإذا اتٌ  ،ل االٚنٌنمن تداخي  ،األمن :كفائدتو
كحده يعلم  الركاة حكم ظيٌنٌ، قائم على الظاىر، كهللا كاٜنكم بعدالة  

ال يعلم  -كىو الرسوؿ الذم ييوحى إليو  - غيب الباطن. فإذا كاف الرسوؿ 
حقيقة اٞننافقٌن، الذين مردكا على النفاؽ، إاٌل إذا أظهره هللا، على ذلك الغيب؛ 
فكيف ييتصٌور أف يعلم اٞنؤٌلفوف اٞنعدًٌلوف حقيقة ابطن كٌل راكو من الركاة، علمنا 

 قطعيًّا يقينيًّا؟!!! 

                                                           
 .ُُْ/ُ( اٞنوضوعات: ُ)
 .ُّْ/ُ( اٞنوضوعات: ِ)
 .ُْْ/ُ( اٞنوضوعات: ّ)
 .َُٕ( نزىة النظر: ْ)



75 

ًدينىًة مىرىديكا ﴿كى٣نٍَّن حىٍولىكيٍم ًمنى قاؿ تعاذل:  اأٍلىٍعرىاًب مينىاًفقيوفى كىًمٍن أىٍىًل اٍلمى
عىلىى النًٌفىاًؽ الى تػىٍعلىميهيٍم ٥نىٍني نػىٍعلىميهيٍم سىنػيعىذًٌبػيهيٍم مىرَّتػىٌٍنً مثيَّ يػيرىد كفى ًإذلى عىذىابو 

  .(ُ)عىًظيمو﴾
فكيف  ،كال يعرؼ نفاقهم ، كإذ كاف ال يعلمهم»قاؿ الصنعايٌن: 

 .(ِ)«؟لعدؿ عن غًنهز اميٌ تي
فإٌف اٞنؤٌلف، إذا عايش الراكم اٞنعدَّؿ، مٌدة كافية؛ فإٌف حكمو ابلعدالة،  

 سيكوف ابالعتماد، على الظاىر، كىو حكم ظيٌنٌ.
، أك زماانن   ، أك مكاانن ا عن الراكم اٞنعدَّؿ، زماانن أٌما إذا كاف اٞنؤٌلف بعيدن

؛ فإنٌو ٪نتاج إذل االعتماد على مؤلٌ   ف آخر، معايش للراكم اٞنعدَّؿ.كمكاانن
فإذا ثبت االعتماد اٞنباشر، بقي اٜنكم ابلعدالة ظنٌػيًّا، كإذا كاف بٌن 

بيعده يف الزماف، أك يف اٞنكاف، أك فيهما  -اٞنعايش، كغًن اٞنعايش  -اٞنؤٌلفٌن 
معنا، احتاج اٞنؤٌلف غًن اٞنعايش، إذل االعتماد على راكو، أك أكثر؛ ليبلغو تعديل 

 اٞنؤٌلف اٞنعايش. 
ذا السند، الناقل للتعديل: ٬نيكن أف يكوف ظنٌػيًّا أيضنا؛ كاٜنكم ابٌتصاؿ ى

 فيزداد اٜنكم ظنٌػٌية، كيبتعد عن القطع كاليقٌن.
أحدىا اجملهوؿ العدالة من حيث الظاىر كالباطن »قاؿ ابن الصبلح: 

الثاين اجملهوؿ  .الن هنا عليو أكٌ ا، كركايتو غًن مقبولة عند اٛنماىًن على ما نبٌ ٗنيعن 
كىو اٞنستور، فقد قاؿ  ،التو الباطنة، كىو عدؿ يف الظاىرالذم جهلت عد

عدالة ابطنو. فهذا   يف الظاىر، كال تعرؼتنا: اٞنستور من يكوف عدالن بعض أئمٌ 

                                                           
 .َُُ( التوبة: ُ)
 .ُِّ( ٖنرات النظر: ِ)
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ٌن، كبو ؿ، كىو قوؿ بعض الشافعيٌ ركاية األكٌ  من ردَّ  بركايتو بعضي  اجملهوؿ ٪نتجٌ 
على  األخبار مبينٌ  أمر ، قاؿ: ألفٌ وب الرازمٌ قطع منهم اإلماـ سليم بن أيٌ 

ر عليو معرفة ركاية األخبار تكوف عند من يتعذٌ  ابلراكم؛ كألفٌ  حسن الظنٌ 
ؽ الشهادة، فارً فيها على معرفة ذلك يف الظاىر، كتي  صرالعدالة يف الباطن، فاقتي 

 فيها العدالة يف الظاىر رب عليهم ذلك، فاعتي  راـ، كال يتعذٌ كٌ ا تكوف عند اٜني فإنٌ 
يف كثًن من كتب  ،و أف يكوف العمل على ىذا الرأمشبً كيي  قلت: كالباطن.
رت كتعذٌ  ،اٞنشهورة، يف غًن كاحد من الركاة الذين تقادـ العهد هبم اٜنديث

 .(ُ)«اٝنربة الباطنة هبم
ها، ال ػارؼ أبسبابػػن عػػم ،ةػل التزكيػقبى تي »كقاؿ ابن حجر العسقبلنػٌي: 

 ،ةػػػمارسػر مػ، من غيابتداءن  ،وػػا ظهر لػػمد رٌ ػػمجػي ب يزكٌ ر عارؼ؛ لئبٌل ػن غيػػم
من ا لً ، خبلفن د، على األصحٌ ػػػكاح زؾٌو من مي  ،صادرةن  ت التزكيةػو كانػػكاختبار، كل

كلو  ..ا.، أيضن ا ٟنا ابلشهادة، يف األصحٌ حاقن ػ من اثنٌن؛ إلل إاٌل قبى تي  ها الػرط أنٌ ػػػش
إذل  ،يمن اٞنزكٌ  ،مستندة كانت التزكية يف الراكم ل بٌن ما إذافصَّ قيل: يي 

شرتط ؿ، فبل يي و إف كاف األكٌ ا؛ فإنٌ جهن لكاف متٌ  ،اجتهاده، أك إذل النقل عن غًنه
ي، فيجرم فيو ػحاكم، كإف كاف الثانػمنزلة الػب و حينئذ يكوف؛ ألنٌ العدد أصبلن 

شرتط فيو ال يي  أصل النقل شرتط العدد؛ ألفٌ يي  ا الو أيضن ن أنٌ ػٌ كتبي ؛خبلؼػال
 ل اٛنرح كالتعديل إاٌل قبى  يي كينبغي أاٌل  أعلم.  كهللا ،ع عنوفكذا ما تفرٌ  العدد؛

حديث  ل جرح من أفرط فيو؛ فجرح ّنا ال يقتضي ردٌ قبى ظ؛ فبل يي من عدؿ متيقٌ 
كليحذر .. د الظاىر؛ فأطلق التزكية.ل تزكية من أخذ ّنجرٌ قبى تي  ث، كما الادٌ 

ت  ؿ بغًن تثب  و إف عدٌ ٛنرح كالتعديل؛ فإنٌ يف ا ،التساىل من م يف ىذا الفنٌ اٞنتكلٌ 

                                                           
 .ِِْ-ِِّمعرفة أنواع علـو اٜنديث: ( ُ)
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خشى عليو أف يدخل يف زمرة من ركل ا ليس بثابت، فيي ت حكمن ثبً مي ػكاف كال
 ،أقدـ على الطعن يف مسلم ،زو كذب، كإف جرح بغًن ٓنر  أنٌ  كىو يظنٌ  ،احديثن 

كاآلفة تدخل يف ىذا  ا.يبقى عليو عاره أبدن  ،سوء برمء من ذلك، ككٚنو ّنيسم
كاترة من  ،امن ىذا، غالبن  مه ػمٌن سالً ككبلـ اٞنتقدٌ  ،من اٟنول كالغرض الفاسداترة 

كال ينبغي إطبلؽ اٛنرح  ا.ا كحديثن ا، قد٬نن كثًنن  اٞنخالفة يف العقائد، كىو موجود
ـ على كاٛنرح مقدَّ  عة.منا ٓنقيق اٜناؿ يف العمل بركاية اٞنبتدً بذلك، فقد قدٌ 

ا من عارؼ أبسبابو؛ نن و إف صدر مبيػَّ ١نلٌ التعديل، كأطلق ذلك ٗناعة، كلكن 
فيمن ثبتت عدالتو، كإف صدر من غًن عارؼ  ،ر دل يقدحو إف كاف غًن مفسَّ ألنٌ 

ل اٛنرح فيو بً قي  ،مجركح عن تعديلػفإف خبل ال ا. بو، أيضن عتربى م يي ػل ،ابألسباب
يكن م ػو إذا ل السبب، إذا صدر من عارؼ على اٞنختار، ألنٌ غًن مبٌنَّ  ،بلن ٠نمى 

 من إ٨نالو. ،أكذل الػمجرًٌحؿ ػو اؿ قػمجهوؿ، كإعمػز الي حيٌ ػفهو ف ،فيو تعديل
 .(ُ)«ف فيوالصبلح يف مثل ىذا إذل التوق   اؿ ابنػػكم

رٚنوا العدالة  مثٌ  ،م شرطوا يف الراكم كونو عدالن اعلم أنٌ »كقاؿ الصنعايٌن: 
 ،عدـ مبلبسة بدعة مع ،حاتكاجتناب اٞنقبٌ  ،كىي اإلتياف ابلواجبات ،ابلتقول

و كمعناه إخباره أنٌ  ،مثبلن  ،أك ثقة ،عدؿ :يكفي تعديل الثقة لغًنه بقولو :قالوا مثٌ 
كىذا  ،كعدـ مبلبستو لبدعة ،حاتكاجتنابو اٞنقبٌ  ،م منو إتيانو ابلواجباتلً عي 

ا معرفة كأمٌ  .كىذه اٞنشاىدة أمر ظاىر ،كتركو اٝنرب مستند إذل مشاىدتو لفعلو
فشرط العدالة  ،ببل زايدة ،ؿي غايتو كاٞنعدًٌ فاٞنزكٌ  ؛ هللافبل يعلمها إاٌل  و،ابطن

منها  فاٝنربة ال بدٌ  ،عليها اٝنربة تدؿٌ  ريد أفٌ كإف أي  ،الباطنة شرط ال دليل عليو
ا مٌ ػهم لكلعلٌ  ،ك اٜنمد ،او ٟنذا آخرن بٌ نف قد ترأيت اٞنصنٌ  مثٌ  ،اؿ أيضن يف اٞنعدًٌ 

                                                           
 .َُٖ-ُٕٔ( نزىة النظر: ُ)
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 ،وا ما كاف عن تزكية عدالة ابطنةٚنٌ  ،تزكية عدالة ظاىرةوا العدالة عن غًن ٚنٌ 
 .(ُ)«كللتفرقة بٌن األمرين ،احن ػتسامي 

كالتعديل أمر ظيٌنٌ، بصرؼ النظر عن اٜنكم القائم على الظاىر؛ ألٌف 
اٞنؤٌلف نفسو، ٪نتاج إذل التعديل؛ فليس نبيًّا من األنبياء، ليكوف اٜنكم بعدالتو 

طئ،  أمرنا قطعيًّا، ال ٪نتاج إذل إثبات، بل ىو بشره من عاٌمة الناس، ييصيب ك٫ني
 كليس ٖنٌة ما يقطع بكونو عدالن يف الباطن.

كإذا اطٌلعنا على تعديل ٟنذا اٞنؤٌلف، من شيخ، أك من تلميذ؛ فإٌف من 
لىو ٪نتاج أيضنا، إذل تعديل، فليس أحد٨نا أكذل من اآلخر، هبذا اٜنكم،  عدَّ

 السابقٌن، أك البلحقٌن.كىكذا إذل آخر اٞنعدًٌلٌن 
 -كىػما من األمػػور الباطلة اتٌفاقنا  -كللغفلة عن )التسلسل(، ك)الدَّكر( 

 أثػػر كبًن، فػي ذىاب بعض الػمؤٌلفٌن، إذل القوؿ، إبفادة التعديل للقطع.
، كاٞنعدًٌؿ الثاين ٪نتاج إذل معدًٌؿ  فاٞنعدًٌؿ األٌكؿ ٪نتاج إذل معدًٌؿ اثفو

لثالث ٪نتاج إذل معدًٌؿ رابع، كىكذا؛ فيكوف القطع ابلتعديل اثلث، كاٞنعدًٌؿ ا
، أيضنا.  قائمنا على التسلسل، كىو أمر ابطل، فيكوف القطع ابلتعديل ابطبلن

، كيعدًٌؿ الػمعدًٌؿي الثانػي الػمعدًٌؿى  كقد يعٌدؿ الػمعدًٌؿي األٌكؿي الػمعدًٌؿى الثانػيى
، فيكوف كٌل كاحد منهما معدًٌالن لص احبو، كمعدَّالن بتعديل صاحبو، كىذا األٌكؿى

، أيضنا.  ىػو الػدكر، الػذم ال خػبلؼ فػي بطبلنػو، فيكػوف القطػع ابلتعديػل ابطبلن
فلم يبقى إاٌل االعتماد على االشتهار كالتسليم، ك٨نا طريقاف ييفيداف اٜنكم 

لة ؛ ألٌف عدا، ال على كجو القطع كاليقٌنالغالب ابلعدالة، لكن على كجو الظنٌ 
 .الباطن غيب، ال يعلمو إاٌل هللا تعاذل

                                                           
 .ُِٗ/ِ( توضيح األفكار: ُ)
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 ،كالثقة ،ث اٞنشهور ابلعدالةادٌ  ابب يف أفٌ »قاؿ اٝنطيب البغدادٌم: 
كسفياف  ،مالك بن أنس أفٌ  :مثاؿ ذلك ،ؿال ٪نتاج إذل تزكية اٞنعدًٌ  ،كاألمانة
 كالليث بن ،كأاب عمرك األكزاعيٌ  ،اجكشعبة بن اٜنجٌ  ،كسفياف بن عيينة ،الثورمٌ 
 ،افحٍن بن سعيد القطٌ ػكي ،مبارؾػكعبد هللا بن ال ،اد بن زيدمٌ ػكح ،سعد
 ،اف بن مسلمكعفٌ  ،كيزيد بن ىاركف ،احكككيع بن اٛنرٌ  ،الر٘نن بن مهدمٌ  كعبد

يف نباىة  ،كمن جرل ٠نراىم ،ك٪نٍن بن معٌن ،بن اٞنديينٌ  كعليٌ  ،كأ٘ند بن حنبل
ؿ عن سأى ال يي  ،البصًنة كالفهمكاالشتهار ابلصدؽ ك  ،كاستقامة األمر ،الذكر

أك أشكل أمره على  ،ؿ عن عدالة من كاف يف عداد اجملهولٌنسأى ا يي كإ٧نٌ  ،عدالتهم
 . (ُ)«الطالبٌن

على  ٌنً لى عدالة الراكم اترة تثبت بتنصيص معدًٌ : »ابن الصبلحكقاؿ 
عدالتو، كاترة تثبت ابالستفاضة، فمن اشتهرت عدالتو بٌن أىل النقل أك ٥نوىم 

نة غين فيو بذلك عن بيٌ استي  ،كشاع الثناء عليو ابلثقة كاألمانة ،من أىل العلم
، كعليو كىذا ىو الصحيح يف مذىب الشافعيٌ  ا.بعدالتو تنصيصن  شاىدة

ن أىل اٜنديث أبو بكر ن ذكر ذلك مأصوؿ الفقو. ك٣نٌ  االعتماد يف فنٌ 
، كالليث، ٌن، كاألكزاعيٌ كشعبة، كالسفيانى  ل ذلك ّنالك،اٝنطيب اٜنافظ، كمثٌ 

، كمن بن اٞنديينٌ  كأ٘ند بن حنبل، ك٪نٍن بن معٌن، كعليٌ  اٞنبارؾ، كككيع، كابن
 ،ؿ عن عدالة ىؤالءسأى كاستقامة األمر، فبل يي  ،جرل ٠نراىم يف نباىة الذكر

  .(ِ)«ؿ عن عدالة من خفي أمره على الطالبٌنسأى ا يي كأمثاٟنم، كإ٧نٌ 
اء ػػػػنػكالث ،رػػػخيػاره ابلػهػتػابش ،راكمػػة الػػدالػت عػبػثػكت» كقػاؿ ابن كثػيػػر:

                                                           
 .ٕٖ-ٖٔ( الكفاية يف علم الركاية: ُ)
 .ُِّ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ِ)
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على الصحيح،  ،ة، أك اثنٌن منهم لو، أك كاحدعليو، أك بتعديل األئمٌ  اٛنميل
 .(ُ)«يف قوؿ ،بركايتو عنو كلو

اختبلؼ اٞنؤٌلفٌن، يف عدالة كثًن من الركاة، فإذا انضاؼ إذل ذلك كٌلو 
 ازدادت األحكاـ ظنٌػٌية، كابتعدت عن القطع كاليقٌن.

كما قيل يف عدالة الركاة، ييقاؿ أيضنا يف ضبط الركاة، مع فركؽ يسًنة؛ 
٪نتاج أيضنا يف  -يف شرط الضبط  -كلكٌن اٛنامع بينهما أٌف اٜنكم على الركاة 

االعتماد على النقل، من اٞنؤٌلف اٞنعايش، كما ٪نتاج  الغالب، إذل اٞنعايشة، أك
 اٞنؤٌلف إذل ما ييثبت كونو ضابطنا، كىي أمور قائمة على الظٌن، غالبنا.

فإذا انضاؼ إذل ذلك كٌلو اختبلؼ اٞنؤٌلفٌن، يف ضبط كثًن من الركاة، 
 ازدادت األحكاـ ظنٌػٌية، كابتعدت عن القطع كاليقٌن.

غلبٌياف، حٌَّت عند من يقوؿ بتحق قهما، يف بعض كالعدالة كالضبط أمراف أ
عن  -الركاة؛ فإٌف الراكم اٞنوصوؼ ابلعدالة ليس موصوفنا ابلعصمة، فانػحرافو 

 أمر كارد، ال خبلؼ فيو.  -العدالة أحياانن 
كلذلك يكوف اٞنعدًٌؿ، قد اعتمد على الغالب، من أحواؿ الراكم، 

ليلة، اليت ا٥نرؼ فيها الراكم، عن كأحيانو، مع صرفو النظر عن اٜناالت الق
 العدالة، إف كاف اٞنعدًٌؿ على علم هبا.

كالوصف ابلضبط أيضنا أمر أغلبػٌي، فإٌف الراكم الػموصوؼ ابلضبط:  
ليس معصومنا، مػػن السػهو، كالنسياف، كالغفلة، كاٝنطػػإ، كالوىػػػم، كالتصحيف، 

لضبط: أٌف الغالب عليو ىو كالتحريف، كاالختبلط. كإنٌػما الػمراد من كصفو اب
.  الضبط، مع تػجويز خبلؼ ذلك أحياانن

                                                           
 .ُُٗ( اختصار علـو اٜنديث: ُ)
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حٌَّت اٜنديث الذم يكوف الركاة يف سنده موصوفٌن ابلعدالة كالضبط، 
٬نيكن أف يكوف بعض ىؤالء الركاة قد ا٥نرفوا عن العدالة، أك عن الضبط، عند 

 ركاية ذلك اٜنديث. 
من  ،أك عن غًنه ،عن الزىرمٌ  ،سند لك اٜنديثكإذا أي »قاؿ اٝنليلٌي: 

  .(ُ)«طئ الثقةفقد ٫ني  ،د اإلسنادّنجرٌ  ،توفبل ٓنكم بصحٌ  ،ةاألئمٌ 
  كبارإاٌل  ،كال يعرؼ ذلك ،الثقةي  مي ػهً ػد يى ػػكق»كقػاؿ ابػن الػجوزٌم: 

 .  (ِ)«اظفٌ اٜني 
كقد اشتملت كتب اٛنرح كالتعديل، على أٚناء كثًن من الركاة اٞنوصوفٌن 

 لكٌنهم اختلطوا، يف آخر العمر.أبٌنم ثقات، 
 كلذلك زادكا شرطيػن آخرين: 

 السبلمة من الشذكذ. -0
 السبلمة من العٌلة.  -1

قائػػم على الظٌن، أيضنا، فػي   -فػي ٓنق ق ىػذين الشرطيػػػن  -كالػحكػم 
 سٌيما حٌن يكوف الػمؤٌلفوف مػختلفٌن فػي ٓنق قهما. كثيػػػر من الػمواضع، كال

كف أٌف حديث اآلحاد ييفيد الظٌن، يف أحسن أحوالو؛ كىكذا، ير 
٬نيكن أف ييفيد القطع، إاٌل إذا دٌلت عليو أدٌلة قطعٌية، ابلقطع الػميطلىق،  كال
ابلقطع النًٌسيٌب. كقد اختلفوا يف قطعٌية بعض األدٌلة، فبعضهم يصفها  ال

 ابلقطعٌية، كبعضهم يصفها ابلظنٌػٌية، كينفي عنها القطعٌية.

                                                           
 .َِِ/ُ( اإلرشاد: ُ)
 .ُْْ/ُ( اٞنوضوعات: ِ)
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 صل من كٌل ما تقٌدـ سٌتة أمور مهٌمة: فاٜنا 
كصف الصحيحٌن أبٌنما أصٌح الكتب اٜنديثٌية ال يعين صٌحة كٌل حديث  -0

كارد فيهما، بل يعين أٌنما أفضل من سائر الكتب اٜنديثٌية، يف االشتماؿ على 
 اٜنديث الصحيح.

كصف أحاديث الصحيحٌن بصٌحة األسانيد ال يعين أٌف متوف تلك  -1
 األسانيد صحيحة؛ لصٌحة أسانيدىا، فقد يصٌح اإلسناد، كيكوف اٞننت منكىرنا. 

كثًن من أحاديث الصحيحٌن أتِت مركيٌة، بعٌدة صيغ لفظٌية متقاربة، مع  -2
 ، أك تبديل.اختبلفات يسًنة، أك كبًنة، بزايدة، أك نقيصة، أك تقدًن كأتخًن

فاٜنكم بصٌحة اٜنديث ال يعين أٌف كٌل صيغة لفظٌية مركيٌة، تكوف مطابقة ًلما 
دكف ما سواىا من  -صٌح صدكره من صاحب اٞننت. كتصحيح صيغة لفظٌية 

ح، ال ييفيد أكثر من الظٌن. -الصيغ   اجتهاد من اٞنصحًٌ
ابلصٌحة اٜنكم بصٌحة صدكر بعض أحاديث الصحيحٌن ال يستلـز اٜنكم  -3

 اٞنطابىقٌية؛ فكثًنة ىي األحاديث اٞنخالفة للواقع القطعٌي. 
يعين  ال -ابالجتهاد، مٌث التقليد  -تصحيح كثًن من أحاديث الصحيحٌن  -4

قد اتٌفقوا على صٌحة تلك  -من الػمجتهدين، كالػمقٌلدين  -أٌف الػمؤٌلفٌن كٌلهم 
 األحاديث.

صحيحٌن، ليس اثبتنا على كجو ما حيكم عليو ابلصٌحة من أحاديث ال -5
ح اٜنديث بدليل  القطع كاليقٌن، ما داـ من أحاديث اآلحاد، إاٌل إذا جاء مصحًٌ

 قطعٌي، من أدٌلة القطع اٞنطلىق، ييثبت صٌحتو يقيننا.
فإذا اعتمدان، على ىذه اٜنقائق السٌت، أمكن إبطاؿ اٞنقٌدمة األيكذل،  

 صحيحة كٌلها(. -بٌن إذل اإلسبلـ عند اٞننتس -القائلة: )أحاديث الصحيحٌن 
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ا من  فاٜنديث الذم يستند إليو صاحب الشبهة، إٌما أف يكوف كاحدن
 األحاديث الػمستثناة من التصحيح، أك ال يكوف كذلك.

ا، من األحاديث الػميستثناة، سقطت الشبهة  فإف كاف الػحديث كاحدن
ة( ال تشمل األحاديث أدنػى ريب؛ ألٌف دعول )الصٌحة الكٌليٌ  القائمة عليو، ببل

 الػميستثناة، إاٌل عند )غبلة الصحيحٌن(. 
كإف كاف من غًنىا؛ فإٌما أف يكوف ًلمتنو عٌدة صيغ لفظٌية، أك يكوف لو 

 صيغة لفظٌية كاحدة.
صيغة لفظٌية فإف كانت لو عٌدة صيغ لفظٌية، ككانت الشبهة مستندة إذل 

ٌف ثبوت تلك الصيغة معٌينة، دكف ما سواىا، سقطت الشبهة، ببل ريب؛ أل
 اٞنعٌينة ال ييفيد أكثر من الظٌن.

كإف كانت الشبهة غًن مستندة إذل صيغة معٌينة، كإ٧ٌنا ىي مستندة إذل 
اٞنعىن اإلٗنارٌل، أك كاف للمنت صيغة لفظٌية كاحدة؛ فإٌما أف يكوف ذلك اٞننت 

 ، أك منسوابن صدكره إذل غًنه. منسوابن صدكره إذل النيٌب 
، ككانت داللتو ٢نالفة للواقع فإف كاف اٞننت منسوابن صدكره إذل النيٌب 

  القطعٌي، سقطت الشبهة، ببل ريب؛ ألٌف ىذه النسبة ابطلة؛ فإٌف كبلـ النيبٌ 
 ابطل فيو، فبل ٫نالف الواقع القطعٌي. حٌق، ال
كإف كاف اٞننت منسوابن صدكره، إذل بعض الصحابة، أك من جاء بعدىم،  
داللتو ٢نالفة للواقع القطعٌي، سقطت الشبهة، أيضنا، ببل ريب، حٌَّت لو ككانت 

طئوف،  ، غًن معصومٌن، ييصيبوف، ك٫ني صٌح صدكر اٞننت من أحدىم؛ ألٌنم بشره
 سوا٨نا من الكبلـ. ، دكف مارسولو  كإ٧ٌنا اٜنٌجة يف كبلـ هللا تعاذل، ككبلـ

ٌية األدلٌة(، سقطت كٌل إذا اعتمدان على مبدإ )قطعكيف األحواؿ كٌلها،  
 شبهة، تستند إذل منت ظنٌػٌي الثبوت، كإف كاف قطعٌي الداللة. 



84 

 :تقومي الـمقّدمة الثانية
، فقد (اشتماؿ الصحيحٌن على بعض اإلسرائيلٌياتأٌما اٞنقٌدمة الثانية: ) 

اختلف فيها الػمؤٌلفوف الػمنتسبوف إلػى )اإلسبلـ(، قد٬ننا كحديثنا، فكاف ٟنم 
 مواقف ٢نتلفة:ٙنسة 

وجود بعض اإلسرائيلٌيات، يف الصحيحٌن، فمنهم من قطع بوجود القطع ب -0
 متوف إسرائيلٌية قليلة، كمنهم من قطع بوجود متوف إسرائيلٌية كثًنة.

كجود بعض اإلسرائيلٌيات، يف الصحيحٌن، فمنهم من رٌجح كجود ترجيح  -1
 إسرائيلٌية كثًنة. متوف إسرائيلٌية قليلة، كمنهم من رٌجح كجود متوف

لٌو الصحيحٌن من اإلسرائيلٌيات، فليس فيهما أٌم منت من اٞنتوف القطع ِن -2
 اإلسرائيلٌية، ابلقوؿ القاطع.

خلٌو الصحيحٌن من اإلسرائيلٌيات، فليس فيهما أٌم منت من اٞنتوف  ترجيح -3
 اإلسرائيلٌية، ابلقوؿ الراجح.

يعلم  اٛنهل النًٌسيٌب، ّنعىن أٌف اٞنؤٌلف البسبب التوق ف يف ىذه اٞنسألة؛ إٌما  -4
يف ىذه اٞنسألة أٌم دليل قطعٌي، أك أٌم دليل ظيٌنٌ؛ كلذلك يتوٌقف فيها، حٌَّت 

 يقوؿ ما ليس لو بو علم.  ال
كأف يكوف لو تصريح قديػم،   -كمن أمثلتو التعص ب  -كإٌما بسبب اٟنول 

عرض عن األمػػر، حٌَّت ال ابلنفي، ثػٌم استباف لو االشتماؿ، أك ابلعكس؛ فأ
 يرتاجع عن قولو السابق.

كإٌما بسبب اٝنوؼ، فيسكت عن التصريح برأم يف ىذه اٞنسألة؛ خشية 
 أف يلحقو األذل ٣ٌنن صٌرحوا آبراء ٢نالفة.

 -يف ىذه اٞنسألة  -كلذلك كاف القطع ابالشتماؿ، أك القطع ابالنتفاء  
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اٞنطلىق؛ ألٌف اٞنسألة خبلفٌية؛ فليست  من قبيل القطع النًٌسيٌب، ال من قبيل القطع
من اٞنسائل اليت اتٌفق عليها اٞنؤٌلفوف كٌلهم، فإٌنم منتسبوف عمومنا إذل مذاىب 

.  ٢نتلفة، يف األصوؿ كالفركع كالعلـو
ككذلك ترجيح االشتماؿ، أك ترجيح االنتفاء، يف ىذه اٞنسألة، فهو من  

ح اٞنطلىق؛ ألٌف اٞنؤٌلفٌن اٞنختلفٌن لػم قبيل الرتجيح النًٌسيٌب، ال من قبيل الرتجي
 يٌتفقوا على ترجيح االشتماؿ، كما لػم يٌتفقوا على ترجيح االنتفاء.

، يف ىذه اٞنسألة، أك  أٌف  كليس معىن القوؿ ابلنًٌسبٌية أٌف اٜنٌق الواقع معدـك
اٜنٌق الواقع غًن معلـو فيها؛ فإٌف اٜنٌق فػي ىذه اٞنسألة، إٌما أف يكوف: 

 )االشتماؿ(، كإٌما أف يكوف: )االنتفاء(. 
فإذا افرتضنا أٌف )االشتماؿ( ىو اٜنٌق، يف ىذه اٞنسألة؛ فإٌف القائلٌن 

 ابالشتماؿ قد علموا اٜنٌق، كال سٌيما من قاؿ ابلقطع منهم. 
)االنتفاء( ىو اٜنٌق، يف ىذه اٞنسألة؛ فإٌف القائلٌن كإذا افرتضنا أٌف 

 ابالنتفاء قد علموا اٜنٌق، كال سٌيما من قاؿ ابلقطع منهم.
ًمعوا  -يف ىذه اٞنسألة  -كلكٌن االختبلؼ بٌن اٞنؤٌلفٌن  يعين أٌنم لػم ٩ني

على موقف كاحد؛ كعدـ إٗناعهم يعين أٌف القاطع منهم ابالشتماؿ، أك القاطع 
ح االنتفاء، إ٧ٌنا يقطع، أك يرٌجح؛ ابالنتف ح االشتماؿ، أك مرجًٌ اء، ككذلك مرجًٌ

العتماده على أدٌلة ًنسبٌية، يراىا ىو أدٌلة، كقد تكوف أدٌلة صحيحة، يف الواقع؛ 
ليست أدٌلة كافية؛ كمن ىنا جاء  -ابلنسبة إذل من خالفو ابلرأم  -لكٌنها 

 كصف )النًٌسبٌية(.
ح ك  -فليس من حٌق الطاعن   أف ينسبا تصحيح  -ال من حٌق الػميصحًٌ

تلك اٞنتوف، الػميختلىف فيها، إذل اٞنؤٌلفٌن، كٌلهم، ابالعتماد على تصحيح 
 اٞنؤٌلفٌن فقط، كإف كثيركا.  بعض
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فكثًنة ىي األحاديث، التػي صٌححها الػمؤٌلفوف، من أىل الػحديث، 
 كأنكرىا الػمؤٌلفوف، من أىل الكبلـ، أك أىل الرأم. 

ييلتفىت إذل  اٞنؤٌلفوف من أىل الكبلـ ِنارجٌن عن اإلسبلـ؛ فبل كليس
أقواٟنم، كليسوا أبقٌل علمنا كفقهنا كدراية كتدبػ رنا، من أىل اٜنديث؛ فمن كٌفرىم، 

 أك فٌسقهم، أك ضٌللهم، أك بٌدعهم، أك جٌهلهم؛ فقد أخطأ.
طئوف، كما أٌف أىل الكبلـ قد  كلذلك قد ييصيب أىل اٜنديث، كقد ٫ني

، من اٝنطإ، كليس ٖنٌة  طئوف؛ فليس أحد الفريقٌن ّنعصـو ييصيبوف، كقد ٫ني
مؤٌلف من أىل اٜنديث، أك من أىل الكبلـ ّنعصـو من اٝنطإ. كالتعص ب 

 ألحد الفريقٌن لن يغًٌن اٜنقيقة الواقعة، كلن يزيد اٞنختلفٌن إاٌل اختبلفنا. 
 ،كأىل الكبلـ ،اٜنديث أىل :كإذا قابلنا بٌن الطائفتٌن»قاؿ ابن تيمٌية: 

ا يعيبهم إ٧نٌ  ،أىل اٜنديث كأىل اٛنماعة ُنشو القوؿ فالذم يعيب بعضى 
 ،وا أبحاديث ضعيفةفبأف ٪نتجٌ ، ؿا األكٌ ة الفهم. أمٌ أك بقلٌ  ،معرفةػال ةبقلٌ 
 يفهموا فبأاٌل  ،ا الثاينأك آباثر ال تصلح لبلحتجاج. كأمٌ ، موضوعة أك

كال يهتدكف  ،قولوف القولٌن اٞنتناقضٌنبل قد ي ،األحاديث الصحيحة معىن
 نٌ ظى يي  ،فيدةا زايدة أقواؿ غًن مي كاألمر راجع إذل شيئٌن: إمٌ  من ذلك. للخركج

 ،هاػهم ال يفهمونلكنٌ  ،فيدةا أقواؿ مي كإمٌ الػموضوعة، فيدة كاألحاديث مي  اأنٌ 
،  معناها إذل فهم كاثنين  ،ة اٜنديثإذل صحٌ  ،الن كٌ أ حتاجػباع اٜنديث يكاف اتٌ  إذ
كمن عاهبم  ؛متٌنفاٝنلل يدخل عليهم من ترؾ إحدل اٞنقدٌ  ؛باع القرآفاتٌ ك

 ،ىذا موجود يف بعضهم ريب أفٌ  هذا. كالػما يعيبهم بػفإنٌ  ،الناس من
 ،لةكآباثر مفتعى  ،كالفركع ،األصوؿ ي مسائلػف ،أبحاديث موضوعة وف٪نتجٌ 

ما ال يفهموف  - حديثػمن القرآف كال -كيذكركف  ،كحكاايت غًن صحيحة
 -هم ػإنٌ  مٌ ػعلى غًن موضعو. ث ،ككضعوه ،على غًن أتكيلو ،لوهما أتكٌ ػكربٌ  ،معناه
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 ،لوفكيضلٌ  ،ركفقد يكفٌ  - معقوؿ السخيفػكال ،منقوؿ الضعيفػهبذا ال
ي ػف ،ففي بعضهم من التفريط ؛همػلونجهٌ ػكي ،ةمن أعياف األمٌ  ،اعوف أقوامن كيبدٌ 

كقد يكوف  ،امغفورن  و خطأن ما قد يكوف بعضي  ،خلقػم على الكالتعدٌ  ،حقٌ ػال
ب غليظ وجً اليت تي  ،كالضبلالت ،كقد يكوف من البدع ،اكزكرن  ،ا من القوؿرن منكى 

كقد رأيت من ىذا عجائب.  .مػأك ظال ، جاىلإاٌل  ،رهنكً فهذا ال يي  ؛العقوابت
 ،مللػة الى بقيٌ ػمسلمٌن ابلنسبة إلػكال  - يف ذلك ،ابلنسبة إذل غًنىم -لكن ىم 

 - جهل كالبدع كالفجورػمن الظلم كال - مسلمٌنػي كثًن من الػف ريب أفٌ  كال
ي بعض ػيكوف ف شرٌ  لكن كلٌ  ؛اشيء علمن   من أحاط بكلٌ إاٌل  ،ال يعلمو ما
 ،فهو فيهم أعلى ،ي غًنىمػخًن يكوف ف ككلٌ  ،أكثر ي غًنىمػفهو ف ،مسلمٌنػال

ر من كً ما ذي  غًنىم. كبياف ذلك: أفٌ ى ػحديث ابلنسبة إلػكىكذا أىل ال ؛كأعظم
 - ر كالتصديقو طريق إذل التصو  فيد مع اعتقاد أنٌ الذم ال يي  - فضوؿ الكبلـ

منطق أضعاؼ أضعاؼ أضعاؼ ما ىو يف أىل اٜنديث؛ ػىو يف أىل الكبلـ كال
حدكد كاألقيسة ػحديث الضعيف احتجاج ىؤالء ابلػفبإزاء احتجاج أكلئك ابل

م أكلئك كإبزاء تكل   ، كضبلالن فيد جهبلن فيد معرفة؛ بل تي ليت ال تي الكثًنة العقيمة؛ ا
ما ىو  - من القوؿ بغًن علم -ف ىؤالء تكل   ،يفهموف معناىا أبحاديث ال

مد: "ضعيف اٜنديث خًن ػكما أحسن قوؿ اإلماـ أح. أعظم من ذلك كأكثر
 - ن الكبلـػػيقولونو م ما ة: أفٌ مزيٌ ػمن ال ،حديثػألىل ال مٌ ػ. ث(ُ)من رأم فبلف"

ا كأمٌ  ،كقد آمنوا بذلك ،قٌ ػػي نفسو حػىو كبلـ ف - يفهمو بعضهم الذم ال
كأىل  .و حقٌ كال يعلموف أنٌ  ،فوف من القوؿ ما ال يفهمونوفيتكلٌ  ،مةمتكلٌ ػال

من أصوؿ  ،يف نقض أصل عظيم ،وف ُنديث ضعيفيستدلٌ  اٜنديث ال

                                                           
 الغلٌو، يف تفضيل اٞننهج األثرٌم، على اٞننهج العقلٌي!!!ىذا القوؿ نتيجة من نتائج ( ُ)
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وف ابٜندكد كأكلئك ٪نتجٌ  ،رع من الفركعا يف فا يف أتييده؛ كإمٌ بل إمٌ  ،الشريعة
  .(ُ)«ة الثابتةيف نقض األصوؿ اٜنقٌ  ،كاٞنقاييس الفاسدة

ال يعين أنٌو صحيح، عند كٌل  -ٜنديث معٌٌن  -فتصحيح أىل اٜنديث  
مؤٌلف ينتسب إذل اإلسبلـ؛ ألٌف أىل اٜنديث ليسوا إاٌل طائفة من طوائف 
اٞننتسبٌن إذل اإلسبلـ؛ كقد صرٌح كثًن من مؤٌلفي الطوائف األخرل، قد٬ننا 

 كحديثنا، بتضعيف كثًن من متوف الصحيحٌن. 
م أعلم ابٜنديث، من كليست تسميتهم: )أى ل اٜنديث( تيوًجب كونى

غًنىم؛ فإٌنم إف كانوا أعلم من أىل الكبلـ بنقد األسانيد، كبنقد كثًن من 
 اٞنتوف؛ فليس ٖنٌة دليل قطعٌي، يدٌؿ على كونم أعلم منهم بنقد اٞنتوف كٌلها. 

 كأبرز الركاايت اليت اختلفوا، يف نسبتها إذل اإلسرائيلٌيات، ٣نٌا كرد يف 
الصحيحٌن، أك يف أحد٨نا، ىي تلك اليت يكوف يف إسنادىا )أبو ىريرة(، كىو 
كاحد من الصحابة، اٞنشهورين، الػميكثرين؛ كقد ذكر بعض اٞنؤلٌفٌن أنٌو كاف ٣ٌنن 

 أخذ عن )كعب األحبار(.
ا ما كاف و كاف كثًنن فإنٌ  ؛من كعب ،اهأاب ىريرة تلقٌ  كلعلٌ »قاؿ ابن كثًن: 

 ،و مرفوعأنٌ  ،الركاة عنو م بعضي فتوىَّ  ،ث بو أبو ىريرةفحدٌ  ؛وثحدٌ ػكي ،جالسوػي
 . (ِ)«كهللا أعلم، فرفعو

ن ىذا ػكمأم:  "،كمنوي أخذي الصٍَّحبً "ي: ػكقول»كقاؿ زين الدين العراقٌي:  
عن التابعٌن،   ،ركاية الصحابة - ن األصاغرػػع ،رػػػابػو ركاية األكػكى - وعػػالن

كأنس بن مالك،  ،سفياف كركاية العبادلة األربعة، كأب ىريرة، كمعاكية بن أب

                                                           
 .ُِ-َِ/ْ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُْٗ/ٗالقرآف العظيم: تفسًن  (ِ)



011 

ـ من ركاية عن أتباع التابعٌن، كما تقدٌ  ،ككركاية التابعٌن. عن كعب األحبار
 . (ُ)...«عن مالك ،ى بن سعيدػحيػالزىرٌم، كي

يلٌيات(، ك)كعب األحبار( كاحد من أبرز الذين أيًخذت عنهم )اإلسرائ
 كىو معدكد من ٗنلة التابعٌن.

مة اٜنرب، الذم كاف العبٌل  ،اليماينٌ  كعب بن ماتع اٜنمًنمٌ »قاؿ الذىيٌب: 
،  ـ عمريف أايٌ  ،كقدـ اٞندينة من اليمن،  ، فأسلم بعد كفاة النيبٌ يهودايًّ 

ة، ك٪نفظ ثهم عن الكتب اإلسرائيليٌ فكاف ٪ندٌ ،  دفجالس أصحاب ١نمٌ 
متٌن الداينة، من  السنن عن الصحابة. ككاف حسن اإلسبلـ، عجائب، كأيخذ

ىريرة،  ث عنو: أبوحدٌ  ث عن عمر، كصهيب، كغًن كاحد.حدٌ  نببلء العلماء.
 .(ِ)...«عن التابعيٌ  اس، كذلك من قبيل ركاية الصحابٌ كمعاكية، كابن عبٌ 

اة عن أىل ا متلقٌ كاألقرب يف مثل ىذه السياقات أنٌ »كقاؿ ابن كثًن: 
 - سا١نهما هللا تعاذل -كركاايت كعب ككىب   ،د يف صحفهموجى يي ا ٣نٌ  ،لكتابا

 ،كالغرائب ،من األكابد ،من أخبار بين إسرائيل ،ةقبله إذل ىذه األمٌ نفيما 
هللا  كقد أغىن .سخؿ كني دٌ ؼ كبي رٌ ا حي ك٣نٌ  ،م يكنػكما ل ،ا كاف٣نٌ  ،كالعجائب

 . (ّ)«منو كأنفع كأكضح كأبلغ عن ذلك ّنا ىو أصحٌ  ،سبحانو
كلذلك افرتض بعض اٞنؤٌلفٌن أٌف ركاايت أب ىريرة، عمومنا، اليت يف 
الصحيحٌن، كاليت يف غًن٨نا، إذا كانت تتضٌمن متوانن غريبة منكىرة، تضاىي 

 الػمتوف اإلسرائيلٌية؛ فإنٌػها مأخوذة، عن كعب األحبار، كال سٌيما مع العنعنة.

                                                           
 .ُِٕ/ِ( شرح التبصرة: ُ)
 .َْٗ-ْٖٗ/ّ( سًن أعبلـ النببلء: ِ)
 .ُّْ/ َُ( تفسًن القرآف العظيم: ّ)
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إذل ٘نل بعض مشكبلت  كقد ىداان هللا من قبلي »ا: قاؿ ١نٌمد رشيد رض
الذم أدخل على  ،على الركاية عن كعب األحبار ،معنعنةػأحاديث أب ىريرة ال

 وثٌن كذبي محدٌ ػكخفي على كثًن من ال ،اتمن اإلسرائيليٌ  ،اا كثًنن اٞنسلمٌن شيئن 
حديث  اظ يففٌ نا على ذلك بطعن أكرب اٜني تي جٌ ده، كقد قويت حي لتعب   ؛وكدجلي 
 .(ُ)«إليو فيو التصريح ابلسماع مز عي  ،مرفوع
 لألحاديث املطعون فيها:  أمثلة

كىذه بعض أحاديث الصحيحٌن، اليت طعن فيها بعض اٞنؤٌلفٌن، 
اٞننتسبٌن إذل اٞنذاىب العىقىديٌة اٞنختلفة، قد٬ننا كحديثنا. كصرٌح بعض اٞنؤٌلفٌن، 

 أشباه اإلسرائيلٌيات:بنسبة تلك األحاديث إذل اإلسرائيلٌيات، أك 
 يػىٍوـى  اٍٛنًبىاؿى  ًفيهىا كىخىلىقى  السٍَّبًت، يػىٍوـى  التػ ٍربىةى   اَّللَّي  خىلىقى »ركل مسلم:  -0

ًء، يػىٍوـى  اٍلمىٍكريكهى  كىخىلىقى  ااًلثٍػنػىٌٍنً، يػىٍوـى  الشَّجىرى  كىخىلىقى  اأٍلىحىًد، اثى  يػىٍوـى  الن ورى  كىخىلىقى  الث بلى
ـى  كىخىلىقى  اٝنٍىًميًس، يػىٍوـى  الدَّكىابَّ  ًفيهىا ثَّ كىبى  اأٍلىٍرًبعىاًء،  يػىٍوـً  ًمنٍ  اٍلعىٍصرً  ، بػىٍعدى  آدى
 ًإذلى  اٍلعىٍصرً  بػىٌٍنى  ًفيمىا اٛنٍيميعىًة، سىاعىاتً  ًمنٍ  سىاعىةو  آًخرً  يف  اٝنٍىٍلًق، آًخرً  يف  اٛنٍيميعىًة،

 . (ِ)«اللٍَّيلً 
ـى  اَّللَّي  خىلىقى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -1  ًست وفى  طيوليوي  صيورىتًًو، عىلىى آدى

: خىلىقىوي، فػىلىمَّا ًذرىاعنا. ، عىلىى فىسىلًٌمٍ  اٍذىىٍب، قىاؿى ًئكىًة، ًمنى  نػىفىرو  أيكلىًئكى  اٍلمىبلى
، ، مىا فىاٍستىًمعٍ  جيليوسه يػَّتيكى  فىًإنػَّهىا ٪نيىي ونىكى يَّةي  ٓنًى ، كىٓنًى : ذيرًٌيًَّتكى ـي  فػىقىاؿى  عىلىٍيكيٍم، السَّبلى
ـي  فػىقىاليوا: ، السَّبلى ػةي  عىلىٍيػكى ، كىرىحػٍمى ػةي  فىػزىاديكهي: اَّللًَّ "، "كىرىحػٍمى  يىٍدخيػلي  مىػػنٍ  فىكيػل   اَّللًَّ

                                                           
 .ْْٗ/ٖ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ُ)
 .ِٕ/ِٖٕٗ، رقم َُِٓ-ُِْٗ/ْ( صحيح مسلم: ِ)
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ـى. صيػورىةً  عىلىى الٍػجىنَّةى، ٍلػقي  يىػزىؿً  فػىلىمٍ  آدى ، الٍػخى  .(ُ)«اآٍلفى  حىتَّػى بػىٍعػدي، يػىنػٍقيصي
:  ًإذٍ  إًبٍػرىاًىيمى، ًمنٍ  اًبلشَّكًٌ  أىحىق   ٥نىٍني »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -2 قىاؿى
 .(ِ)﴾قػىٍليب  لًيىٍطمىًئنَّ  كىلىًكنٍ  بػىلىى قىاؿى  تػيٍؤًمنٍ  أىكىدلىٍ  قىاؿى  اٍلمىٍوتىى ٓنيٍيً  كىٍيفى  أىًرين  رىبًٌ ﴿

ٍجنً  يف  لىًبٍثتي  كىلىوٍ  شىًديدو، ريٍكنو  ًإذلى  أيىًٍكم كىافى  لىقىدٍ  ليوطنا، اَّللَّي  كىيػىٍرحىمي   مىا طيوؿى  السًٌ
، لىًبثى  ىجىٍبتي  ييوسيفي اًعيى  ألى  .(ّ)«الدَّ

ثى  ًإالَّ   إًبٍػرىاًىيمي  يىٍكًذبٍ  لىػمٍ »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -3  ثىبلى
، تو تػىٌٍنً  كىذىابى ﴿بىٍل  كىقػىٍوليوي: ،(ْ)﴿ًإيٌنً سىًقيمه﴾ . قػىٍوليوي: اَّللًَّ  ذىاتً  يف  ًمنػٍهينَّ  ثًنػٍ

فػىعىلىوي كىًبًنيىيٍم ىىذىا﴾
(ٓ). : نىا كىقىاؿى  ًمنى  جىبَّارو  عىلىى أىتىى ًإذٍ  كىسىارىةي، يػىٍوـو  ذىاتى  ىيوى  بػىيػٍ

، ىىهينىا ًإفَّ  لىوي: فىًقيلى  اٛنٍىبىاًبرىًة،  إًلىٍيًو، فىأىٍرسىلى  النَّاًس، أىٍحسىنً  ًمنٍ  اٍمرىأىةه  مىعىوي  رىجيبلن
: عىنػٍهىا، فىسىأىلىوي  : ىىًذًه؟ مىنٍ  فػىقىاؿى : سىارىةى، فىأىتىى أيٍخيًت، قىاؿى  لىٍيسى  سىارىةي، ايى  فػىقىاؿى
ا كىًإفَّ  كىغىيػٍريًؾ، غىًٍنًم ميٍؤًمنه  اأٍلىٍرضً  كىٍجوً  عىلىى  فىبلى  أيٍخيًت، أىنَّكً  فىأىٍخبػىٍرتيوي  سىأىلىيًن، ىىذى

، بًيىًدًه، يػىتػىنىاكىٟنيىا ذىىىبى  عىلىٍيًو، دىخىلىتٍ  فػىلىمَّا لىيػٍهىا،إً  فىأىٍرسىلى  تيكىذًٌبًييًن، : فىأيًخذى  فػىقىاؿى
، اَّللَّى، فىدىعىتً  أىضير ًؾ، كىالى  اَّللَّى، اٍدًعي  أىكٍ  ًمثٍػلىهىا، فىأيًخذى  الثَّانًيىةى، تػىنىاكىٟنىىا مثيَّ  فىأيٍطًلقى
: أىشىدَّ، ، فىدىعىٍت، أىضير ًؾ، كىالى  رل، اَّللَّى  اٍدًعي فػىقىاؿى  حىجىبىًتًو، بػىٍعضى  فىدىعىا فىأيٍطًلقى
: ٍتيوين  لىػمٍ  إًنَّكيمٍ  فػىقىاؿى ، أتى تيميوين  ًإ٧نَّىا إبًًٍنسىافو ، أىتػىيػٍ ، فىأىٍخدىمىهىا ًبشىٍيطىافو  فىأىتػىٍتوي، ىىاجىرى

                                                           
، رقم ُِّٖ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ّٕٖٓ، رقم ِِٗٗ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)

ُِْٖ/ِٖ . 
 .َِٔ( البقرة: ِ)
، ُّّ/ُ، كانظر: صحيح مسلم: ُِّٗ، رقم ُِّْ-ُِّّ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)

 .ِّٖ/ُُٓرقم 
 .ٖٗ( الصافٌات: ْ)
 .ّٔ( األنبياء: ٓ)
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اًفًر، كىٍيدى  اَّللَّي  رىدَّ  قىالىٍت: مىٍهيىا، بًيىًدًه: فىأىٍكمىأى  ييصىلًٌي، كىىيوى  ٥نىٍرًًه،  يف  اٍلفىاًجًر، أىكً  اٍلكى
ـى   . (ُ)«ىىاجىرى  كىأىٍخدى

هي  إًبٍػرىاًىيمي  يػىٍلقىى»ركل البخارٌم:  -4  قػىتػىرىةه  آزىرى  كىٍجوً  كىعىلىى اٍلًقيىامىًة، يػىٍوـى  آزىرى  أىابى
: أىقيلٍ  أىدلىٍ  إًبٍػرىاًىيمي: لىوي  فػىيػىقيوؿي  كىغىبػىرىةه،  الى  فىاٍليػىٍوـى  أىبيوهي: فػىيػىقيوؿي  تػىٍعًصيًن، الى  لىكى

، ، ايى  إًبٍػرىاًىيمي: فػىيػىقيوؿي  أىٍعًصيكى  فىأىم   يػيبػٍعىثيوفى، يػىٍوـى  ٔنيٍزًيىيًن أىالَّ  كىعىٍدتىيًن  إًنَّكى  رىبًٌ
: اَّللَّي  فػىيػىقيوؿي  اأٍلىبٍػعىًد؟ أىًب  ًمنٍ  أىٍخزىل ًخٍزمو   رًينى،اٍلكىافً  عىلىى اٛنٍىنَّةى  حىرٍَّمتي  ًإيٌنً  تػىعىاذلى

: مثيَّ  ؟ ٓنىٍتى  مىا إًبٍػرىاًىيمي، ايى  يػيقىاؿي ، رًٍجلىٍيكى ، ًبًذيخو  ىيوى  فىًإذىا فػىيػىٍنظيري  فػىيػيٍؤخىذي  ميٍلتىًطخو
 .(ِ)«النَّارً  يف  فػىيػيٍلقىى ًبقىوىائًًمًو،

، يػىٍغتىًسلي  أىي وبي  بػىيػٍنىمىا»ركل البخارٌم:  -5 انن  ًمنٍ  جىرىادو، رًٍجلي  عىلىٍيوً  خىرَّ  عيٍرايى
، ، ايى  رىب وي: فػىنىادىاهي  ثػىٍوًبًو، يف  ٪نىًٍثي فىجىعىلى  ذىىىبو ، أىكينٍ  أىدلىٍ  أىي وبي  تػىرىل؟ عىمَّا أىٍغنػىيػٍتيكى

: ، ايى  بػىلىى، قىاؿى  .(ّ)«بػىرىكىًتكى  عىنٍ  رل، ًغىنى  الى  كىلىًكنٍ  رىبًٌ
 اٍلبىابى  اٍدخيليوا﴿ ًإٍسرىائًيلى: لًبىيًن  ًقيلى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -6

ا ليوا، .(ْ)﴾ًحطَّةه  كىقيوليوا سيجَّدن  حىبَّةه، كىقىاليوا: أىٍستىاًىًهٍم، عىلىى يػىٍزحىفيوفى  فىدىخىليوا فػىبىدَّ
 .(ٓ)«شىٍعرىةو  يف 
 عيرىاةن، يػىٍغتىًسليوفى  ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو كىانىتٍ »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -7

                                                           
-َُْٖ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ُّٕٗ، رقم ُِِٓ/ّ( صحيح البخارٌم: ُ)

 . ُْٓ/ُِّٕ، رقم ُُْٖ
 .ُِّٕ، رقم ُِِّ/ّ( صحيح البخارٌم: ِ)
 .ُُِّ، رقم َُِْ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)
 كيف اآلية: ﴿كىاٍدخيليوا﴾، ابلواك. .ٖٓ( البقرة: ْ)
، كانظر: صحيح مسلم: ِِِّ، رقم ُِْٗ-ُِْٖ/ّ( صحيح البخارٌم: ٓ)
 .ُ/َُّٓرقم ، ُِِّ/ْ
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، ًإذلى  بػىٍعضيهيمٍ  يػىٍنظيري  هي، يػىٍغتىًسلي  ميوسىى كىكىافى  بػىٍعضو ، فػىقىاليوا: كىٍحدى ٍنىعي  مىا كىاَّللًَّ  ٬نى
، أىنَّوي  ًإالَّ  مىعىنىا، يػىٍغتىًسلى  أىفٍ  ميوسىى  عىلىى ثػىٍوبىوي  فػىوىضىعى  يػىٍغتىًسلي، مىرَّةن  فىذىىىبى  آدىري
:يػى  إًٍثرًًه، يف  ميوسىى فىخىرىجى  بًثػىٍوًبًو، اٜنٍىجىري  فػىفىرَّ  حىجىرو، ، ايى  ثػىٍوًب، قيوؿي  حىَّتَّ  حىجىري
، فػىقىاليوا: ميوسىى، ًإذلى  ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو نىظىرىتٍ  ، ًمنٍ  ّنيوسىى مىا كىاَّللًَّ  ثػىٍوبىوي، كىأىخىذى  أبىٍسو
. اًبٜنٍىجىرً  فىطىًفقى  ، ىيرىيٍػرىةى: أىبيو فػىقىاؿى  ضىٍرابن  سىبػٍعىةه، أىكٍ  ًستَّةه  اًبٜنٍىجىًر، لىنىدىبه  إًنَّوي  كىاَّللًَّ
 .(ُ)«اًبٜنٍىجىرً  ضىٍرابن 

،  ميوسىى ًإذلى  اٍلمىٍوتً  مىلىكي  أيٍرًسلى »: للبخارمٌ كاللفظ  الشيخاف،ركل  -8
: رىبًًٌو، ًإذلى  فػىرىجىعى  صىكَّوي، جىاءىهي  فػىلىمَّا ، ييرًيدي  الى  عىٍبدو، ًإذلى  أىٍرسىٍلتىيًن  فػىقىاؿى  فػىرىدَّ  اٍلمىٍوتى
: عىيػٍنىوي، عىلىٍيوً  اَّللَّي  هي  يىضىعي  لىوي: فػىقيلٍ  اٍرًجٍع، كىقىاؿى  مىا ًبكيلًٌ  فػىلىوي  ثػىٍورو، مىنٍتً  عىلىى يىدى

: سىنىةه، شىٍعرىةو  ًبكيلًٌ  يىديهي، بًوً  غىطَّتٍ  ، أىمٍ  قىاؿى : مىاذىا؟ مثيَّ  رىبًٌ ، مثيَّ  قىاؿى : اٍلمىٍوتي  قىاؿى
: ًُنىجىرو، رىٍميىةن  اٍلميقىدَّسىًة، اأٍلىٍرضً  ًمنى  ييٍدنًيىوي، أىفٍ  اَّللَّى  فىسىأىؿى  فىاآٍلفى،  قىاؿى  قىاؿى
ىرىيٍػتيكيمٍ  مثىَّ، كيٍنتي  : فػىلىوٍ  اَّللًَّ  رىسيوؿي   اٍلكىًثيبً  ًعٍندى  الطَّرًيًق، جىاًنبً  ًإذلى  قػىبػٍرىهي، ألى
 .(ِ)«اأٍلىٍ٘نىرً 
ـي  اٍحتىجَّ »ركل الشيخاف، كاللفظ ٞنسلم:  -01  رىهبًًٌمىا، ، ًعٍندى  كىميوسىى آدى
ـي  فىحىجَّ  ـي  أىٍنتى  ميوسىى: قىاؿى  ميوسىى، آدى  ًمنٍ  ًفيكى  كىنػىفىخى  بًيىًدًه، اَّللَّي  خىلىقىكى  الًَّذم آدى

ًئكىتىوي، لىكى  كىأىٍسجىدى  ريكًحًو، ، أىٍىبىٍطتى  مثيَّ  جىنًَّتًو، يف  كىأىٍسكىنىكى  مىبلى  ًِنىًطيئىًتكى  النَّاسى
ـي: فػىقىاؿى  اأٍلىٍرًض؟ ًإذلى  ًمًو، ًبرًسىالىًتوً  اَّللَّي  اٍصطىفىاؾى  الًَّذم ميوسىى أىٍنتى  آدى  كىًبكىبلى

                                                           
، رقم ِٕٔ/ُ، كانظر: صحيح مسلم: ِْٕ، رقم َُٕ/ُ( صحيح البخارٌم: ُ)

ّّٗ/ٕٓ. 
، ُّْٖ-ُِْٖ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ُِْٕ، رقم ْْٗ/ُ( صحيح البخارٌم: ِ)

 .ُٕٓ/ِِّٕرقم 
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يىافي  ًفيهىا اأٍلىٍلوىاحى، كىأىٍعطىاؾى  يًّا، كىقػىرَّبىكى  شىٍيءو، كيلًٌ  تًبػٍ  كىتىبى  اَّللَّى  كىجىٍدتى  فىًبكىمٍ  ٤نًى
؟ أىفٍ  قػىٍبلى  التػٍَّورىاةى، ـي: قىاؿى  عىامنا، أبًىٍربىًعٌنى  ميوسىى: قىاؿى  أيٍخلىقى  ًفيهىا: كىجىٍدتى  فػىهىلٍ  آدى

ـي  كىعىصىى﴿ : ؟(ُ)﴾فػىغىوىل رىبَّوي  آدى : نػىعىٍم، قىاؿى ، عىًمٍلتي  أىفٍ  عىلىى أىفػىتػىليومييًن  قىاؿى  عىمىبلن
تػىبىوي   : فىحىجَّ  اَّللًَّ  رىسيوؿي  قىاؿى  سىنىةن؟ أبًىٍربىًعٌنى  ٫نىٍليقىيًن  أىفٍ  قػىٍبلى  أىٍعمىلىوي، أىفٍ  عىلىيَّ  اَّللَّي  كى
ـي   .(ِ)«ميوسىى آدى
ًف: اٍستىبَّ »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -00  اٍلميٍسًلًمٌنى، ًمنى  رىجيله  رىجيبلى

ا اٍصطىفىى كىالًَّذم اٍلميٍسًلمي: قىاؿى  اٍليػىهيوًد، ًمنى  كىرىجيله   فػىقىاؿى  اٍلعىالىًمٌنى، عىلىى ١نيىمَّدن
هي  اٍلميٍسًلمي  فػىرىفىعى  اٍلعىالىًمٌنى، عىلىى ميوسىى اٍصطىفىى كىالًَّذم اٍليػىهيوًدم : ، ًعٍندى  يىدى  ذىًلكى

، كىٍجوى  فػىلىطىمى   أىٍمرًهً  ًمنٍ  كىافى  ّنىا ، فىأىٍخبػىرىهي  النَّيبًٌ  ًإذلى  اٍليػىهيوًدم   فىذىىىبى  اٍليػىهيوًدمًٌ
، عىنٍ  فىسىأىلىوي  اٍلميٍسًلمى،  النَّيب   فىدىعىا اٍلميٍسًلًم، كىأىٍمرً  :  النَّيب   فػىقىاؿى  بػىرىهي،فىأىخٍ  ذىًلكى

يكين  الى   فىأىكيوفي  مىعىهيٍم، فىأىٍصعىقي  اٍلًقيىامىًة، يػىٍوـى  يىٍصعىقيوفى  النَّاسى  فىًإفَّ  ميوسىى، عىلىى ٔنيىًنًٌ
ًطشه  ميوسىى فىًإذىا ييًفيقي، مىنٍ  أىكَّؿى   صىًعقى، ًفيمىنٍ  أىكىافى  أىٍدرًم: فىبلى  اٍلعىٍرًش، جىاًنبى  ابى

 .(ّ)«اَّللَّي  اٍستػىثٍػىنى  ٣نَّنً  كىافى  أىكٍ  قػىٍبًلي، فىأىفىاؽى 
 لًقىٍوًمًو: فػىقىاؿى  اأٍلىنًٍبيىاًء، ًمنى  نىيب   غىزىا»ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -01

بػىٍعيًن  الى   أىحىده  كىالى  هًبىا، يػىٍبً  كىلىمَّا هًبىا، يػىٍبيًنى  أىفٍ  ييرًيدي  كىىيوى  اٍمرىأىةو، بيٍضعى  مىلىكى  رىجيله، يػىتػٍ
، بػىىنى  ، أىكٍ  غىنىمنا، اٍشتػىرىل أىحىده  كىالى  سيقيوفػىهىا، يػىٍرفىعٍ  كىدلىٍ  بػيييواتن ًلفىاتو تىًظري  كىىيوى  خى  يػىنػٍ

                                                           
 .ُُِ( طو: ُ)
، ُُِٓ/ّ، كانظر: صحيح البخارٌم: ُٓ/ِِٓٔ، رقم َِّْ/ْ( صحيح مسلم: ِ)

 . ِِّٖرقم 
-ُّْٖ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: َِِٖ، رقم َٖٓ-ْٖٗ/ِ( صحيح البخارٌم: ّ)

 .ُٗٓ/ِّّٕ، رقم ُْْٖ
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دىىىا، ةى  اٍلقىٍريىةً  ًمنى  فىدىانى  فػىغىزىا، ًكالى ، ًمنٍ  قىرًيبنا أىكٍ  اٍلعىٍصًر، صىبلى  لًلشٍَّمًس: فػىقىاؿى  ذىًلكى
، كىأىانى  مىٍأميورىةه، إًنَّكً  نىا، اٍحًبٍسهىا اللَّهيمَّ، مىٍأميوره  عىلىٍيًو، اَّللَّي  فػىتىحى  حىَّتَّ  فىحيًبسىٍت، عىلىيػٍ

: تىٍطعىٍمهىا، فػىلىمٍ  لًتىٍأكيلىهىا، -النَّارى  يػىٍعيًن  - فىجىاءىتٍ  اٍلغىنىائًمى، فىجىمىعى   ًفيكيمٍ  ًإفَّ  فػىقىاؿى
، : بًيىًدًه، رىجيلو  يىدي  فػىلىزًقىتٍ  رىجيله، قىًبيلىةو  كيلًٌ  ًمنٍ  فػىٍليػيبىاًيٍعيًن  غيليوالن  ًفيكيمي  فػىقىاؿى

، ، فػىٍلتػيبىاًيٍعيًن  اٍلغيليوؿي ثىةو  أىكٍ  رىجيلىٌٍنً  يىدي  فػىلىزًقىتٍ  قىًبيلىتيكى : بًيىًدًه، ثىبلى ، ًفيكيمي  فػىقىاؿى  اٍلغيليوؿي
، فىجىاءىتً  فػىوىضىعيوىىا، الذَّىىًب، ًمنى  بػىقىرىةو  رىٍأسً  ًمٍثلً  ًبرىٍأسو  فىجىاءيكا لىتػٍهىا، النَّاري  مثيَّ  فىأىكى

، ضىٍعفىنىا رىأىل اٍلغىنىائًمى، لىنىا اَّللَّي  أىحىلَّ   .(ُ)«لىنىا فىأىحىلَّهىا كىعىٍجزىانى
:  دىاكيدى  ٍبني  سيلىٍيمىافي  قىاؿى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -02

ىطيوفىنَّ  لىةى  ألى منا، اٍمرىأىةو  كيل   تىًلدي  اٍمرىأىةو، ّنًئىةً  اللَّيػٍ ، سىًبيلً  يف  يػيقىاًتلي  غيبلى  لىوي  فػىقىاؿى  اَّللًَّ
: ، يػىقيٍل، فػىلىمٍ  اَّللَّي، شىاءى  ًإفٍ  قيٍل: اٍلمىلىكي  ًإالَّ  ًمنػٍهينَّ، تىًلدٍ  كىدلىٍ  هًبًنَّ، فىأىطىاؼى  كىنىًسيى

. ًنٍصفى  اٍمرىأىةه  : : لىوٍ  النَّيب   قىاؿى  إًٍنسىافو  أىٍرجىى كىكىافى  ٪نىٍنىٍث، لىػمٍ  اَّللَّي، شىاءى  ًإفٍ  قىاؿى
ًتوً   .(ِ)«ًٜنىاجى

ٍلىةه  قػىرىصىتٍ »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -03  فىأىمىرى  اأٍلىنًٍبيىاًء، ًمنى  نىًبيًّا ٧نى
ٍلىةه، قػىرىصىٍتكى  أىفٍ  إًلىٍيًو: اَّللَّي  فىأىٍكحىى فىأيٍحرًقىٍت، النٍَّمًل، ًبقىٍريىةً   اأٍليمىًم، ًمنى  أيمَّةن  أىٍحرىٍقتى  ٧نى

 .(ّ)«تيسىبًٌحي 
 ًإٍسرىائًيلى، بىنػًي ًمنٍ  أيمَّةه، فيًقدىتٍ » ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم: -04

                                                           
-ُّٔٔ/ّ، كانظر: صحيح مسلم: ِٔٓٗ، رقم ُُّٔ/ّ( صحيح البخارٌم: ُ)

 .ِّ/ُْٕٕ، رقم ُّٕٔ
، كانظر: صحيح مسلم: ْْْٗ، رقم ََِٖ-ََِٕ/ٓ( صحيح البخارٌم: ِ)
 .ِِ/ُْٓٔ، رقم ُِٕٓ/ّ
، رقم ُٕٗٓ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ِٖٔٓ، رقم َُٗٗ/ّلبخارٌم: ( صحيح اّ)

ُِِْ/ُْٖ. 
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، ًإالَّ  أيرىاىىا الى  كىإًنٌػًي فػىعىلىٍت، مىا ييٍدرىل الى  ًبًل، أىٍلبىافي  لىػهىا كيًضعى  ًإذىا اٍلفىٍأرى  لىػمٍ  اإٍلً
  .(ُ)«شىرًبىتٍ  الشَّاًء، أىٍلبىافي  ٟنىىا كيًضعى  كىًإذىا تىٍشرىٍب،

ـي، ٫نىٍبيثً  لىػمٍ  ًإٍسرىائًيلى، بػىنيو لىٍوالى »ركل الشيخاف، كاللفظ ٞنسلم:  -05  كىلىػمٍ  الطَّعىا
ٍىرى  زىٍكجىهىا، أينٍػثىى ٔنىينٍ  لىػمٍ  حىوَّاءي، كىلىٍوالى  اللٍَّحمي، ٫نىٍنىزً   .(ِ)«الدَّ
ثىةه: ًإالَّ  اٍلمىٍهدً  يف  يػىتىكىلَّمٍ  لىػمٍ »ركل الشيخاف، كاللفظ ٞنسلم:  -06  ًعيسىى ثىبلى
ا، رىجيبلن  جيرىٍيجه  كىكىافى  -جيرىٍيجو  كىصىاًحبي  مىٍرًنىى، اٍبني   فىكىافى  صىٍومىعىةن، فىأنَّىذى  عىاًبدن

: جيرىٍيجي، ايى  فػىقىالىٍت: ييصىلًٌي، كىىيوى  أيم وي، فىأىتػىٍتوي  ًفيهىا، ، ايى  فػىقىاؿى ِت، أيمًٌي رىبًٌ  كىصىبلى
تًًو، عىلىى فىأىقٍػبىلى   فػىقىالىٍت: ييصىلًٌي، كىىيوى  أىتػىٍتوي، اٍلغىًد، ًمنى  كىافى  فػىلىمَّا فىاٍنصىرىفىٍت، صىبلى

: جيرىٍيجي، ايى  ، ايى  فػىقىاؿى ِت، أيمًٌي رىبًٌ تًًو، عىلىى فىأىقٍػبىلى  كىصىبلى  فػىلىمَّا فىاٍنصىرىفىٍت، صىبلى
: جيرىٍيجي، ايى  فػىقىالىٍت: ييصىلًٌي، كىىيوى  أىتػىٍتوي، اٍلغىًد، ًمنى  كىافى  ، أىمٍ  فػىقىاؿى  أيمًٌي رىبًٌ

ِت، تًًو، عىلىى فىأىقٍػبىلى  كىصىبلى ًٍتوي، الى  اللَّهيمَّ، فػىقىالىًت: صىبلى  كيجيوهً  ًإذلى  يػىٍنظيرى  حىَّتَّ  ٕني
اكىرى  اٍلميوًمسىاًت.  يػيتىمىثَّلي  بىًغي ، اٍمرىأىةه  كىكىانىتً  ،كىًعبىادىتىوي  جيرى٩ٍننا ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو فػىتىذى

ىٍفًتنػىنَّوي  ًشئػٍتيمٍ  ًإفٍ  فػىقىالىٍت: ًُنيٍسًنهىا، : لىكيٍم، ألى  إًلىيػٍهىا، يػىٍلتىًفتٍ  فػىلىمٍ  لىوي، فػىتػىعىرَّضىتٍ  قىاؿى
نػىٍتوي  صىٍومىعىًتًو، ًإذلى  أيىًٍكم كىافى  رىاًعينا، فىأىتىتٍ   عىلىيػٍهىا، فػىوىقىعى  نػىٍفًسهىا، ًمنٍ  فىأىٍمكى

، ًمنٍ  ىيوى  قىالىٍت: كىلىدىٍت، فػىلىمَّا فىحىمىلىٍت،  كىىىدىميوا فىاٍستػىنػٍزىليوهي، فىأىتػىٍوهي، جيرىٍيجو
: يىٍضرًبيونىوي، كىجىعىليوا صىٍومىعىتىوي، ، هًبىًذهً  زىنػىٍيتى  قىاليوا: شىٍأنيكيٍم؟ مىا فػىقىاؿى  فػىوىلىدىتٍ  اٍلبىًغيًٌ

، : ًمٍنكى : بًًو، فىجىاءيكا يب ؟الصَّ  أىٍينى  فػىقىاؿى ، حىَّتَّ  دىعيوين، فػىقىاؿى يى
 فػىلىمَّا فىصىلَّى، أيصىلًٌ

                                                           
، رقم ِِْٗ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ُِّٗ، رقم َُِّ/ّ( صحيح البخارٌم: ُ)

ِٕٗٗ/ُٔ. 
، ُُِِ/ّ، كانظر: صحيح البخارٌم: ّٔ/َُْٕ، رقم َُِٗ/ِ( صحيح مسلم: ِ)

 .ُِّٓرقم 
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، : بىٍطًنًو، يف  فىطىعىنى  الصَّيبَّ، أىتىى اٍنصىرىؼى ـي، ايى  كىقىاؿى ؟ مىنٍ  غيبلى : أىبيوؾى فه  قىاؿى  فيبلى
: الرَّاًعي، ، عىلىى فىأىقٍػبػىليوا قىاؿى  لىكى  نػىٍبيًن  كىقىاليوا: ًبًو، كىيػىتىمىسَّحيوفى  يػيقىبًٌليونىوي، جيرىٍيجو

، ًمنٍ  صىٍومىعىتىكى  : ذىىىبو ، قىاؿى نىا -فػىفىعىليوا  كىانىٍت، كىمىا ًطٌنو، ًمنٍ  أىًعيديكىىا الى  كىبػىيػٍ
ًو، ًمنٍ  يػىٍرضىعي  صىيب    فػىقىالىتٍ  حىسىنىةو، كىشىارىةو  فىارًىىةو، دىابَّةو  عىلىى رىاًكبه  رىجيله  فىمىرَّ  أيمًٌ
ا، ًمٍثلى  اٍبيًن  اٍجعىلً  اللَّهيمَّ، أيم وي: : إًلىٍيًو، فػىنىظىرى  إًلىٍيًو، كىأىقٍػبىلى  الثٍَّدمى، فػىتػىرىؾى  ىىذى  فػىقىاؿى

: يػىٍرتىًضعي، فىجىعىلى  ثىٍدًيًو، عىلىى أىقٍػبىلى  مثيَّ  ًمثٍػلىوي، ْنىٍعىٍليًن  الى  اللَّهيمَّ،  ًإذلى  أىٍنظيري  فىكىأىيٌنً  قىاؿى
 ٬نىيص هىا. فىجىعىلى  فىًمًو، يف  السَّبَّابىًة، إبًًٍصبىًعوً  اٍرًتضىاعىوي، ٪نىًٍكي ، كىىيوى  اَّللًَّ  رىسيوؿً 
: : كىًىيى  سىرىٍقًت، زىنػىٍيًت، كىيػىقيوليوفى: يىٍضرًبيونػىهىا، كىىيمٍ  ًَنىارًيىةو، كىمىر كا قىاؿى  تػىقيوؿي

 الرَّضىاعى، فػىتػىرىؾى  ًمثٍػلىهىا، اٍبيًن  ْنىٍعىلً  الى  اللَّهيمَّ، أيم وي: فػىقىالىتٍ  اٍلوىًكيلي، كىنًٍعمى  اَّللَّي، حىٍسيبى 
: إًلىيػٍهىا، كىنىظىرى  ، تػىرىاجىعىا فػىهينىاؾى  ًمثٍػلىهىا. اٍجعىٍليًن  اللَّهيمَّ، فػىقىاؿى  فػىقىالىٍت: اٜنٍىًديثى

ٍلقىى، ئىًة، حىسىني  رىجيله  مىرَّ  حى : اٍٟنىيػٍ : ًمثٍػلىوي، اٍبيًن  اٍجعىلً  اللَّهيمَّ، فػىقيٍلتي  اللَّهيمَّ، فػىقيٍلتى
 سىرىٍقًت، زىنػىٍيًت، كىيػىقيوليوفى: يىٍضرًبيونػىهىا، كىىيمٍ  اأٍلىمىًة، هًبىًذهً  كىمىر كا ًمثٍػلىوي، ْنىٍعىٍليًن  الى 

: : ًمثٍػلىهىا، اٍبيًن  ْنىٍعىلً  الى  اللَّهيمَّ، فػىقيٍلتي : ًمثٍػلىهىا. اٍجعىٍليًن  اللَّهيمَّ، فػىقيٍلتى  اؾى ذى  ًإفَّ  قىاؿى
: جىبَّارنا، كىافى  الرَّجيلى   زىنػىٍيًت، ٟنىىا: يػىقيوليوفى  ىىًذهً  كىًإفَّ  ًمثٍػلىوي، ْنىٍعىٍليًن  الى  اللَّهيمَّ، فػىقيٍلتي

: تىٍسرًٍؽ، كىدلىٍ  كىسىرىٍقًت، تػىٍزًف، كىدلىٍ   .(ُ)«ًمثٍػلىهىا اٍجعىٍليًن  اللَّهيمَّ، فػىقيٍلتي
ثىةن  ًإفَّ »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -07 ، ًإٍسرىائًيلى: بىيًن  يف  ثىبلى  أىبٍػرىصى

ا كىأىٍعمىى، كىأىقٍػرىعى، تىًليػىهيٍم، أىفٍ  َّللًَّ  بىدى ، فىأىتىى مىلىكنا، ًإلىٍيًهمٍ  فػىبػىعىثى  يػىبػٍ : اأٍلىبٍػرىصى  فػىقىاؿى
؟ أىحىب   شىٍيءو  أىم   : إًلىٍيكى ، قىًذرىين  قىدٍ  حىسىنه، كىًجٍلده  حىسىنه، لىٍوفه  قىاؿى : النَّاسي  قىاؿى

ا حىسىننا، لىٍوانن  فىأيٍعًطيى  عىٍنوي، فىذىىىبى  فىمىسىحىوي، : حىسىننا، كىًجٍلدن  اٍلمىاؿً  أىم   فػىقىاؿى

                                                           
، كانظر: صحيح البخارٌم: ٖ/َِٓٓ، رقم ُٖٕٗ-ُٕٔٗ/ْ( صحيح مسلم: ُ)
 .ُُْٖ، رقم َْْ/ُ
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؟ أىحىب   : إًلىٍيكى ًبلي، قىاؿى : أىكٍ  اإٍلً : يف  شىكَّ  ىيوى  - اٍلبػىقىري  قىاؿى  اأٍلىبٍػرىصى  أىفَّ  ذىًلكى
ًبلي، أىحىدي٨نيىا: قىاؿى  كىاأٍلىقٍػرىعى  : كىقىاؿى  اإٍلً قىةن  فىأيٍعًطيى  -اٍلبػىقىري  اآٍلخىري : عيشىرىاءى، انى  فػىقىاؿى
: اأٍلىقٍػرىعى، كىأىتىى ًفيهىا. لىكى  يػيبىارىؾي  ؟ أىحىب   شىٍيءو  أىم   فػىقىاؿى : إًلىٍيكى  حىسىنه، شىعىره  قىاؿى

ا، عىينًٌ  كىيىٍذىىبي  ، قىًذرىين  قىدٍ  ىىذى : النَّاسي ، فىمىسىحىوي، قىاؿى  شىعىرنا أيٍعًطيى كى  فىذىىىبى
: حىسىننا، ؟ أىحىب   اٍلمىاؿً  فىأىم   قىاؿى : إًلىٍيكى ، قىاؿى : اٍلبػىقىري ، بػىقىرىةن  فىأىٍعطىاهي  قىاؿى  حىاًمبلن
: : اأٍلىٍعمىى، كىأىتىى ًفيهىا. لىكى  يػيبىارىؾي  كىقىاؿى ؟ أىحىب   شىٍيءو  أىم   فػىقىاؿى : إًلىٍيكى  يػىريد   قىاؿى

، ًبوً  فىأيٍبًصري  بىصىرًم، ًإرلىَّ  اَّللَّي  : النَّاسى : بىصىرىهي، إًلىٍيوً  اَّللَّي  فػىرىدَّ  فىمىسىحىوي، قىاؿى  فىأىم   قىاؿى
؟ أىحىب   اٍلمىاؿً  : إًلىٍيكى ا؛ شىاةن  فىأىٍعطىاهي  اٍلغىنىمي، قىاؿى اًف، فىأينًٍتجى  كىاًلدن ا؛ كىكىلَّدى  ىىذى  ىىذى
ا فىكىافى  ، ًمنٍ  كىادو  ًٟنىذى ا إًًبلو ا بػىقىرو، ًمنٍ  كىادو  كىًٟنىذى  أىتىى إًنَّوي  مثيَّ  الغىنىًم. ًمنى  كىادو  كىًٟنىذى

ئىًتًو، صيورىتًوً  يف  اأٍلىبٍػرىصى  يػٍ : كىىى  سىفىرًم، يف  اٍٜنًبىاؿي  ًبى  تػىقىطَّعىتٍ  ًمٍسًكٌنه، رىجيله  فػىقىاؿى
غى  فىبلى  ، ًإالَّ  اٍليػىٍوـى  بىبلى ، مثيَّ  اًبَّللًَّ  كىاٍٛنًٍلدى  اٜنٍىسىنى، اللٍَّوفى  ؾى أىٍعطىا اًبلًَّذم - أىٍسأىليكى  ًبكى

 فػىقىاؿى  كىًثًنىةه، اٜنٍيقيوؽى  ًإفَّ  لىوي: فػىقىاؿى  سىفىرًم، يف  عىلىٍيوً  أىتػىبػىلَّغي  بىًعًننا -كىاٍلمىاؿى  اٜنٍىسىنى،
، كىأىيٌنً  لىوي: ، يػىٍقذىريؾى  أىبٍػرىصى  تىكينٍ  أىدلىٍ  أىٍعرًفيكى : اَّللَّي؟ فىأىٍعطىاؾى  فىًقًننا، النَّاسي  لىقىدٍ  فػىقىاؿى

: كىاًبرو، عىنٍ  ًلكىاًبرو  كىرًٍثتي  ، كيٍنتى  ًإفٍ  فػىقىاؿى . مىا ًإذلى  اَّللَّي، فىصىيػَّرىؾى  كىاًذابن  كيٍنتى
ئىًتًو، صيورىتًوً  يف  اأٍلىقٍػرىعى  كىأىتىى يػٍ ا، قىاؿى  مىا ًمٍثلى  لىوي  فػىقىاؿى  كىىى  رىدَّ  مىا ًمٍثلى  عىلىٍيوً  فػىرىدَّ  ًٟنىذى
ا، عىلىٍيوً  : ىىذى ، كيٍنتى  ًإفٍ  فػىقىاؿى . مىا ًإذلى  اَّللَّي، فىصىيػَّرىؾى  كىاًذابن  يف  اأٍلىٍعمىى كىأىتىى كيٍنتى

: صيورىتًًو، ، كىاٍبني  ًمٍسًكٌنه، رىجيله  فػىقىاؿى  فىبلى  سىفىرًم، يف  اٍٜنًبىاؿي  ًبى  كىتػىقىطَّعىتٍ  سىًبيلو
غى  ، ًإالَّ  اٍليػىٍوـى  بىبلى ، مثيَّ  اًبَّللًَّ  هًبىا أىتػىبػىلَّغي  شىاةن  -بىصىرىؾى  عىلىٍيكى  رىدَّ  اًبلًَّذم - أىٍسأىليكى  ًبكى

: سىفىرًم، يف   فىخيذٍ  أىٍغنىاين، فػىقىدٍ  كىفىًقًننا، بىصىرًم، اَّللَّي  فػىرىدَّ  أىٍعمىى، كيٍنتي  قىدٍ  فػىقىاؿى
، مىا ، ًشٍئتى ، أىخىٍذتىوي  ًبشىٍيءو، اٍليػىٍوـى  أىٍجهىديؾى  الى  فػىوىاَّللًَّ : َّللًًَّ ، أىٍمًسكٍ  فػىقىاؿى  مىالىكى
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، اَّللَّي  رىًضيى  فػىقىدٍ  ابٍػتيًليتيٍم، فىًإنَّػمىا  .(ُ)«صىاًحبػىٍيكى  عىلىى كىسىًخطى  عىٍنكى
 رىًكبػىهىا، ًإذٍ  بػىقىرىةن، يىسيوؽي  رىجيله  بػىيػٍنىا»ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -08

ا، نيػٍخلىػقٍ  لىػمٍ  ًإانَّ  فػىقىالىٍت: فىضىرىبػىهىا، ػا لػًهىػذى : فػىقىاؿى  لًٍلحىٍرًث، خيًلٍقنىا إًنَّػمى  النَّاسي
، سيٍبحىافى  : تىكىلَّمي، بػىقىرىةه  اَّللًَّ ا أيكًمني  فىًإيٌنً  فػىقىاؿى ، بىٍكرو  كىأىبيو أىانى  هًبىذى  مثىَّ. ٨نيىا كىمىا كىعيمىري
ا ًإذٍ  غىنىًمًو، يف  رىجيله  كىبػىيػٍنىمىا ، عىدى ، ًبشىاةو، ًمنػٍهىا فىذىىىبى  الذًٌٍئبي  كىأىنَّوي  حىَّتَّ  فىطىلىبى

ا: الذًٌٍئبي  لىوي  فػىقىاؿى  ًمٍنوي، اٍستػىنػٍقىذىىىا ، اٍستػىنػٍقىٍذتػىهىا ىىذى  يػىٍوـى  السَّبيًع، يػىٍوـى  ٟنىىا فىمىنٍ  ًمينًٌ
: فػىقىاؿى  غىًٍنًم، ٟنىىا رىاًعيى  الى  ، سيٍبحىافى  النَّاسي : يػىتىكىلَّمي، ًذٍئبه  اَّللًَّ ا أيكًمني  فىًإيٌنً  قىاؿى  هًبىذى
، بىٍكرو  كىأىبيو أىانى   .(ِ)«مثىَّ  ٨نيىا كىمىا كىعيمىري

: اَّللَّي  يػىقيوؿي »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -11  عىٍبًدم ظىنًٌ  ًعٍندى  أىانى  تػىعىاذلى
ٍرتيوي  نػىٍفًسًو، فًػي ذىكىرىنػًػي فىًإفٍ  ذىكىرىنػًي، ًإذىا مىعىوي، كىأىانى  ًب،  ذىكىرىنًػي كىًإفٍ  نػىٍفًسي، فػًػي ذىكى
ٍرتيوي  مىئلىو، فًػي  ًذرىاعنا، إًلىٍيوً  تػىقىرٍَّبتي  ًشػبػٍػػرنا، إًلىػيَّ  تػىقىرَّبى  كىًإفٍ  ًمنػٍهيٍم، خىًٍنو  مىئلىو  فًػي ذىكى
عػػنػا، إًلىٍيػوً  تػىقىرٍَّبتي  ًذرىاعػنػا، إًلىػيَّ  تػىقىػػرَّبى  كىًإفٍ  نًػي كىًإفٍ  ابى تيوي  يػىٍمًشػي، أىاتى ػٍركىلىػ أىتػىيػٍ  .(ّ)«ػةن ىى
: اَّللَّى  ًإفَّ »ركل البخارٌم:  -10  اًبٜنٍىٍرًب، آذىنٍػتيوي  فػىقىدٍ  كىلًيًّا، رل  عىادىل مىنٍ  قىاؿى
 عىٍبًدم يػىزىاؿي  كىمىا عىلىٍيًو، افٍػتػىرىٍضتي  ٣نَّا ًإرلىَّ  أىحىبَّ  ًبشىٍيءو، عىٍبًدم ًإرلىَّ  تػىقىرَّبى  كىمىا

تيوي، فىًإذىا أيًحبَّوي، حىَّتَّ  اًبلنػَّوىاًفًل، ًإرلىَّ  يػىتػىقىرَّبي   ًبًو، يىٍسمىعي  الًَّذم ٚنىٍعىوي  كيٍنتي  أىٍحبػىبػٍ
هي  ًبًو، يػيٍبًصري  الًَّذم كىبىصىرىهي   سىأىلىيًن، كىًإفٍ  هًبىا، ٬نىًٍشي الَّيًت  كىرًٍجلىوي  هًبىا، يػىٍبًطشي  الَّيًت  كىيىدى

                                                           
، كانظر: صحيح مسلم: ِّٕٕ، رقم ُِٕٕ-ُِٕٔ/ّ( صحيح البخارٌم: ُ)
 .  َُ/ِْٔٗ، رقم ِِٕٕ-ِِٕٓ/ْ
-ُٕٖٓ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ِّْٖ، رقم َُِٖ/ّ( صحيح البخارٌم: ِ)

 .ُّ/ِّٖٖ، رقم ُٖٖٓ
، رقم َُِٔ/ْحيح مسلم: ، كانظر: صَٕٗٔ، رقم ِْٗٔ/ٔ( صحيح البخارٌم: ّ)

ِٕٔٓ/ِ. 
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يٍعًطيػىنَّوي، نَّوي، اٍستػىعىاذىين، كىلىًئنً  ألى يًعيذى  -فىاًعليوي  أىانى  - شىٍيءو  عىنٍ  تػىرىدٍَّدتي  كىمىا ألى
، يىٍكرىهي  اٍلميٍؤًمًن، نػىٍفسً  عىنٍ  تػىرىد ًدم  .(ُ)«مىسىاءىتىوي  أىٍكرىهي  كىأىانى  اٍلمىٍوتى

 كيلَّ  -كىتػىعىاذلى  تػىبىارىؾى  - رىبػ نىا يػىٍنزًؿي »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -11
لىةو، نٍػيىا، السَّمىاءً  ًإذلى  لىيػٍ ، اللٍَّيلً  ثػيليثي  يػىبػٍقىى ًحٌنى  الد  : اآٍلًخري  يىٍدعيوين، مىنٍ  يػىقيوؿي

 . (ِ)«لىوي؟ فىأىٍغًفرى  يىٍستػىٍغًفريين، مىنٍ  فىأيٍعًطيىوي؟ يىٍسأىلييًن، مىنٍ  لىوي؟ فىأىٍستىًجيبى 
: قىاؿى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -12 ، رىسيوؿى  ايى  أيانىسه  نػىرىل ىىلٍ  اَّللًَّ
: اٍلًقيىامىًة؟ يػىٍوـى  رىبػَّنىا ؟ ديكنػىهىا لىٍيسى  الشٍَّمًس، يف  تيضىار كفى  ىىلٍ  فػىقىاؿى  قىاليوا: سىحىابه
، ، رىسيوؿى  ايى  الى : اَّللًَّ لىةى  اٍلقىمىًر، يف  تيضىار كفى  ىىلٍ  قىاؿى ؟ ديكنىوي  لىٍيسى  اٍلبىٍدًر، لىيػٍ  سىحىابه

، قىاليوا: ، رىسيوؿى  ايى  الى : اَّللًَّ . اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  تػىرىٍكنىوي  مٍ فىًإنَّكي  قىاؿى ،  اَّللَّي  ٩نىٍمىعي  كىذىًلكى النَّاسى
: ئنا، يػىٍعبيدي  كىافى  مىنٍ  فػىيػىقيوؿي ، يػىٍعبيدي  كىافى  مىنٍ  فػىيػىتػٍبىعي  فػىٍليػىتًَّبٍعوي، شىيػٍ  مىنٍ  كىيػىتػٍبىعي  الشٍَّمسى

، يػىٍعبيدي  كىافى  ، يػىٍعبيدي  كىافى  مىنٍ  كىيػىتًَّبعي  اٍلقىمىرى  ًفيهىا اأٍليمَّةي  ىىًذهً  كىتػىبػٍقىى الطَّوىاًغيتى
: يػىٍعرًفيوفى، الَّيًت  الص ورىًة، غىًٍنً  يف  اَّللَّي  فػىيىٍأتًيًهمي  مينىاًفقيوىىا، : رىب كيٍم، أىانى  فػىيػىقيوؿي  فػىيػىقيوليوفى

، اًبَّللًَّ  نػىعيوذي  ا ًمٍنكى انػينىا، ىىذى ٍتًيػىنىا حىَّتَّ  مىكى انى  فىًإذىا رىبػ نىا، أيى  فػىيىٍأتًيًهمي  عىرىفٍػنىاهي، رىبػ نىا، أىاتى
: يػىٍعرًفيوفى، الَّيًت  الص ورىًة، يف  اَّللَّي  بػىعيونىوي، رىبػ نىا، أىٍنتى  فػىيػىقيوليوفى: رىب كيٍم، أىانى  فػىيػىقيوؿي  فػىيػىتػٍ

يزي  مىنٍ  أىكَّؿى  : فىأىكيوفي  اَّللًَّ  رىسيوؿي  قىاؿى  جىهىنَّمى، ًجٍسري  كىييٍضرىبي   الر سيلً  ديعىاءي كى  -٩نًي
لًيبي  كىًبوً  -سىلًٌٍم  سىلًٌٍم، اللَّهيمَّ، يػىٍومىًئذو: اًف. شىٍوؾً  ًمٍثلي  كىبلى  شىٍوؾى  رىأىيٍػتيمٍ  أىمىا السٍَّعدى

اًف؟ . رىسيوؿى  ايى  بػىلىى، قىاليوا: السٍَّعدى : اَّللًَّ اًف، شىٍوؾً  ًمٍثلي  فىًإنػَّهىا قىاؿى  أىنػَّهىا غىيػٍرى  السٍَّعدى
ًلًو، اٍلميوبىقي  ًمنػٍهيمي  أبًىٍعمىاٟنًًٍم، النَّاسى  فػىتىٍخطىفي  اَّللَّي، ًإالَّ  ًعظىًمهىا قىٍدرى  يػىٍعلىمي  الى   ًبعىمى

                                                           
 .ُّٕٔ، رقم ِّٖٓ-ِّْٖ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)
، رقم ُِٓ/ُ، كانظر: صحيح مسلم: َُْٗ، رقم ّٖٓ-ّْٖ/ُ( صحيح البخارٌم: ِ)

ٕٖٓ/ُٖٔ. 
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، كىًمنػٍهيمي   أىفٍ  كىأىرىادى  ًعبىاًدًه، بػىٌٍنى  اٍلقىضىاءً  ًمنى  اَّللَّي  فػىرىغى  ًإذىا حىَّتَّ  يػىٍنجيو، مثيَّ  اٍلميخىٍردىؿي
 أىمىرى  اَّللَّي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  يىٍشهىدي  كىافى  ٣نَّنٍ  ٫نيٍرًجى، أىفٍ  أىرىادى  مىنٍ  النَّارً  ًمنى  ٫نيٍرًجى 

ًئكىةى  مىةً  فػىيػىٍعرًفيونػىهيمٍ  ٫نيٍرًجيوىيٍم، أىفٍ  اٍلمىبلى رً  ًبعىبلى  النَّارً  عىلىى اَّللَّي  كىحىرَّـى  -الس جيوًد  آاثى
ـى  اٍبنً  ًمنً  أتىٍكيلى  أىفٍ   عىلىٍيًهمٍ  فػىييصىب   اٍمتيًحشيوا، قىدً  ونػىهيمٍ فػىييٍخرًجي  -الس جيوًد  أىثػىرى  آدى

بػيتيوفى  اٜنٍىيىاًة؛ مىاءي  لىوي: يػيقىاؿي  مىاءه، يلً  يف  اٍٜنًبَّةً  نػىبىاتى  فػىيػىنػٍ  رىجيله  كىيػىبػٍقىى السٍَّيًل، ٘نًى
: النَّاًر، عىلىى ًبوىٍجًهوً  ميٍقًبله  ، ايى  فػىيػىقيوؿي  ذىكىاؤيىىا، كىأىٍحرىقىيًن  ر٪نيهىا، قىشىبىيًن  قىدٍ  رىبًٌ

: اَّللَّى، يىٍدعيو يػىزىاؿي  فىبلى  النَّاًر، عىنً  كىٍجًهي، فىاٍصًرؼٍ  أىٍعطىيػٍتيكى  ًإفٍ  -لىعىلَّكى  فػىيػىقيوؿي
: غىيػٍرىهي، تىٍسأىلىيًن  أىفٍ  - ، فػىيػىقيوؿي ، الى  عىنً  كىٍجهىوي، فػىيىٍصًرؼي  غىيػٍرىهي، أىٍسأىليكى  الى  كىًعزًَّتكى

: بػىٍعدى  يػىقيوؿي  مثيَّ  النَّاًر، بً  ًإذلى  قػىرًٌٍبيًن  رىبًٌ  ايى  ذىًلكى : اٛنٍىنًَّة، ابى  زىعىٍمتى  قىدٍ  أىلىٍيسى  فػىيػىقيوؿي
، غىيػٍرىهي، تىٍسأىلىيًن  أىالَّ  ـى، اٍبنى  كىيٍػلىكى ! مىا آدى : يىٍدعيو، يػىزىاؿي  فىبلى  أىٍغدىرىؾى  - لىعىلًٌي فػىيػىقيوؿي
: غىيػٍرىهي، تىٍسأىلييًن  -ذىًلكى  أىٍعطىيػٍتيكى  ًإفٍ  ، فػىيػىقيوؿي ، الى  غىيػٍرىهي، أىٍسأىليكى  الى  كىًعزًَّتكى

بً  ًإذلى  فػىيػيقىرًٌبيوي  غىيػٍرىهي، يىٍسأىلىوي  أىالَّ  -كىمىوىاثًيقى  عيهيودو  ًمنٍ  -اَّللَّى  فػىيػيٍعًطي  فىًإذىا اٛنٍىنًَّة، ابى
، أىفٍ  اَّللَّي  شىاءى  مىا سىكىتى  ًفيهىا، مىا رىأىل : مثيَّ  يىٍسكيتى  مثيَّ  اٛنٍىنَّةى، أىٍدًخٍليًن  رىبًٌ  يػىقيوؿي

: ، غىيػٍرىهي، تىٍسأىلىيًن  أىالَّ  زىعىٍمتى  قىدٍ  أىكىلىٍيسى  يػىقيوؿي ـى، اٍبنى  ايى  كىيٍػلىكى ! مىا آدى  أىٍغدىرىؾى
: ، ايى  فػىيػىقيوؿي ، أىٍشقىى ْنىٍعىٍليًن  الى  رىبًٌ ، حىَّتَّ  يىٍدعيو، يػىزىاؿي  فىبلى  خىٍلًقكى  فىًإذىا يىٍضحىكى
ا، ًمنٍ  تىػمىنَّ  ًقيلى: ًفيهىا، دىخىلى  فىًإذىا ًفيهىا، اًبلد خيوؿً  لىوي  أىًذفى  ًمٍنوي، ضىًحكى   كىذى

ػػنَّ  لىػػوي: يػيقىػاؿي  ثيػػمَّ  فػىيػىتىمىنَّػى، ا، ًمػنٍ  تىػمى ، ًبوً  تػىنػٍقىًطعى  حىتَّػى فػىيػىتىمىنَّػى، كىػذى  اأٍلىمىانًػي 
ا لىوي: فػىيػىقيوؿي  ، ىىذى  الٍػجىنَّةً  أىٍىلً  آًخػػري  الرَّجيػلي  كىذىًلكى  ىيرىيٍػرىةى: أىبيو ؿى قىػا مىعىػوي. كىًمثٍػليوي  لىكى

...  .(ُ)«ديخيوالن

                                                           
-ُّٔ/ُ، كانظر: صحيح مسلم: َِْٔ، رقم َِْْ-َِّْ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)

 .ِٗٗ/ُِٖ، رقم ُٕٔ
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ـى  بػىنيو يىسيب   اَّللَّي: قىاؿى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -13 ، آدى ٍىرى  كىأىانى  الدَّ
، ٍىري  .(ُ)«كىالنػَّهىاري  اللٍَّيلي  بًيىًدم الدَّ

 رىهبًًٌمىا، ًإذلى  كىالنَّاري  الٍػجىنَّةي  اٍختىصىمىتً »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -14
، ايى  اٛنٍىنَّةي: فػىقىالىتً   كىقىالىتً  كىسىقىطيهيٍم، النَّاسً  ضيعىفىاءي  ًإالَّ  يىٍدخيليهىا الى  ٟنىىا مىا رىبًٌ
ًينى، أيكثًٍرتي  -يػىٍعيًن  -النَّاري   كىقىاؿى  رىٍ٘نىيًت، أىٍنتً  لًٍلجىنًَّة: تػىعىاذلى  اَّللَّي  فػىقىاؿى  اًبٍلميتىكىربًٌ
اًب، أىٍنتً  لًلنَّاًر: ةو  كىًلكيلًٌ  أىشىاءي، مىنٍ  ًبكً  أيًصيبي  عىذى : ًمٍلؤيىىا، ًمٍنكيمىا كىاًحدى  قىاؿى
ٍلًقوً  ًمنٍ  يىٍظًلمي  الى  اَّللَّى  اٛنٍىنَّةي، فىًإفَّ  فىأىمَّا ا، خى  فػىيػيٍلقىٍوفى  يىشىاءي، مىنٍ  ارً لًلنَّ  يػيٍنًشئي  كىإًنَّوي  أىحىدن

: ًفيهىا، ، مىزًيدو، ًمنٍ  ىىلٍ  فػىتػىقيوؿي اثن مىوي، ًفيهىا يىضىعى  حىَّتَّ  ثىبلى  بػىٍعضيهىا كىيػيرىد   فػىتىٍمتىًلئي، قىدى
، ًإذلى  : بػىٍعضو  .(ِ)«قىطٍ  قىطٍ  قىطٍ  كىتػىقيوؿي

اًفًر  انىبي  أىكٍ  - اٍلكىاًفرً  ًضٍرسي » ركل مسلم: -15  كىًغلىظي  أيحيدو، ًمٍثلي  -اٍلكى
ثو  مىًسًنىةي  ًجٍلًدهً   .(ّ)«ثىبلى
 -النَّاًر  يف  - اٍلكىاًفرً  مىٍنًكيبىً  بػىٌٍنى  مىا»ركل الشيخاف، كاللفظ ٞنسلم:  -16

ثىةً  مىًسًنىةي  ، ثىبلى ـو  .(ْ)«اٍلميٍسرًعً  لًلرَّاًكبً  أىايَّ
ىذه أبرز )متوف الصحيحٌن(، اليت نسبها بعضي الػمؤٌلًفٌن، من القيدامى  

 كالػميحدىثٌن، إذل )اإلسرائيلٌيات(، ك)أشباه اإلسرائيلٌيات(. 

                                                           
، رقم ُِٕٔ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ِٕٖٓ، رقم ِِٖٔ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)

ِِْٔ/ّ. 
، رقم ُِٖٔ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: َُُٕ، رقم ُُِٕ/ٔ( صحيح البخارٌم: ِ)

ِْٖٔ/ّٓ. 
 .ْْ/ُِٖٓ، رقم ُِٖٗ/ْ( صحيح مسلم: ّ)
، كانظر: صحيح البخارٌم: ْٓ/ِِٖٓرقم  َُِٗ-ُِٖٗ/ْ( صحيح مسلم: ْ)
 .ُٖٓٔ، رقم ِّٖٗ/ٓ
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 أمثلة لعبارات الطاعنني:
 كمن عبارات الطاعنٌن يف بعض ىذه األحاديث:

 يف حديث الرتبة: *
"خلق هللا الرتبة يـو  قاؿ:  عن أب ىريرة عن النيبٌ »قاؿ البخارٌم:  -

 .(ُ)«السبت"، كقاؿ بعضهم: عن أب ىريرة عن كعب، كىو أصحٌ 
عن سريج بن  ،يف كتابو ،قد أخرجو مسلم ،ىذا حديث»قاؿ البيهقٌي:  -

د. كزعم بعض أىل العلم ابٜنديث أنٌو غًن كغًنه، عن حٌجاج بن ١نمٌ  ،يونس
كأىل التواريخ. كزعم بعضهم أٌف  ،ٞنخالفتو ما عليو أىل التفسًن ؛١نفوظ

عن أيٌوب بن خالد،  ،إ٧ٌنا أخذه عن إبراىيم بن أب ٪نٍن ،بن أمٌية إٚناعيل
 .(ِ)«كإبراىيم غًن ١نتٌج بو

ا على و دل يذكر يف ىذا اٜنديث نصًّ كٓنقيق ىذا أنٌ »قاؿ أبو العٌباس القرطيٌب:  -
ر ما خلق هللا تعاذل ككذ  ها،ـ األسبوع كلٌ و ذكر فيو أايٌ خلق السماكات، مع أنٌ 

 لكاف خلق ،ـ األسبوعفيها، فلو خلق السماكات يف يـو زائد على أايٌ 
ـ، كذلك خبلؼ اٞننصوص عليو يف القرآف، السماكات كاألرض يف ٖنانية أايٌ 

ختلفة ػبركاايت م ،ي غًن كتاب مسلمػف ،كم ىذا اٜنديثصائر إليو. كقد ري  كال
جباؿ يـو ػرض يـو األحد كاالثنٌن، كالو خلق األي بعضها أنٌ ػمضطربة، كف

هار كالعمراف يـو األربعاء، كالسماكات كالشمس كالقمر ػالثبلاثء، كالشجر كاألن
 ،كاٞنبلئكة يـو اٝنميس، كآدـ يـو اٛنمعة. فهذه أخبار آحاد مضطربة كالنجـو
يف  ،نتو من ترتيب اٞنخلوقاتد على ما تضمٌ عتمى ، فبل يي يقتضي عمبلن  فيما ال

                                                           
 .ُْْ-ُّْ/ُريخ الكبًن: ( التاُ)
 .ُِٓ/ِ( األٚناء كالصفات: ِ)
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 لىتىٍكفيريكفى  أىئًنَّكيمٍ  قيلٍ عتمد عليو يف ذلك قولو تعاذل: ﴿ـ، كالذم يي تلك األايٌ 
اآلايت، فلينظر فيها من أراد ٓنقيق  ...(ُ)﴾يػىٍومىٌٍنً  يف  اأٍلىٍرضى  خىلىقى  اًبلًَّذم

 .(ِ)«ليس ىذا موضع ذكرىا ،ذلك، كفيها أُناث طويلة
يف قولو: "خلق هللا الرتبة  ،اه مسلمكأٌما اٜنديث الذم رك »قاؿ ابن تيمٌية:  -

كغًنه.  ،كالبخارمٌ   ،قدح فيو أئٌمة اٜنديث ،فهو حديث معلوؿ ،يـو السبت"
قاؿ البخارٌم: الصحيح أنٌو موقوؼ على كعب، كقد ذكر تعليلو البيهقٌي أيضنا، 

ٌذاؽ كىو ٣نٌا أنكر اٜني  ، عن النيبٌ  ،ليس ٣نٌا ركاه أبو ىريرة ،كبٌينوا أنٌو غلط
 . (ّ)«على مسلم إخراجو إاٌيه، كما أنكركا عليو إخراج أشياء يسًنة

يف صحيحو:  ،كأٌما حديث أب ىريرة الذم ركاه مسلم»قاؿ ابن القٌيم:  -
"خلق هللا الرتبة يـو السبت"؛ فقد ذكر البخارٌم يف اتر٫نو: أنٌو حديث معلوؿ، 

ـ التخليق ٌف أايٌ كأٌف الصحيح أنٌو قوؿ كعب، كىو كما ذكر؛ ألنٌو يتضٌمن أ
 . (ْ)«سبعة، كالقرآف يرٌده

ىريرة:  يف حديث أب ،شبو ىذا ما كقع فيو الغلطكيي : »أيضنا قاؿ ابن القٌيم -
"خلق هللا الرتبة يـو السبت..." اٜنديث. كىو يف صحيح مسلم، كلكن كقع 
فيو الغلط يف رفعو، كإ٧ٌنا ىو من قوؿ كعب األحبار، كذلك قاؿ إماـ أىل 

يف اتر٫نو الكبًن. كقالو غًنه من علماء  ،بن إٚناعيل البخارمٌ  ١نٌمد ،اٜنديث
 ،كاألرض ،أيضنا، كىو كما قالوا، ألٌف هللا أخرب أنٌو خلق السماكات ،اٞنسلمٌن

                                                           
 .ٗ( فٌصلت: ُ)
 .ّْْ-ّّْ/ٕ( اٞنفهم ٞنا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ِ)
 .ُُّ/ُٕ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
 .ُْٗ/ُ( بدائع الفوائد: ْ)
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 .(ُ)«ــ. كىذا اٜنديث يقتضي أٌف مٌدة التخليق سبعة أايٌ يف سٌتة أايٌ  ،بينهما كما
كىذا اٜنديث من غرائب صحيح مسلم، كقد تكٌلم عليو »قاؿ ابن كثًن:  -

كجعلوه من كبلـ كعب،  ،كغًن كاحد من اٜنٌفاظ ،كالبخارمٌ  ،بن اٞنديينٌ  عليٌ 
ىريرة إ٧ٌنا ٚنعو من كبلـ كعب األحبار، كإ٧ٌنا اشتبو على بعض الركاة،  كأٌف أاب

 .(ِ)«فجعلوه مرفوعنا، كقد حٌرر ذلك البيهقيٌ 
 ابطل فهو نٌصو، أك القرآف ركح ٫نالف حديث أمٌ  إفٌ »ؿ ١نٌمد الغزارٌل: قا -
 على اعتباره سقط القطعٌي، خالف مَّت الظيٌنٌ  كالدليل. نفسو تلقاء من

 أخذ: قاؿ ىريرة أَب حديث اٜنٌفاظ من كغًنه البخارمٌ  أكرد كما اإلطبلؽ،
 يـو فيها اٛنباؿ كخلق السبت، يـو الرتبة هللا خلق: "فقاؿ بيدم،  هللا رسوؿ

 النور كخلق الثبلاثء، يـو اٞنكركه كخلق االثنٌن، يـو فيها الشجر كخلق األحد،
 يـو العصر بعد آدـ كخلق اٝنميس، يـو الدكابٌ  فيها كبثٌ  األربعاء، يـو

 إذل العصر بٌن فيما اٛنمعة، ساعات من ساعة آخر كيف اٝنلق، آخر اٛنمعة،
 ٞنا ٢نالفنا لكونو اٜنٌفاظ أغفلو قد مسلم صحيح يف اٜنديث أفٌ  كمع". الليل
 أاٌيـ، سٌتة يف بينهما كما كاألرض السماكات خلق هللا أفٌ  من القرآف يف جاء

 أف ٬نيكن كال األحبار، كعب عن ىريرة، أَب ركاية من ىو: فقالوا! سبعة ال
 شارحنا يكوف بل القرآف، مع يتعارض ال  قولو ألفٌ  الرسوؿ، قوؿ من يكوف

 . (ّ)«آلايتو كمفٌسرنا لو،
هللا  أفٌ "ىريرة:  ركاية حديث أب خذ على مسلم ا أي ك٣نٌ »قاؿ ابن ابز:  -

                                                           
 .ِٔ( اٞننار اٞننيف: ُ)
 .ّّٔ/ُ( تفسًن القرآف العظيم: ِ)
 .ُِّ-ُِِ( ىذا ديننا: ّ)
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برفعو  بعض ركاتو كىمى  ... اٜنديث. كالصواب أفٌ "خلق الرتبة يـو السبت
كبذلك علم ... عن كعب األحبار ، ا ىو من ركاية أب ىريرةكإ٧نٌ  ، للنيبٌ 

، كغلط "هللا خلق الرتبة يـو السبت أفٌ " : النيبٌ أىل العلم غلط من ركل عن 
ات ا ذلك من اإلسرائيليٌ كمن قاؿ بقولو يف ذلك، كإ٧نٌ  ،كعب األحبار

 .(ُ)«الباطلة
أٌما اٜنديث الثالث: "خلق هللا الرتبة يـو السبت"، إذل »قاؿ ابن عثيمٌن:  -

 ،كقد أنكره العلماء عليو ، آخر اٜنديث. فهذا اٜنديث ركاه اإلماـ مسلم
ألنٌو ٫نالف القرآف الكرًن، ؛  كال يصٌح عن النيبٌ  ،فهو حديث ليس بصحيح

طئوف ٫ني  ،بشره  لةه قى فهو ابطل، ألٌف الذين رككا: نػى  ،ككٌل ما خالف القرآف الكرًن
صيبوف، كالقرآف ليس فيو خطأ، كٌلو صواب منقوؿ ابلتواتر، فما خالفو من كيي 

م أبنٌو غًن صحيح، كإف ركاه من ركاه؛ ألٌف الركاة كى إنٌو ٪ني أٌم حديث كاف، ف
مباشرة، لكن بواسطة اإلسناد... فهذا  ، ىؤالء ال يتلٌقوف عن رسوؿ هللا

كال غرابة يف  ، ، على اإلماـ مسلم اٜنديث، ٣نٌا أنكره أىل العلم
يبوف، صطئوف كيي ٫ني  ،كغًن مسلم" كٌلهم بشره  ،مسلم" ،اإلنساف بشره  ذلك، ألفٌ 

 .(ِ)«فينا إاٌيهفقد كي  ،ما داـ ضعيفنا ،فعلى ىذا ال حاجة أف نتكٌلم عليو
 يف حديث الصورة: *
 إفٌ : " النيبٌ  عن ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -
 لو يكوف أف عن ٩نلٌ  -كتعاذل  تبارؾ - . كهللا"صورتو على آدـ خلق  هللا

 كلو تعاذل، هللا إفٌ : قالوا كما نقوؿ ك٥نن :١نٌمد أبو قاؿ .مثاؿ أك صورة،

                                                           
 . َٕ/ِٓ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
 .ٕٓٔ-ْٕٔ/ٔ( شرح رايض الصاٜنٌن: ِ)
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 الشيء، ألفوا الناس رٌّنا أفٌ  غًن مثاؿ، أك صورة لو يكوف أف عن ٩نلٌ  اٜنمد،
يف كصفو  ،هللا تعاذل يقوؿ أال ترل أفٌ  مثلو. كأنكركا عنده، فسكتوا بو، كأنسوا
ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي : نفسو اٍلبىًصًني﴾﴿لىٍيسى كى

 على أفٌ  كظاىر ىذا يدؿٌ  .(ُ)
 على ىذا الظاىر -الشيء، فقد صار  الشيء غًني  لي ثٍ هو شيء، كمً شبً و ال يي لى ثػٍ مً 
 .(ِ).«..لثٍ  تعاذل مً  -
 يف حديث الشّك: *
 عن الزىرٌم، عن ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -
 أب، من ابلشكٌ  أحقٌ  أان: "قاؿ أنٌو  النيبٌ  عن ىريرة، أب عن سلمة أب

 ديعي ما إذل ديعيت كلو شديد، ركن إذل ليأكم كاف إف لوطنا، هللا كرحم إبراىيم،
 كطعن لوط، على كطعن إبراىيم، على طعن كىذا: قالوا ".ألجبت يوسف إليو

 ذكركا، ٣نٌا شيء فيو ليس إنٌو: نقوؿ ك٥نن: ١نٌمد أبو قاؿ . نفسو على
 .(ّ)«كنعمتو.... تعاذل هللا ُنمد

 يف حديث الكذابت: *
أنٌو قاؿ:  ة ركل عن النيٌب ويٌ شٍ حى ػكاعلم أٌف بعض ال»الفخر الرازٌم: قاؿ  -

نقبل مثل ىذه  أاٌل ى ػكل: األى  ثبلث كذابت". فقلتي إاٌل  كذب إبراىيم  "ما
لزمنا تكذيب الركاة؟!  ،م نقبلوػاألخبار، فقاؿ على طريق االستنكار: فإف ل

، كإف لزمنا اٜنكم بتكذيب إبراىيم  ،إف قبلناه ،فقلت لو: اي مسكٌن
عن  شٌك أٌف صوف إبراىيم  لزمنا اٜنكم بتكذيب الركاة؛ كال ،رددانه

                                                           
 .ُُ( الشورل: ُ)
 .ُّٕ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ِ)
 .ُٗٓ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ّ)
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 .(ُ)«مجاىيل عن الكذبػكذل من صوف طائفة من الالكذب أى 
 يف حديث الذيخ: *
 من اٜنديث ىذا اإلٚناعيليٌ  استشكل كقد»قاؿ ابن حجر العسقبليٌن:  -

 من نظر؛ صٌحتو يف خرب ىذا أخرجو: أف بعد فقاؿ صٌحتو، يف كطعن أصلو،
لف ال هللا أفٌ  علم إبراىيم أفٌ  جهة ، ألبيو صار ما ٩نعل فكيف اٞنيعاد، ٫ني  خزاين
 كىافى  كىمىا﴿ تعاذل: قولو لظاىر ٢نالف اٜنديث ىذا غًنه: كقاؿ بذلك؟ علمو مع

ةو  عىنٍ  ًإالَّ  أًلىبًيوً  إًبٍػرىاًىيمى  اٍسًتٍغفىاري  هي  كىعىدىىىا مىٍوًعدى ى  فػىلىمَّا ًإايَّ  تػىبػىرَّأى  َّللًَّ  عىديك   أىنَّوي  لىوي  تػىبػىٌنَّ
 .(ّ)«ذلك... عن كاٛنواب انتهى. ،(ِ)﴾ًمٍنوي 

 يف حديث احلطّة: *
من  ،كم يف ىذا التبديلا ري ٣نٌ  ،كال ثقة لنا بشيء»قاؿ ١نٌمد رشيد رضا:  -

ة، كما قالو األستاذ ات الوضعيٌ و من اإلسرائيليٌ ة، فكلٌ كال عربيٌ  ،ةألفاظ عربانيٌ 
  ،اكمرفوعن  ،اموقوفن  ،ي الصحيح كالسننػف ،ج بعضورٌ اإلماـ ىنالك. كإف خي 

"قيل لبين إسرائيل:  :كغًن٨نا ،ي الصحيحٌنػمرفوع فػىريرة ال كحديث أب
ا كىقيوليوا   ،على أستاىهم فدخلوا يزحفوف ،(ْ)ًحطَّةه﴾﴿اٍدخيليوا اٍلبىابى سيجَّدن

يف تفسًن  ركاه البخارمٌ  ."شعًنة" :كيف ركاية ،ة يف شعرة"ة، حبٌ كقالوا: حطٌ 
أخي كىب، ك٨نا صاحبا الغرائب يف  ،واـ بن منبٌ من طريق ٨نٌ  ،السورتٌن
 ،و ٚنعوفيحتمل أنٌ  ، ىريرة بسماع ىذا من النيبٌ  ح أبوم يصرٌ ػات. كلاإلسرائيليٌ 

                                                           
 .ُِِ/ُٖ( التفسًن الكبًن: ُ)
 .ُُْ( التوبة: ِ)
 .ََٓ/ٖ( فتح البارم: ّ)
 .ٖٓ( البقرة: ْ)
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عنو، كىذا مدرؾ عدـ اعتماد  لو رك إذ ثبت أنٌ  ؛من كعب األحبار
  .(ُ)«سنده ات، كإف صحٌ على مثل ىذا من اإلسرائيليٌ  ر٘نو هللا تعاذل، ،األستاذ

 يف حديث اللطمة: *
 أثره. يسوء ٞنا مثبلن  تيضرىب موسى: لطمة»قاؿ أبو منصور الثعاليٌب، األديب:  -

 لذلك، ليستعدٌ  موتو؛ بوقت يؤًذنو أف ربٌو سأؿ موسى أفٌ  األٌكلٌن: أساطًن كيف
 بقبض كأمره اٞنوت، ملك أرسل إليو اتضر، سعادة لو هللا تعاذل كتب فلٌما

ربه أف بعد ركحو،  زاؿ فما ابألمر، كأخربه آدمٌي، صورة يف فأاته بذلك؛ ٫ني
 منها لطمة؛ فذىبت لطمو ذلك، يف العز٬نة انفذ رآه كحٌن كيبلٌجو؛ ٪ناٌجو
 قيل: كفيو أعور. اآلف إذل فهو عينيو، إحدل

 أعورا تركتكى  موسى لطمةي           مينكرنا لقيتى  اٞنوت ملكى  اي
 .(ِ)«اٜنكاية ىذه عهدة من برمء كأان

 يف يستطيل فهو ابإلٜناد، اٜنديث مينًكرى  كىصىمى  كمن»قاؿ ١نٌمد الغزارٌل:  -
. الصٌحة مرتبة عن بو تنزؿ قادحة، عٌلة متنو يف أفٌ : كاٜنقٌ . اٞنسلمٌن أعراض
 ييبًصرىا الػمنت يف كالعٌلة. عقائدايًّ  خبلفنا كليس فكرٌم، خبلؼ قبولو أك كرفضو

 .(ّ)«السطحيٌ  الفكر على أصحاب كٔنفى الػميحقًٌقوف،
 يف حديث الفأر: *
 يهوديٌة، "إنٌػها الفأرة: فػي ككركايتهم»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -

                                                           
 .ّّٕ/ٗ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ُ)
 . ُُٗ-ُُٖ/ُ( ٖنار القلوب: ِ)
 .ِٗ( السٌنة النبويٌة بٌن أىل الفقو كأىل اٜنديث: ّ)
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 . (ُ)«تشربو"... ال اليهود أفٌ  كما اإلبل، ألباف تشرب ال كإنٌػها
 حٌساف، بن كىشاـ اٜنٌذاء، خالد فرفعو رفعو، يف اختيلف»قاؿ الدارقطيٌن:  -

 عن فريكم أيٌوب، عن كاختيلف .ىريرة أب عن سًنين، ابن عن كأشعث،
 عن كحبيب كىشاـ، أيٌوب عن سلمة، بن ٘نٌاد عن ٘نٌاد، بن األعلى عبد
 سلمة، بن ٘نٌاد عن موسى، بن اٜنسن كركاه .مرفوعنا ىريرة أب عن سًنين، ابن
 .(ِ)«موقوفنا ىريرة أب عن سًنين، ابن عن كىشاـ، الشهيد بن حبيب عن

 .فمن صٌحح كقف ىذا اٞننت، فقد نفى نسبتو إذل النيٌب  
 فيقدت، األمم من أٌمة : أفٌ  عنو مسلم كتاب يف ككقع»عطٌية:  ابن قاؿ -

 ظن   فهو ىذا، كاف أراد فإف يينسل، اٞنمسوخ أفٌ  كظاىر ىذا الفأر، كأيراىا
 اٞنمسوخ أفٌ  ذلك بعد إليو أيكحي مثٌ  التبليغ، يف لو مدخل ال أمر ، يف منو
 تذكًن ابٌطراح كأمره بدر، مياه ، على نزكلو قلناه ما كنظًن يينسل، ال

 .(ّ)«النخل
 بعد أيعًلم مثٌ  بظٌنو، ىذا قاؿ أنٌو كالظاىر أظٌنها، ال أم:»قاؿ ابن اٛنوزٌم:  -

  .(ْ)«ذلك
راىا كال أي "يف حديث أب ىريرة:  ا قولو كأمٌ »قاؿ أبو عبد هللا القرطيٌب:  -
كما كاف  "،تخى سً و من القركف اليت مي لعلٌ  ،ال أدرم": بٌ كيف الضَّ  "، الفأرإاٌل 

 فكاف ميًسخ، ٣نٌا كغًني٨نا الضب  كالفأري  يكوف ألفٍ  كخوفنا، ظنًّا كاف فإ٧ٌنا مثلو،

                                                           
 .ْٓ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ُ)
 .ّٕ-ّٔ/َُ( العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة: ِ)
 .ُُٔ-َُٔ/ُ( اٌرر الوجيز: ّ)
 .ْٖٔ/ّ( كشف اٞنشكل: ْ)
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، ٞنسخ ٩نعل لػم هللا أفٌ  إليو ييوحى أف ، قبل منو حدسنا ىذا  أيكحي فلٌما نسبلن
 .(ُ)«ميًسخ ٣نٌا ليسا كالفأر الضبٌ  أفٌ  كعلم التخو ؼ، ذلك عنو زاؿ بذلك، إليو

كالػحدس" فالػمؤٌلفوف الذين قالوا: "إٌف متػن الفأر مبيٌن، على الظٌن،  
، ، بصفتو البشريٌة؛ كإ٧ٌنا ينفوف صدكره منو ينفوف صدكره، من النيٌب  ال

 بصفتو النبويٌة )التبليغٌية(؛ ّنعىن أٌنم ينفوف نسبتو إذل )الوحي اٞننزَّؿ(. 
 يف حديث الحتجاج: *
 كاف   موسى أفٌ  ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -

، ، كاف بكر أاب كأفٌ  فحٌجو،  آدـ كحاجٌ  قدرايًّ  فحٌجو عمر، كحاجٌ  قدرايًّ
 اٝنرب، على ككذب ٔنر ص، ىذا إفٌ : نقوؿ ك٥نن :١نٌمد أبو قاؿ .عمر
، كاف   موسى أفٌ  اٜنديث: من شيء يف جاء أنٌو نعلم كال  أفٌ  كال قدرايًّ
 .(ِ)«...قدرايًّ  كاف بكر أاب
:  النيبٌ  بن سًنين، عن أب ىريرة، عنٌ  دعن حديث ١نمٌ »: الدارقطينٌ  سيًئل -
اد بن زيد، عن فركاه ٘نٌ  لف عنو يف رفعو؛فقاؿ: اختي  ."آدـ، كموسى احتجٌ "
رفعو، قاؿ ذلك إسحاؽ بن  ،د، عن أب ىريرةوب، كىشاـ، عن ١نمٌ أيٌ 
وب اد بن زيد، عن أيٌ مٌ ػإسرائيل، عنو، ككقفو سليماف بن حرب، عن ح يػأب

 عوف، ابن عن ىاركف، بن الرحيم عبد عوف؛ فركاه ابن عن كاختيلف كحده.
 بن مهدمٌ  كرفعو يرفعو، مرفوعنا، كغًنه ال ىريرة أب عن ١نٌمد، عن كىشاـ،
 ككقفو عنو، إايس، أب بن آدـ قالو ىريرة، أب عن سًنين، ابن عن ميموف،
 أخو الر٘نن، عبد بن سعيد كركاه .عنو منيع، ابن قالو مهدٌم، عن ىدبة،

                                                           
 .ُّٕ/ِ( اٛنامع ألحكاـ القرآف: ُ)
 .ّّْأتكيل ٢نتلف اٜنديث: ( ِ)
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 ككاف موقوفنا، ىريرة، أبػي عن سًنين، ابن عن الراسبػٌي، ىبلؿ كأبو حرٌة، أب
 .(ُ)«اٜنديث رفع يتوٌقى ما كثًننا ىبلؿ أبو

 .فمن صٌحح كقف ىذا اٞننت، فقد نفى نسبتو إذل النيٌب  
 على السابق ابلقدر احتجٌ  آدـ أفٌ  الناس من كثًن ظنٌ  كقد»قاؿ ابن تيمٌية:  -

 كٌذبوا فريق :أحزاب ثبلثة الظنٌ  ىذا ألجل صاركا مثٌ  الذنب، على اٞنبلـ نفي
 أٌف ىذا ابالضطرار اٞنعلـو من ألنٌو كغًنه؛ اٛنٌبائيٌ  عليٌ  كأب اٜنديث، هبذا

 اٜنديث، مراد ىذا يكوف أف ٬نتنع أنٌو ريب كال الرسل، بو جاءت ما خبلؼ
 ٞنن حٌجة القدر ٩نعلوا أف األنبياء كأتباع األنبياء كٗنيع ، بل النيبٌ  تنزيو ك٩نب
 .(ِ)«....كرسولو هللا عصى

 من قـو فرٌده اٜنديث، ىذا يف الناس مسالك اختلفت كقد»قاؿ ابن كثًن:  -
 كىو اٛنربيٌة، من قـو بو كاحتجٌ . السابق القدر إثبات من تضٌمن ٞنا القدريٌة؛

 بتقدًن عليو احتجٌ  لػٌما موسى"، آدـ "فحجٌ : قاؿ الرأم؛ حيث ابدم ٟنم ظاىر
 .(ّ)«اٛنواب عن ىذا... كسيأِت كتابو،

 يف حديث اهلرولة: *
 عن ىريرة كأب ذرٌ  أب عن ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -

 كمن ذراعنا، منو تقرٌبت شربنا، إرلٌ  تقٌرب من: " هللا يقوؿ: قاؿ أنٌو  النيبٌ 
 .(ْ)«..".ىركلة أتيتو ٬نشي، أاتين كمن ابعنا، منو تقرٌبت ذراعنا، ميٌن  تقٌرب

                                                           
 .ُُٔ-ُُٓ/ٖ( العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة: ُ)
 .ُْٖ-ُّٖ/ٖ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ُٕٗ/ُ( البداية كالنهاية: ّ)
 .ِّٕ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ْ)
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 يف حديث الرتدُّد: *
 لعٌدكه الصحيح، اٛنامع ىيبة لوال جدًّا، غريب حديث فهذا»قاؿ الذىيٌب:  -
 كليس شريك، بو ينفرد ٣نٌا كألنٌو لفظو، لغرابة كذلك ٢نلد؛ بن خالد منكىرات يف

 البخارٌم، عدا من خٌرجو كال اإلسناد، هبذا إاٌل  اٞننت، ىذا ييركى  ابٜنافظ، كدل
   .(ُ)«أ٘ند... مسند يف أظٌنو كال
ة من دكف بقيٌ  ،د إبخراجو البخارمٌ ىذا اٜنديث تفرٌ »قاؿ ابن رجب اٜننبلٌي:  -

ثنا خالد بن ٢نلد، د بن عثماف بن كرامة، حدٌ مٌ جو عن ١نأصحاب الكتب، خرٌ 
عن عطاء، عن ثين شريك بن عبد هللا بن أب ٧نر، حدٌ  ثنا سليماف بن ببلؿ،حدٌ 

دت عن كما تردٌ "كزاد يف آخره:  ، فذكر اٜنديث بطولو، أب ىريرة، عن النيبٌ 
 ."كأان أكره مساءتو ،يكره اٞنوت ،دم عن نفس اٞنؤمنتردٌ  ،أان فاعلو ،شيء

مسند  د بو ابن كرامة عن خالد، كليس ىو يفكىو من غرائب الصحيح، تفرٌ 
مناكًن،  م فيو أ٘ند كغًنه، كقالوا: لوتكلٌ  خالد بن ٢نلد القطواينٌ  أ٘ند، مع أفٌ 

 و كقعو ابن يسار، كإنٌ و ابن أب رابح، كقيل: إنٌ كعطاء الذم يف إسناده قيل: إنٌ 
 ،رخى كم ىذا اٜنديث من كجوه أي كقد ري   كذلك.يف بعض نسخ الصحيح منسوابن 

 .(ِ)«ها عن مقاؿ...ال ٔنلو كلٌ 
 يف حديث النزول: *
 -كتعاذل  تبارؾ - هللا أفٌ  ركيتم: قالوا»قوؿ الطاعنٌن:  قاؿ ابن قتيبة، حاكينا -

 داعو  من ىل: "فيقوؿ الليل، من األخًن، الثلث يف الدنيا، السماء إذل ينزؿ

                                                           
، كإرشاد السارم: ُّْ/ُُ، كانظر: فتح البارم: ِْٔ-ُْٔ/ُ( ميزاف االعتداؿ: ُ)
ٗ/َِٗ. 
 .َٕٕالعلـو كاٜنكم: ( جامع ِ)
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 كينزؿ عرفة، أىل إذل عرفة، عشٌية ؟ كينزؿ"لو فأغفر مستغفر أك لو؟ فأستجيب
 ٤نىٍوىل ًمنٍ  يىكيوفي  مىا: ﴿تعاذل لقولو كىذا خبلؼ .شعباف من النصف ليلة يف

ثىةو   ًإالَّ  أىٍكثػىرى  كىالى  ذىًلكى  ًمنٍ  أىٍدىنى  كىالى  سىاًدسيهيمٍ  ىيوى  ًإالَّ  ٙنىٍسىةو  كىالى  رىاًبعيهيمٍ  ىيوى  ًإالَّ  ثىبلى
 كىيف  إًلىوه  السَّمىاءً  يف  الًَّذم كىىيوى : ﴿كعزٌ  جلٌ  كقولو ،(ُ)﴾كىانيوا مىا أىٍينى  مىعىهيمٍ  ىيوى 

 عن شأف يشغلو كال مكاف، بكلٌ  أنٌو على الناس أٗنع كقد .(ِ)﴾إًلىوه  اأٍلىٍرضً 
 .(ّ)«...: نقوؿ ك٥نن :١نٌمد أبو قاؿ .شأف

 يف حديث الرؤية: *
 تركف: "قاؿ  النيبٌ  أفٌ  ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -

 تعاذل كهللا ".رؤيتو فػي تضاٌموف ال البدر، ليلة القمر تركف كما القيامة يـو رٌبكم
ًمٍثًلوً  لىٍيسى : ﴿كيقوؿ ،(ْ)﴾اأٍلىٍبصىارى  ييٍدرًؾي  كىىيوى  اأٍلىٍبصىاري  تيٍدرًكيوي  الى : ﴿يقوؿ  كى
 ييشبو الػخالق يكوف أف -العقل  حٌجة فػي - يػجوز كليس: قالوا .(ٓ)﴾شىٍيءه 

 أىٍنظيرٍ  أىًرين  رىبًٌ : ﴿موسى  قاؿ الصفات، كقد من شيء يف الػمخلوؽ،
 فيو فالرؤية صحيحنا، الػحديث ىذا كاف فإف: . قالوا(ٔ)﴾تػىرىاين  لىنٍ  قىاؿى  إًلىٍيكى 

: كقاؿ ،(ٕ)﴾الظًٌلَّ  مىدَّ  كىٍيفى  رىبًٌكى  ًإذلى  تػىرى  أىلىػمٍ : ﴿تعاذل قاؿ كما العلم، بػمعىن

                                                           
 .ٕ( اجملادلة: ُ)
 .ْٖ( الزخرؼ: ِ)
 .ّّٗ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ّ)
 .َُّ( األنعاـ: ْ)
 .ُُ( الشورل: ٓ)
 .ُّْ( األعراؼ: ٔ)
 .ْٓ( الفرقاف: ٕ)
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 إفٌ : نقوؿ ك٥نن :١نٌمد أبو قاؿ .(ُ)﴾قىًديره  شىٍيءو  كيلًٌ  عىلىى اَّللَّى  أىفَّ  تػىٍعلىمٍ  أىلىػمٍ ﴿
 الثقات عن الركاايت، لتتابع الكذب؛ مثلو على يػجوز ال صحيح، اٜنديث ىذا
 .(ِ).«كثًنة.. كجوه من بو،

 يف حديث الدهر: *
: قاؿ  النيبٌ  أفٌ  ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -
 -الركاية  ىذه يف - فوافقتم ،"الدىر ىو تعاذل هللا فإفٌ  الدىر، تسٌبوا ال"

كانت تقوؿ:   اٛناىلٌية يف العرب إفٌ : نقوؿ ك٥نن :١نٌمد أبو قاؿ .الدىريٌة
  .(ّ)«..قو كمصايبو".ئكانلتين قوارع الدىر كبوا ،"أصابين الدىر يف مارل كذا"

 يف حديث األبرص: *
ثنا حدٌ  ،ثنا اٜنميدمٌ حدٌ  :قاؿ ،د بن إدريسثنا ١نمٌ حدٌ »قاؿ العيقىيلٌي:  -

 :كاف ثبلثة  :يقوؿ ،ًنمى يد بن عي بى و ٚنع عي دينار أنٌ ثنا عمرك بن حدٌ  ،سفياف
 ،ككانوا ١نتاجٌن - فنسيتها ،قد ذكر لنا عمرك - كآخر بو زمانة ،دقعى كمي  ،أعمى

 : يليٌ قى قاؿ أبو جعفر العي  .كذكر اٜنديث ،كىذا شاة ،فأعطى ىذا بقرة
 .(ْ)«بو كاف يقصٌ   ،كقصصو ،ًنمى يد بن عي بى من كبلـ عي  ،كىذا أصل اٜنديث

 كىو يبتليهم، أف هللا قضى معناه:"، يبتليهم أف هللا بدا" :قولو»قاؿ اٝنطٌاٌب:  -
 على كالبداء، شيء فػي البداء من ذلك كليس سابق، القضاء ألفٌ  البدء؛ معىن

                                                           
 .َُٔ( البقرة: ُ)
 .ِٖٗ-ِٕٗ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ِ)
 .ِّْ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ّ)
 .ُّٕ/ْ( الضعفاء الكبًن: ْ)
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 .(ُ)«غلط كىو "، "بدا بعضهم: ركاه كقد .جائز غيػر هللا
: اٜنميدمٌ  يذكره كدل الصحيح، ألفاظ بعض يف جاء كقد»قاؿ ابن اٛنوزٌم:  -

 هللا، قضى: معناه: كقاؿ اٝنطٌاٌب، ركاه كذلك يبتليهم"، أف هللا بدأ ثبلثة "أفٌ 
 أف  "بدا: بعضهم ركاه كقد: قاؿ. سابق القضاء ألفٌ  البدء، معىن كىو

 .(ِ)«جائز غًن هللا على البداء ألفٌ  غلط؛ كىو يبتليهم"،
رل من   ال بدٌ  ، فأقوؿ:(الصحيح)أعود إذل أحاديث ىذا »قاؿ األلبايٌن:  -

الباحث الفقيو  ة، كىي أفٌ ة، كتربئة للذمٌ بديها أداء لؤلمانة العلميٌ أي  ،كلمة حقٌ 
فيما ،   عنها اإلماـ الشافعيٌ ة، عرٌب  أف يعرتؼ ُنقيقة علميٌ ال يسعو إاٌل 

 كلذلك أنكر العلماء بعض  كتابو".إاٌل  "أَب هللا أف يتمٌ  كم عنو من قولو:ري 
يف بعض األحاديث الصحيحة، فبل  ،كقعت خطأ من أحد الركاة ،الكلمات

 قولو يف حديث األبرص كاألقرع -ُ أبس من التذكًن ببعضها على سبيل اٞنثاؿ:
مكاف الركاية الصحيحة: "أراد هللا"؛  "(: "بدا ُُْٕكاألعمى اآلِت برقم )

عليق على اٜنديث ىناؾ،  نسبة البداء  تعاذل ال ٩نوز؛ كما سيأِت يف الت فإفٌ 
 .(ّ)«...عليهم لعائن هللا ،كىي من عقائد اليهود ،كيف ال

 يف حديث القدم: *
 ٕنتلئ، ال النار "أفٌ  البخارمٌ  طرؽ بعض يف كقع ما كأفٌ »قاؿ ابن تيمٌية:  -

 ىذا يف كالناس. كثًن كىذا الغلط، فيو كقع ٣نٌا آخر" خلقنا ٟنا هللا يينشئ حٌَّت 
 اٜنديث معرفة عن بعيد ىو ٣ٌنن ك٥نوىم، الكبلـ أىل من طرؼ: طرفاف الباب

                                                           
 .ُٗٔٓ/ّ( أعبلـ اٜنديث: ُ)
 .َْٕ/ّ( كشف اٞنشكل: ِ)
 .ٔ-ٓ/ِ( ٢نتصر صحيح اإلماـ البخارٌم: ّ)
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 القطع يف أك أحاديث، صٌحة يف فيشكٌ  كالضعيف، الصحيح بٌن ٬نٌيز ال كأىلو،
 اتٌباع يٌدعي ٣ٌنن بو. كطرؼ العلم أىل عند هبا، مقطوعنا معلومة، كونا مع هبا،

 حديثنا رأل أك ثقة، ركاه قد حديث، يف لفظنا كجد كٌلما بو، كالعمل اٜنديث
 العلم، أىل جـز ما جنس من ذلك، ٩نعل أف ييريد الصٌحة، ظاىره إبسناد،
 الباردة، التأكيبلت لو يتكٌلف أخذ اٞنعركؼ، الصحيح عارض إذا حٌَّت  بصٌحتو،

 مثل أفٌ  يعرفوف ابٜنديث العلم أىل أفٌ  مع العلم، مسائل يف لو دليبلن  ٩نعلو أك
 .(ُ)«غلط ىذا
كأٌما اللفظ الذم كقع يف صحيح البخارٌم يف حديث »القٌيم: ابن قاؿ  -
فتقوؿ: ىل من مزيد"،  ،لقى فيهانشئ للنار من يشاء، فيي نٌو يي إىريرة: "ك  أب

رآف ػالق كنص   ،من بعض الركاة، انقلب عليو لفظو، كالركاايت الصحيحة ،فغلط
 ،بعذًٌ يي  كأتباعو، كأنٌو ال ،أخرب أنٌو ٬نؤل جهٌنم من إبليس ،يرٌده، فإٌف هللا سبحانو
ى: ﴿كيلَّمىا أيٍلًقيى ًفيهىا فػىٍوجه ػقاؿ تعال. ولى سي ب ري ككذَّ  ،وٌجتي إاٌل من قامت عليو حي 

ًٍتكيٍم نىًذيره ػسىأىٟنىيٍم خىزىنػىتػيهىا أىلى  بٍػنىا كىقػيٍلنىا مىا نػىزَّؿى  .ٍم أيى قىاليوا بػىلىى قىٍد جىاءىانى نىًذيره فىكىذَّ
 .(ّ)«ا من خلقوكال يظلم هللا أحدن  .(ِ)﴾اَّللَّي ًمٍن شىٍيءو 

من الدين.  ،لم ابلضركرةكمن الشذكذ: أف ٫نالف ما عي »قاؿ ابن عثيمٌن:  -
مثالو: يف صحيح البخارٌم ركاية: "أنٌو يبقى يف النار فضل عٌمن دخلها من أىل 

مٌتصل لهم النار". فهذا اٜنديث كإف كاف دخً فيي  ،نشئ هللا ٟنا أقوامناالدنيا، فيي 
م ابلضركرة من الدين، كىو أٌف هللا تعاذل لً فهو شاٌذ؛ ألنٌو ٢نالف ٞنا عي  ،السند

                                                           
 .َُٗ-ُٖٗ/ُّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ٗ-ٖ( اٞنلك: ِ)
 .َُٖ/ِ( حادم األركاح: ّ)
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ا، كىذه الركاية يف اٜنقيقة قد انقلبت على الراكم، كالصواب أنٌو  ال يظلم أحدن
لهم دخً فيي  ،نشئ هللا أقوامنامن أىل الدنيا، فيي  ،عٌمن دخلها ة فضله يبقى يف اٛننٌ 

 . (ُ)«ففيو ظلمه  ،، أٌما األٌكؿفيو ظلمه  ليس ة، كىذا فضله اٛننٌ 
 يف حديث الضرس: *
 ضرس: "قاؿ  النيبٌ  أفٌ  ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -

 قاؿ ".اٛنٌبار بذراع ذراعنا أربعوف جلده ككثافة أحد، مثل النار، يف الكافر
  النيبٌ  كاف إف حسننا، مػخرجنا الػحديث ٟنذا إفٌ : نقوؿ ك٥نن :١نٌمد أبو

  .(ِ)«أراده...
 موقف أهل احلديث:

كذىب )أىل اٜنديث( قد٬ننا كحديثنا، إذل تصحيح أكثر ىذه األحاديث،  
سٌيما من كاف من )غبلة الصحيحٌن(؛ كذكركا الكثًن من التأكيبلت  كال

 السٌنة.اٞنختلفة ٟنا؛ ككصفوا من أنكركىا ابالبتداع، كالضبلؿ، كاهٌتموىم برٌد 
 كمن أمثلة ذلك ردكدىم على من أنكر )حديث اللطمة(: 

ٌماد بن سلمة، عن عٌمار بن حػعن  ،قالوا: ركيتم»قاؿ ابن قتيبة: 
لطم عٌن ملك   : "أٌف موسى ىريرة، عن النيبٌ  عٌمار، عن أب يػأب

از عليو العمى. ػموت العور، جػوز على ملك الػجػاٞنوت، فأعوره"، فإف كاف ي
كاف    قد لطم األخرل، فأعماه؛ ألٌف عيسى  بن مرًناكلعٌل عيسى 

ككاف يقوؿ: "اللهٌم إف كنت صارفنا ىذه  ، أشٌد للموت كراىية من موسى
 ٥نن نقوؿ: إفٌ ك  د:١نمٌ  قاؿ أبو ".عن أحد من الناس، فاصرفها عيٌن  ،الكأس

                                                           
 .َّ( شرح اٞننظومة البيقونٌية: ُ)
 .ُِّ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ِ)
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 يف ب لو أصبلن عند أصحاب اٜنديث، كأحس ،ىذا اٜنديث حسن الطريق
 . (ُ)«...يدفعو النظر ال ،األخبار القد٬نة، كلو أتكيل صحيح

 ،ىذا حديث يطعن فيو اٞنلحدكف كأىل الزيغ كالبدع»كقاؿ اٝنطٌاٌب: 
ىذا  ،موسى، هللا كيقولوف: كيف ٩نوز أف يفعل نيبٌ  ،تولى قى كيغمزكف بو يف ركاتو كنػى 

أيٕنر  كال ،فيستعصي عليو ،من أمره ،جاءه أبمر ،الصنيع ّنلك من مبلئكة هللا
ك٫نلص إليو صٌكو كلطمو؟ ككيف ينهنهو اٞنلك  ،ككيف تصل يده إذل اٞنلك لو؟

ىذه أمور خارجة عن اٞنعقوؿ،  ضي أمر هللا فيو؟فبل ٬ني  ،اٞنأمور بقبض ركحو
  .(ِ)«كجو سالكة طريق االستحالة من كلٌ 

رسل إذل اٞنوت أي كنؤمن أبٌف ملك »اٞنقدسٌي: عبد الغيٌن قاؿ ك 
إاٌل نكره يي  ، ال ، فصٌكو، ففقأ عينو، كما صٌح عن رسوؿ هللا موسى

  .(ّ)«ضاٌؿ، مبتدع، راٌد، على هللا كرسولو
قاؿ ابن خز٬نة: أنكر بعض اٞنبتدعة ىذا »كقاؿ ابن حجر العسقبليٌن: 

اٜنديث، كقالوا: إف كاف موسى عرفو، فقد استخٌف بو، كإف كاف دل يعرفو، 
 .(ْ)«...دل يقتٌص لو من فقء عينو فكيف

 تفسري مـحـايـد:
ا أف يكوف الداعي، الذم دعا بعض اٞننكرين  إذل إنكار  -ليس بعيدن

ىو الداعي نفسو، الذم دعا بعض اٞنصٌححٌن، إذل  -ىذه األحاديث 

                                                           
 .ََْ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ُ)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/ُأعبلـ اٜنديث:  (ِ)
 .ُْٗ-ُّٗ( االقتصاد يف االعتقاد: ّ)
 .ِْْ/ٔ( فتح البارم: ْ)
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 تصحيح ىذه األحاديث أنفسها، إذا كاف الفريقاف من الصادقٌن الػميخًلصٌن.
ىو الرغبة يف خدمة  -عند بعض اٞننكرين  -اإلنكار فقد يكوف سبب 

السٌنة النبويٌة، برفض ما يقطعوف، أك يرٌجحوف أنٌو دخيل عليها؛ كيكوف سبب 
ىو الرغبة يف خدمة السٌنة النبويٌة، بقبوؿ  -عند بعض اٞنصٌححٌن  -التصحيح 

 ما يقطعوف، أك يرٌجحوف أنٌو جزء منها.
ىي الداعي الذم  -السٌنة النبويٌة  يف الدفاع عن -فالرغبة الصادقة 

 اشرتؾ فيو بعض اٞننكرين، كبعض اٞنصٌححٌن؛ كلكٌنهم اختلفوا يف اٞننهج. 
أف تكوف تلك األحاديث دخيلة  -إف قبلوىا  -فبعض اٞننكرين ٫نشوف 

على السٌنة النبويٌة؛ فًنفضونا لذلك، كما يرفض اٜنارس دخوؿ من يقطع، أك 
 ل الدار، فيجاهبو ابلطرد كاٞننع كاإلقصاء.يرٌجح كونو غريبنا عن أى

أف تكوف تلك األحاديث  -إف رٌدكىا  -كبعض اٞنصٌححٌن ٫نشوف 
جزءنا من السٌنة النبويٌة، فيقبلونا لذلك، كما يقبل اٜنارس دخوؿ من يقطع، أك 

ا من أىل الدار، فيستقبلو ابلرتحيب كاٜنفاكة.  يرٌجح كونو كاحدن
ن ٢نالًفة، لؤلدلٌة القطعٌية، ٢نالىفة قطعٌية، ىذه األحاديث، إف لػم تكك 

ُنيث ييدًخلها اٞنؤٌلفوف، يف شعبة )اٜنديث اٞنردكد( صراحةن؛ فبل أقٌل من كونا 
 ٢نالًفة لؤلدٌلة القطعٌية، ٢نالىفة ظنٌػٌية، كلو عند بعض اٞنؤٌلفٌن، ال كٌلهم. 

لىق، كانتفاء الظٌن كىذه اٞنخالىفة الظنٌػٌية النًٌسبٌية كفيلة ابنتفاء القطع اٞنط
حوف أف ييدًخلوا ىذه األحاديث اٞنختلىف فيها، يف  اٞنطلىق، فبل يستطيع اٞنصحًٌ
شعبة اٜنديث اٞنقبوؿ، بطريقة القطع اٞنطلىق، أك بطريقة الظٌن اٞنطلىق؛ كإ٧ٌنا 
 يفعلوف ذلك بطريقة القطع النًٌسيٌب، أك بطريقة الظٌن النًٌسيٌب؛ بسبب االختبلؼ.

عض اٞنؤٌلفٌن، إذل إخراج ىذه األحاديث االختبلفٌية، من كلذلك عمد ب
شعبة اٜنديث اٞنقبوؿ، كأدخلوىا يف شعبة اٜنديث اٞنؤجَّل، كىو اٜنديث الذم 
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، أك إنكارنا؛ فاختاركا  يتعٌذر فيو القطع اٞنطلىق، كيتعٌذر فيو الظٌن اٞنطلىق، إثبااتن
 التوق ف، كالتأجيل فيو. 

متحدًٌاثن عن حاالت قبوؿ اٜنديث، كرٌده، ، قاؿ ابن حجر العسقبلينٌ 
د فيها أصل وجى ألٌنا إٌما أف يي  ؛إ٧ٌنا كجب العمل ابٞنقبوؿ منها: »كالتوق ف فيو

صفة القبوؿ، كىو ثبوت صدؽ الناقل، أك أصل صفة الرٌد، كىو ثبوت كذب 
الناقل، أك ال. فاألٌكؿ: يغلب على الظٌن صدؽ اٝنرب؛ لثبوت صدؽ انقلو؛ 

ح. طرى و. كالثاين: يغلب على الظٌن كذب اٝنرب؛ لثبوت كذب انقلو؛ فيي ذ بفيؤخى 
توٌقف فيو، فإذا قو أبحد القسمٌن التحق، كإاٌل فيي لحً جدت قرينة تي كالثالث: إف كي 

د فيو وجى صار كاٞنردكد، ال لثبوت صفة الرٌد، بل لكونو دل تي  ،ف عن العمل بوقًٌ وي تػي 
 .(ُ)«ب القبوؿوجً صفة تي 

بياف رأيي الػخاٌص فيها؛  -من سرد ىذه األحاديث  -كليس الغرض 
 القدامى كادثوف؟!!!  -فيها، كيف أمثاٟنا  -فما قيمة رأيي، كقد اختلف 

 كإنٌػما الغرض من سردىا: ىو الرٌد على الشبهة الرئيسة، كبياف بطبلنػها.
 فهذه الشبهة ابطلة؛ ألٌنا قائمة على مقٌدمتٌن:

 على اٜنقائق السٌت، اٞنذكورة آنفنا. ة، ببل ريب، ابالعتماد ابطل -األوىل
٢نتلىف فيها، كما اختيلف فيو ال ٬نيكن فيو القطع اٞنطلىق، ألٌف القطع  -الثانية

 -عند االختبلؼ  -اٞنطلىق ال يكوف يف مواطن االختبلؼ، كإ٧ٌنا يقطع القاطع 
 قطع، ك٫نالفو فيها آخركف.ابلقطع النًٌسيٌب؛ العتماده على أدٌلة يراىا كافية لل

كسواء أصٌحت اٞنقٌدمة الثانية، أـ لػم تصٌح؛ فإٌف بطبلف الػمقٌدمة األيكذل   
 كفيل إببطاؿ النتيجة الػمزعومة. 

                                                           
 .َُِ( نزىة النظر: ُ)
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تصلح أف  كابشرتاط )قطعٌية األدلٌة( يتبٌٌن بوضوح أٌف كلتا الػمقٌدمتٌن ال
 تكوف دليبلن قطعيًّا، على صٌحة النتيجة الػمزعومة.

فاٜناصل مػٌما تقٌدـ أٌف )اإلسبلـ( برمء كٌل الرباءة من )اإلسرائيلٌيات(، 
كأٌف )السٌنة النبويٌة( بريئة كٌل الرباءة من )اإلسرائيلٌيات(، كأٌف اشتماؿ بعض 

لن يغًٌن  -على الكثًن من )اإلسرائيلٌيات(  -مؤٌلفات الػمنتسبٌن إذل )اإلسبلـ( 
 مٌية إاٌل )القرآف الكرًن(، ك)السٌنة النبويٌة(.اٜنقيقة؛ فبل مصدر للحقائق اإلسبل

 مسلمٌنػى الػإل ،لقوفاليهود كانوا يي  كلكنٌ »قاؿ ١نٌمد رشيد رضا: 
 ؛مزجوىا بدينهمػهم، كيبى تػي كي   (ُ)ىااليودع ؛همػعاتخرتى ػهم، أك مػمن خرافات ،اأخبارن 

ي ػف ،ما ال أصل لو - ةرافيٌ خي ػات المن اإلسرائيليٌ  - ي كتب قومناػجد فػكلذلك ن
ي ػف ،عن أكائلنا ،كمما ري  س كلَّ قدًٌ ن يي مى  - فينا - دػوجى م، كال يزاؿ يي ػالعهد القدي

من  لً إاٌل  ،محيص ذلكػت كال يتمٌ  .كالتمحيص ،ره، كيرفعو عن النقدػالتفسًن، كغي
 .(ِ)«إسرائيل ب بينتي لع على كي اطَّ 

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )لييوًدعوىا(.ُ)
 .ِٖٔ-ِٕٔ/ْ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ِ)
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 الاحتجاج العمليّ 

 
كن القطع اآلحاد ظنٌػٌية الثبوت، ال ٬ني : إذا كانت أحاديث قيل فإن

، يف الواقع، كنفس األمر، فكيف يعمل ّنقتضاىا بصٌحة صدكرىا، من النيٌب 
 ا كحديثنا؟! أكثر اٞننتسبٌن إذل اإلسبلـ، قد٬نن 

: إذا كاف أحدان يسافر يف طريق مستقيم، مٌدة طويلة، آمننا مطمئنًّا، قلت
 رعٌيٌن: رنا، بٌن طريقٌن فمثٌ كجد نفسو ٢نيػَّ 

ـٌ، يسلكو اٞنسافركف كٌلهم، كقد علموا علم  طريق اليقني: -أ كىو طريق عا
 اليقٌن استقامتو، كسهولتو، كتنٌعموا فيو ابألماف كالراحة.

كىو طريق خاٌص، ال يسلكو إاٌل القليل من اٞنسافرين، كمن  طريق الظّن: -ب
اٜنذر، كدل يفارؽ  يسلكو منهم، فإنٌو ينجو يف الغالب، من اٞنهالك، إف توٌخى

 بعض اٞنتاعب، كاٞنخاكؼ. -مع ذلك  -ٗناعة اٞنسافرين، لكٌن فيو 
غنيو عن ال ريب يف أٌف اٞنسافر العاقل سيسلك طريق اليقٌن، ما داـ يي  

 طريق الظٌن؛ ليتنٌعم ابلراحة كاألماف، كينجو من اٞنتاعب كاٞنخاكؼ.
كن أف ياء، ال ٬ني كلكٌن ىذا اٞنسافر العاقل نفسو، حٌن ٪نتاج إذل أش 

سيسلك طريق الظٌن، ألنٌو  -يف ىذه اٜناؿ  -٩ندىا، يف طريق اليقٌن؛ فإنٌو 
 يتوٌقع النجاة غالبنا، فيحتمل اٞنتاعب كاٞنخاكؼ؛ من أجل أف يناؿ مبتغاه.

ب سلوؾ طريق الظٌن؛ ألنٌو كليس من اٜنكمة أف ٪نملو اٝنوؼ على ْنن   
كنو االستغناء عنو، إليو، ٣نٌا ال ٬ني إذا ْنٌنب سلوكو، فقد خسر ما ٪نتاج 

 كنو أف ٩نده يف طريق اليقٌن.٬ني  كال
فسلوؾ اٞنسافر العاقل لطريق الظٌن، إ٧ٌنا يكوف يف حالة انعداـ البديل  

ال بٌد أف  -لكي يصل إذل غايتو من سفره  -األفضل، كىو طريق اليقٌن؛ فإنٌو 
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، كجب عليو أف يبحث عن أفضل وصلو، فإف دل ٩ند طريقنا يقينيًّايسلك طريقنا يي 
 طريق ٣نكن، كىو الطريق الظيٌنٌ، كِنبلفو لن يصل إذل غايتو.

كىذا ما ٤نده كاضحنا يف حياتنا، بصورىا اٞنختلفة، كمنها اٜنياة العملٌية؛  
فهم؛ لكٌن ىذا دل ٬ننع رى ؼ، الذين ىلكوا بسبب حً رى فكثًنكف ىم أصحاب اٜنً 

ؼ، بعد أف علموا هببلؾ رى ر يف تلك اٜنً األعٌم األغلب منهم، من االستمرا
 -أقرانم؛ ألٌنم يرٌجحوف النجاة على اٟنبلؾ، حٌن ٩ندكف أٌف نسبة اٟنالكٌن 

أقٌل بكثًن من نسبة الناجٌن؛ كاٜناجة تدعوىم إذل  -ؼ رى بسبب تلك اٜنً 
 فهم.  رى العمل؛ من أجل اٞنعاش؛ كال سٌيما حٌن ال ٩ندكف بديبلن عن حً 

ككذلك يف اٜنياة االجتماعٌية، ْند الرجل يرغب يف الزكاج، كيسعى إليو،  
كرٌّنا رغب يف امرأة معٌينة، لتكوف زكجنا لو، فيبذؿ األمواؿ من أجلها، كيرجو أف 

 تلد لو األبناء الذكور. 
كىو يف كٌل ذلك، يرٌجح نيل السعادة، يف حياتو االجتماعٌية، كيستبعد 

كن أف يقطع بنيل السعادة، إف كاف من ع ذلك، ال ٬ني الشقاء كاألذل؛ كلكٌنو م
سٌيما إف كاف قد ٚنع ّنا جرل للكثًن من الرجاؿ، من اٞنهالك،  العاقلٌن، كال

 كاٞنصائب، كاٞنتاعب؛ بسبب أزكاجهم، أك أبنائهم الذكور. 
كىكذا يف اٜنياة الدينٌية، ٫نتار اإلنساف العاقل طريق اليقٌن، فيٌتخذه  

كن أف ينتفع بو، فإف دل ٩ند بعض ما ٪نتاج إليو، يف طريق ا ٬ني زادنا، لكٌل م
ـ بسلوؾ طريق الظٌن، لكن بشرط كاجب أكيد، ىو أاٌل يؤٌدم لزى اليقٌن؛ فإنٌو مي 

 سلوؾ طريق الظٌن إذل معارضة بعض ما كجده يف طريق اليقٌن.
فإف كقع التعارض بٌن الطريقٌن، كاف على اإلنساف العاقل أف ٫نتار طريق  

، ضطٌر ليقٌن؛ كاٞنسافر الذم قد يي ا إذل سلوؾ طريق الظٌن؛ للوصوؿ إذل أحياانن
 ،من قبل ،ما كجدهبعض بعض حاجاتو، فإف كجد يف طريق الظٌن ما يعارض 
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ى طريق اليقٌن؛ ػعن طريق الظٌن، إل ،حيدػن، كجب عليو أف يػطريق اليقي يػف
 مهالك.ػليسلم من ال

ىي  (القطعٌيات اإلسبلمٌية)٩نعل  كلذلك كاف كاجبنا على اٞنسلم أف 
ي ػف ،جدهػى بعض ما ال يستطيع أف يػالطريق األٌكؿ كاألفضل؛ فإف احتاج إل

، بشرط أاٌل يؤٌدم (الظنٌػٌيات)، كجب عليو االعتماد على (القطعٌيات)طريق 
 .(القطعٌيات اإلسبلمٌية)اعتماده عليها إذل ٢نالفة 

 مثلَّث اليقني:
، كىو (ث اليقٌنثلَّ مي )٩نب االعتماد على  (اإلسبلمٌيةالقطعٌيات )كٞنعرفة  

ب من ثبلثة أضبلع، كٌل ضلع منها عبارة عن صفة كاجبة أكيدة، ث مركَّ ثلَّ مي 
ا، أك أكثر، من ىذه  من صفات الدليل الكايف، فإف فقد الدليل كاحدن

 كن أف يكوف كافينا.٬ني  األضبلع، فإنٌو ال
 ىي: (ث اليقٌنثلَّ مي )كأضبلع  

 التقدير القطعّي:  -0
التقدير ّنعىن بياف قدر الدليل، أم: بياف قيمتو االحتجاجٌية؛ فليس كٌل  
 يكوف صاٜننا لبلحتجاج بو، يف كٌل مسألة. -يستدٌؿ بو اٞنستدٌلوف  -دليل 

كن قبوؿ أٌم دليل، ما عدا دليلٌن اثنٌن، ففي إنشاء اٜنكم الشرعٌي ال ٬ني  
٨نا: القرآف الكرًن، كالسٌنة النبويٌة؛ فهما دليبلف ؿ، راجعٌن إذل الوحي اٞننزَّ 

 ئاف للحكم الشرعٌي، ببل ريب. نشً شرعٌياف قطعٌياف مي 
اػقدي -( مؤلٌفوفػال)ي يعتمد عليها ػر األدٌلة، التػػائػػػػػا سػػػأمٌ    - كحديثنا ،من

بشركط  -مكن أف يكوف بعضها ػي ما يػئة للحكم الشرعٌي، كإنٌ نشً مي  فهي ليست
 ،ماع االتٌفاقيٌ ػ، كىو اإلج(حكم الشرعيٌ ػال)عن  ،دليبلن قطعيًّا كاشفنا -معٌينة 
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 ة.ػػمزعومػماعات الػن اإلجػػػم ،واهػس اػػ، دكف مالثابت عن )السلف(، ثبواتن قطعيًّا
ليس ىو الذم  :خمسػعلى أعداد ركعات الصلوات ال (السلف)فإٗناع  
ىي  :ؿمنزَّ ػالراجعة إذل الوحي ال ،لنبويٌة، بل إٌف السٌنة ا(اٜنكم الشرعيٌ )أنشأ 

 .(أعداد الركعات)اليت أنشأت ىذا اٜنكم 
على ىذه األعداد، إاٌل دليل قطعٌي، كاشف عن  (السلف)كما إٗناع  

م تكن ػجمعوا على أعداد الركعات، لو ل؛ فإٌنم ما كانوا ليي (اٜنكم الشرعيٌ )
 ٬ننع اختبلفهم فيها. ثبواتن قطعيًّا، -عندىم  -حقيقة شرعٌية اثبتة 

كال بٌد لو من مستند؛ ألٌف أىل اإلٗناع ليست ٟنم رتبة »قاؿ الزركشٌي: 
ثبتونا نظرنا إذل أدلٌتها كمأخذىا، فوجب أف االستقبلؿ، إبثبات األحكاـ، كإ٧ٌنا يي 

بعد  ،يكوف عن مستند؛ ألنٌو لو انعقد من غًن مستند، القتضى إثبات الشرع
 . (ُ)«، كىو ابطل النيبٌ 

أٌف  - مقاـػي ىذا الػف - جدير ابإلشارةػكمن ال»مٌي: ػقاؿ مصطفى الزلك 
اطة ػػح بوسػػصبىي أٌف النٌص يي  - ند نصًّاػػوف السػػػالة كػػػي حػف -ماع ػفائدة اإلج

ٌي الثبوت، ػٌي الداللة، أك ظنٌ ػعلى حكمو، كإف كاف ظنٌ  ،ماع دليبلن قطعيًّاػاإلج
 . (ِ)«ي أصلوػف

نشئنا للحكم الشرعٌي، كليس دليبلن الصحاٌب الواحد ليس دليبلن مي كرأم  
قطعيًّا، كاشفنا عن اٜنكم الشرعٌي؛ كال سٌيما عند اختبلؼ الصحابة. كإ٧ٌنا يعٌده 

 يًّا كاشفنا، كال يعٌده آخركف دليبلن كاشفنا. بعض اٞنؤٌلفٌن دليبلن ظنػٌ 
ىل ىو حٌجة؟ كلنا يف قوؿ الصحاٌب، »قاؿ أبو الوفاء ابن عقيل: 

                                                           
 .َْٓ/ْ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .ُِٗ( أصوؿ الفقو يف نسيجو اٛنديد: ِ)
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، كال ٣ننوع من  ركايتاف، أصٌحهما: أنٌو ليس ُنٌجة؛ ألنٌو ٠نتهد، كليس ّنعصـو
 .(ُ)«خبلفو، فهو كسائر اجملتهدين

كمن قاؿ من العلماء: "إٌف قوؿ الصحاٌب حٌجة"، فإ٧ٌنا »كقاؿ ابن تيمٌية: 
م ػهر، كلرؼ نٌص ٫نالفو؛ مٌث إذا اشتقالو، إذا دل ٫نالفو غًنه من الصحابة، كال عي 

رؼ أٌنم قاؿ: "ىذا إٗناع إقرارٌم"، إذا عي نكركه، كاف إقرارنا على القوؿ. فقد يي يي 
قٌركف على ابطل. كأٌما إذا دل يشتهر، فهذا نكره أحد منهم، كىم ال يي أقٌركه، كدل يي 

رؼ أنٌو خالفو، قاؿ: "حٌجة". كأٌما إذا عي رؼ أٌف غًنه دل ٫نالفو، فقد يي إف عي 
ـ زى ؼ ىل كافقو غًنه، أك خالفو، دل ٩ني عرى تٌفاؽ. كأٌما إذا دل يي فليس ُنٌجة، ابال

ٌنة ي سي ػٌجة فحي ػأبحد٨نا. كمَّت كانت السٌنة تدٌؿ على خبلفو، كانت ال
 .(ِ)«، ال فيما ٫نالفها، ببل ريب، عند أىل العلم هللا رسوؿ

ها اآلراء اٝنبلفٌية اٞنذكورة كأمثاٟنا، اليت ذىب إلي»كقاؿ مصطفى الزٞنٌي: 
بعض األصولٌيٌن كالفقهاء، منها شكلٌية )لفظٌية(، كاٝنبلؼ بٌن الرأيٌن األٌكؿ 

مة لغًنه، كالثاين؛ ألٌف من قاؿ: "إنٌو ليس ُنٌجة مطلقنا" أراد اٜنٌجة اٞنلزً 
للحكم الشرعٌي، ابعتباره دليبلن شرعيًّا، كمصدرنا للحكم، كاٜنٌجٌية  (ّ)كاٞننشأة

هبذا اٞنعىن، ال ٤ندىا إاٌل يف الكتاب، كالسٌنة الثابتة. أٌما الذم قاؿ: "إنٌو حٌجة 
ك بو، يف حالة عدـ ٌجٌية شرعٌية االستناد إليو، كالتمس  حي ػابل (ْ)مطلقنا"، قصد

،مس  ػكجود النٌص، ت مة، كالقرآف كالسٌنة، لزً ٌجة مي فهو ليس حي  كنا اختيارايًّ

                                                           
 .ّٖ/ٓ( الواضح يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .ََِ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )اٞننشئة(.ّ)
: )فقصد(.( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب أف يبدأ جواب )أٌما( ابلفاء، فيي ْ)  قاؿ مثبلن
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كاإلٗناع، إ٧ٌنا ىو مصدر كاشف ٜنكم مصدره اٜنقيقٌي، غًنه، شأنو شأف بقٌية 
ف فيها. كمنها ما مضى عليو الزمن، كانتهى كقتو، اٞنصادر الكاشفة اٞنختلى 
وجب اٞنناقشة، كالرأم األخًن. كمنها ما يدٌؿ على أٌف كأصبح ٠نٌرد أتريخ، ال يي 

اٜنٌجٌية ليست يف قوؿ الصحاٌب ذاتو، بل يف النٌص الذم اطٌلع عليو الصحاٌب،  
 . (ُ)«كما يف الرأم الثالث

ككذلك إذا كاف الرأم لعدد من الصحابة، فإٌنم ليسوا ّنعصومٌن من 
اٝنطإ، إاٌل إذا أٗنعوا كٌلهم إٗناعنا اتٌفاقيًّا قطعيًّا؛ فتكوف العصمة إلٗناعهم، 

يكوف إٗناعهم ىذا دليبلن قطعيًّا كاشفنا عن اٜنكم الشرعٌي، ألفرادىم، ك  ال
 نشئنا للحكم الشرعٌي.مي  كليس دليبلن 

بل يف الصحابة  ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،ا الغلطكأمٌ »قاؿ ابن تيمٌية: 
 .(ِ)«كفيمن بعدىم ،من قد يغلط أحياانن 

 من كاحد كلٌ  أفٌ  يعتقدكف ال ذلك، مع كىم»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
، الصحابة  فػي الذنوب، عليهم تػجوز بل كصغائره؛ اإلثػم، كبائر عن معصـو

 .(ّ)«...اٛنملة
أدىن قيمة  -ا من كاف كائنن   -كمن ابب أكذل، ليس لرأم أٌم مؤٌلف 

 احتجاجٌية، يف إنشاء اٜنكم الشرعٌي، كال يف الكشف عنو.
الشرعٌية القطعٌية، من  ي تعليم الناس األدٌلةػمؤٌلف، فػما تكوف قيمة الػكإنٌ 

من  ،ى ذلك، فهو اببػ، إلم، كالسٌنة النبويٌة، فمن كفٌقو هللا ػالقرآف الكري

                                                           
 .ُِٗ( أصوؿ الفقو يف نسيجو اٛنديد: ُ)
 .ُٕٗ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 . َُِ/ّ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
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 معرفة اإلسبلمٌية، كمدخل من مداخل الكنوز اإلسبلمٌية.ػأبواب ال
رىم؛ ػة، كغيػكأٌما أقواؿ بعض األئٌمة، كالفقهاء األربع»اؿ ابن تيمٌية: ػق

 :م ػت عنهػبػد ثػػػل قػن؛ بػمسلميػاؽ الػفػا، ابتٌ ػن ماعػإجة، كال ػػػة الزمػػس حجٌ ػفلي
ة، ػنٌ ػػػكالس ،ي الكتابػف ،والن ػػإذا رأكا ق -ركا ػػم؛ كأمػن تقليدىػػع ،وا الناسػػػهػهم نػأنٌ 
وا ػاب، كالسٌنة، كيدعػو الكتػا دٌؿ عليػمػب ،ذكاػأف أيخ -هم ػن قولػػول مػأق

ر ػػإذا ظه ،وفػػزالػػة، ال يػػة األربعػػػاع األئمٌ ػػن أتبػػم ،رػػابػهذا كاف األكػهم. كلػأقوال
 .(ُ)«وؿ متبوعهم، اتٌبعوا ذلكػػخالف قػا يػػٌنة، على مػالس ة الكتاب، أكػهم داللػل

 على كرسولو، هللا، كبلـ يػحمل أف ألحػػػػد كليس»: أيضناكقاؿ ابن تيمٌية 
 هللا، مراد على يدؿٌ  ما -كرسولو  هللا كبلـ من -يتبٌٌن  لػم إف مذىبو؛ كفق

 هللا قوؿ ليس ؛ كرسولو تعاذل، هللا لقوؿ اتبعة، العلماء فأقواؿ كإاٌل، كرسولو؛
  .(ِ)«...ألقوالػهم اتبعنا كرسولو

 التصدير القطعّي: -1
سب إليو. كىو عمومنا على التصدير ّنعىن نسبة صدكر الدليل، إذل من ني  

 قسمٌن: تصدير قطعٌي، كتصدير غًن قطعٌي. 
 الدليل النبوٌم. ، ك مقاـ: الدليل القرآينٌ ػكيعنينا من األدٌلة يف ىذا ال

 ، ببل خبلؼ.(قطعٌي الثبوت)فأٌما الدليل القرآيٌن، فهو قطعٌي التصدير  
الكرًن؛ فليست كٌلها رٌاء القرآف ك٩نب االحرتاز من القراءات اٞننسوبة، إذل قػي 

 قطعٌية التصدير، كال سٌيما القراءات الشاٌذة.
 كأٌما الدليل النبوٌم، فاٞننسوب إليو قسماف: 

                                                           
 .َُ/َِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ِٕ-ِٔ/ٕ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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 ، قطعنا.(السٌنة النبويٌة)منسوب قطعٌي التصدير، كىو الذم يستحٌق اسم  -أ
سٌمى: حديث اآلحاد، أك حديث منسوب غًن قطعٌي التصدير، كىو ما يي  -ب

 ار اآلحاد، أك خرب الواحد. الواحد، أك أخب
إذل السٌنة النبويٌة،  ،من القطع بنسبتو -ي ىذا القسم ػف -حذر ػك٩نب ال

سٌيما عند معارضة اٞنتوف اآلحاديٌة، للقطعٌيات اإلسبلمٌية، أك عند حصوؿ  كال
 التعارض، بٌن اٞنتوف اآلحاديٌة، أنفسها. 

 التفسري القطعّي: -2
ل، كىو عمومنا على قسمٌن: تفسًن قطعٌي، التفسًن ىو بياف داللة الدلي 

 كتفسًن غًن قطعٌي. 
كليست كٌل تفسًنات اٞنفٌسرين للنصوص القرآنٌية صحيحة قطعٌية، بل ٖنٌة  

 تفسًنات ال تستحٌق اسم التفسًن؛ فما ىي إاٌل ٓنريفات شيطانٌية.
؛ فليست  (شركح اٜنديث)سٌمى اليت تي  ،ككذلك تفسًنات اٞنتوف اٜنديثٌية 

 ا شركحنا صحيحة قطعٌية.كٌله
ر شرطٌن رئيسٌن:   كال يكوف التفسًن قطعيًّا، إاٌل إذا حٌقق اٞنفسًٌ

أف يعتمد الػمفٌسر، اعتمادنا اتمًّا، على )القطعٌيات(: الشرعٌية، كالعقلٌية،  -أ
 كالػحٌسٌية، كالتاريػخٌية، كالعلمٌية، كاللغويٌة. 

أف يبتعد اٞنفٌسر، ابتعادنا اتمًّا، عن )الظنٌػٌيات(، كما دكف الظنٌػٌيات، اليت  -ب
 تينسىب إذل الشرع، كالعقل، كاٜنٌس، كالتاريخ، كالعلم، كاللغة.

ر قد سلم من ٢نالفة اٜنٌق؛ ألنٌو   كبتحقيق ىذين الشرطٌن يكوف الػمفسًٌ
 قد أنتج تفسًنين سليمٌن، ال اثلث ٟنما:

بيانيو؛ ألٌف  -على العلماء  -ىو التفسًن الذم يػجبي  جب:التفسري الوا -أ
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 الناس يػحتاجوف إليو؛ من أجل الفهم السليم، للوحي اإللػهٌي الػمينزَّؿ. 
ىو التفسًن الذم يستطيع العلماء إنتاجو، ابالعتماد  التفسري املمِكن: -ب

بوف اٝنوض على األدٌلة القطعٌية اٞنتاحة )اٞنمكنة(؛ كلذلك يكتفوف بو، كيتجنٌ 
كنهم الوصوؿ إليو.  فيما ال ٬ني

ريب يف أٌنم  فإف خاض بعض اٞنؤٌلفٌن، فيما كراء ىذين التفسًنين؛ فبل 
سييخطئوف، يف معظم تفسًناهتم؛ كال سٌيما حٌن ٫نوضوف، فيما ال طاقة ٟنم، 
ّنعرفتو، كحٌن يعتمدكف، على األدلٌة الواىية، كحٌن يٌتبعوف أىواءىم؛ لنصرة 

 كحٌن يشغلوف الناس بتفسًناهتم السقيمة، كٓنريفاهتم العقيمة.  مذاىبهم،
فعلى اٞنفٌسر أف ٪نتاط كٌل االحتياط، كىو ٪ناكؿ أف يفٌسر الوحي اٞننزَّؿ،  

سٌيما القرآف الكرًن؛ كذلك أبف يتجٌنب الػمشكوؾ فيو، كالػمطعوف فيو،  كال
، كاجملهوؿ.   كاٞنظنوف، كاٞنوىـو
م، فبل ٫نوض يف ١ناكلة تفسًن ما ال طاقة لو بو، كعليو أف يتجٌنب التقح  

فليس كبلـ اٝنالق ككبلـ اٞنخلوؽ؛ كال سٌيما إذا كاف التعٌصب ىو الذم دعاه 
 إذل التقح م؛ نصرة ٞنذىبو.

ا، إذل التفسًن ابلظٌن، فليكن ذلك ّنا ال يؤٌدم  فإف اضطيٌر اضطرارنا شديدن
أبٌف ذلك ظن  منو، ٪نتمل اٝنطأ، إذل ٢نالفة القطعٌيات، كليصرٌح يف تفسًنه، 

كليس ابلتفسًن القطعٌي، الذم ال ريب فيو، كأنٌو مستعٌد لبلعرتاؼ ِنطئو، إذا 
 تبٌٌن لو الصواب، كلو كاف الصواب ِنبلؼ مذىبو. 

ة ػػػػن أئمٌ ػػػػع - اػهػلػاكػا شػػكم، ار الصحيحةػػهذه اآلثف»قػػػاؿ ابػن تيمٌية:  
هم ػما ال علم لػب ،رػي التفسيػف ،جهم عن الكبلـحر  ػحمولة على تػم - لفػػػالس

هذا ػرج عليو؛ كلػػػػفبل ح ،ارعن ػػػػػكش ،ةن ػػػلغ ،ن ذلكػػػػم مػػا يعلػػػمػم بن تكلَّ ػػػا مفأمٌ  .وػػب
موا فيما هم تكلٌ ػكال منافاة؛ ألنٌ  ،رػي التفسيػأقواؿ ف - رىمػكغي - عن ىؤالء كمري 
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جب ػو كما يفإنٌ  ؛أحد كىذا ىو الواجب على كلٌ  .ا جهلوهكسكتوا عمٌ  ،علموه
ا ٣نٌ  ،ئل عنوفيما سي  ،فكذلك ٩نب القوؿ ؛ال علم لو بو االسكوت عمٌ 

  .(ُ)«يعلمو
 : شروط وجوب العمل حبديث اآلحاد

كاجبنا، لكن  -يف الفركع العملٌية  - كمن ىنا، كاف العمل ُنديث اآلحاد 
 شركط كاجبة، كٌل الوجوب، ىي: سٌتةبعد ٓنٌقق 

ماٌسة مشركعة، ُنيث  -إذل العمل ُنديث اآلحاد  -أف تكوف اٜناجة  -0
 تتعٌطل بعض اٞنصاحل اٞنشركعة، يف حالة عدـ ٓنقيق تلك اٜناجة. 

أف يكوف ٓنقيق اٜناجة اٞناٌسة اٞنشركعة ١نصورنا، يف العمل ُنديث اآلحاد؛  -1
، عن ذلك اٜنديث، يف   . (القطعٌيات اإلسبلمٌية)ُنيث ال ٩ند اٞنسلم بديبلن

الثابتة ابألدٌلة  (،القطعٌيات)من معارضة  اآلحاد(، حديث)أف يسلم  -2
 القطعٌية، كىي:

رة تفسًننا قطعيًّا، اٞنفسَّ  ،ص القرآنٌيةكتشمل النصو  القطعّيات الشرعّية، -أ
 رة تفسًننا قطعيًّا.كالسٌنة النبويٌة اٞنتواترة، الثابتة ثبواتن قطعيًّا، كاٞنفسَّ 

 خربي ػبٌن الكتاب كالسٌنة، فإف كاف ال ،فأٌما التعارض»قاؿ الزركشٌي: 
م يكن متواترنا، فالكتاب ػض اآليتٌن، كإف لكتعاري   ،متواترنا، فالقوؿ فيو

 .(ِ)«ـ...قدَّ مي 
، فإف كانتا متواترين، تٌنً نَّ ض الس  كأٌما تعاري : »أيضنا قاؿ الزركشيٌ ك 

ب ترجيح إحدا٨نا، على لً فكالكتاب، بعضو ببعض، كإف كانتا آحادنا، طي 

                                                           
 .َُِ/ُّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُُُ/ٔ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ِ)
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ط، كإف كاف األخرل، بطريقة؛ فإف تعٌذر، فاٝنبلؼ يف التخيًن، أك التساقي 
 .(ُ)«اترإحدا٨نا متواترنا، كاألخرل آحادنا، فاٞنتو 

اليت اتٌفقت عليها العقوؿ، يف كٌل زماف كمكاف؛  القطعّيات العقلّية، -ب
سبٌية؛ فليست أدٌلة قطعٌية؛ ألٌنا تتأثٌر ابختبلؼ عقوؿ ِنبلؼ العقلٌيات النًٌ 

 األفراد، كاختبلؼ أىوائهم، كاختبلؼ الزماف، كاختبلؼ اٞنكاف.
 يناقض أك الػمعقوؿ، يػخالف رأيتو، حديث فكلٌ »قاؿ ابن اٛنوزٌم: 

 .(ِ)«اعتباره تتكٌلف فبل موضوع، أنٌو فاعلم األصوؿ،
 االعتقادات، من دينهم، جػميع الػمسلموف فيأخذ»كقاؿ ابن تيمٌية: 

 األٌمة سلف عليو اتٌفق كما رسولو، كسيٌنة هللا، كتاب من ذلك، كغًن كالعبادات،
 فهو الصريح، العقل خالف ما فإفٌ  الصريح؛ للعقل ٢نالفنا ذلك كليس كأئٌمتها،

 يفهمها ال قد ألفاظ فيو كلكن ابطل، كاإلٗناع كالسٌنة الكتاب يف كليس ابطل،
؛ معىن منها يفهموف أك الناس، بعض  الكتاب من ال منهم، فاآلفة ابطبلن
 .(ّ)«كالسٌنة

 :إذا تعارض دليبلف :قاؿكالتقسيم الصحيح أف يي »كقاؿ ابن القٌيم: 
ا أف يكوان كإمٌ  ،ٌنا أف يكوان قطعيٌ فإمٌ  ؛كعقليٌ  أك ٚنعيٌ  ،افأك عقليٌ  ،افٚنعيٌ 
كن فبل ٬ني  ،افا القطعيٌ فأمٌ  ا.يًّ كاآلخر ظنػٌ  ،اا أف يكوف أحد٨نا قطعيًّ كإمٌ  ،ٌنيٌ ظنػٌ 

 ،ىو الذم يستلـز مدلولو :الدليل القطعيٌ  ألفٌ  ؛تعارضهما يف األقساـ الثبلثة
فيو أحد من  ىذا ال يشكٌ ك  ،لـز اٛنمع بٌن النقيضٌن ،فلو تعارضا ؛اقطعن 

                                                           
 .ُُُ/ٔ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .ُُٓ/ُ( اٞنوضوعات: ِ)
 .ِٕٔ/ُُ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
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 سواء كاف ، تقدًن القطعيٌ تعٌٌن  ،ايًّ كاآلخر ظنػٌ  ،اكإف كاف أحد٨نا قطعيًّ  العقبلء.
ككجب تقدًن  ،صران إذل الرتجيح ،ٌنيٌ ا ظنػٌ ٗنيعن كإف كاان  عقليًّا، أك ٚنعيًّا.

 ،ق على مضمونوفى متػٌ  ،فهذا تقسيم كاضح ا.أك عقليًّ  ،ا كافٚنعيًّ  ،الراجح منهما
 .(ُ)«بٌن العقبلء

 معقوالن  إاٌل  الصريح الصحيح السمع يعارض فبل»كقاؿ ابن القٌيم أيضنا: 
ا،  تدبٌر كقد كاإلٗناؿ. التلبيس، أك التقليد، أك اٞنكابرة، إذل مقٌدماتو تنتهي فاسدن
 يفارؽ الصريح العقل -هللا  ُنمد - كجدكا ىذا؛ فما كسٌنتو كرسولو هللا أنصار
؛ الصحيح، النقل  كجدكا كما لو؛ كالشاىد كصاحبو، خادمو، ىو بل أصبلن
 لصريح منافاة، كأشٌدىا كأسخفها، العقوؿ، أفسد من إاٌل  لو اٞنعارض العقل

 .(ِ)«كصحيحو العقل،
اليت اتٌفقت عليها اٜنواٌس، يف كٌل زماف كمكاف؛  القطعّيات احلّسّية، -ج

ألٌنا تتأثٌر ابختبلؼ حواٌس سبٌية؛ فليست أدٌلة قطعٌية؛ ِنبلؼ اٜنٌسٌيات النًٌ 
 األفراد، كاختبلؼ أىوائهم، كاختبلؼ الزماف، كاختبلؼ اٞنكاف.

قلت بطريق التواتر، يف كٌل طبقة من الطبقات، اليت ني  القطعّيات التارخيّية، -د
سبٌية؛ فليست أدٌلة قطعٌية؛ بل ىي أخبار اختبلفٌية، يغلب ِنبلؼ التار٫نٌيات النًٌ 
 م، كيقٌل فيها الصدؽ كالفهم. عليها الكذب كالوى

الثابتة ابألدٌلة العلمٌية التجريبٌية القطعٌية، ِنبلؼ  القطعّيات العلمّية، -ه
النظراٌيت العلمٌية؛ فليست أدٌلة قطعٌية؛ بل ىي ٔنمينات ظنٌػٌية، كالكثًن منها 

 ـ اإلنساف يف العلـو التجريبٌية.يٌتضح بطبلنو، ّنركر الزماف، كتقد  

                                                           
 .ٕٕٗ/ّاٞنرسلة: ( الصواعق ُ)
 .ٕٗٔ/ِ( الصواعق اٞنرسلة: ِ)
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كىي أصوؿ اللغة العربٌية، الثابتة ثبواتن قطعيًّا؛ ِنبلؼ  ات اللغويّة،القطعيّ  -و
 اآلراء اللغويٌة االختبلفٌية؛ فإٌنا ليست من القطعٌيات اللغويٌة.

 أف يسلم اٜنديث من معارضة حديث آخر، أقول منو، أك بدرجة قٌوتو. -3
 كيف ىذه اٜنالة يلجأ اٞنؤٌلفوف إذل الرتجيح. 

رجيح أحد اٜنديثٌن على اآلخر، يلـز منو الدعوة إذل كال ريب يف أٌف ت
 ترؾ العمل ابٜنديث اٞنرجوح منهما. 

حي أٌف أحد اٜنديثٌن منسوخ ابآلخر،   كمن كجوه الرتجيح أف يٌدعي اٞنرجًٌ
 كلذلك ال ييعمىل ّنقتضاه.
كاٝنرب الواحد، إذا خالف اٞنشهور اٞنستفيض، كاف »قاؿ ابن تيمٌية: 

 .(ُ)«منسوخناشاذًّا، كقد يكوف 
فإف كاان من أخبار  ،افقاؿ سليم: إف تعارض نصٌ »كقاؿ الزركشٌي: 

 ،٨نا على اآلخرـ أحدي دًٌ  قي ، كإاٌل ري اٞنتأخًٌ  وي نسخى  ،ـ أحد٨نام تقد  لً كعي  ،اآلحاد
 .(ِ)«...بضرب من الرتجيح

، ، بصفتو النبويٌة التبليغٌيةأف يكوف حديث اآلحاد منسوابن إذل النيٌب  -4
، بصفتو البشريٌة، أك  بصفتو البشريٌة. أٌما إذا كاف منسوابن إذل النيٌب  حصرنا، ال

 كاف منسوابن إذل غًنه، من الصحابة، أك التابعٌن، فبل ٩نب العمل بو.
 ذلك؛ على يينبَّو مثٌ  اٝنطأ، يقع فقد الدنيا، أمور من أٌما»ابز:  قاؿ ابن

 أظٌنو "ما النخل، فقاؿ: يلٌقحوف ٗناعة على مرَّ  ، لػٌما النيبٌ  من كقع كما
 "إ٧ٌنا:  فقاؿ ، فأخربكه شيصنا، صار تركوه، فلٌما تركتموه"، لو يضرٌه

                                                           
 .َٔ/ِِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُِْ/ٔ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ِ)
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،  هللا عن بو أخربكم ما أٌما دنياكم، أبمر أعلم كأنتم ميٌن، ظنًّا ذلك قلت
 الناس أفٌ   فبٌٌنى  الصحيح. يف ركاه مسلم هللا". على أكذب لػم فإينٌ 
 يبذركف، ككيف يغرسوف، ككيف النخل، يلٌقحوف كيف دنياىم، أبمور أعلم

رب ما أٌما .ك٪نصدكف  فقوؿ .ذلك من معصوموف ، فإٌنم هللا عن األنبياء بو ٫ني
طئ،  النيبٌ  إفٌ : قاؿ من  كما التفصيل، من بدٌ  كال ابطل، قوؿ فهذا ٫ني

 .(ُ)«ذكران
منت اٜنديث،  مؤٌلفوف، كٌلهم، أك معظمهم، على تصحيحػأف يٌتفق ال -5

كالدعوة إذل العمل بو، بعد شرحو شرحنا صحيحنا، سليمنا من األكىاـ كاألىواء، 
 سٌيما إذا اتٌفقوا كٌلهم، أك معظمهم، على تصحيح إسناده أيضنا. كال

 حكم العمل ابلـحديث الضعيف:
أٌمػػا )أحاديث اآلحػػػاد(، التػي اتٌفػػق الػمؤٌلفوف، كٌلهػػم، أك معظمهم، على  

ضعيفها، فبل ٬نيكن العمل هبا؛ ألٌنا إٌما أف تكوف مقطوعنا بضعفها، كإٌما أف ت
 يكوف الراجح ضعفها؛ فيكوف العمل هبا ٢نالفنا للمنهج السليم. 

أٌما ْنويز بعض اٞنؤٌلفٌن االستشهاد ببعض األحاديث الضعيفة، فليس  
 -ذلك  على إطبلقو؛ فبل يكوف ذلك، يف العقائد، كاألعماؿ، كإ٧ٌنا يكوف

يف فضائل األعماؿ، حصرنا، كبشركط، منها: أاٌل يكوف مقطوعنا،  -عندىم 
مظنوانن بو الوضع، كأاٌل يكوف شديد الضعف، كأاٌل ييعتقىد فيو أنٌو  بوضعو، كال

 دليل شرعٌي، كأف يكوف ميندرًجنا ٓنت أصل معركؼ يف الشرع. 
 الضعيف، ديثابٜن العمل من العلماء عليو ما ككذلك»قاؿ ابن تيمٌية: 

تجٌ  ال الذم ابٜنديث االستحباب إثبات معناه ليس: األعماؿ فضائل يف  بو؛ ٪ني

                                                           
 .ُِٗ-َِٗ/ٔ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
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 هللا عن أخرب كمن شرعٌي. بدليل إاٌل  يثبت فبل شرعٌي، حكم االستحباب فإفٌ 
بٌ  أنٌو  لػم ما الدين من شرع فقد شرعٌي، دليل غًن من األعماؿ، من عمبلن  ٪ني

 يف العلماء ٫نتلف كٟنذا التحرًن؛ أك اإل٩ناب، لو أثبت كما هللا، بو أيذف
 مرادىم كإ٧ٌنا. اٞنشركع الدين أصل ىو بل غًنه، يف ٫نتلفوف كما االستحباب،

ٌبو ٣نٌا أنٌو ثبت قد ٣نٌا العمل يكوف أف: بذلك  أك بنٌص، هللا، يكرىو ٣نٌا أك هللا، ٪ني
 إذل كاإلحساف كالعتق، كالصدقة كالدعاء، كالتسبيح، القرآف، كتبلكة إٗناع،
 بعض فضل يف حديث ريكم فإذا ذلك. ك٥نو كاٝنيانة، الكذب ككراىة الناس،

 الثواب فمقادير كعقاهبا، األعماؿ، بعض ككراىة كثواهبا، األعماؿ اٞنستحٌبة،
 ركايتو، جازت موضوع، أنٌو نعلم ال حديث فيها ريكم إذا كأنواعو، كالعقاب
 العقاب، ذلك ٔناؼ أك الثواب، ذلك ترجو النفس أفٌ : ّنعىن بو، كالعمل
 صدؽ، إف فهذا كثًننا، رُننا تيربػػح أٌنا بلغو لكن تيربػػح، التجارة أفٌ  يعلم كرجل
 .(ُ)«يضرٌه دل كذب، كإف نفعو،

 األحاديث على الشريعة يف ييعتمىد أف ٩نوز كال»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 من -كغًنه  حنبل بن أ٘ند لكنٌ  حسنة؛ كال صحيحة، ليست اليت الضعيفة،
 ييعلىم دل إذا اثبت، أنٌو ييعلىم دل ما األعماؿ فضائل يف ييركل أف جٌوزكا -العلماء 

 فضلو يف كريكم شرعٌي، بدليل مشركع، أنٌو عيلم إذا العمل أفٌ  كذب؛ كذلك أنٌو
 من أحد يقل كدل حقًّا، الثواب يكوف أف جاز كذب، أنٌو ييعلىم ال حديث،
عىل أف ٩نوز إنٌو األئٌمة:  قاؿ كمن ضعيف، ُنديث مستحبًّا، أك كاجبنا، الشيء ٩ني

رَـّ أف ٩نوز ال أنٌو كما كىذا. اإلٗناع خالف فقد ىذا،  بدليل إاٌل  شيء، ٪ني
 أنٌو ييعلىم كدل لو، الفاعل كعيد يف حديث كريكم ٓنر٬نو، عيلم إذا لكن شرعٌي،

                                                           
 .َْ/ُٖ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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 أنٌو ييعلىم دل ما كالرتىيب الرتغيب يف ييركل أف فيجوز يركيو؛ أف جاز كذب،
 ىذا غًن آخر، بدليل منو، رٌىب أك فيو، رٌغب هللا أفٌ  عيلم فيما لكن كذب،
 .(ُ)«حالو اجملهوؿ اٜنديث

كمنع مؤٌلفوف آخػركف، من العمػل ابلػحديث الضعيف، حتٌػى فػي بػاب 
 )الرتغيب كالرتىيب(؛ لكيبل يتوٌىم العاٌمةي صٌحةى تلك األحاديث الضعيفة.

 ْنوز ال الضعيف اٜنديث أفٌ : رل يظهر الذم كلكنٌ »قاؿ ابن عثيمٌن: 
 ٟنم قلت ما مَّت العاٌمة ألفٌ  العاٌمة، بٌن السٌيما مطلقنا، ضعفو مبيػَّننا إاٌل  ركايتو،
 من كٟنذا .قالو  النيبٌ  كأفٌ  صحيح، حديث أنٌو يعتقدكف سوؼ فإٌنم حديثنا،
 القاعدة كىذه صواب. فهو اراب، يف قيل ما أفٌ : ىو عندىم اٞنقرَّرة القواعد

 لصٌدقوؾ؛ األرض، كجو على حديث، أبكذب ٟنم أتِت فلو العاٌمة، عند مقرَّرة
 الرتغيب يف السٌيما ضعفو، ٟنم بٌينت لو حٌَّت  سيصٌدقونك، فالعاٌمة كٟنذا،

 لدرجتو، االنتباه دكف ٜنفظو، حديث، أمٌ  ٚنع لو العاٌميٌ  فإفٌ  كالرتىيب،
 الصحيحة، اٞنطهَّرة النبويٌة كالسٌنة الكرًن، القرآف يف فإفٌ  ، كاٜنمد .كصٌحتو

 .(ِ)«األحاديث ىذه عن ييغين ما
  -ٜنديث من أحاديث اآلحاد  -كليس تصحيح آحاد من اٞنؤٌلفٌن  

كافينا للعمل ابٜنديث، الذم صٌححوه، كال سٌيما عند اختبلؼ اٞنؤٌلفٌن، يف 
ح،   كمضعًٌف، كمتوقًٌف.ىذا اٜنديث، بٌن مصحًٌ

: تصحيحات )اٜناكم النيسابورٌم( تػيعىٌد أضعف التصحيحات،   فمثبلن
 سٌيما حٌن ينفرد بتصحيح اٜنديث. كال

                                                           
 .َُٖ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ْٕ( شرح اٞننظومة البيقونٌية: ِ)
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فهذا ٣نٌا  ،كأٌما تصحيح اٜناكم ٞنثل ىذا اٜنديث كأمثالو»قاؿ ابن تيمٌية: 
كىي  ،كقالوا: إٌف اٜناكم يصٌحح أحاديث ،أنكره عليو أئٌمة العلم ابٜنديث

ككذا أحاديث كثًنة يف  ...عند أىل اٞنعرفة ابٜنديث ،وضوعة مكذكبةم
موضوعة، كمنها  - عند أئٌمة أىل العلم ابٜنديث -كىي  ،يصٌححها ،مستدركو

جٌرد ػما يكوف موقوفنا يرفعو. كٟنذا كاف أىل العلم ابٜنديث ال يعتمدكف على م
و يف فهو صحيح، لكن ى ،تصحيح اٜناكم، كإف كاف غالب ما يصٌححو

اٞنصٌححٌن ّننزلة الثقة الذم يكثر غلطو، كإف كاف الصواب أغلب عليو. كليس 
 . (ُ)«فيمن يصٌحح اٜنديث أضعف من تصحيحو

 النتيجة:
يكوف  ، فإٌف العمل بوتٌ اٌتصف حديث اآلحاد، هبذه الصفات الس ذافإ 

 قطعنا.، اكاجبن  يكوفإاٌل بو،  ،ؤٌدل الواجبا، ببل ريب؛ ألٌف ما ال يي كاجبن 
كمع كجوب العمل ُنديث اآلحاد، الذم اجتمعت فيو الشركط السٌتة،  

، كما يقطع فإٌف العامل بو ال ٬نيكن أف يقطع بكونو صادرنا من الرسوؿ 
ح ذلك، كيعمل ّنا يستطيع، فبل يرتؾ  بصدكر السٌنة النبويٌة اٞنتواترة؛ كإ٧ٌنا ييرجًٌ

 العمل؛ ألنٌو لػم يصل إذل درجة اليقٌن.
 كجوبي  :فتوىاالشريعة كمي  ما ذىب إليو علماءي »أبو اٞنعارل اٛنوييٌن:  قاؿ

 طلق الفقهاءي أى  مثٌ  ،اليت سنصفها ،على الشرائط ،عند كركد خرب الواحد ،العمل
 ،منهم له كىذا تساىي  ،العملى  بي وجً كيي  ،لمب العً وجً  الواحد ال يي ربخ : أبفٌ القوؿى 

 ،و لو ثبت كجوب العملفإنٌ  ؛كال العمل ،ب العلموجً و ال يي كاٞنقطوع بو: أنٌ 
م إذل إفضائو إذل نوع من كىذا يؤدٌ  ،لثبت العلم بوجوب العمل ،ا بومقطوعن 

                                                           
 .ُّٖ-ُِٖ/ُاكل: ( ٠نموعة الفتُ)
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ا ما ىو مظنوف يف نفسو يستحيل أف يقتضي علمن  فإفٌ  ؛كذلك بعيد .العلم
قيمها على كجوب اليت سني  ،ةفالعمل ِنرب الواحد مستند إذل األدلٌ  ،مبتواتن 
ا من أحدن  أفٌ  أشك   كلستي  .يف اللفظ شه كىذا تناقي  ،الواحدعند خرب  ،العمل

 .(ُ)«ر ما ذكرانهنكً قٌن ال يي اقٌ 
 : لسنا نعين ابلقبوؿأانٌ  - الن أكٌ  - مٍ كافهى »: لغزارلٌ كقاؿ أبو حامد ا

ا كاف  كرّنٌ  ،ؿدٍ بل ٩نب علينا قبوؿ قوؿ العى  ؛التكذيب :ابلردٌ  كال ،التصديق
بل نعين  ؛اا كاف صادقن كرّنٌ  ،٩نوز قبوؿ قوؿ الفاسق كال ؛اأك غالطن  ،كاذابن 

 .(ِ)«ما ال تكليف علينا يف العمل بو :كابٞنردكد ،ما ٩نب العمل بو :ابٞنقبوؿ

                                                           
 .ٗٗٓ/ُ( الربىاف يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .َِٗ/ُ( اٞنستصفى: ِ)
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دّي الاحتجاج 
َ

 الَعق

 
؛ فإٌف أكثر االعتقاديٌة أٌما االحتجاج، ُنديث اآلحاد، يف ابب األصوؿ

ن: ػاالحتجاج، كيفرٌقوف بٌن مقامييرفضوف ىذا  -منا، كحديثنا ػقدي -مؤٌلفٌن ػال
 مقاـ األصوؿ االعتقاديٌة، كمقاـ الفركع العملٌية.

فالعناية ابألصوؿ مقدَّمة على العناية ابلفركع؛ ألٌف الفرع إذا اندـ، فإٌف 
 -اندامو لن يؤثٌر يف ثبوت األصل؛ ِنبلؼ األصل، فإنٌو إذا اندـ، اندمت 

 عليو. الفركع، اليت تقـو كلٌ   -ابندامو 
: )ٓنرًن الزىن( فرع قائم على ٗنلة من األصوؿ، أبرزىا:   فمثبلن

 اإل٬ناف بػمن حرـٌ الزنػى، كىو هللا تعاذل. -0
 اإل٬ناف ابلكتاب الػمنزَّؿ، اٞنشتمل على تػحرًن الزنػى، كىو القرآف الكرًن. -1
 . اإل٬ناف ابلرسوؿ، الذم بلَّغ الناس تػحرًن الزىن، ابلقرآف، كىو النيبٌ  -2
اإل٬ناف ابليـو اآلخر، الذم سييثاب فيو من تػجنَّب الزنػى؛ طاعة ،  -3

 كسييعاقىب فيو من ارتكب الزنػى؛ اتٌباعنا ٟنواه.
كمع أٌف ٓنرًن الزىن من أكرب األحكاـ اإلسبلمٌية الشرعٌية، لكٌنو مع ذلك  

يبقى فرعنا من الفركع الشرعٌية، إذا كازاٌنه هبذه األصوؿ األربعة؛ كال سٌيما اإل٬ناف 
 اب تعاذل، فهو أصل كٌل األصوؿ، ككٌل الفركع. 

رعٌية، كلذلك كجب اشرتاط )القطعٌية(، يف كٌل دليل من األدٌلة: الش 
كالعقلٌية، كاٜنٌسٌية، كالتار٫نٌية، كالعلمٌية، كاللغويٌة، اليت تتعٌلق هبذه األصوؿ، 

، أك نفينا؛ كال سٌيما الغيبٌيات، اليت ٩نب اٜنذر فيها، كٌل الوجوب.  إثبااتن
كمن ىنا اشرتطوا أف تكوف األحاديث اٞنركيٌة قطعٌية الثبوت؛ لتيفيد العلم،  

ا كانت آحادنا، فإٌنا ال تيفيد إاٌل الظٌن؛ كال سٌيما إذا  أم: القطع كاليقٌن. فإذ
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 -كانت اٞنتوف مركيٌة ابٞنعاين اإلٗنالٌية، ال ابأللفاظ القطعٌية، مع كوف اٝنبلؼ 
   قائمنا على اللفظ، ال على اٞنعىن. -يف أكثر اٞنسائل االعتقاديٌة 

 الصفات أحداث من أشبهو كما - ىذا يف األصل: قلت»قاؿ اٝنطٌاٌب: 
 مقطوع خرب أك انطق، بكتاب يكوف أف إاٌل  ذلك، ٩نوز ال أنٌو -كاألٚناء 
 يف أصل اٞنستندة إذل اآلحاد، أخبار من يثبت فبما يكوان، لػم فإف بصٌحتو،
 ِنبلؼ كاف كما معانيها، ّنوافقة أك بصٌحتها، اٞنقطوع السٌنة يف أك الكتاب،

 يليق ما على حينئذ، كييتأٌكؿ الواجب، ىو بو االسم إطبلؽ عن فالتوق ف ذلك،
. فيو التشبيو نفي مع كالعلم، الدين أىل أقاكيل من عليها، اٞنتٌػفىق األصوؿ ّنعاين
 األصابع كذًكري . الباب ىذا يف كنعتمده الكبلـ، عليو نبين الذم األصل ىو ىذا
 ما الثبوت يف شرطها اليت السٌنة، من كال الكتاب، من شيء يف ييوجىد لػم

 -بثبوهتا  - ييػتوىَّم حٌَّت  اٛنارحة، ّنعىن الصفات يف اليد معىن كليس. كصفناه
 بو جاء ما على فيو االسم أطلقنا شرعٌي، توقيف ىو بل األصابع؛ ثبوت

 يف أصل لو يكوف أف عن بذلك فخرج تشبيو؛ كال تكييف، غًن من الكتاب،
 .(ُ)«معانيها من شيء على يكوف أف أك السٌنة، يف أك الكتاب،

كأخبار اآلحاد مَّت صٌح إسنادىا، ككانت »كقاؿ أبو منصور البغدادٌم: 
متونا غًن مستحيلة، يف العقل، كانت موًجبة للعمل هبا، دكف العلم؛ ككانت 
ّننزلة شهادة العدكؿ عند اٜناكم، يلزمو اٜنكم هبا يف الظاىر، كإف لػم يعلم 

 .(ِ)«صدقهم، يف الشهادة
 مػػن - النظػػػػػر أىػلي  تػػرؾى  االحتماؿ، مػػػن الوجػػػو، كلػهذا»كقاؿ البيهقٌي: 

                                                           
 .ُٖٗٗ-ُٖٖٗ/ّ( أعبلـ اٜنديث: ُ)
 .ُِ( أصوؿ الدين: ِ)
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 ًلما يكن لػم إذا تعاذل، هللا صفات يف اآلحاد، أبخبار االحتجاجى  -أصحابنا 
 .(ُ)«بتأكيلو كاشتغلوا اإلٗناع، أك الكتاب، يف أصل منها انفرد

 العدؿ: الواحد خرب يف كغًنىم أصحابنا كاختلف»كقاؿ ابن عبد الرٌب: 
 أكثر عليو كالذم العلم؟ دكف العمل، ييوًجب أـ ٗنيعنا، كالعمل العلم ييوًجب ىل
 كٗنهور الشافعٌي، قوؿ كىو العلم، دكف العمل، ييوًجب أنٌو منهم: العلم أىل
 كقيًطع هللا، على بو شيًهد ما إاٌل  عندىم العلم ييوًجب كال كالنظر، الفقو أىل

 أىل كبعض األثر، أىل من كثًن قـو فيو. كقاؿ خبلؼ كال قطعنا، ّنجيئو العذر
 كغًنه الكرابيسٌي، اٜنسٌن منهم ٗنيعنا، كالعمل الظاىر العلم ييوًجب إنٌو النظر:
 .(ِ)«مالك... مذىب على ٫نرج القوؿ ىذا أفٌ  خوازبنداذ ابن كذكر

 أبواب من شيء يف ييقبىل ال الواحد خرب» البغدادٌم: كقاؿ اٝنطيب
 لػم إذا أنٌو ذلك يف كالعٌلة، عليها كالقطع، هبا العلم اٞنكلَّفٌن على اٞنأخوذ الدين،

 العلم من أبعد كاف -كسٌلم  كآلو عليو هللا صٌلى - رسوؿ هللا قوؿ اٝنرب أفٌ  يعلم
النيٌب  أبفٌ  العلم، علينا ييوجىب لػم اليت األحكاـ، من ذلك عدا ما فأٌما، ّنضمونو

 الواحد خرب فإفٌ ، هبا  هللا عن كأخرب، قٌررىا -كسٌلم  كآلو عليو هللا صٌلى -
 أف اٞنكلَّفٌن لسائر شرعنا فيو كرد ما كيكوف، كاجب بو كالعمل، مقبوؿ فيها

 كشٌواؿ، رمضاف كىبلؿ كالكٌفارات، الػحدكد، يف كرد ما نػحو: كذلك، بو يعمل
 كالطهارة، كالبياعات، كالػمواريث، كالزكاة، كالػحٌج، كالعتاؽ، الطبلؽ، كأحكاـ

 .(ّ)«الػمحظورات كتػحرًن كالصبلة،

                                                           
 .َُِ/ِ( األٚناء كالصفات: ُ)
 .ٖ-ٕ/ُ( التمهيد: ِ)
 .ِّْ( الكفاية يف علم الركاية: ّ)



044 

 حكم منافاة يف الواحد خرب ييقبىل كال» البغدادٌم أيضنا: كقاؿ اٝنطيب
 ٠نرل اٛنارم كالفعل، اٞنعلومة كالسٌنة، اكىم الثابت القرآف، كحكم العقل،
 كركد ٩نوز ٣نٌا، بو ييقطىع ال فيما بو ييقبىل كإ٧ٌنا، بو دليل مقطوع ككلٌ ، السٌنة
 .(ُ)«نذكره لػم مػٌما أشبهها كما، ٟنا ذكران تقٌدـ اليت كاألحكاـ بو، التعب د

 كذلك التواتر، عن قصر فما: اآلحاد خرب كأٌما»كقاؿ أبو الوليد الباجٌي: 
 ألفٌ  بو، اٞنخرب  لثقة صٌحتو؛ لو السامع ظنٌ  على يغلب كإ٧ٌنا العلم، بو يقع ال

 بن ١نٌمد كقاؿ .كالشاىد كالسهو، الغلط عليو ٩نوز -ثقة  كاف كإف - اٞنخرب 
 .(ِ)«الفقهاء ٗنيع عليو كاألٌكؿ .الواحد" ِنرب العلم "يقع: منداد خويز

 اٜنديث، ككىتىبة اٜننابلة، من اٜنىٍشويٌة ذىبت»كقاؿ أبو اٞنعارل اٛنوييٌن: 
 على مدركو ٫نفى ال خزم كىذا العلم. ييوًجب العدؿ الواحد خرب أفٌ  إذل
طئ؛ كصفتموه، الذم العدؿ يزؿٌ  أف أْنٌوزكف ٟنؤالء: فنقوؿلٌب.  ذم  فإف ك٫ني

 مزيد إذل حاجة كال اٟنيبة، ٜنجاب كخرقنا كىتكنا، هبتنا ذلك كاف قالوا: "ال"،
 ييعٌدكف ال ٗنعه  كاألثبات الركاة من زؿَّ  قد أف فيو القريب فيو. كالقوؿ البياف
 ما ِنبلؼ كاألمر ركايتو. عن راكو  رجع ٞنا متصوَّرنا، الغلط يكن لػم كلو كثرة،

 ىذا مثٌ  ١ناؿ. -ذلك  مع - ابلصدؽ فالقطع اٝنطإ، إمكاف تبٌٌن  ٔنٌيلوه. فإذا
 ييضًمر أف ٩نوز بل كاحد، بعدالة نقطع ال ك٥نن تعاذل، هللا علم يف العدؿ يف

 كقد العمل. ييوًجب الواحد خرب أفٌ  ظٌنهم إاٌل  ٟنم متعٌلق كال ييظًهر. ما خبلؼ
 .(ّ)«مقنع فيو ّنا عليو تكٌلمنا

                                                           
 .ِّْ( الكفاية يف علم الركاية: ُ)
 .ِّْاألصوؿ:  ( اإلشارة يف معرفةِ)
 .َٕٔ-َٔٔ/ُ( الربىاف يف أصوؿ الفقو: ّ)
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 الصدؽ، يدخلو ما فاٝنرب: األخبار، كأٌما»كقاؿ أبو اٞنعارل اٛنوييٌن أيضنا:  
 العلم، ييوًجب ما كمتواتر. فاٞنتواتر: آحاد، قسمٌن: إذل ينقسم، كاٝنرب كالكذب.

 ينتهي، أف إذل مثلهم، من الكذب، على التواطؤ يقع ال يركم ٗناعة أف كىو
اجتهاد.  عن ال ٚناع، أك مشاىدة، عن األصل، يف كيكوف عنو، الػميخربى  إذل

 .(ُ)«العلم ييوًجب كال العمل، ييوًجب الذم ىو كاآلحاد:
 ييفيد ال الواحد خرب فنقوؿ: ىذا، عرفت كإذا»كقاؿ أبو حامد الغزارٌل: 

 كقٌدران صٌدقنا كلو نسمع. ما بكلٌ  نصٌدؽ ال ابلضركرة، فإانٌ  معلـو كىو العلم،
 ذلك أفٌ  من ادًٌثٌن، عن حيكي ابلضٌدين؟ كما نصٌدؽ فكيف خربين، تعاريض
 الظنٌ  العمل، أك سػٌموا بوجوب العلم، ييفيد أنٌو أرادكا فلعٌلهم العلم، ييوًجب

 كابطن، ظاىر، لو ليس كالعلم الظاىر"، العلم "ييوًرث بعضهم: قاؿ علمنا؛ كٟنذا
  .(ِ)«الظٌن... ىو كإنٌػما

 بػما األصوؿ، يف تكٌلم من -أصحابنا  من - كرأيتي »كقاؿ ابن اٛنوزٌم: 
 القاضي، كصاحبو حامد، بن هللا عبد أبو ثبلثة: كانتدب للتصنيف يصلح، ال

 مرتبة إذل نزلوا قد كرأيتهم الػمذىب. هبا شانوا كتبنا فصٌنفوا الزاغويٌن؛ كابن
ـٌ؛  خلق تعالػى هللا أفٌ  فسمعوا الػحٌس، مقتضى على الصفات، فحملوا العوا

ا، ككجهنا صورة، لو فأثبتوا صورتو؛ على آدـ،  كفمنا، كعينٌن، الذات، على زائدن
 ككفًّا، كيدين، كأصابع، السبحات، ىي لوجهو، كأضواء كأضراسنا، كٟنوات،
ا، كصدرنا، كإبػهامنا، كخنصرنا،  بذكر سػمعنا ما كقالوا: كرجلٌن. كساقٌن، كفخذن

 ذاتػػػو. كقػػػاؿ مػػػن العبػػػػد، كييدنػي كييػمىٌس، يىػمىٌس، أف يػجػػػػوز كقالوا: الرأس.

                                                           
 .ُٓ( منت الورقات: ُ)
 .ِِٕ/ُ( اٞنستصفى: ِ)
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َـّ، ييرضوف كيتنٌفػس. ثػمٌ  بعضهم:  .(ُ)«ييعقىل... كما ال بقولػهم: العوا
 كصفات صفات، تعاذل  أثبتوا أٌنم الثالث:»كقاؿ ابن اٛنوزٌم أيضنا: 

 حامد ابن القطعٌية. كقاؿ األدٌلة من الذات، بو يثبت ّنا إاٌل  تثبت ال اٜنقٌ 
م:  كقاؿ: كجهٌن، على ييكفَّر؟ فهل الثابتة، ابألخبار بو يتعٌلق ما ردٌ  من اجملسًٌ
 كاألصابع، كالقدـ، الساؽ، يف األخبار، خالف من تكفًن على أصحابنا غالب

 العلم. تيوًجب عندان ألٌنا آحاد؛ أخبار كانت كإف ذلك؛ كنظائر كالكٌف،
 .(ِ)«العقل... كال الفقو، يفهم ال من قوؿ ىذا قلت:

 مرفوع، حديث بٌن يفرٌقوا، لػم أنٌػهم الػخامس:»كقاؿ ابن اٛنوزٌم أيضنا: 
 فأثبػتػػػوا اتبعػػٌي؛ أك صحػػػابػٌي، علػى مػػوقػػوؼ، حػديػث كبيػن ، النبػيٌ  إلػى

 .(ّ)«بػهذا أثبتوا مػػػػا بػهػػذا
هو أٌما التمس ك ِنرب الواحد، يف معرفة هللا تعاذل، ف»كقاؿ الفخر الرازٌم: 

ز التمس ك ٩ني  مٌف أخبار اآلحاد مظنونة، فلأيدٌؿ عليو كجوه: األٌكؿ:  ؛غًن جائز
أٗنعنا،  هللا تعاذل، كصفاتو. إ٧ٌنا قلنا: إٌنا مظنونة؛ كذلك ألانٌ ذات هبا، يف معرفة 

اٝنطأ عليهم  يكونوا معصومٌن، كافعلى أٌف الركاة ليسوا معصومٌن... كإذا لػم 
.  حينئذو، ال يكوف صدقهم معلومنا،فجائزنا، كالكذب عليهم جائزنا،  بل مظنوانن

هبذه  فثبت أٌف خرب الواحد مظنوف، فوجب أاٌل ٩نوز التمس ك بو... تيرًؾ العمل
يف  -يف فركع الشريعة؛ ألٌف الػمطلوب فيها الظٌن، فوجب أف يبقى  العمومات
كالعجب من اٜنىٍشويٌة أنٌػهم يقولوف:  على ىذا األصل. -ألصوؿ مسائل ا

                                                           
 .ََُ-ٕٗ( دفع شبو التشبيو: ُ)
 .َُْ( دفع شبو التشبيو: ِ)
 .َُٔ( دفع شبو التشبيو: ّ)
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االشتغاؿ بتأكيل اآلايت الػمتشابػهة غًن جائز؛ ألٌف تعيٌن ذلك التأكيل مظنوف، 
كالقوؿ ابلظٌن فػي القرآف ال يػجوز، ثػٌم إنٌػهم يتكٌلموف، يف ذات هللا تعاذل، 

إذا لػم فد، عن القطع كاليقٌن، كصفاتو، أبخبار اآلحاد، مع أنٌػها فػي غاية البع
فػي  -أىٍف يػمتنعوا عن الكبلـ بف ..٩نٌوزكا تفسًن ألفاظ القرآف، ابلطريق الػمظنوف

 .(ُ)«أىكلػى -ذات الػحٌق تعالػى، كيف صفاتو، بػمجٌرد الركاايت الضعيفة 
 اٞنتواتر، شركط فيو ييوجىد لػم ما فهو الواحد، خرب كأٌما»كقاؿ النوكٌم: 

ا، لو الراكم كاف سواء  ٗناىًن عليو فالذم حكمو، يف كاختيلف أكثر؛ أك كاحدن
 كأصحاب كالفقهاء اٌدثٌن من بعدىم فمن كالتابعٌن، من الصحابة اٞنسلمٌن
 كييفيد هبا، العمل يلـز الشرع، حيجج من حٌجة الثقة الواحد خرب أفٌ  األصوؿ:

 .(ِ)«العلم... ييفيد كال الظٌن،
 ييوًجب أنٌو إذل اٜنديث أىل من طائفة كذىبت»كقاؿ النوكٌم أيضنا: 

 اٌدثٌن بعض كذىب الباطن. دكف الظاىر، العلم ييوًجب بعضهم: كقاؿ العلم،
 دكف العلم، مسلم تيفيد صحيح أك البخارٌم، صحيح يف اليت اآلحاد أفٌ  إذل

 األقاكيل كىذه الفصوؿ. يف كإبطالو القوؿ، ىذا قٌدمنا كقد اآلحاد. من غًنىا
 ميكاًبر فهو العلم، ييوًجب قاؿ من ابطلة... كأٌما اٛنمهور قوؿ سول كٌلها

 -ذلك  كغًن -كالكذب  كالوىم الغلط كاحتماؿ العلم، ٪نصل ككيف للحٌس؛
 .(ّ)«أعلم كهللا إليو، متطٌرًؽ
 إ٧ٌنا كالشارع، الظنٌ  تيفيد فإ٧ٌنا أفادت، إف اآلحاد ألفٌ »كقاؿ اإلسنوٌم:  

                                                           
 .ُِِس التقديس: يسأت( ُ)
 .ُُّ/ُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .ُِّ-ُُّ/ُالنوكٌم: ( صحيح مسلم بشرح ّ)
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 أصوؿ كقواعد العلمٌية، دكف الفركع، كىي العملٌية، اٞنسائل يف الظٌن، أجاز
 عن الربىاف، شارح األنبارٌم، نقلو كما،  الفقو أصوؿ قواعد ككذلك الدين،
 .(ُ)«قاطبة؛ كذلك لفرط االىتماـ ابلقواعد... العلماء

 الواحد". خرب إجازة يف جاء ما "ابب»كقاؿ شػمس الدين الكرمايٌن: 
 كىو متواتر نوعٌن: على كاٝنرب ُنٌجٌيتو. كالقوؿ بو، كالعمل اإلنفاذ ىو كاإلجازة

 كضابطو الكذب، على تواطؤىم العادة أحالت مبلغنا، الكثرة يف ركايتو بلغت ما
 كاحدنا، شخصنا بو اٞنخرب  كاف سواء كذلك، ليس ما كىو ككاحد العلم؛ إفادة

 ٫نرج فبل العلم، ييفيد كال نفس، مئة بقضٌية أخرب رٌّنا ُنيث كثًنة، أشخاصنا أك
 نقلتو زاد ما كىو -كمستفيض  متواتر، أنواع: ثبلثة كاحد. كقيل خرب كونو عن

 قسمٌن. إذل ينقسم القائل ىذا عند اٞنتواتر فغًن كآحاد. -ثبلثة  على
 يكوف يعين الصدؽ، ملكة لو يكوف أف اٞنبالغة، كغرضو بناء ك"الصدكؽ": ىو

، ، إطبلؽ ابب من كىو عدالن ، كإرادة البلـز  كالصبلة األذاف ذكر كإ٧ٌنا اٞنلزـك
 .(ِ)«االعتقاداٌيت يف ال العملٌيات، يف ىو إ٧ٌنا إنفاذه أفٌ  لييعلىم ك٥نو٨نا؛

 :الغلّو األثريّ 
غبل بعض اٞنؤٌلفٌن اٞننسوبٌن إذل )اإلسبلـ(، يف االعتداد ابآلاثر اٞنركيٌة،  

سٌيما يف إنتاج عقائد سقيمة، قائمة إذل درجات سقيمة، ذات آاثر سٌيئة، كال 
 على ٙنسة أنواع رئيسة، من اآلاثر، ىي:

 اآلاثر اليت ضعَّفها العلماء، كٌلهم، أك أكثرىم.  -0
 .اآلاثر الػمختلىف يف تصحيحها، كيف تضعيفها -1

                                                           
 .ُٗٔ( ناية السوؿ: ُ)
 .ُْ/ِٓ( صحيح البخارٌم بشرح الكرمايٌن: ِ)
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 اليت صحَّحها بعض العلماء، كلػم ييعرىؼ عن اآلخرين تضعيف ٟنا. اآلاثر -2
 فها بعض العلماء، كلػم ييعرىؼ عن اآلخرين تصحيح ٟنا.اليت ضعَّ  اآلاثر -3
 اآلاثر اليت صحَّحها العلماء، كٌلهم، أك أكثرىم، تصحيحنا ظنٌػيًّا. -4

فكانت ىذه األنواع اٝنمسة، من اآلاثر: ىي األدٌلة الرئيسة، اليت استدٌؿ  
 ة.هبا كثًن من )الغبلة األثرٌيٌن(؛ إلثبات صٌحة عقائدىم اٞنذىبٌية اٝناصٌ 

 ثبلث فرؽ: -اليت غبل أصحاهبا يف االعتداد هبذه اآلاثر  -كأبرز الفرؽ 
يعة(، الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم عٌدة أفكار، أبرزىا:  -0 )غيبلة الشًٌ

إمػػامػػة االثنػي عشػػر، كًعٍصمة االثنػي عشػػر، كغيبة الثانػي عشػػر، كرىٍجعػة 
 عة، كالػخيميس، كتكفًن الصحابة.عشر، كالتًَّقٌية، كالػميتٍ  االثنػي

)غيبلة الػميتصوًٌفة(، الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم عٌدة أفكار، أبرزىا:  -1
 كىٍحدة الويجيود، كاٜنيلوؿ، كاٜنقيقة امَّديٌة، كالوالية، كالكىٍشف، كحياة الػًخٍضر. 

عٌدة أفكار، أبرزىا: )غيبلة الػحىنابًلة(، الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم  -2
صورة الشاٌب األىٍمرىد، كاالستقرار على ظهر بػىعيوضة، كصفة الفم، كصفة اللَّهاة، 

كصفة الذًٌراعٌن، كصفة  كصفة اإلبػهاـ، كصفة الػًخٍنًصر، كصفة األضراس،
ٍقػو، كصفة الػمشي، كصفة الػهىٍركىلة، كصفة  الفىًخذ، كصفة الصٍَّدر، كصفة الػحى

 اإلٍقعاد على العىٍرش، كاألىٍكعاؿ الثمانية.الػمىلىل، ك  االستلقاء، كصفة
ككاضح أٌف الكبلـ ىنا مقصور على الغبلة، فقط. فليس كٌل الشيعة  

 غبلة، كليس كٌل الػميتصوًٌفة غبلة، كليس كٌل الػحنابلة غبلة. 
كليس )الغلٌو( ١نصورنا يف ىؤالء؛ كلكٌن )الغلٌو(، على أنواع ٢نتلفة، 

األثرٌيٌن(. كمن  ٌم( كاحد منها؛ كىؤالء اٞنذكوركف ىم أبرز )الغبلةاألثر  ك)الغلوٌ 
.  أنواع الغلٌو األخرل: )الغلٌو العقلٌي(، عند )غبلة الػمعتزلة(، مثبلن
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لة، كغبلة نابً حى ػيعة، كغبلة اللة، كغبلة الشًٌ زً عتى مي ػغبلة ال»ٌي: ػاؿ الذىبػق
قد ماجت هبم  :ةرٌاميٌ مٌية، كغبلة الكى هٍ جى ػئة، كغبلة الجً رٍ مي ػرة، كغبلة الشاعً األى 

مغفرة ألىل ػٌباد كعلماء، نسأؿ هللا العفو كالالدنيا، ككثركا، كفيهم أذكياء كعي 
م ػحٌب العالً ػحٌب السٌنة كأىلها، كني ػهول كالبدع، كني ػى هللا من الػالتوحيد، كنربأ إل

فيو بتأكيل  حٌب ما ابتدعػكالصفات اٜنميدة، كال ني  ،على ما فيو من االتٌباع
 . (ُ)«محاسنػما العربة بكثرة الػسائغ، كإنٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ْٔ-ْٓ/َِ( سًن أعبلـ النببلء: ُ)
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 الخاثمة

 

 ر:، كااللتفات إليها، بعناية كتدب  جب التنبيو عليهاػيمهٌمة، مور أٌمة ػث 
اإلقرار ُنٌجٌية السٌنة ال يعين القطع بصٌحة صدكر كٌل حديث منسوب إذل  -0

 الػمنسوابت الػحديثٌية كٌلها.؛ كلذلك لػم يقطع العلماء بصٌحة النيٌب 
همة إنكار )حٌجٌية السٌنة( ال يدعو إذل التساىيل يف قبوؿ كٌل ػالفرار من ت -1

 ؛ كلذلك لػم يتساىل العلماء، يف قبوٟنا كٌلها.األحاديث الػمنسوبة إذل النيٌب 
، كبٌن الفرؽ كبًن بٌن تضعيف بعض األحاديث الػمنسوبة إذل النيٌب  -2

ة السٌنة؛ كلذلك ضعَّف كثًنه من العلماء آالؼى األحاديث الػمنسوبة إنكار حٌجيٌ 
 ، كلػم يكن تضعيفهم ٟنا، من قبيل إنكار حٌجٌية السٌنة.إذل النيٌب 

اختبلؼ العلماء يف تصحيح األحاديث، كيف تضعيفها: ال يعين اختبلفهم  -3
منسوابت يف حٌجٌية السٌنة، من حيث األصل، كإ٧ٌنا ىو اختبلؼ يف ثبوت الػ

 الػحديثٌية، كدرجات الثبوت، كانتفاء الثبوت، كدرجات االنتفاء.
التفريق بٌن ما يينسىب إذل السٌنة بطريق القطع، كبٌن ما يينسىب إذل السٌنة  -4

بطريق الظٌن، كبٌن ما يينسىب إذل السٌنة بطريق ضعيف، دكف طريق الظٌن: تفريق 
ٌف السٌنة النبويٌة، يف اٜنقيقة: كحي كاجب، ال يصح إغفالو، أك التغافيل عنو؛ أل

 إلػهٌي منزَّؿ، فليست من كبلـ البشر؛ ليتساىل فيها اٞنتساىلوف.
انتقاد بعض العلماء، لبعض أحاديث الصحيحٌن: ال يعين أٌنم يينكركف  -5

طئوف.  حٌجٌية السٌنة، كإ٧ٌنا ىم ٠نتهدكف، يف ذلك االنتقاد، قد ييصيبوف، كقد ٫ني
العلماء، لبعض أحاديث الصحيحٌن: لػم يػمنع أكثر انتقاد بعض  -6
 دين، من تصحيح ٗنهور أحاديث الصحيحٌن. نتقً الػمي 
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دين إبنكار حٌجٌية السٌنة: يستلـز اهٌتاـ ابن حـز األندلسٌي، نتقً اهٌتاـ الػمي  -7
تيمٌية، كابن القٌيم، كالزركشٌي، كابن ابز، كاأللبانػٌي،  كالبيهقٌي، كابن اٛنوزٌم، كابن

 عثيمٌن، إبنكار حٌجٌيتها؛ فقد انتقدكا بعض أحاديث الصحيحٌن. كابن
ليبٌٌن  ؛كالبخارٌم ركاه يف سائر اٞنواضع على الصواب»قاؿ ابن تيمٌية: 

 إذا كقع من بعض الركاة غلطه  ،غلط ىذا الراكم، كما جرت عادتو ّنثل ذلك
علمت كقع فيو م هبا الصواب، كما على اليت يي  ،يف لفظ، ذكر ألفاظ سائر الركاة

 . (ُ)« فيو الصوابإاٌل كقد بٌٌن  ،غلطه 
م على ف يف الصحيح أحاديث يي نٌ كٟنذا كاف فيما صي : »أيضنا قاؿ ابن تيمٌيةك 

 .(ِ)«و حقٌ م أنٌ على ا يي كإف كاف ٗنهور متوف الصحيحٌن ٣نٌ  ،ا غلطه أنٌ 
د يف غالب كتب اإلسبلـ، وجى كمثل ىذا يي : »أيضنا قاؿ ابن تيمٌيةك 

كتاب "ة د يف الصحٌ وجى ما يي  كأجل  . كتاب من الغلط إاٌل القرآفيسلم   فبل
لكن يف بعض ألفاظ  ،على الصاحب و غلطه ؼ أنٌ عرى يي  فيو منته  كما "،البخارمٌ 
ى  ،ىو غلطه  ما ،اٜنديث ى  البخارمٌ  كقد بٌنَّ غلط ذلك  يف نفس صحيحو ما بٌنَّ
ى   ،الراكم كفيو عن بعض الصحابة ما  .اختبلؼ الركاة يف ٖنن بعًن جابر كما بٌنَّ

كىو  ،ج ميمونةتزكٌ   رسوؿ هللا اس: أفٌ عبٌ  كما فيو عن ابن،  و غلطه قاؿ: إنٌ يي 
 . كفيو عن أسامة: أفٌ جها حبلالن و تزكٌ مشهور عند أكثر الناس أنٌ ػكال .ـحرً ػمي 

عند  كىذا أصحٌ  ،ى فيوو صلٌ ي البيت. كفيو عن ببلؿ: أنٌ ػف صلًٌ م يي ػل  النيبٌ 
خلق هللا الرتبة يـو "فيو:  كما  ،ا غلطه ؼ أنٌ رً ففيو ألفاظ عي  ،ا مسلمه العلماء. كأمٌ 

ى  ".السبت  كفيو أفٌ  ،ىذا من كبلـ كعب كأفٌ  ،ىذا غلطه  أفٌ  البخارمٌ  كقد بٌنَّ

                                                           
 .  َُِ-َُُ/ٓ( منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)
 .ُٕٗ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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 صلًٌ م يي ػو لكالصواب: أنٌ  ،ركعة يف كلٌ  ،ى الكسوؼ بثبلث ركعاتصلٌ   النيبٌ 
كىذا  ،حبيبة ج أبـٌ أاب سفياف سألو التزك   كفيو أفٌ  ،ة كاحدة مرٌ الكسوؼ إاٌل 

 . (ُ)«ى: علم "علل اٜنديث"سمٌ يي  ،فنوف العلم ابٜنديث . كىذا من أجلٌ غلطه 
قاؿ فيو:  ،ككقع يف بعض طرؽ البخارٌم غلطه : »أيضنا قاؿ ابن تيمٌيةك 

 ؛"كأٌما النار فيبقى فيها فضل"، كالبخارٌم ركاه يف سائر اٞنواضع على الصواب
ى بى ليػي  إذا كقع من بعض الركاة  ،غلط ىذا الراكم، كما جرت عادتو ّنثل ذلك ٌنًٌ

كقع  م هبا الصواب، كما علمتي على اليت يي  ،يف لفظ، ذكر ألفاظ سائر الركاة غلطه 
ى  ،فيو غلطه  فإنٌو كقع يف صحيحو عٌدة  ،فيو الصواب، ِنبلؼ مسلم إاٌل كقد بٌنَّ

 . (ِ)«ٌفاظ على مسلممن اٜني  أحاديث غلط، أنكرىا ٗناعةه 
يف قولو: "خلق  ،كأٌما اٜنديث الذم ركاه مسلم: »أيضنا قاؿ ابن تيمٌيةك 

 ،كالبخارمٌ   ،قدح فيو أئٌمة اٜنديث ،فهو حديث معلوؿ ،هللا الرتبة يـو السبت"
كغًنه. قاؿ البخارٌم: الصحيح أنٌو موقوؼ على كعب، كقد ذكر تعليلو البيهقٌي 

كىو ٣نٌا أنكر  ، عن النيبٌ  ،ليس ٣نٌا ركاه أبو ىريرة ،أيضنا، كبٌينوا أنٌو غلط
 . (ّ)«ٌذاؽ على مسلم إخراجو إاٌيه، كما أنكركا عليو إخراج أشياء يسًنةاٜني 
القوؿ إبفادة حديث اآلحاد للظٌن ال يعين إنكار حٌجٌية السٌنة؛ ألٌف ىذا  -8

الذىيٌن؛ كإاٌل، القوؿ إ٧ٌنا جاء لوصف طريق التصحيح، ُنسب درجة اإلدراؾ 
فأين الفرؽ بٌن حديث اآلحاد، كاٜنديث الػمتواتر، إف كاان اثبتٌن بطريق 

 القطع، ببل تفاكت يف درجة اإلدراؾ الذىيٌن؟!

                                                           
 .ْْ-ّْ/ُٖ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .  َُِ-َُُ/ٓ( منهاج السٌنة النبويٌة: ِ)
 .ُُّ/٠ُٕنموعة الفتاكل:  (ّ)
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اتٌػهاـ أصحاب ىذا القوؿ إبنكار حٌجٌية السٌنة: يستلـز اتٌػهاـ الكثًن من  -01
، الوليد الباجيٌ  كأبو، اٝنطيب البغدادمٌ ، ك ابن عبد الربٌ العلماء بذلك، كمنهم: 

، كاإلسنومٌ ، كأبو حامد الغزالػٌي، كابن بىرىاف، كالنوكٌم، الػمعالػي الػجوينػيٌ  أبوك 
 كاللكنوٌم. كالصنعايٌن، ، كالزركشٌي، كالعجلوينٌ 

 العدؿ: الواحد خرب يف كغًنىم أصحابنا كاختلف»قاؿ ابن عبد الرٌب: 
 أكثر عليو كالذم العلم؟ دكف العمل، ييوًجب أـ ٗنيعنا، كالعمل العلم ييوًجب ىل
 كٗنهور الشافعٌي، قوؿ كىو العلم، دكف العمل، ييوًجب أنٌو منهم: العلم أىل
 كقيًطع هللا، على بو شيًهد ما إاٌل  عندىم العلم ييوًجب كال كالنظر، الفقو أىل

 أىل كبعض األثر، أىل من كثًن قـو فيو. كقاؿ خبلؼ كال قطعنا، ّنجيئو العذر
 كغًنه الكرابيسٌي، اٜنسٌن منهم ٗنيعنا، كالعمل الظاىر العلم ييوًجب إنٌو النظر:
 .(ُ)«مالك... مذىب على ٫نرج القوؿ ىذا أفٌ  خوازبنداذ ابن كذكر

 أبواب من شيء يػف ييقبىل ال الواحد رػخب» البغدادٌم: خطيبػقاؿ الك 
 أنٌو ذلك يف كالعٌلة، عليها كالقطع، هاػب العلم مكلَّفٌنػال على مأخوذػال الدين،

 أبعد كاف -كسٌلم  كآلو عليو هللا صٌلى - رسوؿ هللا قوؿ رػخبػال أفٌ  يعلم لػم إذا
 علينا ييوجىب لػم يػالت األحكاـ، من ذلك عدا ما فأٌما، مضمونوػب العلم من

، هاػب  هللا عن كأخرب، قٌررىا -كسٌلم  كآلو عليو هللا صٌلى -النيٌب  أبفٌ  العلم،
 لسائر شرعنا فيو كرد ما كيكوف، كاجب بو كالعمل، مقبوؿ فيها الواحد خرب فإفٌ 

 كىبلؿ كالكٌفارات، الػحدكد، يػف كرد ما نػحو: كذلك، بو يعمل أف مكلَّفٌنػال
 كالػمواريث، كالزكاة، كالػحٌج، كالعتاؽ، الطبلؽ، كأحكاـ كشٌواؿ، ،رمضاف

                                                           
 .ٖ-ٕ/ُ( التمهيد: ُ)
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 .(ُ)«الػمحظورات كتػحرًن كالصبلة، كالطهارة، كالبياعات،
 اٞنتواتر، شركط فيو ييوجىد لػم ما فهو الواحد، خرب كأٌما»كقاؿ النوكٌم: 

ا، لو الراكم كاف سواء  ٗناىًن عليو فالذم حكمو، يف كاختيلف أكثر؛ أك كاحدن
 كأصحاب كالفقهاء اٌدثٌن من بعدىم فمن كالتابعٌن، من الصحابة اٞنسلمٌن
 كييفيد هبا، العمل يلـز الشرع، حيجج من حٌجة الثقة الواحد خرب أفٌ  األصوؿ:

 .(ِ)«العلم... ييفيد كال الظٌن،
 ييوًجب أنٌو إذل اٜنديث أىل من طائفة كذىبت»كقاؿ النوكٌم أيضنا: 

 اٌدثٌن بعض كذىب الباطن. دكف الظاىر، العلم ييوًجب بعضهم: كقاؿ العلم،
 دكف العلم، مسلم تيفيد صحيح أك البخارٌم، صحيح يف اليت اآلحاد أفٌ  إذل

 األقاكيل كىذه الفصوؿ. يف كإبطالو القوؿ، ىذا قٌدمنا كقد اآلحاد. من غًنىا
 ميكاًبر فهو العلم، ييوًجب قاؿ من ابطلة... كأٌما اٛنمهور قوؿ سول كٌلها

 -ذلك  كغًن -كالكذب  كالوىم الغلط كاحتماؿ العلم، ٪نصل ككيف للحٌس؛
 .(ّ)«أعلم كهللا إليو، متطٌرًؽ

انتقاد العلماء لبعض أحاديث الصحيحٌن: ال يعين فتحى الباب، لكٌل من  -00
؛ لينتقد أحاديث الصحيحٌن؛ فإٌف االنتقاد السليم إ٧ٌنا يقـو على  ىىبَّ كدىبَّ

 أيسيس علمٌية صحيحة سليمة دقيقة، يعتمد عليها كباري العلماء الػميحقًٌقٌن.
 
 

                                                           
 .ِّْ( الكفاية يف علم الركاية: ُ)
 .ُُّ/ُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .ُِّ-ُُّ/ُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ّ)
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 الـمصادر والـمراجع

 
 الدين ق، كاتجٕٔٓالسبكٌي، ت الدين اٞننهاج، تقيٌ  شرح اإلهباج يف *

ق، دار البحوث للدراسات اإلسبلمٌية كإحياء الرتاث، دب، ُٕٕالسبكٌي، ت
 ـ. ََِْق/ُِْْاإلمارات، الطبعة األكذل، 

ق، دار إحياء الرتاث العرٌب، بًنكت، َّٕت ،أحكاـ القرآف، اٛنٌصاص *
 ـ. ُِٗٗق/ُُِْ

ق، دار الكتب العلمٌية، بًنكت، ّْٓبن العرٌب، ت أبو بكر أحكاـ القرآف، *
 ـ. ََِّق/ُِْْالطبعة الثالثة، 

ق، دار اآلفاؽ ْٔٓت ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ابن حـز األندلسيٌ  *
  ـ.ُّٖٗق/َُّْاٛنديدة، بًنكت، 

ق، دار اٞنيماف، الرايض، الطبعة ْٕٕت ،اختصار علـو اٜنديث، ابن كثًن *
 ـ. َُِّق/ُّْْاألكذل، 

اٞنكتبة اإلسبلمٌية،  ـ،ُٗٗٗت ،األلباينٌ آداب الزفاؼ يف السٌنة اٞنطٌهرة،  *
 ق. َُْٗعٌماف، الطبعة األكذل للطبعة اٛنديدة، 

 ق، مطبعةِّٗت القسطبليٌن، البخارٌم، صحيح لشرح السارم إرشاد *
 ق.ُِّّ السابعة، مصر، الطبعة بوالؽ،

ق، مكتبة الرشد، ْْٔت ،اٝنليليٌ اإلرشاد يف معرفة علماء اٜنديث،  *
  ـ.ُٖٗٗق/َُْٗالرايض، الطبعة األكذل، 

ق، الدار ُُِٖت ،إرشاد النٌقاد إذل تيسًن االجتهاد، األمًن الصنعاينٌ  *
 ـ.ُٖٓٗق/َُْٓالسلفٌية، الكويت، الطبعة األكذل، 
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ـ، مكتبة ُٕٕٗت ،اإلسرائيلٌيات يف التفسًن كاٜنديث، ١نٌمد حسٌن الذىيبٌ  *
 القاىرة. كىبة،

 ،حٌمد أبو شهبةػر، مػي كتب التفسيػموضوعات فػاإلسرائيلٌيات كال *
 ق. َُْٖـ، مكتبة السٌنة، القاىرة، الطبعة الرابعة، ُّٖٗت

، جٌدة، الطبعة السوادمٌ ق، مكتبة ْٖٓت ،األٚناء كالصفات، البيهقيٌ  *
  ـ.ُّٗٗق/ُُّْاألكذل، 

ق، اٞنكتبة اٞنٌكٌية، ْْٕ، أبو الوليد الباجٌي، تاإلشارة يف معرفة األصوؿ *
ى، ػالطبعة األكلمػٌكػػػة الػمكٌرمػة، دار البشػػػائػػر اإلسبلمٌية، بيػركت، 

 .ـُٔٗٗ/قُُْٔ
مطبعة الدكلة، إسطنبوؿ، ق، ِْٗت ،أبو منصور البغدادمٌ ، أصوؿ الدين *

 ـ.ُِٖٗق/ُّْٔالطبعة األكذل، 
ـ، دار نشر َُِٔ، مصطفى الزلػمٌي، تأصوؿ الفقو فػي نسيجو اٛنديد *

 ـ.َُِْق/ُّْٓإحساف، الطبعة األكذل، 
مكٌرمة، ػالقرل، مٌكة ال ق، جامعة أـٌ ّٖٖت ،يٌ ػخطٌابػأعبلـ اٜنديث، ال *

 ـ. ُٖٖٗق/َُْٗالطبعة األكذل، 
ق، مكتبة العلـو ََٔت ،مقدسيٌ ػاالقتصاد يف االعتقاد، عبد الغيٌن ال *

 ـ.ََُِق/ُِِْة، الطبعة الثانية، كاٜنكم، اٞندينة اٞننٌور 
ق، دار الكتب العلمٌية، بًنكت، الطبعة ّٖٓت ،اإللزامات كالتتٌبع، الدارقطينٌ  *

 ـ.ُٖٓٗق/َُْٓالثانية، 
ق، كزارة األكقاؼ كالشؤكف ْٕٗت ،البحر ايط يف أصوؿ الفقو، الزركشيٌ  *

 ـ.ُِٗٗق/ُُّْاإلسبلمٌية، الكويت، الطبعة الثانية، 
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 مكٌرمة.ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،لفوائد، ابن القٌيمبدائع ا *
مصر، الطبعة  -ق، دار ىجر، اٛنيزة ْٕٕت ،البداية كالنهاية، ابن كثًن *

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٕاألكذل، 
، دكلة قطر، الطبعة قْٖٕت ،معارل اٛنويينٌ ػأبو ال، الربىاف يف أصوؿ الفقو *

 ق.ُّٗٗاألكذل، 
ق، دار الغرب اإلسبلمٌي، بًنكت، ّْٔت ،اٝنطيب البغدادمٌ اتريخ بغداد،  *

 ـ.ََُِق/ُِِْالطبعة األكذل، 
آابد،  معارؼ العثمانٌية، حيدرػق، دائرة الِٔٓت ،التاريخ الكبًن، البخارمٌ  *

 الدكن، اٟنند. 
، دمشق، دار نور الصباحق، َٔٔس التقديس، الفخر الرازٌم، تيسأت *

  ـ.َُُِالطبعة األكذل، 
مكتب اإلسبلمٌي، بًنكت، ػق، الِٕٔت ،أتكيل ٢نتلف اٜنديث، ابن قتيبة *

  ـ.ُٗٗٗق/ُُْٗمؤٌسسة اإلشراؽ، الدكحة، الطبعة الثانية، 
ق، دار الكتب العلمٌية، بًنكت، الطبعة ُُٗت ،تدريب الراكم، السيوطيٌ  *

  ـ.ُٔٗٗق/ُُْٕاألكذل، 
لشركؽ، القاىرة، الطبعة ـ، دار أُٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػتراثنا الفكرٌم، م *

 ـ.ََِّق/ُِْْاٝنامسة، 
، كزارة األكقاؼ كالشؤكف قْْٕالتعديل كالتجريح، أبو الوليد الباجٌي، ت *

 ـ.  ُُٗٗق/ُُُْاإلسبلمٌية، الػمغرب، 
، الرايض، د بن سعودجامعة ١نمٌ ، قْٖٔت ،الواحدمٌ ، التفسًن البسيط *

 .قَُّْالطبعة األكذل، 



061 

منار، القاىرة، ػـ، دار الُّٓٗت ،اٜنكيم، ١نٌمد رشيد رضاتفسًن القرآف  *
 الطبعة الثانية.

مصر،  -ق، مؤٌسسة قرطبة، اٛنيزة ْٕٕت ،تفسًن القرآف العظيم، ابن كثًن *
 ـ.َََِق/ُُِْالطبعة األكذل، 

ق، دار الفكر، بًنكت، الطبعة األكذل، َٔٔالتفسًن الكبًن، الفخر الرازٌم، ت *
 ـ. ُُٖٗق/َُُْ

ق، دار الكتاب العرٌب، بًنكت، الطبعة ٕٔٔت ،لتقريب كالتيسًن، النوكمٌ ا *
  ـ.ُٖٓٗق/َُْٓاألكذل، 

 ،ةكزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميٌ ، قّْٔت ،بن عبد الربٌ التمهيد، ا *
 ـ.ُٕٔٗ/قُّٕٖ، مغربػال
ق، ُُِٖت ،معاين تنقيح األنظار، األمًن الصنعاينٌ ػتوضيح األفكار ل *
  السلفٌية، اٞندينة اٞننورٌة. مكتبةػال
ق، دار ِْٗمار القلوب يف اٞنضاؼ كاٞننسوب، أبو منصور الثعاليٌب، تػث *

 ـ.ُْٗٗق/ُُْْالبشائر، دمشق، الطبعة األكذل، 
ق، مطبوع ضمن ُُِٖت ،مرات النظر يف علم األثر، األمًن الصنعاينٌ ػث *

، بًنكت، الطبعة  ٠نموعة ٦نبة الفكر، البن حجر العسقبليٌن، دار ابن حـز
 .ـََِٔق/ُِْٕاألكذل، 

ر، ػكثي ق، دار ابنٕٓٗت ،حنبليٌ ػحكم، ابن رجب الػجامع العلـو كال *
 ـ.ََِٖق/ُِْٗبًنكت، الطبعة األكذل،  -دمشق 

ق، مؤٌسسة الرسالة، ُٕٔت ،القرطيبٌ أبو عبد هللا اٛنامع ألحكاـ القرآف،  *
 ـ.ََِٔق/ُِْٕبًنكت، الطبعة األكذل، 
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مكٌرمة، ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،جبلء األفهاـ، ابن القٌيم *
 ق.ُِْٓالطبعة األكذل، 

دار ق، ٕٕٓ، ١نيي الدين اٜننفٌي، تحنفٌيةػمضٌية يف طبقات الػاٛنواىر ال *
 ـ.ُّٗٗق/ُُّْ، ةالثانيمصر، الطبعة  -ىجر، اٛنيزة 

مكٌرمة، ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،حادم األركاح، ابن القٌيم *
  ق. ُِْٖالطبعة األكذل، 

ق، دار اإلماـ الرٌكاس، بًنكت، الطبعة ٕٗٓدفع شبو التشبيو، ابن اٛنوزٌم، ت *
 ـ.ََِٕق/ُِْٖالرابعة، 

، مكٌرمةػالفوائد، مٌكة الم ػدار عالق، َْٖالركض الباسم، ابن الوزير، ت *
 . قُُْٗالطبعة األكذل، 

ق، مؤٌسسة الرسالة، بًنكت، الطبعة السابعة ُٕٓت ،زاد اٞنعاد، ابن القٌيم *
 ـ.ُْٗٗق/ُُْٓكالعشركف، 

ـ، مكتبة اٞنعارؼ، ُٗٗٗت ،سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباينٌ  *
 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٔالرايض، الطبعة األكذل، 

ـ، دار ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػمبٌن أىل الفقو كأىل اٜنديث، السٌنة النبويٌة  *
 ـ.ُٖٗٗالثالثة، ، الطبعة بًنكت - الشركؽ، القاىرة

ق، مؤٌسسة الرسالة، بًنكت، الطبعة ْٖٕت ،يٌ ػر أعبلـ النببلء، الذىبػسي *
  األكذل.

ق، دار الكتب العلمٌية، َٖٔت ،شرح التبصرة كالتذكرة، زين الدين العراقيٌ  *
 ـ.ََِِق/ُِّْبًنكت، الطبعة األكذل، 
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ـ، دار الوطن، الرايض، الطبعة ََُِت ،شرح رايض الصاٜنٌن، ابن عثيمٌن *
  ق.ُِْٕ - ُِْٔاألكذل، 

مكٌرمة، ػق، مكتبة الباز، مٌكة الِٕٔت ،رح سنن ابن ماجو، مغلطامش *
 ـ.ُٗٗٗق/ُُْٗالطبعة األكذل، 

دمشق، الطبعة  -شرح العقيدة الطحاكيٌة، الػمكتب اإلسبلمٌي، بًنكت  *
 ـ.ُْٖٗق/َُْْالثامنة، 

ق، دار الكتب العلمٌية، ُٖٔشرح فتح القدير، ابن اٟنماـ اٜننفٌي، ت *
 ـ.ََِّق/ُِْْبًنكت، الطبعة األكذل، 

ـ، دار الثراٌي، الرايض، ََُِت ،منظومة البيقونٌية، ابن عثيمٌنػشرح ال *
  ـ.ََِّق/ُِّْلطبعة الثانية، ا

بًنكت، الطبعة  -ق، دار ابن كثًن، دمشق ِٔٓت ،صحيح البخارمٌ  *
  ـ.ُّٗٗق/ُُْْاٝنامسة، 

، دار إحياء الرتاث العرٌب، قٖٕٔ، تصحيح البخارٌم بشرح الكرماينٌ  *
 ـ.ُُٖٗق/َُُْبًنكت، الطبعة الثانية، 

ى، ػرة، الطبعة األكلػػحديث، القاىػق، دار الُِٔت ،لمػػح مسػػصحي *
 ـ.ُُٗٗق/ُُِْ

مصريٌة ابألزىر، الطبعة ػمطبعة الػق، الٕٔٔت ،شرح النوكمٌ بمسلم صحيح  *
  ـ.ُِٗٗق/ُّْٕاألكذل، 

دار العاصمة، الرايض، الطبعة ، قُٕٓت ،مقيٌ الابن ، لةمرسى ػالصواعق ال *
 .قَُْٖاألكذل، 
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دار الغرب اإلسبلمٌي، ق، ّْٔت ،ابن الصبلحصيانة صحيح مسلم،  *
 ـ. ُْٖٗق/َُْْبًنكت، 

الطبعة ، بًنكت ،ةدار الكتب العلميٌ ، قِِّالضعفاء الكبًن، العيقىيلٌي، ت *
 .ـُْٖٗ/قَُْْاألكذل، 

دار طيبة،  ق،ّٖٓت، الدارقطنػٌي، العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة *
 ـ.ُْٗٗق/ُُْٓالرايض، الطبعة األكذل، 

ق، بًنكت، دار الكتب العلمٌية، ٖٓٓت ،الدين العيينٌ  عمدة القارم، بدر *
  ـ.ََُِق/ُُِْالطبعة األكذل، 

ـ، مكتبة الرتاث اإلسبلمٌي، الطبعة األكذل، ُٗٗٗت ،فتاكل الشيخ األلباينٌ  *
  ـ.ُْٗٗق/ُُْْ

 معرفة، بًنكت.ػق، دار الِٖٓت ،فتح البارم، ابن حجر العسقبلينٌ  *
ق، دار الكتب ُِِٓ، اللكنوٌم، تالثبوتم بشرح مسلَّ فواتح الر٘نوت  *

 ـ.ََِِق/ُِّْالعلمٌية، بًنكت، الطبعة األكذل، 
ـ، دار الشركؽ، بًنكت، الطبعة ُٔٔٗت ،يف ظبلؿ القرآف، سٌيد قطب *

 ـ. ََِّق/ُِّْالثانية كالثبلثوف، 
 ـ، الػمكتبُٔٔٗت الػمعٌلمٌي، الرحػمن عبد العقائد، تصحيح إلػى القائد *

 .ـُْٖٗ/قَُْْ الثالثة، دمشق، الطبعة -بًنكت اإلسبلمٌي، 
خالدٌم، دار القلم، دمشق، الدار الشامٌية، ػٌي، صبلح الػالقصص القرآن *

 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٗبًنكت، الطبعة األكذل، 
ـ، مؤٌسسة الرسالة ُُْٗت، ميٌ ػماؿ الدين القاسػقواعد التحديث، ج *

 ـ.ََِْق/ُِْٓانشركف، بًنكت، الطبعة األكذل، 
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 مة فاف دايك. ػس، ترجمقدَّ ػالكتاب ال *
ق، مكتبة القدسٌي، ُُِٔكشف الػخفاء كمزيل اإللباس، العجلويٌن، ت  *

 ق.ُُّٓالقاىرة، 
ق، دار ٕٗٓت ،جوزمٌ ػمشكل من حديث الصحيحٌن، ابن الػكشف ال *

  الوطن، الرايض.
معارؼ ػق، دائرة الّْٔت ،خطيب البغدادمٌ ػالكفاية يف علم الركاية، ال *
  ق.ُّٕٓلعثمانٌية، ا

مطبوعات ػق، مكتب الِٖٓت ،يٌ ػميزاف، ابن حجر العسقبلنػلساف ال *
 ـ. ََِِق/ ُِّْ، حلب، الطبعة األكذل،اإلسبلمٌية

، دار الصميعٌي، الرايض، قْٖٕت ،يٌ ػجوينػال معارلػالورقات، أبو المتػن  *
 ـ. ُٔٗٗق/ُُْٔالطبعة األكذل، 

  ـ، كآخركف.ُّٓٗرضا، تحٌمد رشيد ػمنار، مػجٌلة الػم *
 ،نػثيميػح العػد بن صالػحمٌ ػخ مػيػػل فضيلة الشػػائػوع فتاكل كرسػػػجمػم *

  ق.ُُّْـ، دار الوطن، الرايض، الطبعة األخًنة، ََُِت
ـ، دار القاسم، ُٗٗٗت ،ازػػوع فتاكل كمقاالت متنٌوعة، ابن بػجمػم *

  الرايض، الطبعة األكذل.
منصورة، الطبعة ػاء، الػػػػق، دار الوفِٖٕت ،الفتاكل، ابن تيمٌية ةجموعػم *

  ـ.ََِٓق/ُِْٔالثالثة، 
ق، دار الكتب العلمٌية، ِْٓت ،محٌرر الوجيز، ابن عطٌية األندلسيٌ ػال *

  ـ.ََُِق/ُِِْبًنكت، الطبعة األكذل، 
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ق، دار الكتب العلمٌية، ْٔٓت ،محٌلى ابآلاثر، ابن حـز األندلسيٌ ػال *
  ـ.ََِّق/ًُِْْنكت، الطبعة الثالثة، ب
معارؼ، ػـ، مكتبة الُٗٗٗت ،يٌ ػختصر صحيح اإلماـ البخارٌم، األلبانػم *

  ـ.ََِِق/ُِِْالرايض، الطبعة الشرعٌية اٛنديدة األكذل، 
 الصحابة، جٌدة.  ق، مكتبةَٕٓ، ابن طاىر اٞنقدسٌي، تمسألة التسمية *
سة الرسالة، بًنكت، الطبعة مؤسٌ ق، َٓٓ، أبو حامد الغزالػٌي، تمستصفىػال *

 . ـُٕٗٗق/ُُْٕاألكذل، 
ق، دار الكتب العلمٌية، ّْٔت ،معرفة أنواع علـو اٜنديث، ابن الصبلح *

  ـ.ََِِق/ُِّْبًنكت، الطبعة األكذل، 
، ، أ٘ند الغمارمٌ جامع الصغًنػي الػموضوعة فػمغًن على األحاديث الػال *

 ـ. ُِٖٗق/َُِْـ، دار الرائد العرٌب، بًنكت، َُٔٗت
 ،يٌ ػاس القرطبأبو العبٌ ، لمػػػػػكل من تلخيص كتاب مسػػػػما أشػمفهم لػال *

 -ب، دمشق بًنكت، دار الكلم الطيٌ  -دار ابن كثًن، دمشق ، قٔٓٔت
 . ـُٔٗٗ/قُُْٕالطبعة األكذل، ، بًنكت

دار العاصمة، الرايض، الطبعة األكذل،  ق،ُٕٓت ،منيف، ابن القٌيمػمنار الػال *
 ـ. ُٔٗٗق/ُُْٔ

ق، جامعة ١نٌمد بن سعود، الرايض، ِٖٕت ،منهاج السٌنة النبويٌة، ابن تيمٌية *
 ـ.  ُٖٔٗق/َُْٔالطبعة األكذل، 

ق، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، ّّٕت ،ماعةػمنهل الركٌم، ابن جػال *
  ـ.ُٖٔٗق/َُْٔ
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ق، مكتبة أضواء السلف، الرايض، ٕٗٓت ،جوزمٌ ػالموضوعات، ابن ػال *
  ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖالطبعة األكذل، 

، دار اٞنعرفة، بًنكت، قْٖٕت ،الذىيبٌ ، ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ *
 . ـُّٔٗ/قُِّٖالطبعة األكذل، 

ق، مطبعة سفًن، الرايض، الطبعة ِٖٓت ،نزىة النظر، ابن حجر العسقبلينٌ  *
  ـ.ََُِق/ُِِْاألكذل، 

ق، مكتبة أضواء ْٕٗت ،الصبلح، الزركشيٌ  النكت على مقٌدمة ابن *
  ـ.ُٖٗٗق/ُُْٗالسلف، الرايض، الطبعة األكذل، 

الطبعة ، بًنكت، ةدار الكتب العلميٌ ، قِٕٕت ،اإلسنومٌ ، ناية السوؿ *
  .ـُٗٗٗ/قَُِْ ،األكذل

ق، الطبعة األكذل، الرايض، ِٖٓت ،لسارم، ابن حجر العسقبلينٌ ىدم ا *
  ـ.ََُِق/ُُِْ

ـ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػ، مىذا ديننا *
  ـ.ََُِق/ُُِْاٝنامسة، 

سة الرسالة، مؤسٌ ، قُّٓت ،بن عقيلا أبو الوفاءالواضح يف أصوؿ الفقو،  *
 . ـُٗٗٗ/قَُِْالطبعة األكذل، ، بًنكت

ق، مكتبة اٞنعارؼ، ُٖٓالوصوؿ إذل األصوؿ، ابن بػىٍرىاف البغدادٌم، ت *
 ـ.ُْٖٗق/َُْْالرايض، الطبعة األكذل، 
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 محتوياتـلا

 

 ٓ الـمقّدمة
 ٖ شبهة ؤلاسرائيلّيات

 ُْ قّصة يوسف
 ِِ ًـحيحيـشبهة الص

 ِِ ىـمقّدمة ألاولـالثقويم 
يّ  التصحيح التصييفّي ال يستلزم التصحيح

ّ
 ِِ الكل

 ُّ متنيّ ـالتصحيح السىدّي ال يستلزم التصحيح ال
 ّْ معىوّي ال يستلزم التصحيح اللفظّي ـالتصحيح ال

َسخ الصحيحين
ُ
 ّٗ اختالف و

 ْٖ مطاَبقّي ـالتصحيح الصدورّي ال يستلزم التصحيح ال
 ٓٓ الواقع القطعّي الشرعيّ 
 ٖٓ الواقع القطعّي التاريخيّ 

 ُٔ العقليّ الواقع القطعّي 
فاق

ّ
 ٗٔ ّي ـالتصحيح الاحتهادّي ال يستلزم التصحيح الاث

 ِٕ ّي ال يستلزم التصحيح القطعيّ ـالتصحيح الحديث
 ٓٗ مقّدمة الثاهيةـالثقويم 
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 َُُ مطعون فيهاـأمثلة لألحاديث ال
 ُُْ أمثلة لعبارات الطاعىين

 ُِٗ موقف أهل الحديث
 َُّ ثفسير مـحايد

 ُّْ العمليّ الاحتجاج 
ث اليقيـً

َّ
 ُّٔ مثل

 ُّٔ التقدير القطعيّ 
 َُْ التصدير القطعيّ 
 ُُْ التفسير القطعيّ 

 ُّْ شروط وحوب العمل بحديث آلاحاد
 ُْٕ حكم العمل بالحديث الضعيف

 َُٓ الىتيجة
دّي الاحتجاج 

َ
 ُِٓ الَعق

 ُٗٓ الغلّو ألاثرّي 
 ُِٔ الخاثمة

 ُٕٔ الـمصادر والـمراحع
 

 



 


