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 الملخص

وم�ن ش�روط الح�دیث       من المھم معرفة ھ�ل یخ�الف الح�دیث النب�وي الواق�ع باألمثل�ة؟                 إن
ع��دم معرف��ة  ال��صحیح ع��دم مخالفت��ھ للواق��ع الثاب��ت، وس��بب الظ��ن بالمخالف��ة للواق��ع ھ��و

العلوم التي یفھم بھا الحدیث النبوي، وھناك ضوابط عامة، یعرف بھا الحدیث المكذوب              
الت�سرع ف�ي الحك�م عل�ى الح�دیث ِب�ردِّه لمج�رد أن�ھ                 یج�وز  دون النظر في روات�ھ، لك�ن ال       

، ودون تمحیص، ألن ذلك یؤدي للوقوع في الخطأ، فالحدیث النبوي الثابت خالف الواقع
  .صالح لكل زمان ومكان، وال یخالف الواقع، ولكن القصور مّنا في الفھم والتثبت

  .الحدیث والواقع، فھم الحدیث: مفتاحیھكلمات 
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Abstract  

 It is important to know whether the Prophetic Hadith 
contradicts reality with examples. It is a condition of true 
Hadith that it does not violate the constant reality. And 
the reason for believing in its violation of reality is the 
lack of knowledge of the sciences in which Prophet's 
Hadith is understood. There are general standards 
classifying the fake Hadith without considering its 
relators. No hasty judgment on the Hadith's refusal is to 
be made just because it violated the reality without any 
scrutiny: Thus, this leads to error as and does not 
contradict reality, but the failure lies in our understanding 
and sureness.  
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  المقدمة
 إنَّ الحم���د هللا نحم���ده ون���ستعینھ، ون���شھد أنَّ ال إل���ھ إال اهللا، ون���شھد أنَّ محم���دًا عب���ده    

  . ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وبعد
ھذه الدراسة في ھل یخالف الحدیث النبوي الواقع؟ وقفة تطبیقیة وجاءت أھمیة اإلجابة 

في خدمة حدیث رسول اهللا، صلى على ھذا السؤال لما لھ من منزلٌة كبیرٌة وأھمیة بالغة،        
اهللا علیھ وسلم، وتطبیقھ في الواقع المعاصر، باالستناد لمعرف�ة من�اھج األئم�ة الجھاب�ذة،                 

 ف�ي ض�وء الواق�ع المح�سوس،     -صلى اهللا علیھ وسلم   -وطرقھم في التعامل مع كالم النبي       
الدراس�ة،  والملموس، بعیدا عن السند، وكشف اللثام عن ذلك بوقفة تطبیقیة تحل م�شكلة        

ھل یرد الحدیث : فلكل دراسة مشكلة، وتسعى ھذه الدراسة إلى حلِّ جملة من األمور منھا
الصحیح لمخالفتھ للواق�ع؟ وھ�ل یعتب�ر فھ�م الح�دیث بأن�ھ مخ�الف للواق�ع س�ببًا ل�رده؟ ھ�ل                  

: الحك���م عل���ى ال���سند فق���ط یجی���ز رده لمخالفت���ھ للواق���ع؟ ھ���ل یخ���الف الح���دیث ال���ضعیف    
 ھناك ضوابط عامة، وأمارات، یعرف بھا كون الح�دیث موض�وعًا        والموضوع الواقع؟ ھل  

من غیر أن ینظر في سنده؟ وھل ھناك جوامع وضوابط كلیة في ب�اب الح�دیث الموض�وع           
م��ن غی��ر أن ینظ��ر ف��ي م��سنده، وب��شكل تطبیق��ي؟ وج��اء اختی��ار الموض��وع لمطالع��ة ك��الم   

جاب�ة عل�ى ال�شبھات ف�ي      علماء في ھل یخالف الحدیث النبوي الواقع؟ ومحاولة معرفة اإل         
رد الحدیث النبوي بناء على فھم أو عدم الفھم الصحیح للطرق الصحیحة في التعامل م�ع             
الح��دیث النب��وي أوع��دم الفھ��م ال��صحیح للواق��ع، وبالت��الي تخطئ��ة الح��دیث النب��وي دون         

  .الرجوع ألھل االختصاص في الشبھة

  : الدراسات السابقة
بح��ث بحث��ًا م��ستقًال، وھ��ذه الدراس��ة تختل��ف ع��ن        إنَّ ھ��ذا الموض��وع فیم��ا أعل��م ل��م ی    

الدراسات الواردة، وكل الدراسات ت�تكلم ع�ن ال�سند أو الم�تن ب�شكل ع�ام، وحت�ى الق�رائن                      
والقواعد العامة في كتاب شرح علل الترم�ذي الب�ن رج�ب الحنبل�ي ال�ذي بتحقیق�ھ وتق�دیم                     

قواع�د  : ذل�ك، وك�ذلك   ھمام تكلم عن القواعد في السند، وك�ل النم�اذج ت�دور ح�ول                الدكتور
العلل، وقرائن الت�رجیح لع�ادل الزرق�ي، فان�ھ ل�م ی�ذكر ق�رائن للم�تن رغ�م أن�ھ ك�ان عنوان�ًا                 
فرعیًا عنده، وھ�ذه الدراس�ة تق�وم عل�ى محاول�ة اإلجاب�ة عل�ى س�ؤال ھ�ل یخ�الف الح�دیث                        
 النبوي الواقع؟ بالدراسة التطبیقیة، ودراستھا على وفق المنھج العلمي، أما المنھج الذي

س�لكتھ ف��ي معالج��ة موض��وعات البح��ث فق��د اس�تخدمت أكث��ر م��ن م��نھج ف��ي ھ��ذه الدراس��ة   
ص��ف وص��ف م��شكلة، ھ��ل ع��ارض الواق��ع الح��دیث النب��وي؟ وو  : الم��نھج الوص��في: منھ��ا

وضع العلماء ضوابط عامة، وأمارات أو جوامع كلیة یعرف بھا كون الحدیث النب�وى ھ�ل    
ح��دیث النب��وي ال��صحیح وال��ضعیف خ��الف الواق��ع م��ن غی��ر أن ینظ��ر ف��ي س��ند، ووص��ف ال

والموضوع، وھل خالف الواقع بالنماذج التطبیقی�ة لإلجاب�ھ عل�ى ھ�ذه الفرض�یات، وم�دى                  
 الت�ي توص�ل لھ�ا الباح�ث، والم�نھج االس�تنباطي الس�تنباط               جعلى النتائ تأثیر ھذه المشكلة    

س�تنباط الفھ�م   النتائج من تحلیل المتون، والقواعد عن�د العلم�اء ـ�ـ هللا درُُّھ�م ـ�ـ للوص�ول ال           
مناق�شة الك�الم ف�ي أن�ھ ھ�ل خ�الف الح�دیث النب�وي            : المنھج الثالث المنھج النق�دي    منھا، و 

   أدب مراعاةالواقع بما ینطوي علیھ من تأیید قول الناقد أو حتى رد كالمھم بالقرائن، مع 
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طال��ب العل��م، وق��د اس��تفاد الباح��ث م��ن ممارس��تھ للح��دیث النب��وي وكت��ب الت��راجم والعل��ل  
  . في عدد من القضایاةتأصیلیھا لتقریر اإلجابة بخالصات وغیر
  

  : صعوبات الموضوع
 ضرورة مطالعة كم ھائ�ل م�ن الكتاب�ات ف�ي كت�ب المت�ون وال�شروح، وانتق�ادات                    .١

 .العلماء والردود علیھم للوصول للنتائج المرجوة
 ص���عوبة لتتب���ع ك���الم العلم���اء ف���ي ال���رد     ص���عوبة الوص���ول ل���بعض الكت���ب، و   .٢

 .والمناقشة
 .كثرة النماذج التطبیقیة المدروسة والتي یجب حذفھا من أجل ضرورات النشر .٣
وج��ود ق���ضایا دقیق���ة تحت���اج لمجل���دات وق��ضایا، فكان���ت الحاج���ة ملح���ة لوض���ع    .٤

 .الخالصة فیھا بما یعني عن مئات الصفحات
 .وجود عبارات من العلماء جارحة في بعض القضایا ال أستطیع ذكرھا .٥
 دون تف�صیل واف�ي؛ ألن التف�صیل یحت�اج ألكث�ر م�ن               االضطرار ل�ذكر ك�الم الع�الم       .٦

 .رسالة جامعة اضطر الباحث لذكرھا على شكل خالصات
 النت��ائج، وق��د ق��سمت البح��ث إل��ى مبحث��ین، وس��تة  استخل��صتوبع��د الدراس��ة التطبیقی��ة، 

  . مسائل
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  املبحث األول

  هل يرد احلديث الصحيح ملخالفته للواقع أو بسبب الفهم؟

  .حدیث الصحیح ومخالفتھ للواقعال: المسألة األولى
... والصَّحاُح خالُف السُّْقِم وذھاُب الم�رض     ): " ھـ ٧١١ت( قال ابن منظور   :التعریف لغةً 

، )١(" وَص��حاُح اَألدی��م بمعن��ى َأي غی��ر مقط��وع وھ��و َأی��ضًا الب��راَءة م��ن ك��ل عی��ب وری��ب    
ل�ضابِط ع�ِن الَع�ْدِل ال�ضابِط     الحدیُث المسَنُد الذي یتَِّصُل إس�ناُدُه بنق�ِل الَع�ْدِل ا       " :واصطالحا

، وینقص ھذا التعریف ما اب�دع فی�ھ اب�ن حج�ر        )٢("إلى منتھاُه، وال یكوُن شاّذًا، وال ُمعلًَّال        
ھ��و الح��دیث ال��ذي  : وینبغ��ي أن ی��زاد ف��ي التعری��ف بال��صحیح فیق��ال  : " بقول��ھ)ه٨٥٢ت (

 إل�ى منتھ�اه وال   یتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنھ إذا اعتضد عن مثلھ          
  . )٣("یكون شاذا وال معلال

ان الح�دیث ال��ذي یروی��ھ ال��راوي غی��ر ت�ام ال��ضبط، وربم��ا دون الثق��ة إذا ض��بط م��ا روى   
لقرین��ة م��ا ی��نص علیھ��ا علم��اء العل��ل یعتب��ر حدیث��ھ ص��حیحا، وھ��ذا تعلمت��ھ ف��ي الدراس��ة      

 أن العل��ة قطن��ي، وعن�د دراس��ة لم�ا اثی��ر ح�ول ال��صحیحین، وأض�یف     التطبیقی�ة لعل��ل ال�دار  
تكون قادحة، ألن العلة إذا كانت غیر قادح�ة؛ كإرس�ال ال�صحابي ال ت�ضر، وھ�ذا وان ك�ان                  
تطبی��ق بع��ض العلم��اء یخالف��ھ حی��ث اعلُّ��وا الح��دیث بعل��ة غی��ر قادح��ة؛ لكن��ھ خ��الف م��اأراه  

  .راجحًا وباهللا التوفیق
منھ�ا  الحدیث بشكل عام والعلل ب�شكل خ�اص ی�ستخدمون أدوات لنق�د الح�دیث               ان علماء 

معارضة الحس والواقع، المعارض�ة الحقیقی�ة، وبالت�الي ع�دم ص�ّحة الخب�ر المنق�ول، ف�إذا                 
كان متن الحدیث یخالف الواقع القطعي ولیس مجرد فرضیات بمعناه الحقیق�ي والمج�ازي              
كان ضعیفًا، ألّن مخالفة الواق�ع عل�ة قادح�ة ف�ي ص�حة ن�سبھ الم�تن، إل�ى النب�ي ص�لى اهللا                

الم��صدوق ع��ن الخط��أ، ول��و ص��ّح س��ند ذل��ك الم��تن، وی��ضیف ل��ذلك  علی��ھ وس��لم، ال��صادق 
أن الحقیق�ة العلمی�ة الثابت�ة ل�ن ت�صطدم ب�نص ش�رعي ثاب�ت، وی�ؤول          : " یق�ول )٤(الن�سیمي 

الضني منھا لیتفق مع القطعي، فإن كانا ضنیّین، فالنظر الشرعي أولى باألتباع حتى یثبت 
لى رفض الحدیث، وكونھ شاذًا معل�وًال،  ، فاعتبار مخالفة الواقع قرینة ع    "العقلي أو ینھار  

  : إضافة إلى قضایا وأموریجب مراعاتھا

                                                 
 .صحح: ، مادة٥٠٧، ص ٢لسان العرب ج )  ١(
قدمة ابن الصالح، ، م)ھـ٦٤٣ت (ابن الصالح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشھرزوري) ٢(

 م، ١٩٧٤. دار المعارف، القاھرة. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. د: ومحاسن اإلصطالح تحقیق
 .١٥١: ص

، النكت )ھـ٨٥٢ت ( ابن َحَجر، أبو الفضل َأحمد بن علي بن محمد بن َأحمد بن حجر العسقالني ) ٣(
ادة البحث العلمي بالجامعة ربیع بن ھادي عمیر المدخلي، عم.على كتاب ابن الصالح، تحقیق

 .٧١، ص١م، ج١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ المدینة المنورة، - اإلسالمیة
، الشركة المتحدة للتوزیع، ٣٨٧، ص ٢النسیمي، محمد ناظم، الطب النبوي والعلم والحدیث، ج) ٤(
  .١٩٨٤، ١ط
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 ھ��ل یمك��ن فھ��م الح��دیث المخ��الف للواق��ع بأن��ھ م��ن ب��اب الناس��خ، والمن��سوخ م��ن      :أوال
  الحدیث؟

 ھل یمكن فھم الحدیث المخ�الف للواق�ع بأن�ھ م�ن ب�اب الع�ام والخ�اص م�ن الح�دیث               :ثانیًا
  النبوي؟

م الحدیث المخالف للواقع بأنھ م�ن ب�اب المطل�ق والمقی�د م�ن الح�دیث               ھل یمكن فھ   :ثالثًا
  النبوي الشریف؟

 ھ��ل یمك��ن فھ��م الح��دیث المخ��الف للواق��ع م��ن ب��اب ع��دم فھ��م م��صطلحات أص��ول    :رابع��ًا
  الحدیث؟
 ھل یمكن ف فھم الحدیث المخالف للواقع بأنھ م�ن ب�اب ع�دم فھ�م الم�نھج ال�ذي         :خامسًا

  أو مصطلح العالم الخاص بھ؟سار علیھ العالم في كتابھ، 
 ھ�ل یق��وم فھ�م الح�دیث المخ��الف للواق�ع عل��ى َل�ْي أعن�اق الن��صوص ف�ي فھم��ھ،        :سادس�اً 

  ومخالفة األمانة العلمیة؟
 ھ��ل فھ��م الح��دیث المخ��الف للواق��ع بمع��زل ع��ن مطالع��ة كت��ب ش��روح الح��دیث،       :س��ابعًا

الس�تذكار الب�ن    كت�ابي التمھی�د، ا    : ش�رحھ )ھ�ـ ١٧٩ت  (موط�أ مال�ك     : وغریبھ؟، وأمثلة ذلك  
إكمال المعلم للقاض�ي  : شرحھ)ھـ٢٦١ت(، وغیره، وصحیح مسلم  ) ھـ ٤٦٣ت  ( عبد البر 
، )  ھ��ـ٦٧٦ت (، وش��رح الن��ووي) ھ��ـ٦٥٦ت ( ، والمفھ��م للقرطب��ي)ھ��ـ٥٤٤ت ( عی��اض

، وغی�رھم، وص�حیح     )ھـ٧٨٦ت  ( والكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري للكرماني      
، وف�تح الب�اري   )ھـ٨٠٤ت (، وابن الملقن  )ھـ٤٤٩ت  ( ، وابن بطال  ) ھـ ٢٥٦ت  (البخارى

، )ھ�ـ ٩٢٣ت  (في عم�دة الق�اري والق�سطالني      )ھـ٨٥٥ت  (، والعینى   )ه٨٥٢ت  (البن حجر 
، وغی�ره، وس�نن   ) ھ�ـ ٧٦٢ت ( مغلط�اي : ش�رحھ ) ھ�ـ ٢٧٣ت (وغیرھم، وسنن ابن ماج�ھ  

 ت(في معالم السنن، ومحمد آبادي) ھـ٣٨٨ت (الخطابي : شرحھ) ھـ٢٧٥ت (ابي داوود 
ف��ي ب��ذل المجھ��ود،  ) ھ��ـ١٣٤٦ت (ف��ي ع��ون المعب��ود، وال��سھارنفوري  )  ھ��ـ١٣١٠بع��د 

ف��ي عارض��ة ) ھ��ـ٥٤٣ت (اب��ن العرب��ي : ش��رحھ) ھ��ـ٢٧٩ت (وغی��رھم، وس��نن الترم��ذي 
ف��ي تحف��ة األح�وذي، وغی��رھم، ناھی�ك ع��ن كت��ب   ) ھ�ـ ١٣٥٣ت (األح�وذي، والمب��اركفوري 

، وغیرھ�ا   ) ھ�ـ  ٦٠٦ت  (ب�ن األثی�ر   غریب الحدیث كـــــالنھایة في غری�ب الح�دیث واألث�ر ال          
  .مما ال یتسع المجال لحصره

 ھل یقوم فھم الحدیث المخالف للواقع بعی�دًا ع�ن عل�م ھ�ام ف�ي ھ�ذا المج�ال، وھ�و                       :ثامنًا
عل��م مختل��ف الح��دیث النب��وي؟ وكی��ف ب��ین ح��ل م��شكلة التع��ارض ب��الجمع ب��القرائن الداّل��ة  

متقدم والمتأخر، فكثیرا مما قیل فیھ كاختالف الواقعة ثم البحث في الناسخ، والمنسوخ وال
: مخالف��ة تب��ین أن��ھ من��سوخ، وآخ��ر األم��رین خالف��ھ، ث��م الخط��وة الثالث��ة ف��ي الترتی��ب ھ��ي  

  .الترجیح فیرجح الصحیح على غیره على سبیل المثال
ھل یقوم فھم الح�دیث المخ�الف للواق�ع بعی�دًا ع�ن عل�م عل�ل الح�دیث الكفی�ل بح�ل                 : تاسعًا

  حثھ علة المتن؟ھذه المشكلة ألمور كب
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إذا كان الجواب بنعم إن فھم الحدیث النبوي الشریف المخالف للواقع كان بعیدا عن أحد           
النقاط السبعة السابقة، والت�ي ھ�ي كفیل�ة بح�ل أي اش�كال ی�دعي بمخالف�ة الح�دیث النب�وي                

  .الشریف للواقع؛ فھذا یعني أن فھم الشخص مجازفة غیر صحیحة، ومردودة
عن أبي سعید الخدري أن رجًال أتى النب�ي  "في صحیحھ ) ھـ٢٦١ت( حدیث رواه مسلم  

ِإنَّ َأِخي اْسَتْطَلَق َبْطُنُھ َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَس�لََّم            : "صلى اهللا علیھ وسلم فقال    
ِزْدُه ِإلَّ�ا اْس�ِتْطَلاًقا، َفَق�اَل َل�ُھ     ِإنِّ�ي َس�َقْیُتُھ َع�َسًلا َفَل�ْم َی�     : َفَسَقاُه، ُثمَّ َجاَءُه َفَق�الَ    » اْسِقِھ َعَسًلا «

َلَقْد َسَقْیُتُھ َفَلْم َیِزْدُه ِإلَّ�ا اْس�ِتْطَلاًقا،     : َفَقاَل» اْسِقِھ َعَسًلا «: َثَلاَث َمرَّاٍت، ُثمَّ َجاَء الرَّاِبَعَة َفَقالَ     
  .)١( "َفَسَقاُه َفَبَرَأ» َبْطُن َأِخیَكَصَدَق اُهللا، َوَكَذَب «: َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

، وھو صحیح، والنبي صلى اهللا علیھ وس�لم، ال�ذي           ) ھـ ٢٥٦ت  (فالحدیث رواه البخاري  
بعثھ اهللا تعالى لیعلم البشریة، علمن�ا أّن الح�دیث إن خ�الف الواق�ع، ل�م یك�ن حكم�ًا ب�بطالن               

فتب�ین النب�ي   ! إن�ي فعل�ت  : ھإسقھ عسًال؟ وج�اءه فق�ال ل�   : الحدیث، وذلك أّنھ عندما قالھ لھ    
أن الحدیث إن خالف الواقع لم یكن حكمًا ببطالن الحدیث وذل�ك أن�ھ      : صلى اهللا علیھ وسلم   

عندما قال لھ إسقھ ولم یشف، فلسان الحال ان كالم النبي الثاب�ت ال یحك�م علی�ھ ب�البطالن                  
ضح أن الواقع لمجرد أنھ خالف الواقع، الّنھ كان یدعي أن بطن أخیھ، الذي ھو واقع، وات   

 .متغیر وغیر ثابت
 أن نأخذ ما صح عن النبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم، ووك�ل م�ن ق�ال                   :ولكن الراجع بنظري  

ص�دق اهللا  : "حدیثك الثابت یخالف الواقع، ومن یرید أن یجعل الواق�ع حكم�ًا عل�ى الح�دیث               
  .ونحن أمرنا أن نأخذ بما جاء بھ الرسول وننتھي عما نھانا عنھ" وكذب بطن أخیك

  المسألة الثانیة ھل یعتبر فھم الحدیث بأنھ مخالف للواقع سببًا لرده؟
 أن الشریعة التي جاء بھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم، والتي بقیة لنا على شكل أحادیث 
قولی��ة وفعلی��ة أو تقدیری���ة، ال تخ��الف حك��م العق���ول ال��سلیمة، وھ��ذا العق���ل ال��ذي أض���اء        

الكریم جدیر بھ بأن یفھم أن األحادیث النبویة الصحیحة بمصابیح الّسنة النبوّیة، والقرآن 
ال تخالف حكم العقل؛ إنما العقول ھي التي تخالف وتختلف، وھناك جانبان یجب أن نلت�زم         

فینبغ��ي م�ن العق�ل أن ال یج�ازف ب��رد ھ�ذه األحادی�ث ألی�ة ش��بھة،       : بھم�ا إذا رأین�ا تعارض�اً   
البع�د ع�ن المجازف�ة ب�رد الح�دیث      وینبغي م�ن جان�ب النق�ل التحق�ق م�ن ش�روط ال�صحة، و             

النبوي لمجرد الظن أنھ خ�الف الواق�ع غی�ر مقبول�ة، وال أرى ذل�ك أنھ�ا ص�حیحة؛ إلمك�ان                       
تغیّی��ر الواق��ع ال��ذي نعی��شھ، أو لع��دم فھ��م الح��دیث، وألن الح��دیث النب��وي ص��الح لجمی��ع       

وطعن�وا  رّده ال�بعض، و : األزمان، وجمیع األماكن، ال ینقضي ما فیھ، فم�ثًال ح�دیث ال�ذباب     
ولكن عندما ثبت في العلم الح�دیث أّن�ھ ف�ي إح�دى         .... و)  ھـ ٢٥٦ت  (في صحیح البخاري  

جن��احي ال��ذباب دواء وف��ي اآلخ��ر دواء؛ تراجع��وا، وم��ا ك��ان ینبغ��ي لھ��م أن ی��سلكوا س��بیل  
الطع��ن ف��ي الح��دیث ال��صحیح، لمخالفت��ِھ لواق��ع متغیی��ر، أو بالبن��اء عل��ى فرض��یة الترتق��ي   

ر قابلة للتغییر، وھذه قضیة بالغة األھمیة، فال یجوز سلوك سبیل           لتكون حقیقة علمیة غی   
الطعن بسبب الفھم الخاطئ لواقع متغیر، ومن األمور الھامة المجازفة بالنقد دون مرعاة              
التخ��صص ال��دقیق ال��ذي ی��تكلم فی��ھ ویع��ارض الح��دیث النب��وي، وبوقف��ة م��ع الفھ��م لح��دیث  

  .الذباب والذي كان سببا في رده

                                                 
 . اْلَعَسِلكتاب السََّلاِم، َباُب التََّداِوي ِبَسْقِي) ٢٢١٧ (- ٩١، ١٧٣٦، ص ٤صحیح مسلم ج )  ١(
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 أن النب�ي ص�لى اهللا   – رض�ي اهللا عن�ھ    –باب ھو م�ا روى ع�ن أب�ي ھری�رة            ، وحدیث الذ  
إ ِإَذا َوَق�َع ال�ذَُّباُب ِف�ي ِإَن�اِء َأَح�ِدُكْم َفْلَیْغِم�ْسُھ ُكلَّ�ُھ ُث�مَّ ِلَیْطَرْح�ُھ َف�ِإنَّ ِف�ي َأَح�ِد                "علیھ سلم قال    

عن َأُبي ُمَحمَّد المالقي ِف�ي      ) ھـ٨٥٥ت  ( وقد نقل العیني  ) ١("َجَناَحْیِھ ِشَفاًء َوِفي اْلآَخِر َداءً    
ُذَباب النَّاس یَتَولَّد من الزبل، َفِإن َأخذ الذَُّباب اْلَكِبیر َوقطع�ت رؤوس�ھا َویح�ك               ): " َجامعھ(

ف�إن الواق�ع أن ال�ذباب یع�یش     ، )٢("بجسدھا الشعرة الَِّتي ِفي األجفان حكًا َشِدیدا َفِإنَُّھ ُیبرئھُ  
إنھ��ا تتوّل��د م��ن : " الت��ي عّب��ر عنھ��ا الملق��ي بقول��ھف��ي األم��اكن الق��ذرة وھ��ي من��َشؤه وھ��ي

ِإَذا َوَق��َع ال��ذَُّباُب ِف��ي َش��َراِب َأَح��ِدُكْم َفْلَیْغِم��ْسُھ ُث��مَّ ِلَیْنِزْع��ُھ       " وف��ي روای��ة أخ��رى   " الزب��ل
  )٣("َفِإنَّ ِفي ِإْحَدى َجَناَحْیِھ َداًء َواْلُأْخَرى ِشَفاًء ) ِلَیْنَتِزْعُھ(

  
ق�ي ھ�ذا الح�دیث نق�دا ش�دیدًا واس�تنكارا م�ن علم�اء كثی�رین،               وق�د ل  : "قال اب�رھیم ف�وزي    

أن یق��ول ھ��ذا الح��دیث، ألن ال��ذباب ح��شرة ض��ارة وق��ذرة، وتنق��ل       )٤ ()ص(وب��رأوا النب��ي 
بغم�سھا ف�ي ال�شراب إذا س�قطت     )ص(األمراض، وال فرق بین جناحیھا، فكیف یأمر النب�ي      

 فنف��ى ان یق��ول   فی��ھ؟ لق��د انتق��د ھ��ذا الح��دیث طبی��ب م��صري ھ��و ال��دكتور س��الم محم��د          
ھذا القول؛ فتصدى لھ شیخ أزھ�ري ورم�اه بالجھ�ل، وح�اول، وب�شكل س�خیف             ) ص(النبي

ان یثبت ان في أح�د جن�احي الذباب�ة ش�فاء م�ن األم�راض، وك�ان م�ن أنك�روا ھ�ذا الح�دیث                   
دلیًال على  )  ھـ ٢٥٦ت  (لیس ورود ھذا الحدیث في البخاري     « : فقال. االستاذ رشید رضا  

ك��م ف��ي  « : ویق��ول. »ھ، م��ع منافات��ھ للعل��م وع��دم امكانی��ة تأویل��ھ     قال��) ص ( أن النب��ي 
الصحیحین من أحادیث اتضح للعلماء غلط الرواة فیھا، وكم فیھا من أحادیث لم یأخذ بھ�ا         

وینكر رشید رضا ھذا الح�دیث ویتح�دث ع�ن ض�رر ال�ذباب ونقل�ھ          ! ). األئمة في مذاھبھم    
أم�ا الت�شریع    . ي وعن الت�شریع جمیع�اً     وحدیث الذباب غریب عن الرأ    « : لألمراض فیقول 

في مثل ھذا، فإن تعلق بالنفع والضرر، فمن قواعد الشرع العامة أن ك�ل ض�ارًا ھ�و قطع�ًا          
أما الرأي ف�ال یمك�ن أن ی�صل إل�ى التفرق�ة ب�ین جن�احي الذباب�ة ف�ي أن                « : ویقول). محرم

 الح�دیث فل�م   كل من ظھر لھ اعلة في     « : ویقول. »أحدھما سام وضار وفي اآلخر تریاق       
ویق�ول ع�ن   . »یصدقھ فھو معذور شرعًا، وال یصح أن یقال في حقھ ان�ھ مك�ذب للح�دیث               

)  ھ��ـ٢٥٦ت (وم��ا كل��ف اهللا م��سلمًا أن یق��رأ ص��حیح البخ��اري  « ):  ھ��ـ٢٥٦ت (البخ��اري
ویؤمن بكل ما جاء فیھ، وان لم یصح عن�ده، أو اعتق�د ان�ھ ین�افي أص�ول االس�الم، ول�یس         

ولیس كل مرتاب في شيء ف�ي       .  ورواتھ معصومین عن الخطأ    اھو)  ھـ ٢٥٦ت  (البخاري
  .).٥ ()"روایتھ كان كافرًا

                                                 
  .كتاب الطب، باب إذا وقع الذباب في اإلناء.٥٧٨٢: ، رقم١٤٠، ص ٧صحیح البخاري ج ) ١(
عمدة القاري شرح صحیح ) ھـ٨٥٥: المتوفى(العینى، محمود بن أحمد الحنفى بدر الدین ) ٢(

  .٢٠١، ص ١٥ بیروت ج -البخاري، دار إحیاء التراث العربي 
  ).٣٣٢٠(رقم الحدیث ، ٢٧٤، ص٦صحیح البخاري، ج) ٣(
ولیس صلى اهللا علیھ وسلم؛ لیعرف منھج من ینتقد أحادیث النبي صلى اهللا ) ص(ھكذا في األصل ) ٤(

علیھ وسلم، وأبقیتھا كما في أصل الكتاب لكن أنبھ على ذلك، ألنھ ال یلیق بمن یتكلم عن النبي صلى 
 ،ھ وسلمولكن صلى اهللا علی) صلعم(او حتى) ص(اهللا علیھ وسلم ان یكتب

  .٢٤٥-٢٤٤م، ص١٩٩٤، ریاض الدسیس للكتب والنشر،، ١فوزي إبراھیم، تدوین السنة، ط) ٥(
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أس��تاذ دكت��ور م��صطفى إب��راھیم ح��سن أس��تاذ   : وھ��ذا الفھ��م رده أھ��ل االخت��صاص م��نھم 
الح��شرات الطبی��ة وم��دیر مرك��ز أبح��اث ودراس��ة الح��شرات الناقل��ة لألم��راض ف��ي جامع��ة    

: " رة، والجیزة، وجنوب سینا، فخلصت الى أنھ    القاھ: بعد جمع عینات من   : األزھر، فقال 
طبقا للنتائج التي تم الحصول علیھا ف�ي البح�ث الح�الي، ف�إن ح�دیث ال�ذباب یلق�ي ال�ضوء                   

...  الكیمی��اء، الط��ب، ال��صیدلة، البیول��وجي   -عل��ى كثی��ر م��ن المعلوم��ات مج��ال الفیزی��اء     
لى اهللا علیھ وس�لم ل�م   ھوان رسولنا الكریم الرسول ص   . وأھم مانود اإلشارة إلیھ   . وغیرھا

یدع أحدًا إلى وضع الذباب في اإلناء عنوة، أو إلى الشرب أو األكل م�ن اإلن�اء ال�ذي وق�ع               
وی�دفعنا  . فیھ الذباب، ولكن رسول صلى اهللا علیھ وسلم یلفت نظرنا إلى أن لك�ل داء دواء        

م�راض  الحدیث في أخره الى البحث عن الدواء أو الشفاء في جناحي ال�ذباب، لمعالج�ة األ               
الت��ي ینقلھ��ا ال��ذباب لإلن��سان ب��ل أن البح��ث الح��الي اثب��ت ب��أن الم��ادة الم��ضادة للحیوی��ة         
المعزولة من جناحي الذباب تستطیع أن تقضي على كثیر من المسببات المرضیة األخرى          

إن الح���دیث ال���شریف یف���تح المج���ال الكت���شاف ع���شرات   . غی���ر المتواج���دة عل���ى ال���ذباب 
نوع��ا م��ن ال��ذباب   ٦٤ ٠٠٠خاص��ة إذا عرفن��ا أن ھن��اك  الم��ضادات الحیوی��ة م��ن ال��ذباب   

منتشرة جمیع انحاء العالم، وان الكائنات الدقیقة المتواجدة على الذباب تعكس البیئة التي 
یعیش فیھا الذباب، اي أن األمراض الت�ي ینقلھ�ا ال�ذباب ف�ي منطق�ة م�ا، تختل�ف ع�ن تل�ك                  

أن نحصل عل�ى ع�الج أو دواء لك�ل          التي ینقلھا الذباب في منطقة أخرى، أي أننا نستطیع          
حیث ان الداء وال�دواء متالزم�ان    . األمراض التي ینقلھا الذباب في مناطق العالم المختلفة       

  .)١("في جناحي الذباب
 .وبعد كالم أھل االختصاص نصل لنتیجة بأن فھم الحدیث ال یعتبر سببًا لرده

  
 الفتھ للواقع؟ھل الحكم على السند فقط یجیز رده لمخ: المسألة الثالثة

ھو الذي صح :     إن كان السند صحیحًا فلیس شرط صحة المتن؛ ألن الحدیث الصحیح
: عن�دما ق�ال  )ه٨٥٢ت (سندًا، ومتنا معًا، وصحة السند فقط ال تكفي ورحم اهللا اب�ن حج�ر              

ص�حیح  : ((إل�ى قول�ھ   )) ص�حیح : ((والذي ال أشكُّ فیِھ أنَّ اإلماَم م�نھم ال یع�دُل ع�ن قول�ھِ              "
َتْنِبی�ھ َق�ول اْلحف�اظ َھ�َذا َح�ِدیث          : " ونب�ھ بع�ض العلم�اء بق�ولھم       ،  )٢(" إال ألمٍر م�ا   )) اِداإلسن

َصِحیح اْلِإْسَناد دون َقْولھم َھَذا َحِدیث َصِحیح َوَقْولھْم َھَذا َحِدیث حسن اْلِإْسَناد دون َقْولھم 
ل�ھ دون اْلَم�ْتن ل�شذوذ َاْو ِعّل�ة     َھَذا َحِدیث حسن ِلَأنَُّھ ق�د َی�صح اْلِإْس�َناد َأو یح�سن لثق�ة ِرَجا        

َف��ِإن اْقت��صر عل��ى َذِل��ك ِإَم��ام ُمْعَتم��د َفالظَّ��اِھر ِص��َحة اْلَم��ْتن َوح��سنھ؛ ِل��َأن اَألْص��ل ُھ��َو ع��دم    
َأن اِإلَم�ام ِم�ْنُھم َل�ا یع�دل َع�ن َقْول�ھ       : الشذوذ َواْلعلَّة، َوَقاَل بعض اْلعلَماء الَِّذي َلا ی�شك ِفی�ھِ    

                                                 
حسن، دكتور مصطفى إبراھیم أستاذ الحشرات الطبیة، الداء والدواء في جناحي الذباب، الھیئة ) ١(

في القرآن العالمیة لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، المؤتمر العالمي الثامن لإلعجاز العلمي 
-٩٢ص.ھــ١٤٢٧من شھر ذي القعدة، عام ) ٨-٥(دولة الكویت، من الخامس وحتى الثامن . والسنة

 .٩٣ص
ماھر یاسین : البقاعي، برھان الدین إبراھیم بن عمر، النكت الوفیة بما في شرح األلفیة، المحقق) ٢(

  الفحل
ھ البقاعي عن شیخھ ابن حجر، وقد نقل. م٢٠٠٧/  ھـ ١٤٢٨مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة األولى، 

 .وھو أقدم من وجدتھ، ولم أجده في جمیع كتب ابن حجر



 - ٤٦٨٨ - 

ِحیح اْلِإْسَناد ِإلَّا ألمر َما وَعلى كل َحال فالتقیید ِباْلِإْس�َناِد َل�ْیَس َص�ِریًحا         َصِحیح ِإَلى َقْولھ صَ   
، وم�ن  )٢("إال ألم�ر ح�اك ف�ي ص�دره       : "، ونقل أن المقصود   )١("ِفي ِصَحة اْلَمْتن َأو ضعفھ    

حدیث إسناده صحیح، أو إسناده ص�حیح ح�سن، اس�ناده ص�حیح، ص�حیح           : الصیغ ما یأتي  
رجال الصحیح، وح�دیث رجال�ھ رج�ال الثق�ات، أو رجال�ھ ثق�ات إال ال�رواي        االسناد، رجالھ  

كذا، رجال�ھ ثق�ات، رجال�ھ رج�ال ق�وي، ال�صحیح وإس�ناده ص�حیح، إس�ناده ق�وي وإس�ناده                 
، ) ھ�ـ ٢٥٦ت (جید، ھذا اإلسناد رواتھ ثقات، رجالھ رجال الصحیح، عل�ى ش�رط البخ�اري        

ھ ثق�ات، رجال�ھ معروف�ون أنھ�م م�ن          سنده صحیح، رجالھ ال بأس بھم، رجالھ ثقات، روات�         
ال���صحیح، روات���ھ رواة ال���صحیح،  رج���ال ثق���ات ورجال���ھ ح���سن رج���ال ال���صحیح، إس���ناد

ص��حیح  إس��ناده، ال��سند إال أن فی��ھ اختالف��ا كثی��را ف��ي اإلس��ناد رج��ال ال��صحیح ھ��ذا ورج��ال
، ص��حیح اإلس��ناد )ھ��ـ٢٦١ت(عل��ى ش��رط م��سلم   رجال��ھ رج��ال ال��صحیح، إس��ناده ص��حیح 

ل��شیخین ثق��ات ول��م یخرج��اه، ص��حیح اإلس��ناد عل��ى ش��رط ال��شیخین ول��م   ورجال��ھ باتف��اق ا
یخرجاه، حدیث صحیح اإلسناد على شرطھما وھو غریب شاذ، صحیح اإلسناد على شرط 

  .، وكلھا ال تعني أن الحدیث صحیح أو حسن...، وغیرھا) ھـ٢٥٦ت (البخاري
 ال یجی���ز الحك���م  فك���الم العلم���اء النق���اد الجھاب���ذة عل���ى الح���دیث بالت���صحیح لل���سند فق���ط

بالمخالفة، والموافقة للواقع؛ ألن الحكم على الحدیث یج�ب أن یك�ون، ال�سند والم�تن، ألن            
الشذوذ والعلة في المتن كما ھي في السند، وتصحیح االسناد وتقویتھ وتح�سینھ وغیرھ�ا      
من العبارات التي تفنن العلماء في اطالقھ�ا عل�ى نق�دھم لألحادی�ث ت�دل عل�ى عل�و كع�بھم،                

درست السند، ولم أدرس المتن، وعند الحكم بكون الحدیث ص�حیح، أو        :  یقول العالم  حیث
ح��سن یعن��ي س��ندًا ومتن��ا؛ ف��ال نن��اقش ھ��ذه األحادی��ث؛ ألنھ��ا ل��م ت��صل إل��ى درج��ة ال��صحة،  
والح�سن، وبع��د ثب��وت ھ�ذه األحادی��ث یمك��ن الك��الم، ف�اذا كان��ت غی��ر ثابت�ھ ج��از ردھ��ا بع��د     

  . علمیةمراعاة أصول العلم، واألمانة ال
  
  
  

                                                 
، توجیھ النظر إلى أصول األثر، )ھـ١٣٣٨: المتوفى(الجزائري، طاھر بن صالح السمعوني ) ١(

ھـ ١٤١٦ حلب، –مكتبة المطبوعات اإلسالمیة : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: الطبعةاألولى، المحقق
 .٥٠٩، ص ١ ج م١٩٩٥ -
 .٢٧٤: منھج النقد في علوم الحدیث، ص) ٢(
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  املبحث الثاني

خمالفة الضعيف، واملوضوع للواقع وما هي القواعد الالزمة للتعامل مع 

خمالفة احلديث للواقع بعيدا عن السند؟
ً

  

  
  والموضوع الواقع؟: ھل یخالف الحدیث الضعیف: المسألة األولى

 ك�ل ح�دیث ل�م یجتم�ع فی�ھ ص�فات           : "في الح�دیث ال�ضعیف    ) ھـ٦٤٣ت  ( قال ابن الصالح  
  ، )١("الحدیث الصحیح وال صفات الحدیث الحسن

فالحدیث الذي لم یتصل سنده، أو لم یكن أحد روات�ھ ع�دًال، أو ك�انوا غی�ر ض�ابطین، أو             
اش�تمل عل��ى ش��ذوذ ف��ي ال��سند أو الم��تن أو كلیھم��ا أو عل��ة قادح��ة ف��ي ال��سند أو الم��تن أو  

تطب��ق علی�ھ ال��ضوابط  فیھم�ا فھ�و ض��عیف، وم�ن قبل��ھ م�ن العلم��اء العت�ضاده بغی��ره م�ثًال       
تأی�د ال�ضعیف لم�ا ی�دل عل�ى ص�حتھ م�ن        إذا ال�سابقة، ومخالفت�ھ للواق�ع أم�رال ی�ستغرب، و     

ان احتمالیة إص�ابة ال�ضعیف قلیل�ة، والغال�ب عل�ى حال�ھ مخالفت�ھ                ". القرائن كان صحیحًا    
الصواب، وھو مضنة المخالفة للواق�ع غالب�ًا؛ فوج�ود معارض�تھ للواق�ع إش�ارة للتأك�د م�ن                

  ل الضعیف للمتن، وھل ھذه المخالفة أحد أسباب ضعفھ؟ضبط ھ
: وھ�و المختل�ق الم�صنوع اعل�م        ":في الح�دیث الموض�وع    ) ھـ٦٤٣ت  ( قال ابن الصالح  

أن الح��دیث الموض��وع ش��ر األحادی��ث ال��ضعیفة، وال تح��ل روایت��ھ ألح��د عل��م حال��ھ ف��ي أي   
أي ال�ذي ین�سب     : "ر، وقال الدكتور نور ال�دین عت�       )٢("معنى كان إال مقرونا ببیان وضعھ       

إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كذبا، ولیس ل�ھ ص�لة حقیقی�ة ب�النبي ص�لى اهللا علی�ھ                       
ولیس ھو بحدیث، لك�نھم س�موه ح�دیثا ب�النظر إل�ى زع�م راوی�ھ، وكثی�را م�ا یك�ون                     . وسلم

اللف��ظ المزع��وم م��ن ك��الم الحكم��اء أو األمث��ال، أو م��ن آث��ار ال��صحابة ین��سبھ الواض��ع إل��ى  
وق����د یك����ون م����ن ن����سج خیال����ھ وإن����شائھ، والح����دیث     . لى اهللا علی����ھ وس����لم النب����ي ص���� 
أجمع العلماء على أن�ھ ال تح�ل روایت�ھ ألح�د عل�م حال�ھ ف�ي أي معن�ى ك�ان إال                ...الموضوع

 .)٣("مقرونا ببیان وضعھ، والتحذیر منھ

واذا خ�الف الح�دیث الموض�وع الواق�ع ف�ي أم��ر مؤك�د فالح�دیث الموض�وع مك�ذوب، ل��ذا           
واقع كونھ من كالم الب�شر أم�ر ال یھ�م، ول�و واف�ق الواق�ع ال نعتب�ر ب�ھ؛ ألن�ھ                     فمخالفتھ لل 

َوَم�ا َیْنِط�ُق َع�ِن    { :لیس من كالم النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ال�ذي ج�اء فی�ھ ق�ال تع�الى               
 َوَم�ا آَت�اُكُم الرَُّس�وُل َفُخ�ُذوُه َوَم�ا         { :،و ق�ال تع�الى    )٤(} ِإْن ُھَو ِإلَّا َوْح�ٌي ُی�وَحى      ) ٣(اْلَھَوى  

، ومن النم�اذج ف�ي تف�اني العلم�اء ف�ي ال�دفاع ع�ن الح�دیث ال�ضعیف          }َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا 
ف�ي كتاب�ھ   ) ھ�ـ ٢٧٦ت (والموضوع، أب�و محم�د عب�د اهللا ب�ن م�سلم ب�ن قتیب�ة ال�دینوري                

تأویل مختلف الح�دیث فق�د رأیت�ھ رحم�ھ اهللا اھ�تم ل�یس فق�ط بال�ضعیف ب�ل وبالموض�وع                  
                                                 

 .١٨٨: مقدمة ابن الصالح، ص)  ١(
 .معرفة الموضوع: ، النوع الحادي والعشرون٢٧٩: مقدمة ابن الصالح، ص)  ٢(
سوریة، -عتر، نور الدین، منھج النقد في علوم الحدیث، الطبعة الثالثة، دار الفكر دمشق)  ٣(

 ).٣٠١: م، ص١٩٩٧-ھـ ١٤١٨
  .٤، ٣: سورة النجم) ٤(
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ع بین الروایات والواقع، وھذا جھد منھ رحمھ اهللا، وھو من           المكذوب وسلك سبیل الجم   
ب��اب حرص��ھ، ولكنن��ي أرى أن الح��دیث الموض��وع اذا خ��الف الواق��ع ن��رده، أم��ا الح��دیث    
الضعیف الذي اختلف العلماء فیھ بین القب�ول وال�رد أو القب�ول ب�شروط، ام�ا أن  تنطب�ق             

عة عنھ من باب األحوط، وھذا علیھ الضوابط السابقة أو عدم تحمل عناء فھمھ، والمداف        
ال���ذي أرجح���ھ فعن����دما یخ���الف الح���دیث ال����ضعیف أوالموض���وع الواق���ع فعلین����ا  أن ال       

  .وَمَشقَّة الدفاع عنھما بل َنردُُّھماعناَء،  تجشَّمن
  

ال���ضوابط العام���ة، واألم���ارات، الت���ي یع���رف بھ���ا ك���ون الح���دیث : الم���سألة الثانی���ة
وغی�ره بالدراس�ة   ) ھ�ـ ٧٥١ت (ن الق�یم  موضوعًا من غیر أن ینظر في س�نده عن�د اب�           

  التطبیقیة، وبشكل تأصیلي؟
 أن ھ��ذا یتطل��ب  – رحم��ة اهللا –فب��ین ) ھ��ـ٧٥١ت (ھ��ذا ال��سؤال وج��ھ لإلم��ام اب��ن الق��یم  

وسئلت ھل یمك�ن معرف�ة الح�دیث الموض�وع     : " اإلختصاص والمعرفة بالّسنة النبویة قال 
ر وإنما یعلم ذلك من ت�ضلع ف�ي   بضابط من غیر أن ینظر في سنده؟ فھذا سؤال عظیم القد     

معرفة السنن الصحیحة واختلطت بلحمھ ودمھ، وصار لھ فیھا ملكة، وصار لھ اختصاص 
شدید بمعرفة السنن واآلثار، ومعرفة سیرة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم وھدی�ھ فیم�ا                 
یأمر بھ وینھى عنھ، ویخب�ر عن�ھ وی�دعو إلی�ھ، ویحب�ھ ویكرھ�ھ، وی�شرعھ لألم�ة، بحی�ث                  

أنھ مخالط للرسول صلى اهللا علیھ وسلم كواحد من أصحابھ فمثل ھذا یع�رف م�ن أح�وال       ك
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وھدی�ھ وكالم�ھ وم�ا یج�وز أن یخب�ر ب�ھ وم�ا ال یج�وز م�ا ال            
یعرفھ غیره، وھذا شأن كل متبع مع متبوعھ، فإن لألخص بھ الحریص على تتب�ع أقوال�ھ         

ز بین ما ی�صح أن ین�سب إلی�ھ وم�ا ال ی�صح م�ا ل�یس لم�ن ال                وأفعالھ من العلم بھا والتمیی    
یكون كذلك، وھذا شأن المقلدین مع أئم�تھم یعرف�ون أق�والھم ون�صوصھم وم�ذاھبھم واهللا       

  .)١("أعلم
 إن مخالفة الح�دیث لم�ا ھ�و معق�ول، أو م�ا یخ�الف العق�ول واألص�ول، م�ن األم�ور الت�ي                  

) ھـ٧٥١ت (یؤّید ھذا لقد ذكر ابن القیماعتبرھا بعض العلماء داللة على وضع الحدیث، و
ضوابط عامة للحدیث وجوامع لضوابط كلیة في الباب في مائة صفحة لخَّصتھا في س�بعة    
ع��شر ض��ابطًا ف��ي س��بع ص��فحات، والب��اقي، وض��عتھا تح��ت عن��وان ض��وابط كلی��ة ف��ي ھ��ذا  

  .الباب؛ ألنھا تحت ھذا العنوان أدق، ذاكرًا نموذجًا مما ذكره غالبًا
  

في ذكر القرائن التي تكشف عن الحدیث، ھ�ل ھ�و          ) ھـ٧٥١ت  (دع ابن القیم   لقد أب 
وھ��ذا ھ��و ع��ین   : باط��ل ب��الرجوع للم��تن؟ وجعلھ��ا م��ن الدالل��ة بحی��ث یتَّ��ضح منھ��ا      

 .الصواب بنظري
  : فمنھا

ص�لى اهللا علی�ھ   _ اشتمالھ على أمثال ھذه المجازفات التي ال یقول مثلھ�ا رس�ول اهللا       -١
َمْن َقاَل ال ِإَلَھ ِإال اللَّ�ُھ َخَل�َق اللَّ�ُھ    : "في الحدیث المكذوب: ولھوھي كثیرة جدًا، كق _ وسلم  

َأْلَف ِلَساٍن، ِلُك�لِّ ِل�َساٍن َس�ْبُعوَن َأْل�َف ُلَغ�ٍة َی�ْسَتْغِفُروَن اللَّ�َھ             ِمْن ِتْلَك اْلَكِلَمِة َطاِئًرا َلُھ َسْبُعوَن       

                                                 
 .٤٣: المنار المنیف ج ص) ١(
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ِة َس�ْبِعیَن َأْل�َف َمِدیَن�ٍة، ِف�ي ُك�لِّ َمِدیَن�ٍة َس�ْبُعوَن َأْل�َف             َلُھ، َوَمْن َفَعَل َكَذا َوَكَذا ُأْعِطَي ِف�ي اْلَجنَّ�         
وأمثال ھذه المجازفات الباردة التي ال یخلو حال " َقْصٍر، ِفي ُكلِّ َقْصٍر َسْبُعوَن َأْلَف َحْوَراَء

واضعھا من أحد أمرین إما أن یكون في غایة الجھل والحمق، وإما أن یكون زندیقا قصد             
  ).١ ( بإضافة مثل ھذه الكلمات إلیھ- صلى اهللا علیھ وسلم-لرسول التنقیص با

 أن یعرفھ�ا  - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم         -وھذه المجازفات یستطیع من مارس ح�دیث النب�ي          
 ، فھي م�ن ال�ضوابط   - صلى اهللا علیھ وسلم   -ویمیز بینھا وبین حدیث الصادق المصدوق       

  .العامة لمعرفة مخالفة الحدیث للواقع
مقت���ضى العق���ل، بحی���ث ال یقب���ل التأوی���ل، ویلتح���ق ب���ھ م���ا یدفع���ھ الح���س   مخالفت���ھ ل -٢

". والباذنجان شفاء من ك�ل داء   ": ، ومن تكذیب الحس لھ كحدیث     )٢(والمشاھدة، أو العادة  
ق��بح اهللا واض��عھما ف��إن ھ��ذا ل��و قال��ھ ی��وحنس أمھ��ر األطب��اء ل��سخر الن��اس من��ھ ول��و أك��ل  

األمراض لم یزدھا إال شدة، ولو أكل�ھ فقی�ر   الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة، وكثیر من    
 .)٣(لیستغنى لم یفده الغنى، أو جاھل لیتعلم لم یفده العلم

وھذا االمر یكذبھ أھل االختصاص، فلعل أحدھم یروج ألم�ر وكی�ف یك�ون ش�فاء م�ن ك�ل                 
  .؛ فالقرینة تدل على مخالفتھداء
 " )ھ��ـ٩٦٣ت (ق��ال اب��ن ع��راق: م��ن أم��ارات الح��دیث الموض��وع تك��ذیب الت��اریخ ل��ھ   -٣

أن یكون في الحدیث تاریخ كذا وك�ذا مث�ل    ومن ذلك   ) ٤ ("عرف كذب ھذا الحدیث بالتاریخ      
" ِإَذا َكاَن َسَنُة َكَذا َوَكَذا َوَقَع َكْیُت َوَكْیُت َوِإَذا َكاَن َشْھُر َك�َذا َوَك�َذا َوَق�َع كی�ت وكی�ت       : "قولھ

َك�اَن اْلَغ�الُء َواْلِقَت�اُل َوُش�ْغُل ال�سُّْلَطاِن      : َقَم�ُر ِف�ي اْلُمَح�رَّمِ   ِإَذا اْنَك�َسَف الْ  "َكَقْوِل اْلَكذَّاِب اَألَشرِّ    
واستمر الكذاب في الشھور كلھا وأحادیث ھذا الباب " َوِإَذا اْنَكَسَف ِفي َصَفٍر َكاَن َكَذا َوَكَذا

ل�م ی�صح منھ�ا ش�يء، ومنھ�ا        ) ٦(وك�ذلك أحادی�ث الت�واریخ الم�ستقبلة       . )٥(كلھا كذب مفترى  
للحدیث للموضوع متنًا، ومناقضة الحدیث المروي للتاریخ، ففیھ داللة ُكب�رى عل�ى             كمثال  

 اللَِّھ َماَل�َك ِإَذا َج�اَءْت َفاِطَم�ُة َفَقبَّْلَتَھ�ا       ُقْلُت َیا َرُسولَ  " أّن الحدیث موضوع ف َعاِئَشَة َقاَلْت       
َنَعْم َی�ا َعاِئ�َشَة ِإنِّ�ي َلمَّ�ا ُأْس�ِرَي      : َتْجَعُل ِلَساَنَك ِفي ِفیَھا ُكلَُّھ َكَأنََّك ُتِریُد َأْن ُتْلِعَقَھا َعَسال؟ َقالَ   

ْنَھا ُتفَّاَحًة َفَأْكَلُتَھا َفَصاَرْت ُنْطَفًة ِفي ُصْلِبي، ِبي ِإَلى السََّماِء َأْدَخَلِني ِجْبِریُل اْلَجنََّة َفَناَوَلِني ِم
َفَلمَّا َنَزْلُت َواَقْعُت َخِدیَجَة، َفَفاِطَمُة ِمْن ِتْلَك النُّْطَف�ِة، َوِھ�َي َح�ْوَراُء ِإْن�ِسیٌَّة ُكلََّم�ا اْش�َتْقُت ِإَل�ى          

  ) ٧(".اْلَجنَِّة قبلتھا

                                                 
 .٥٠: المنار المنیف ج ص) ١(
، )ھـ٩٦٣: المتوفى(ابن عراق، نور الدین، علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الكناني )  ٢(

 عبد الوھاب عبد اللطیف، عبد اهللا: تنزیھ الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، تحقیق
 .٦ ھـ، ص١٣٩٩ بیروت، الطبعة األولى، –محمد الصدیق الغماري، دار الكتب العلمیة 

 .٥٥: ، رقم٥١: المنار المنیف، ص) ٣(
 .٦ص. ابن عراق، تنزیھ الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعةـ)  ٤(
 .١٠٧: ، و رقم١٠٦: ، رقم٦٣: المنار المنیف، ص) ٥(
 .٢١٠: ، رقم١١٠: المرجع السابق، ص) ٦(
ابن الجوزي، أبي فراج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر، الموضوعات من األحادیث ) ٧(

، ص ١ج) ١٩٩٧ الریاض، –مكتبة أضواء السلف  (١جیالد، ط" بویا"المدفوعات تحقیق نور الدین 
٤١١.  
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ح��دیث ف��ي متن��ھ ومخالفت��ھ للواق��ع،   بط��الن ال، )١ ()ھ��ـ٥٩٧ت(ویب��ین اب��ن الج��وزي 
وأن ھذا الح�دیث موض�وع ال ی�شك المبت�دئ ف�ي العل�م ف�ي وض�عھ، فكی�ف                    : والتاریخ

  : بالمتبحر، ولقد كان الذي وضعھ أجھل الجھال بالنقل والتاریخ
  .أــ فإن فاطمة ولدت قبل النبوة بخمس سنین

ج�رة ب�سنة بع�د م�وت      ب ــ ذكره اإلسراء ك�ان أش�د لف�ضیحتھ ف�إن اإلس�راء ك�ان قب�ل الھ                  
خدیجة، فلم�ا ھ�اجر أق�ام بالمدین�ة ع�شر س�نین، فعل�ى ق�ول م�ن وض�ع ھ�ذا الح�دیث یك�ون                

  .لفاطمة یوم مات النبي صلى اهللا علیھ وسلم عشر سنین وأشھر
  .ج ــ أین الحسن والحسین وھما یرویان عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

س�بع ع�شرة س�نة، ف�سبحان م�ن ف�ضح ھ�ذا        د ــ لقد كان لفاطمة من العمر لیلة المع�راج           
  .الجاھل الواضع، على ید نفسھ

  .فخالف الواقع، والتاریخ، وعنده مخالفة لألدب اإلنساني في إدخال الرجل لسانھ
ك��ون الح��دیث ی��شبھ ك��الم المنجم��ین، ف��ال یعل��م الغی��ب اال اهللا، وھ��ذه االی��ات الكونی��ة      -٤

ر ھو اهللا، والتأریخ بھا مخالف�ة للواق�ع         لیخوف اهللا عباده فیفزعوا للصالة، والنافع والضا      
  .وداللة كذب

ل�و ك�ان األرز رج�ال لك�ان حلیم�ا م�ا            : " الحدیث وكونھ مما یسخر منھ كحدیث      سماجة -٥
فھذا من السمج البارد الذي یصان عنھ كالم العقالء فضال عن كالم            " أكلھ جائع إال أشبعھ   

یث یمجھا السمع وی�دفعھا الطب�ع   ومن ركاكة ألفاظ الحدیث وسماجتھا بح ،  )٢ (سید األنبیاء 
َأْرَبٌع ال َتْشَبُع ِمْن َأْرَب�ٍع ُأْنَث�ى ِم�ْن َذَك�ٍر َوَأْرٌض ِم�ْن َمَط�ٍر                "َكَحِدیِث  -. ویسمج معناھا للفطن  

  ).٤( من أمارات الحدیث الموضوع ركة لفظھ ومعناه.)٣("َوَعْیٌن ِمْن َنَظٍر َوُأُذٌن ِمْن َخَبٍر
زه عنھ�ا النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ، وس�لم والت�ي تعتب�ر قواع�د                ھذه االلفاظ السمجة التي یتن    

وك�ذلك  وضوابط كلیة یعرف بھا مخالفة الح�دیث للواق�ع وق�رائن دال�ة عل�ى وض�ع ال�نص،             
  مدح األرز، وما عالقتھ بالِحْلم؟

 ومن القرائن، والعالم�ات الدال�ة منافات�ھ أو مناق�ضة لم�ا ج�اءت ب�ھ ال�سنة ال�صریحة            -٦
ا تكون قطعیة الداللة ویناقضھا كونھ ضني الداللة فھذا دالل�ھ عل�ى         فعندم. )٥(مناقضة بینة 

  .مخالفتھ للواقع
فیما استدركھ على الصحیحین عن علي رضي اهللا عنھ   ) ھـ  ٤٠٥ت  (حدیث رواه الحاكم  

عبدت اهللا مع رسول اهللا صلى اهللا علی�ھ وس�لم س�بع س�نین قب�ل أن یعب�ده أح�د م�ن             «: قال
ألن ایمانھم بأوقات متقاربھ فإین ما : ماء ھذه الروایة ألموروقد رد العل. )٦("» ھذه األمة

 ذكره من السبع سنین؟

                                                 
  . باختصار٤١٣ -٤١١، ص ١ابن الجوزي، الموضوعات، ج) ١(
، ابن عراق، تنزیھ الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة ٦١: ، رقم٥٤: المنار المنیف، ص) ٢(

 .٦الموضوعة، ص
 .١٧٨، ٩٩: المرجع السابق، ص) ٣(
 . باختصار٧ابن عراق، تنزیھ الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، ص)  ٤(
 .٥٦: المنار المنیف، ص) ٥(
  .٤٥٨٥: ، رقم١٢١ ، ص٣المستدرك على الصحیحین للحاكم ج ) ٦(
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 من أول م�ا أوح�ي إلی�ھ آم�ن ب�ھ خدیج�ة،             -صلَّى اهللا علیھ وسلَّم   -ھذا باطل، ألن النبي     " 
وأبو بكر، وبالل، وزید مع علي قبل�ھ ب�ساعات، أو بع�ده ب�ساعات، وعب�دوا اهللا م�ع نبی�ھ،         

عب�دت اهللا م�ع رس�ول    : لعل السامع أخطأ، فیكون أمیر الم�ؤمنین ق�ال  فأین السبع سنین؟ و 
 . )١(" اهللا ولي سبع سنین

فال یأتي بعد ذل�ك أح�دھم ویق�ول خ�الف الم�تن الواق�ع، ب�ل یق�ول فھم�ت م�ن الح�دیث ك�ذا               
  .وكذا، ولم أرجع لكالم من شرح الحدیث، وال من درسھ سندًا ومتنًا

 وسلم أنھ فعل أمرا ظاھرا بمحضر من ال�صحابة   أن یدعي على النبي صلى اهللا علیھ -٧
 َأنَّ�ُھ َص�لَّى اللَّ�ُھ    : "كلھم، وأنھم اتفقوا على كتمان�ھ ول�م ینقل�وه كم�ا ی�زعم أك�ذب الطوائ�ف        

َعَلْیِھ َوَسلََّم َأَخَذ ِبَیِد َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِل�ٍب رض�ي اهللا عن�ھ ِبَمْح�َضٍر ِم�َن ال�صََّحاَبِة ُكلِِّھ�ْم َوُھ�ْم                     
َھ�َذا َوِص�یِّي َوَأِخ�ي      : "وَن ِمْن َحجَِّة اْلَوَداِع، َفَأَقاَمُھ َبْیَنُھْم َحتَّى َعِرَف�ُھ اْلَجِمی�ُع ُث�مَّ ق�ال              َراِجُع

َواْلَخِلیَف��ُة ِم��ْن َبْع��ِدي، َفاْس��َمُعوا َل��ُھ َوَأِطیُع��وا، ُث��مَّ اتََّف��َق اْلُك��لُّ َعَل��ى ِكْتَم��اِن َذِل��َك َوَتْغِیی��ِرِه           
كی���ف یخف���ي الرس���ول ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم . )٢("ة اهللا عل���ى الك���اذبینَوُمَخاَلَفِت���ِھ، فلعن���

موضوع الوصایة، ب�ل كی�ف یخف�ي موض�وع الخالف�ة ویبق�ي األم�ر معلق�ًا ص�لى اهللا علی�ھ                       
َیاَأیَُّھ��ا الرَُّس��وُل َبلِّ��ْغ َم��ا ُأْن��ِزَل ِإَلْی��َك ِم��ْن َربِّ��َك َوِإْن َل��ْم َتْفَع��ْل َفَم��ا َبلَّْغ��َت      {:وس��لم ق��ال تع��الى 

أو أن یروي الخبر في زمن قد استقرئت فیھ األخبار ودونت فیف�تش عن�ھ ف�ال        ،  )٣(}اَلَتُھِرَس
 ).٤(یوجد في صدور الرجال وال في بطون الكتب

 أن یكون الحدیث باطال في نفسھ، فیدل بطالنھ على أنھ لیس من كالم الرسول صلى               -٨
، )٥(" ِمْن ِعْرِق اَألْفَعى الَِّتي َتْحَت العرشاْلَمَجرَُّة الَِّتي ِفي السََّماِء"كحدیث . اهللا علیھ وسلم

مثل ما جاء باالفعى وعرقھا للسماء، وما عالقتھا بالكواكب كالمجرة؟ حدیث یكذبھ الواقع 
  .ویدل بنفسھ على بطالنھ

عن كالم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   أن یكون كالمھ ال یشبھ كالم األنبیاء فضال -٩
ِإْن ُھ��َو ِإلَّ��ا َوْح��ٌي ) ٣(َوَم��ا َیْنِط��ُق َع��ِن اْلَھ��َوى { : ق��ال تع��الىال��ذي ھ��و وح��ي ی��وحى كم��ا 

أي  روي وما نطقھ إال وحي یوحى فیكون الحدیث مما ال ی�شبھ ال�وحي ب�ل      ) ٦(  } ُیوَحى
َثالَث��ٌة ُتِزی��ُد ِف��ي اْلَب��َصِر النََّظ��ُر ِإَل��ى اْلُخ��ْضَرِة َواْلَم��اِء     "كح��دیث . ال ی��شبھ ك��الم ال��صحابة 

  )٧ (...وھذا الكالم ِممَّا َیِجُل َعْنُھ أبو ھریرة و". َواْلَوْجِھ اْلَحَسِناْلَجاِري
ھ�ذا ی�رده األطب�اء م��ن أھ�ل االخت�صاص فھ��م أص�حابھ؛ وم�ا عالق��ة النظ�ر لھ�ذه األش��یاء          

  بزیادة قوة البصر؟ 
                                                 

، مختصُر )ھـ٨٠٤: المتوفى(بن الملقن، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي المصري )  ١(
: َعبد اهللا اللَحیَدان، الناشر: استدَراك الحاِفظ الّذھبي على ُمستدَرك أبي عبد اِهللا الَحاكم، تحقیق َودراسة

، ١٣٢٠، ص ٣ج .  ھـ١٤١١طبعة األولى،  المملكة العربیة السعودیة، ال-َداُر الَعاِصَمة، الریاض 
٥٣٦. 

 .٨٢: ، رقم٥٧: المنار المنیف، ص) ٢(
 .٦٧: سورة المائدة)  ٣(
نقلھ ابن عراق عن اإلمام فخر الدین الرازي، ابن عراق، تنزیھ الشریعة المرفوعة عن األخبار )  ٤(

 .٧الشنیعة الموضوعة، ص
 .٨٤: ، رقم٥٩: المنار المنیف، ص) ٥(
 ٣: لنجمسورة ا) ٦(
 .٩٦: ، رقم٦١: المنار المنیف، ص) ٧(
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إن ق�اف  "كح�دیث . )١( أن یكون الح�دیث مم�ا تق�وم ال�شواھد ال�صحیحة عل�ى بطالن�ھ                -١٠
ْرَجَدٍة َخْضَراَء ُتِحیُط ِبالدُّْنَیا َكِإَحاَطِة اْلَحاِئِط ِباْلُبْسَتاِن، َوالسََّماُء َواِض�َعٌة َأْكَناَفَھ�ا    َجَبٌل ِمْن َزبَ  

وھ�ذا كذب�ھ الواق�ع     . ، وھذا وأمثالھ مما یزی�د الفالس�فة وأمث�الھم كف�را           "َعَلْیِھ َفُزْرَقُتَھا ِمْنھُ  
  .ممن سكن ھذه البقعة

َوَأنََّھا َس�ْبَعُة آالِف َس�َنٍة َوَنْح�ُن    "قرآن كحدیث مقدار الدنیا      مخالفة الحدیث صریح ال    -١١
وھذا من أبین الكذب ألنھ لو كان صحیحا لكان كل أحد عالما أنھ قد ". ِفي اَألْلِف السَّاِبَعِة

َی��ْسَأُلوَنَك َع��ِن {:بق��ي للقیام��ة م��ن وقتن��ا ھ��ذا مئت��ان وأح��دى وخم��سون س��نة ق��ال تع��الى    
ْرَس��اَھا ُق��ْل ِإنََّم��ا ِعْلُمَھ��ا ِعْن��َد َربِّ��ي َل��ا ُیَجلِّیَھ��ا ِلَوْقِتَھ��ا ِإلَّ��ا ُھ��َو َثُقَل��ْت ِف��ي        ال��سَّاَعِة َأیَّ��اَن مُ 

السََّماَواِت َواْلَأْرِض َلا َتْأِتیُكْم ِإلَّا َبْغَتًة َیْسَأُلوَنَك َكَأنََّك َحِفيٌّ َعْنَھا ُق�ْل ِإنََّم�ا ِعْلُمَھ�ا ِعْن�َد اللَّ�ِھ            
  .)٣( ِإنَّ اللََّھ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة{  : قال تعالى)٢(}   النَّاِس َلا َیْعَلُموَنَوَلِكنَّ َأْكَثَر

الھری�سة ت�شد   " أن یكون الح�دیث بوص�ف األطب�اء والطرقی�ة أش�بھ وألی�ق كح�دیث             -١٢
م�ا یقت�رن بالح�دیث م�ن الق�رائن        : ومنھا.)٤ (".أكل السمك یوھن الجسد   "وكحدیث  " الظھر

وھذا كذب من عدة " َوْضُع اْلِجْزَیِة عن َأْھِل َخْیَبَر"ومثل حدیث . )٥( باطلالتي یعلم بھا أنھ
  : وجوه

  . أنھ فیھ شھادة سعد بن معاذ وسعد قد توفى قبل ذلك في غزوة الخندق:أحدھا
 أن فیھ وكتب معاویة بن أبي سفیان ھكذا ومعاوی�ة إنم�ا أس�لم زم�ن الف�تح وك�ان              :ثانیھا

  .من الطلقاء
جزیة لم تكن نزلت حینئذ، وال یعرفھا الصحابة وال العرب، وإنما أنزلت بعد             أن ال  :ثالثھا

عام تبوك، وحینئذ وضعھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم على نصارى نجران ویھود الیمن،              
ولم تؤخذ من یھ�ود المدین�ة، ألنھ�م وادع�وه قب�ل نزولھ�ا، ث�م قت�ل م�ن قت�ل م�نھم، وأجل�ى                     

حھ أھ��ل خیب��ر قب��ل ف��رض الجزی��ة، فلم��ا نزل��ت آی��ة  بقی��تھم إل��ى خیب��ر وإل��ى ال��شام، وص��ال 
الجزیة استقر األمر على م�ا ك�ان علی�ھ، وابت�دأ ض�ربھا عل�ى م�ن ل�م یتق�دم ل�ھ مع�ھ ص�لح               

  .ومن ھاھنا وقعت الشبھة
 أن فی��ھ وض��ع ع��نھم الكل��ف وال��سخر ول��م یك��ن ف��ي زمان��ھ كل��ف وال س��خر وال     :رابعھ��ا
  .مكوس

قال نقركم ما شئنا، فكیف یضع عنھم الجزیة     أنھ لم یجعل لھم عھدا الزما، بل         :خامسھا
  .التي یصیر ألھل الذمة بھا عھد الزم مؤبد، ثم ال یثبت لھم أمانا الزما مؤبدا

 أن مثل ھذا مما تت�وفر الھم�م وال�دواعي عل�ى نقل�ھ، فكی�ف یك�ون ق�د وق�ع وال                   :سادسھا
بعلم�ھ ونقل�ھ   یكون علمھ عند حملة السنة من الصحابة والتابعین وأئمة الح�دیث، وینف�رد        

  الیھود؟
   . أن أھل خیبر لم یتقدم لھم من اإلحسان ما یوجب وضع الجزیة:سابعھا

                                                 
 ١٣٧: ، رقم٧٨: ، و، ص٧٦: المنار المنیف، ص) ١(
 .١٨٧: ، سورة األعراف١٤٢: ، رقم٨٠: المرجع السابق، ص) ٢(
 .٣٤: سورة لقمان) ٣(
 .١٠٩: ، رقم٦٤: المنار المنیف، ص) ٤(
 .١٩٣، ١٩٢: ، رقم٥-١٠٢: المرجع السابق، ص) ٥(
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ع���نھم حی���ث ح���اربوا اهللا ورس���ولھ، وق���اتلوه وق���اتلوا أص���حابھ، وس���لوا ال���سیوف ف���ي    
وجوھھم، وسموا النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم، وآووا أع�داءه المح�اربین ل�ھ المحرض�ین                

االعتناء بھم وإسقاط ھذا الفرض الذي جعلھ اهللا عقوبة لمن على قتالھ، فمن أین یقع ھذا 
 لم یدن منھم بدین اإلسالم؟

 أن النبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم ل�م ی�سقطھا ع�ن األبع�دین م�ع ع�دم مع�اداتھم ل�ھ                        :ثامنھا
كأھل الیمن وأھل نجران، فكیف یضعھا عن جیرانھ األدنین مع شدة معاداتھم لھ وكف�رھم          

 أنھ كلما اشتد كفر الطائفة وتغلظت عداوتھم ك�انوا أح�ق بالعقوب�ة       وعنادھم، ومن المعلوم  
 .ال بإسقاط الجزیة

 أن النبي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ل�و أس�قط ع�نھم الجزی�ة كم�ا ذك�روا لك�انوا م�ن                        :تاسعھا
أحسن الكفار حاال، ولم یحسن بعد ذلك أن یشترط لھم إخراجھم من أرضھم وبالدھم مت�ى           

 یق�رون بالجزی�ة ال یج�وز إخ�راجھم م�ن أرض�ھم ودی�ارھم م�ا                  شاء، فإن أھ�ل الذم�ة ال�ذین       
داموا ملتزمین ألحكام الذمة، فكیف إذا روعي جانبھم بإسقاط الجزیة وأعفوا من ال�صغار       
الذي یلحقھم بأدائھا، فأي صغار بعد ذلك أعظم من نفیھم من بالدھم وتشتیتھم ف�ي أرض               

 الغربة، فكیف یجتمع ھذا وھذا؟
ك��ان حق��ا لم��ا اجتم��ع أص��حاب رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم       أن ھ��ذا ل��و  :عاش��رھا

والتابعون والفقھاء كلھم على خالفھ، ولیس في الصحابة رجل واحد قال ال تج�ب الجزی�ة                
على الخیبری�ة ال ف�ي الت�ابعین وال ف�ي الفقھ�اء، ب�ل ق�الوا أھ�ل خیب�ر وغی�رھم ف�ي الجزی�ة               

  .نھ كذبسواء، وعرضوا بھذا الكتاب المكذوب، وقد صرحوا بأ
  

جوام��ع وض��وابط كلی��ة ف��ي ب��اب الح��دیث الموض��وع م��ن غی��ر أن   : الم��سألة الثالث��ة
  ینظر في سنده، وبشكل تطبیقي؟

 ھذه الجوامع فیھا فائدة تبین اھتمام العلماء باألحادیث التي تخالف الواقع، حت�ى وص�ل         
نھا م�ردودة  األمر لوضع قواعد كلیة تبین أنھ بعد استقراء األحادیث ودراسة متنھا تبین أ       

كلھا، ولم یصح في ھ�ذا العن�وان أي ح�دیث، وھ�ذا الجم�ع لھ�ذه الجوام�ع دالل�ة عل�ى عل�و                     
كعب علماء الحدیث، ألنھم تشربوا حدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وتمكنوا من إیصال       
خالصات تفید في بیان مخالفة النبي صلى اهللا علیھ وسلم لواقع الراوایة، فلم ی�سمع أح�د                  

ث منھ صلى اهللا علیھ وسلم، حتى یأتي بحدیث نحن بغنى عن�ھ؛ الن اهللا ال یعب�د                 ھذا الحدی 
  : اال بما شرع، وقد جعلتھا في خمس مجموعات

َلمَّ�ا  : "، وأحادی�ث العق�ل كلھ�ا ك�ذب كقول�ھ          )١(أحادیث ذم الحبشة والسودان كلھا ك�ذب       )١
َم�ا َخَلْق�ُت َخْلًق�ا َأْك�َرَم َعَل�يَّ      : َأْدِبْر َفَأْدَبَر َفَق�الَ : َل َلُھَأْقِبْل َفَأْقَبَل ُثمَّ َقا   : َخَلَق اللَُّھ اْلَعْقَل َقاَل َلھُ    

األحادی�ث الت�ي ی�ذكر فیھ�ا الخ�ضر وحیات�ھ كلھ�ا ك�ذب وال                 ، و )٢("ِمْنَك ِبَك آُخُذ َوِب�َك أعط�ي      
 .)٣(... "َیْلَتِقي اْلَخِضُر َوِإْلَیاُس ُكلَّ عام"یصح في حیاتھ حدیث واحد، كحدیث 

                                                 
 .١٨٤: ، رقم١٠١: منیف، صالمنار ال) ١(
 .١٢٠: ، رقم٦٦: المرجع السابق، ص) ٢(
 .١٢٥، ١٢٣: ، رقم٦٧: المرجع السابق، ص) ٣(
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، وأحادی��ث ص��لوات )١(لت��رك، وأحادی��ث ذم الخ��صیان، وأحادی��ث ذم الممالی��كوأحادی��ث ذم ا
األی��ام واللی��الي ك��صالة ی��وم األح��د، ولیل��ة األح��د، وی��وم اإلثن��ین، ولیل��ة االثن��ین إل��ى آخ��ر      
األسبوع كل أحادیثھا كذب، وقد تقدم بعض ذلك، وكذلك أحادی�ث ص�الة الرغائ�ب لیل�ة أول      

أحادیث صالة ، )٢ (سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم     جمعة من رجب كلھا كذب مختلق على ر       
أحادیث المنع من رفع الیدین ف�ي ال�صالة عن�د الرك�وع، والرف�ع              )٣(لیلة النصف من شعبان   

  .)٤(اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ال یصح منھا شيء منھ كلھا باطلة على رسول

اج ول�یس  ، و أحادی�ث اتخ�اذ ال�دج    .)٥( ال یصح منھ�ا ش�يء      -بالتخفیف-أحادیث الحمام    )٢
، أحادی��ث )٧(، أحادی��ث ذم األوالد كلھ��ا ك��ذب م��ن أولھ��ا إل��ى آخرھ��ا .)٦(فیھ��ا ح��دیث ص��حیح

االكتحال یوم عاشوراء والتزین والتوس�عة وال�صالة فی�ھ وغی�ر ذل�ك م�ن ف�ضائل ال ی�صح                     
منھا ش�يء وال ح�دیث واح�د، وال یثب�ت ع�ن النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم فی�ھ ش�يء غی�ر                

  .)٨(فباطلأحادیث صیامھ وما عداھا 
م�ا  ، و)٩(ما وض�عھ جھل�ة المنت�سبین إل�ى ال�سنة ف�ي ف�ضائل ال�صدیق رض�ي اهللا عن�ھ             )٣

وض���عھ الراف���ضة ف���ي ف���ضائل عل���ي ف���أكثر م���ن أن یع���د ق���ال الح���افظ أب���و یعل���ى الخلیل���ي  
وضعت الرافضة ف�ي ف�ضائل عل�ي رض�ي اهللا عن�ھ وأھ�ل               ) اإلرشاد(في كتاب   ) ھـ٤٤٦ت(

تبعد ھ��ذا فإن��ك ل��و تتبع��ت م��ا عن��دھم م��ن ذل��ك  البی��ت نح��و ث��الث مئ��ة أل��ف ح��دیث، وال ت��س 
ما وضعھ بعض جھلة أھل السنة في فضائل معاویة ابن أبي      و .)١٠(.لوجدت األمر كما قال   

ال یصح في فضائل معاویة بن أبي سفیان ): "ھـ٢٣٨ت ( سفیان، قال إسحاق بن راھویھ
 ب�ي حنیف�ة  م�ا وض�عھ الك�ذابون ف�ي مناق�ب أ     ، و )١١("عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ش�يء       

على التنصیص على اسمیھما، وما وضعھ الكذابون       ) ھـ٢٠٤ت  (والشافعي  ) ھـ١٥٠ت  (
 أیضا في ذمھما عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وما یروى من ذلك كلھ كذب مختلق

)١٢(. 

                                                 
 .١٨٩: ، رقم١٠١: المرجع السابق، ص) ١(
 .١٦٧، ١٦٦: ، رقم٩٥: المنار المنیف، ص) ٢(
 .١٧٤: ، رقم٩٨: المرجع السابق، ص) ٣(
 .٣٠٩: المرجع السابق، رقم) ٤(
 .١٩٤: ، رقم١٠٦: لسابق، صالمرجع ا) ٥(
 .٢٠٣: ، رقم١٠٨: المرجع السابق، ص) ٦(
 .٢٠٦: ، رقم١٠٩: المرجع السابق، ص) ٧(
 .٢٢٢: ، رقم١١١: المرجع السابق، ص) ٨(
 .١١٥: المنار المنیف، ص) ٩(
 .٢٤: ، رقم١١٦: المرجع السابق، ص) ١٠(
 .٢٤٨: ، رقم١١٦: المرجع السابق، ص)١١(
 .٢٥٠، و٢٤٩: ، رقم١١٦ :المرجع السابق، ص) ١٢(
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ك��ل ح��دیث فی��ھ أن اإلیم��ان ال یزی��د وال ی��نقص فك��ذب    ، و)١(األحادی��ث ف��ي ذم معاوی��ة  )٤

ك�ل ح�دیث ف�ي تق�دیر     ، و)٣(في التنشیف بعد الوض�وء فإن�ھ ال ی�صح         كل حدیث   ، و )٢(مختلق
أحادی�ث  ، و)٤(أقل الحیض بثالثة أیام وأكثره بعشرة لیس فیھا شيء صحیح، بل كلھ باط�ل      

 .)٥(مدح العزوبة كلھا باطل
  

ال ی�صح ف��ي  ): "ھ�ـ ٢٤١ت (أحادی�ث البط�یخ وف�ضلھ، وفی�ھ ج�زء، ق�ال اإلم�ام أحم�د          )٥
وأحادیث فضائل . )٦(" اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یأكلھفضل البطیخ شيء إال أن رسول

األزھار كحدیث فضل النرجس والورد والمرزنجوش والبنفسج والَباِن وكلھ�ا ك�ذب، وم�ن              
إذا سمعتم صیاح الدیكة فاس�ألوا اهللا  "ذلك أحادیث فضائل الدیك كلھا كذب إال حدیثا واحدا       

 ) ٧(". من فضلھ
  

أك��ذب الن��اس : " ف��ة م��ا ھ��و مح��سوس، ومثالھ��ا ح��دیث   م��ن أس��باب رد الح��دیث مخال إن
فھذه الروای�ة تخ�الف المح�سوس،    ) ٨("الصباغون والصواغون والحس یرد ھذا الحدیث  

إذ ال یستطیع أحد أّن یثب�ت أّن ال�شغالین بھ�ذه الحرف�ة أك�ذب م�ن تل�ك، وأی�ن ك�ذبھم م�ن                        
غی�رھم فع�ن   الكھان، والمنجمین الذین یخلطون مائ�ة خب�ر ك�اذب م�ع ك�ل خب�ر ص�ادق، و        

: َی�ا َرُس�وَل اِهللا ِإنَّ اْلُكھَّ�اَن َك�اُنوا ُیَح�دُِّثوَنَنا ِبال�شَّْيِء َفَنِج�ُدُه َحق�ا َق�الَ                   : قلت: عائشة، قالت 
، )٩(»ِتْلَك اْلَكِلَمُة اْلَحقُّ، َیْخَطُفَھ�ا اْلِجنِّ�يُّ َفَیْق�ِذُفَھا ِف�ي ُأُذِن َوِلیِّ�ِھ، َوَیِزی�ُد ِفیَھ�ا ِماَئ�َة َكْذَب�ةٍ                «

ن��اك أم��ر آخ��ر أن العلم��اء الجھاب��ذه عن��دما فح��صوا األحادی��ث واس��تخرجوا الم��ردود،    وھ
والموضوع اھتموا بالصحیح أیضًا، وھكذا فلیس من الصواب إع�ادة النق�د اآلن، وتق�دیم       
فھمنا على فھمھم، واغفال جھودھم؛ فھذا یخالف األمانة العلمیة، ویعن�ي ن�سیان جھ�ود           

ھودھم الھائلة، وعرض ما یراه المخالف في الھامش من سبقنا، والصواب اإلفادة من ج
ف��ي راوة ) ھ��ـ٣٥٤ت(ق��ال اب��ن حب��ان م��ع االحت��رام للعل��م والح��دیث، وھ��ذا الح��دیث م��ثال 

محمد بن یونس بن موسى أب�و العب�اس الب�صري ال�ذي یق�ال ل�ھ الك�دیمي م�ن              : "الحدیث
ات الح�دیث   أھل بغداد یروي عن روح بن عبادة والخریبي والصقر وكان یضع على الثق            

وضعا ولعلھ قد وضع أكث�ر م�ن أل�ف ح�دیث روى ع�ن أب�ي نع�یم ع�ن األعم�ش ع�ن أب�ي               
صالح عن أبي ھریرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم أك�ذب الن�اس ال�صباغون        

                                                 
 .٢٥١: ، رقم١١٧: المرجع السابق، ص) ١(
 .٢٦٦: ، رقم١١٩: المرجع السابق، ص) ٢(
 .٢٦٨: ، رقم١١٩: المرجع السابق، ص) ٣(
 .٢٧٥: ، رقم١٢٢: المنار المنیف، ص) ٤(
 .٢٨٦: ، رقم١٢٧: المنار المنیف، ص) ٥(
 .٢٩٢: ، رقم١٣٠: المنار المنیف، ص) ٦(
 ..٢٩٤، ٢٩٣: ، رقم١٣٠: لمنیف، صالمنار ا) ٧(
، المنار المنیف في الصحیح والضعیف فقھ عبد الفتاح ٧٥١الجوزیة، شمس الدین ابن القیم ت ) ٨(

  .١٩٩٤، مكتبة المطبوعات اإلسالمیة، بیروت، ٥٢، ص ٦أو ُغدة، ط
كتاب اآلداب، باب تحریم الكھانة وإتیان ). ٢٢٢٨ (-  ١٢٢، ١٧٥٠، ص ٤صحیح مسلم ج ) ٩(

 .الكھان
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ولی�ست  ) ٢(" الح�دیث ل�یس ل�ھ أص�ل     : ")ھـ٥٩٧ت  (، وقال ابن الجوزي   )١("والصواغون
 ح��دیث النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم لتحقی��ق   الق��ضیة ق��ضیة س��ند، وم��تن ولك��ن ص��یانة  

التنمیة للمجتمعات باالفادة من الحدیث النبوي الشریف، لحل المشكالت بواسطة ما بینھ 
 .النبي صلى اهللا علیھ وسلم؛ لتحقیق السعادة والفالح في الدنیا واآلخرة

  .واهللا ولي التوفیق، والحمد هللا رب العالمین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٠٢٣: ، رقم٣١٢، ص٢ج المجروحین البن حبان) ١(
جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن : العلل المتناھیة في األحادیث الواھیة، المؤلف) ٢(

إدارة العلوم األثریة، فیصل : إرشاد الحق األثري، الناشر: ، المحقق)ھـ٥٩٧: المتوفى(محمد الجوزي 
 .٩٩٦: ، رقم١١٤، ص ٢م، ج ١٩٨١/ھـ١٤٠١الثانیة، : ةآباد، باكستان، الطبع
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  الخاتمة
  : لت من خالل ھذه الدراسة الى النتائج اآلتیةلقد توص 

                   إقدام بعض العلماء وبعض طلب�ة العل�م عل�ى اتخ�اذ ال�سرعة والتعج�ل ف�ي الحك�م
على الحدیث بأنھ ضعیف لمجرد أنھ خالف الواق�ع المتغی�ر أو الفرض�یة، ل�ضنھا             
ثابتھ، أو تعجل ب�الرّد بالوض�ع دون تمح�یص للق�رائن، وھ�ذه العجل�ة ت�ؤدي إل�ى             

  .  في الزلل، والخطأالوقوع
     إّن ال���شریعة اإلس���المیة ربانی���ة الم���صدر، ص���الحة لك���ل زم���ان ومك���ان، وھ���ذه

ال��شریعة ال تخ��الف الواق��ع والفط��رة ال��سلیمة، ولك��ن الق��صور مّن��ا ف��ي الفھ��م          
  .والدرایة

      ال ی��رد الح��دیث ال��صحیح لمخالفت��ھ للواق��ع؛ ألن م��ن ش��روط ال��صحة الخل��و م��ن
خالف النص الثابت الواق�ع الثاب�ت، ونح�ن أمرن�ا     الشذوذ، والعلة في المتن؛ فال ی     
  .بإتباع القرآن والسنة ال الواقع

        یعتبر الفھم السقیم للحدیث بأنھ مخالف للواقع س�ببًا ل�رده؛ ألن ھ�ذا الفھ�م بعی�دًا
عن مراعاة الناس�خ، والمن�سوخ والع�ام والخ�اص والمطل�ق المقی�د وغیرھ�ا ف�ي                  

طلحات أص��ول الح��دیث والم��نھج الح�دیث النب��وي ال��شریف وبعی��دًا ع��ن فھ�م م��ص  
الذي سار علیھ الع�الم ف�ي كتاب�ھ، أو م�صطلح الع�الم الخ�اص ب�ھ، أو قائم�ا عل�ى             
مخالف��ة األمان��ة العلمی��ة بَل��ْي أعن��اق الن��صوص ف��ي الفھ��م، أو ك��ان فھ��م الح��دیث  
المخ�الف للواق�ع بمع�زل ع�ن مطالع�ة كت�ب ش�روح الح�دیث، وغریب�ھ وع�ن عل�م            

  .مختلف الحدیث النبوي وعللھ
      ان الحك��م عل��ى ال��سند فق��ط ال یجی��ز رد الح��دیث النب��وي لمخالفت��ھ للواق��ع، ألن��ھ

  .حدیث غیر محكوم على متنھ، وبالتالي ال ننشغل بھ
                    ،ان الحدیث الضعیف یخالف الواقع إذا كان ما أخط�أ فی�ھ ال�ضعیف وھ�و الغال�ب

  .فال داعي لالنشغال بما أخطأ فیھ الضعیف
   ب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم فطبیع��ي أن    ان الح��دیث الموض��وع مك��ذوب عل��ى الن

  .یخالف الواقع فال ننشغل بھ
                 ھناك ضوابط عامة، وأمارات، یعرف بھا ك�ون الح�دیث موض�وعًا م�ن غی�ر أن 

 .ینظر في سنده
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  قائمة المصادر والمراجع
  

، مكتب��ة النھ��ضة الم��صریة،   ٧أم��ین، أحم��د أم��ین فج��ر اإلس��الم، ط    )١
  .م١٩٦٩القاھرة، 

ت ( محم�د ب�ن إس�ماعیل ب�ن إب�راھیم الجعف�ي              البخاري، أبو عبد اهللا    )٢
ص��حیح البخ��اري الج��امع الم��سند ال��صحیح المخت��صر م��ن  ) ھ��ـ٢٥٦

: تحقی��ق. ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم وس��ننھ وأیام��ھ   . أم��ور رس��ول اهللا 
  . ھـ١٤٢٢. دار طوق النجاة، بیروت. محمد زھیر بن ناصر

رح البقاعي، برھان الدین إبراھیم بن عمر، النكت الوفیة بما في ش�         )٣
ماھر یاسین الفحل، مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة : األلفیة، المحقق

وق��د نقل��ھ البق��اعي ع��ن ش��یخھ اب��ن  . م٢٠٠٧/  ھ��ـ ١٤٢٨األول��ى، 
 .حجر، وھو أقدم من وجدتھ، ولم أجده في جمیع كتب ابن حجر

ت (ابن الجوزي، أبي فراج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر )٤
ادیث المدفوعات، تحقیق نور الدین ، الموضوعات من األح)ھـ٥٩٧

  ).١٩٩٧ الریاض، –مكتبة أضواء السلف  (١جیالد، ط" بویا"
ابن الجوزي، أبي فراج عبد الرحمن بن علي ب�ن محم�د ب�ن جعف�ر،              )٥

: ، المحق���ق)ھ���ـ٥٩٧ت (العل���ل المتناھی���ة ف���ي األحادی���ث الواھی���ة،  
، إدارة العل��وم األثری��ة، فی��صل آب��اد  : إرش��اد الح��ق األث��ري، الناش��ر  

 .م١٩٨١/ھـ١٤٠١الثانیة، : باكستان، الطبعة
، توجیھ النظر )ھـ١٣٣٨ت (الجزائري، طاھر بن صالح السمعوني  )٦

عب��د الفت��اح أب��و غ��دة    : إل��ى أص��ول األث��ر، الطبع��ةاألولى، المحق��ق    
 -ھ����ـ  ١٤١٦ حل����ب، –مكتب����ة المطبوع����ات اإلس����المیة   : الناش����ر
 .م١٩٩٥

) ھ��ـ ٤٠٥ت(سابوريالح��اكم، أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن عب��د اهللا النی��   )٧
دار . مصطفي عبد الق�ادر عط�ا     : تحقیق. المستدرك على الصحیحین  

  . م١٩٩٠ ھـ، ١٤١٢. الكتب العلمیة، بیروت
ت . (ابن ِحبَّان، أبو حاتم محمد بن ِحبَّان بن َأحم�د التمیم�ي الب�ستي               )٨

. كت��اب المج��روحین م��ن المح��دثین وال��ضعفاء والمت��روكین )ھ��ـ٣٥٤
  . ھـ١٣٩٦. دار الوعي، حلب. دمحمود إبراھیم زای: تحقیق
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ابن َحَجر، أبو الفضل َأحم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن َأحم�د ب�ن حج�ر              )٩
ربیع .، النكت على كتاب ابن الصالح، تحقیق    )ه٨٥٢ت  (العسقالني  

 -بن ھادي عمیر المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة     
 .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤المدینة المنورة، 

 إب��راھیم أس��تاذ الح��شرات الطبی��ة    ح��سن، دكت��ور م��صطفى   )١٠
ومدیر مركز أبحاث ودراسة الحشرات الناقلة لألمراض ف�ي جامع�ة            
األزھر، الداء والدواء في جناحي ال�ذباب، الھیئ�ة العالمی�ة لإلعج�از             
العلمي في القرآن والسنة، المؤتمر العالمي الثامن لإلعج�از العلم�ي    

) ٨-٥(تى الثامن دولة الكویت، من الخامس وح. في القرآن والسنة
 .ھــ١٤٢٧من شھر ذي القعدة، عام 

اب����ن ال����صالح، أب����و عم����رو عثم����ان ب����ن عب����د ال����رحمن      )١١
، مقدمة ابن الصالح، ومحاسن اإلصطالح  )ھـ٦٤٣ت  (الشھرزوري

دار المع���ارف، . عائ���شة عب���د ال���رحمن بن���ت ال���شاطئ   . د: تحقی���ق
  . م١٩٧٤. القاھرة

، )٩٠٢ت  (السخاوي، أبي عبدالّل�ھ محم�د ب�ن عب�دالرحمن            )١٢
دار الكت�اب   : المقاصد الحسنة في األحادیث الم�شتھرة عل�ى األل�سنة         

 م، دراس���ة ٢٠٠٢ ھ���ـ ١٤٢٢العرب���ي، بی���روت، الطبع���ة الرابع���ة، 
   .محّمد عثمان: وتحقیق

عت��ر، ن��ور ال��دین، م��نھج النق��د ف��ي عل��وم الح��دیث، الطبع��ة    )١٣
 م، ١٩٩٧-ھـ ١٤١٨سوریة، -الثالثة، دار الفكر دمشق

ین، عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ب��ن عب��د  ب��ن ع��راق، ن��ور ال��د )١٤
، تنزی���ھ ال���شریعة المرفوع���ة ع���ن   )ھ���ـ٩٦٣ت (ال���رحمن الكن���اني  

، عب�د الوھ�اب عب�د اللطی��ف    : األخب�ار ال�شنیعة الموض�وعة، تحقی��ق   
  . بیروت–عبد اهللا محمد الصدیق الغماري، دار الكتب العلمیة 

) ھ��ـ٨٥٥ت (العین�ى، محم��ود ب��ن أحم��د الحنف�ى ب��در ال��دین    )١٥
 – ش�رح ص�حیح البخ�اري، دار إحی�اء الت�راث العرب�ي               عمدة القاري 

  . بیروت، بدون تاریخ
، ری�اض الدس�یس للكت�ب       ١فوزي إبراھیم، تدوین السنة، ط     )١٦

  .م١٩٩٤والنشر،، 
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ابن القیم، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر الحنبلي الدم�شقي           )١٧
حققھ وخرج ن�صوصھ وعل�ق علی�ھ عب�د          (الجوزیة،، المنار المنیف    

  ).دار البشائر اإلسالمیة –م، بیروت ١٩٦٤، ٦ غدة، طالفتاح أبو
م����������سلم، أب����������و الح����������سین ُم����������سِلم ب����������ن الحج����������اج   )١٨

محم��د ف��ؤاد عب��د  : تحقی��ق. ص��حیح م��سلم ) ھ��ـ٢٦١ت(النی��سابوري
  . م١٩٥٤. دار إحیاء التراث العربي، القاھرة. الباقي

ابن الملقن، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي المصري           )١٩
دَراك الح�اِفظ ال�ّذھبي عل�ى ُم�ستدَرك أب�ي      ، مختصُر است)ھـ٨٠٤ت  (

َداُر : َعب��د اهللا اللَحی��َدان، الناش��ر : عب��د اِهللا الَح��اكم، تحقی��ق َودراس��ة 
 المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة، الطبع��ة األول��ى،   -الَعاِص��َمة، الری��اض  

 . ھـ١٤١١
)  ھـ٧١١ت(ابن منظور، محمد بن مكرم األفریقي المصري )٢٠

  .م١٩٥٥. ت بیرو–دار صادر . لسان العرب
 عل�ل  -النحاس، إبراھیم الجامع لعلوم اإلمام أحمد بن حنبل         )٢١

 -الحدیث اإلمام، دار الفالح للبحث العلمي وتحقی�ق الت�راث، الفی�وم             
  م ٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠جمھوریة مصر العربیة، الطبعة األولى، 

الن���سیمي، محم���د ن���اظم، الط���ب النب���وي والعل���م والح���دیث،  )٢٢
  .١٩٨٤، ١الشركة المتحدة للتوزیع، ط

)  ھ��ـ٦٧٦ت (الن��ووي، أب��و زكری��ا محی��ي ال��دین ب��ن ش��رف  )٢٣
دار إحیاء الت�راث العرب�ي،   . المنھاج شرح صحیح ُمسِلم بن الحجاج 

  . م١٩٧٢. الطبعة الثانیة. بیروت
 
  
 




