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الذي افتعله المستشرقون وتالميذهم لهدم  هذا هو منهج النقد التأريخي
 اإلسالم

 سم اهلل الرحمن الرحيمب

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن ابتع هداه

 :أما بعد

با اخليل نشرته جريدة الرياا  أالعزيز  فقد اطلعت على مقال للدكتور يوسف بن عبد
فيااه توااول علاى ساول رسااول اهلل  (هاا 5342مان هااصر صاار عاام  52)الصااهر يف يف عادهها 

صلى اهلل عليه وسلم وحط من موصج أهل السول واحلديث يف الوقد واجلار  والتعاديل ورماه لاه 
بالقصاور نقال كلان عان أماد أماي الصارب الناتا  الوحارة عان الساولا وعواوا  ها ا القااال 

 ".موصج الشيخ أمد أمينقد متو  األحاهيث يف "اجلائر 

  :أقول

تأماااال جياااادا هاااا ا العوااااوا  لتاااادريف أ  ا اااادة موااااه الوعاااان يف متااااو  األحاهيااااث : أولا 
الصااحيحل الاان آماان لااا الساالمو  الصاااهلو  وصااححصا الاحااول الوثبااا  ماان أهاال احلااديث 
 والدليل على ه ا الاصم ما حيمله ه ا القال من استخااة بأهل احلديث ومواهثصم يف نقاد

 .األحاهيث والتمييز بي صحيحصا وضعياصا وموضوعصا

مان الواساا  هواا زباراج مااوصج أهال احلاديث يف الوقااد ويف اجلار  والتعاديل كلناام : ثانيااا 
أئمااال  اساااتمدهساااتمد مااان كتاااار اهلل وساااول رساااول اهلل صااالى اهلل علياااه وسااالم الالاااوصج الع ااايم 

 .اهلل عليصم وتوفيقه وتسديده  م عبالرة بلغوا الوصايل يف ال كا  والوعه وكلن من فضل
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 :ا وهو ما يتعلق بالرواة جرحاً وتعديالً ه ا الوصجبعض لال ال هيب يف بيا  

وثقاال  -4وثباات حاااف ا  -5ا ثباات حثاال -5 :فااأعلى العباااراا يف الاارواة القبااولي"
 .وثقل ثقل-3متقنا 

د ا مث حملاااه الصااا -8ولااايه باااه باااأها  -7وال باااأه باااها  -6ثقااال صااادو ا  مث -2 
وهااااايخ حسااااان  -55وهااااايخ وساااااطا  -55وصااااااي احلاااااديثا  -51وجياااااد احلاااااديثا  -9

 (.5/3اليزا  . )ا وحنو كلنيلحوصو  -53وصدو  ز  ها  اهللا  -54احلديثا 

  :وتأمل عباراهتم يف اجلر  وبياهنم لتااوهتا وأهنم على مرات  وموصا لو م: أقول

ومتااق  -3. م بالن رمث متص -4. أو وضاع يضع احلديث -5. هجال ك ار -5
 .على تركه

وفياااه  -9.  وكاهااا  احلاااديث -8وسااانتوا عواااها  -7 بثقااال لااايه -6مث مااا ويف  -2 
 .وسالط -55 وهالن  -51ن را 

 -56. هوضااعاو  -52. وضااعيف جاادا -53ولاايه بشاا ا  -54مث واه مباارةا  -55  
 .وحنو كلن[ ومونر احلديث] -57ضعيف وواه 

 -55 ليه بالقوبا -55ولد ضعفا  -51. عفوفيه ض -59مث يضعفا  -58
 .ليه حبثل

 -58. تنلااام فياااه -57. فياااه مقاااال -52. يعااارة ويونااار -53. لااايه بااا ايف -54
 .سي  احلا  -59. لي
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وحنااو كلاان ماان العباااراا . صاادو  لنوااه مبتاادع -45. اختلااف فيااه -45. ال حيااتج بااه -41
التولاف فياها أو علاى  الن تدل بوضعصا على زطرا  الراوب باألصاللا أو على ضعاها أو على

 (.5/3) "اليزا "ان ر . جواج أ  حيتج به مع لي ما فيه

لاااار  باااي هااا ا الاااوصج الوااا  الاااواعه الااادليق وجايتاااه الوبيلااال وباااي ماااوصج تالميااا  الشااايوا  مااان 
 .الستشرلي وضحاياهم وأهريف جايتصم الشيوانيل من ه ا الوصج العقيم الباطل

-4 ا"دلهالاا"و -5 ا"الرساال" -5 :و  فيصاااا وموصاااأوصاااة األسااانيد الوعاا :اا ثالثاا
 .وهروحصا يف كتبصم ا"العضل"و -2" العلق" و -3" الوقوعو 

و " الشااك" -4و " الونار" -5و " الوضاوع" -5نقد التاو  وأصاوافصاا وموصاا  :اا رابع
 .والنت اإلسواهالقلور يف " -7و "  الضورر" -6و" الضعيف" -2و " الدرج"  -3

هناام ي يصتمااوا وي زه ماان البصاات واإلفاان لااول أصااحار الااوصج التااأر ه يف أهاال احلااديث ألااي
يقوموا بوقد التاو  وأ  نقادهم حمصاور يف األساانيد وهوهاوا مباوصثصم الباطال كثا ا وكثا ا علاى 

 .أهل احلديث وأئمتصم العبالرة الوثبا 

 .ةألئمل احلديث مؤلااا يف خدمل السول يف جماالا عديد: ساا خام

 يى الساتخرجاا علاى الصاحيحسامؤلااا يف صحيح احلديث ومؤلاااا تم: فموصا
 .وهه كث ة

مؤلااا تضم الصحيح واحلسن والضعيف الوثا  والان تسامى بنتا  الساون  :وموصا
 .ومؤلااا يف الوضوعاا

ماا هاو خااا  :وموصاا اماا هاو خااا بالثقااا :فموصاا االرجااليف ومؤلااا  :اا دسسا
 .ما هو خاا بالوضاعي  :مما مجع بي الووعي وموصا :بالضعاا  وموصا
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الع يمااال الااان لاااام لاااا عباااالرة أهااال احلاااديث واساااتااه موصاااا أهااال الاواااو   ههااا ه اجلصاااو 
األخااااارف مااااان فقصاااااا  وماسااااارين وماااااؤرخي ولغاااااويي وجااااا هم يرياااااد أ  يومساااااصا أو يصااااادمصا 

 .الستشرلو  وأتباعصم وما كلن موصم زال حرر على اإلسالم

 

يأيت الشيخ الدكتور أمد أمي علاى رأه : "لال ه ا النات  يف طليعل مقاله  :اا سابع
 ".السلف العاصرين

أماااد أماااي التحامااال علاااى الساااول وعلاااى ماااوصج  ز  مااان لاااال مااان أهااال الساااول السااالايي: ألاااول
 .ديث يف رفع رايل السول ومايتصاالسلف من أهل احل

ايال الساول كأساالفصم ومايتصاا والا ر عوصاا مثال وال ب نعرفه عن السلف العاصرين هاو رفاع ر 
الاارجا  عاياااه  واباان باااج واأللباااا وأمثااا م وأمااد حممااد هاااكر وعبااد زبااراهيمالشاايخ حممااد باان 

 .الرجا  مزة وأمثا م عبدو وأبو السمح 

اخللاف ااااربي للسالف كواه حساي  من رؤؤه أهل الضاللأمد أمي  ز الواج  أ  يقال 
د صدله وأمثا م مان حمااريب الساول والساتخاي حبملال لوائصاا بال ز  طاه حساي وأيب ريل وحمم

لين ر القرآ  والتوراة واإلجنيل تلن النت  الع يمال الساماويل صديق ميم ألمد أمي وهو 
باااه  وزهااااهته" ظصااار اإلساااالم"لنتاااار  ا ان ااار مقدمااال طاااه حسااايالااان أنز اااا اهلل  دايااال البشااار

 .ومبؤلاه أمد أمي

 :ا لال فيه(يف هعر اجلاهله)ألوال طه حسي اإلحلاهيل ما لاله يف كتابه  منف

للتوراة أ  حتدثوا عن زبراهيم وزمساعيلا وللقرآ  أ  حيدثوا عوصما أيضاا ولنان وروه ها ين "  
االمساي يف التاوراة والقارآ  ال يناااه إلثبااا وجوهااا التاار ها فضااال عان زثبااا ها ه القصاال 

باان زبااراهيم زة مناال ونشااأة العاارر السااتعربلا وحناان مضااورو  أ  اة زمساعياال الاان حتاادثوا لثاار 
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نااارف يف هااا ه القصااال نوعاااا مااان احليلااال يف زثبااااا الصااالل باااي اليصاااوه والعااارر مااان جصااالا وباااي 
 ".اإلسالم واليصوها والقرآ  والتوراة من جصل أخرف

وال مساتقيمل لايه فيصاا ل الوصضل واضحل بيز  سب(: "مستقبل الثقافل يف مصر)ولال يف كتابه 
عوج وال التوا ا وهه أ  نس  س ة األوروبيي ونسلن طريقصم لونو   م أنداهاً ولوناو   ام 
هااركا  يف احلضااارة خ هااا وهاارها حلوهااا ومرهااا ومااا حياا  موصااا ومااا ينااره ومااا حيمااد موصااا ومااا 

 ".يعار

 يف حمارباال اإلسااالم فمااد  هاا ا اللحااد ألمااد أمااي لااه هالالا وهالالا علااى التقااا  الاارجلي
 .والتمره عليه

هاا ه العصااابل بااأهنم ناااهوا بتدهااي مااوصج و بااا اخلياال أمااد أمااي أيصااف يوسااف  :اا ثامناا
من االعتماه النله على موصج اجلر  وتعديل الرواة وال ب بدال آخر للحنم على األحاهيث 

 .اه زة موصج آخرتتخوو  البار أمام أب حماولل لدميل أوصد اادث

ز  موصج أهل احلديث يف الوقد واجلر  والتعديل مستمد من النتار والساول وهاو ماوصج ألول 
ع اااايم مااااى اهلل بااااه السااااول ماااان أ   الوصااااا هااااه  ماااان افاااا ا  الوضاااااعي والتصمااااي وأخوااااا  
الخوئي من الضعاا  علاى اخاتالة أصاوافصم ووهام الاوااي حاا الثقااا الصااهلي فتحقاق 

زناا حنان نزلواا الا وكر وزناا لاه : )م الع يمال لاول اهلل تبااريف وتعااةبإعمال أهل احلديث وجصاوهه
لال اهلل مشيدا ا القرآ  وحه ا كما أ   فال كر يتواول القرآ  والسول أل  السول وحه( حلاف و 

( وماااا يوواااقهل عااان ا اااوف ز  هاااو زال وحاااه يهلاااوحى)مبنانااال رساااوله حمماااد صااالى اهلل علياااه وسااالم 
 . حبا صا كما وعد حبا  القرآ فالسول وحه من اهلل وعد اهلل

 اباه ولقد لال اإلمام ابن حبا  رمه اهلل مهلشيدا بقيمل اإلسواه وطل  احلاديث لاه واهتماامصم 
ولو ي ينن اإلسواه وطل  ه ه الوائال له ل صر يف ه ه األمل من تبديل الدين ما ظصار يف "

ن التباديل ماا حا ات ها ه سائر األمما وكايف أنه ي ينن أمل لويب لط حا ت عليه الدين عا
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األملا حا ال يتصياأ أ  يازاه يف ساول مان ساون رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم أل،اف وال واوا  
كماااا ال يتصياااأ جيااااهة مثلاااه يف القااارآ ا فحا ااات هااا ه الوائاااال الساااون علاااى السااالميا وكثااارا 

 ".عوايتصم بأمر الدينا ولوالهم لقال من ها  مبا ها 

أماد أمااي هاا ا حوااا ماان أهال احلااديث األموااا  الشاارفا  وحوااا  كااالم أيصاا الرجاال لقااد تضاامن  
مان ماوصثصم الع ايم يف حاا  الساول الغارا  ومايتصاا مان هه األفااكي وحمااوالا البولااي يف 
الولات الا ب يوااهب فياه مباوصج باطال أسساه أعادا  اإلساالم الستشارلو  ورفاع رايتاه تالميا هم 

 .5ا  . مثل طه حسي وأيب ريل وأمد أمي

هم هادم الساول الوبويال الصاحيحل الثابتال تالميا و زمنا يصدة مان ورا ه الستشارلو   ه ا الباطل
ثبوا اجلباال ولعلصام يقصادو  مان ورائاه زثبااا األحاهياث الوضاوعل الاا اة علاى اهلل ورساوله 

 .صلى اهلل عليه وسلم

لشايخ الادكتور أماد تقاوم موصثيال ا: " لال الناتا  مشايداً لا ا الاوصج ا ادام :اا تاسع
أماااي يف هعوتاااه زة تبااال الاااوصج التاااار ه لتقيااايم متاااو  األحاهياااث علاااى عااادة خواااوااا فصاااو 

فصااال :فثااار اإلساااالم)يعااا ةا بااااهد كب باااددا بااادور احلاااديث يف اإلساااالم بقولاااه يف كتاباااه 
للحديث ليمل ك ف يف الادين تلاه مرتبال القارآ ا فنثا  مان آيااا القارآ  جاا ا (:" احلديث

 "ل أو مولقل أو عاملا فثا  لول رسول اهللا أو عمله فبّيوصا أو ليدها أو خصصصاجممل

لو كا  أمد أمي صاهلا يف ه ا القول مؤموا لا ه الوزلال للساول لاا تاابع أعادا  : ألول
اهلل وأعاادا  رسااوله وسااوته يف هاا ا الااوصج الباطاال الاا ب هااو أخبااث منايااد أعاادا  اهلل وأعاادا  

 .اإلسالم 

أمد أمي وأمثاله الاوصج اإلساالمه الصاحيح الا ب ماى اهلل باه هيواه وكهباوا  لقد تريف
ومن يشالق الرساول : ) يركضو  ورا  أعدا  اهلل وأعدا  اإلسالم فيصد  عليصم لول اهلل تعاة
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مااان بعاااد ماااا تباااي لاااه ا ااادف ويتباااع جااا  سااابيل الاااؤموي نولاااه ماااا تاااوة ونصاااله جصاااوم وساااا ا 
 (.مص اً 

وبعااد كلاانا يوتقاال زة النااالم عاان ظااروة :  "عاان أمااد أمااي لناتاا لااال ا :شااراعال
ي يادو  احلاديث يف :" تدوين احلديث مقارنل ب اروة تادوين القارآ ا ليقاول يف نااه الاصال

عصااد الواايب صاالى اهلل عليااه وساالم كمااا ههلوو  القاارآ ا فإنااا ناارف أ  رسااول اهلل ا اا  كتباال للااوحه 
. وه ي يتخ  كتبل ينتبو  عوه ما يووق به من ج  القرآ ينتبو  آياا القرآ  عود نزو اا ولن

 ".بل وجدنا أحاهيث توصى عن تدوين األحاهيث

ز  هااااا ا الناااااالم لااااان أهاااااد الناااااالم بوالناااااا وا ااااادة مواااااه التشااااانين يف  -5: ألاااااول
األحاهياااث الوبويااال الصاااحيحل الدونااال يف هواويااان الساااول الع يمااال مثااال الصاااحيحي للبخاااارب 

وتصاديقا لوجبصااا ويف   ا حوتااهمبا علماؤهااا الوابال  باالقبول عمااالً صمااا األمال و  ين تلقتلاومسالم ال
 .كت  السول األخرف الن  ا موزلتصا يف اإلسالم وعود السلمي

 مما يدفع ه ا ا را  أ  الصاحابل النارام حا اوا ساول رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم يف – 5
هلل احلمااد وكلاان لااا مااوحصم اهلل ماان لااوة ع موصااا هااه  و صاادورهم كمااا حا ااوا القاارآ  فلاام يضاا

احلا  مع حرصصم على  العمل بسول نبيصما وزكا كا  مثل اإلمام أمد حياا  سابعمائل ألاف 
زهنااام ي  حاااديث وأثااار بأساااانيدها ويقارباااه البخاااارب وجااا ه فنياااف ي ااان بأصاااحار رساااول اهلل

د واهلل حا اااوا ساااول ز  هااا ا القاااول  اااو اإلفااان والضاااالل الباااي لقااا حيا اااوا الساااول بااال ضااايعوها
 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما حا وا القرآ 

مان ها ه الالجمال  لاه فص ا أبو هريرة لد الجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سوواا ال هادة
زال حااا  سااول رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم فحااا  عاان رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم 

ث وكاا  العارر ميتااجو  يف جااهليتصم بقاوة احلاف ال حاا أكثر من مخسل آالة وستمائل حدي
أ  الرجل ليسمع القصيدة الوويلل من الشعر فيحا صا مان مسااع مارة واحادة فنياف لام بعاد 
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أصابحت هواعاه احلاا  لقاد أ  َمن  اهلل عليصم باإلسالم القائم على نصاوا النتاار والساول 
 .م يف الدنيا واخآخرةأهد وأهد حلا  نصوا هيوصم ال ب تتولف عليه سعاههت

مع أ  أبا هريارة كاا  هاديد العوايال حباا  ساول رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم فقاد  و 
ما كا  من أصحار رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم أحاد أكثار حاديثا مال زال " كا  يقول 

رواه البخاااارب يف كتاااار العلااام " مااا كاااا  مااان عباااد اهلل بااان عمااارو فإناااه كاااا  ينتااا  وال أكتااا 
 (.5/539)وأمد (. 4835)وال م ب ( 554)ديث ح

كواات أكتاا  كاال هااه  أمسعااه ماان رسااول اهلل : " وهاا ا عبااد اهلل باان عماارو باان العاااا يقااول
تنتا  ورساول اهلل صالى : صلى اهلل عليه وسلما أريد حا ه ا فوصتل لريش عن كلنا ولاالوا

ساول اهلل صالى اهلل اهلل عليه وسلم يقول يف الغضا  والرضااف فأمسانتا حاا ككارا كلان لر 
رواه اإلماام أمااد " أكتاا ا فوالا ب ناساه بياادها ماا خارج موااه زال حاق : " علياه وسالمف فقاال

وهااو حااديث صااحيح أخرجااه عااده ماان األئماال يف مصااوافتصم مااوصم أبااو ( 5/565)يف مسااوده 
وجاااا  هااااؤال  ( 5/552)والاااادارمه يف مسااااوده ( 5/561)واحلاااااكم  ( 4636)هاوه حااااديث 

 .األئمل

ده كبا  مان الصاحابل يعادو  مان حاااة الساول ماوصم ابان عبااه وجاابر بان عباد اهلل وهوايف عا
 .وال ا  بن عاجر وأبو سعيد وجابر بن مسرة وعائشل وج هم رضه اهلل عوصم أمجعي

باإلضااافل زة حااا  الصااحابل الناارام للسااول الوصاارة فااإ  هوااايف ماان كااا  ينتاا   – 4
مث يف عصااد التااابعي  ساالااً  جاا  ماان ككرناااهمساالم يف عصااد رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه و  السااول

فمن بعدهم وه ا هه  يؤمن به من حي م السول وحي م أصحار حممد والتابعي  م بإحساا  
ر،يَن َواأَلََنَصاار، َوال ا ،يَن اتا بَاعهلاوههلَم ب،إ،َحَساا   : )ال ين لال اهلل فايصم اَن اَلمهلَصااج، َوالس ااب،قهلوَ  اأَلَو لهلاوَ  م،

ااهَ  َََاار،ب حَتَتَاَصااا اأَلَنَاَصااارهل َخال،ااد،يَن ف،يَصااا أَبَااًدا َكل،ااَن  َرض، الل ااههل َعااواَصهلَم َوَرضهلااوا َعَوااههل َوأََعااد  َ هلااَم َجو اااا  
فنيف يثل اهلل عليصم ويرضى عاوصم وهام بالصاورة الان يصاورهم لاا أعادا  اهلل ( اَلَاَوجهل اَلَع ،يمهل 
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ساااول نباااايصم البيوااال نماااالا القااارآ  والخصصاااال  مااان الستشااارلي وأتبااااعصم بااااأهنم لاااد ضااايعوا 
 .لعموماته والقيدة لولقاته

واألحاهيث الن يستدل لاا الشايخ أماي علاى الوصاه : " لال النات  :عشر الحادي
عن تادوين احلاديثا أحاهياث صاحا ا وهاه ماع وجاوه ماا يعارضاصاا زال أنواا جناد أهناا أصار  

 .يف تبويصا للوصه

يث أيب ساااعيد اخلااادرب يف مسااالم أ  الوااايب صااالى اهلل علياااه وسااالم مااان تلااان األحاهياااثا حاااد
ا وحاااديث أيب ساااعيد اخلااادرب "ال تنتباااوا عااالا ومااان كتااا  عااال جااا  القااارآ  فليمحاااه:" لاااال
 ".استأكن ا الويب صلى اهلل عليه وسلم أ  ننت  ما مسعوا فلم يأك  لوا:" أيضاً 

ى موصح الستشرلي وأتبااعصم وعلا نعم ه ا احلديث صحيح على موصج أهل احلديث : ألول
و لااايه بصاااحيح وأنااات حتتااااه لااا ا الاااوصج الباطااال الااا ب يقتضاااه عااادم صاااحل هااا ا احلاااديث 

 .مئاا األحاهيث من أمثاله

 .هوايف أحاهيث تدل على نسخ ه ا احلديث وحنوهمث 

موصا أمره صلى اهلل عليه وسلم بالنتابل أليب هااه وهاو يف صاحيح البخاارب وها ا األمار كاا   
 .ام الاتحيف ع

روب يف عاده مان الصاااهر عان عبااد ( لياادوا العلام بالنتااار)وموصاا لولاه صاالى اهلل علياه وسالم 
 .اهلل بن عباه وأنه بن مالن وعبد اهلل بن عمرو بن العاا وهو صحيح مبثموع طرله

كواات أكتاا  كاال هااه  : "وموصااا حااديث عبااد اهلل باان عماارو باان العاااا رضااه اهلل عوااه لااال 
:  صاالى اهلل عليااه وساالما أريااد حا ااه ا فوصتاال لااريش عاان كلاانا ولااالواأمسعااه ماان رسااول اهلل

تنتاا  ورسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم يقااول يف الغضاا  والرضاااف فأمساانتا حااا ككاارا 
أكت ا فوال ب ناسه بيدها ما خرج موه زال : " كلن لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمف فقال
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اهياث أخار عان علاه رضاه اهلل عواه ومجاعال مان أحمث هواايف  اولد أسلاوا ها ا احلاديث" حق 
ماا  " حاديث أيب هريارة  تقادمسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم و الصحابل كانوا ينتبو  حديث ر 

كا  من أصحار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحد أكثر حديثا مل زال ماا كاا  مان عباد 
 .رواه البخارب وج ه" اهلل بن عمرو فإنه كا  ينت  وال أكت 

وكلصااا تاادل علااى نسااخ حااديث أيب سااعيد وحنااوه وهاا ا أماار مقاارر عوااد علمااا  اإلسااالم ثاباات 
عواادهم مثاال ثبااوا الشاامه ووضااوحصا ال عوااد الستشاارلي النائاادين لوسااالم وللسااول الوبوياال 

 .وأتباعصم البصورين بباطلصم وكيدهم

عليااه وأل  احلااديث ي ياادو  يف عصااد الواايب صاالى اهلل : "لااال الناتاا  :عشاار الثاااني
ا وهااو يعاال وضااع (الوضااع)وساالما فلقااد أهف كلاان زة نشااو  مااا يعاارة يف مصاااهرنا ب اااهرة 

رواهتاا ونسبتصا زة رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالما ألسابار وهواع ( عودياا)أحاهيث من 
فباإلضاااافل زة األسااابار األوليااال كعااادم تااادوين احلاااديث يف كتاااار خااااا يف العصاااور . خمتلاااال

الاارواة باالعتماااه علااى الاا اكرةا وصااعوبل حصاار كاال مااا لالااه الرسااولا أو فعلااه  األوةا واكتاااا 
 ".خالل ثالث وعشرين سول من بد  الوحه زة حي وفاته

كاالم باطال يارهه ماا " وأل  احلديث ي يدو  يف عصاد الوايب صالى اهلل علياه وسالم"لوله : ألول
ى اهلل علياه وسالم يف حياتاه ها ا أسلاواه من األهلل أ  الصاحابل كاانوا ينتباو  ساول نبايصم صال

باإلضافل زة حا صم لسول نبيصم لعرفتصم بقيمتصا وأايتصا ومنانتصا ولاا ماوحصم اهلل مان لاوة 
احلا  ولوة ال اكرة كما هو معلوم عود السلمي ال ين عرفاوا منانال الصاحابل وهادة عواايتصم 

 .بالسول الوبويل ال كما يصورهم الستشرلو  وتالمي هم

اخلصاااااوماا السياسااااايلا واخلالفااااااا "هواااااايف أيضاااااا : " لاااااال الناتااااا :عشااااار الااااا الث
النالميل والاقصيلا ومتابعل بعض من يتسمو  بسمل العلم  وف لألمرا  واخللاا ا يضعو   م 

 ."ما يعثبصما رجبل يف ما يف أيديصما وتساهل بعضصم يف بار الاضائل وال جي  وال هي 
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أ عوصااا تشاارلو  هاا ه اخلالفاااا السياساايل والنالمياال ومااا نشااماان أب الصاااهر عاارة الس: ألااول
كلي بديوصم ا لقد عرفصا اادثو  حاق العرفال وتصادوا ألحاهياث أمن أحاهيث الن ابي والت

وهونااوا كاال تلاان األحاهيااث الن وباال  اً وال فاااك اً الناا ابي حااديثا حااديثا فلاام ي كااوا موصااا هاااك
أمساااائصم وأعيااااهنم لبااال أو يولاااد الستشااارلو  وتالميااا هم ونسااابوها لااان اف وهاااا واحاااداً واحاااداً ب

 .بقرو  مث ما هو اجلديد ال ب جا  به الستشرلو 

اجلدياااد أهنااام جااااؤوا مباااوصج لتنااا ي  األحاهياااث الصاااحيحل فأولئااان كااا ابو  علاااى رساااول اهلل 
صاالى اهلل عليااه وساالم وهااؤال  يهلناا وبو  بأحاهيااث رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم فااال هاان 

 .أهد على اإلسالم من أولئن الن ابي ال ين ين بو  جبصل وبدو  تأصيل أهنم

وي صاار أ  الوضااع باادأ يف عصااد الواايب صاالى اهلل عليااه : " لااال الناتاا  :عشاار الراباا 
مان كا ر علاه :" وسلما كلن أ  مما يغل  على ال نا كماا يقاول الشايخ أمايا أ  حاديث

 " .وور فيصا على الرسول صلى اهلل عليه وسلما ليل حلاهثل جهل "متعمدا فليتبوأ مقعده من الوار

هع ال واااو  الباطلااال وهااااا األهلااال اجلليااال الواضاااحل علاااى أ  الوضاااع بااادأ يف حيااااة   -5: ألااول
 .الويب صلى اهلل عليه وسلم وهيصاا لنم هيصاا

مااان كااا ر علاااه متعماااداً فليتباااوأ "ال هااان عواااد أهااال احلاااديث والساااول أ  هااا ا احلاااديث  – 5
لنوااه  اي بااع لماال الصااحل باال هااو متااواتر عوااد أهاال احلااديث وعلااى مااوصثصم "مقعااده ماان الوااار

على موصج الستشرلي وجووههم هو ج  صحيح فاال يصاح اساتدال م باه علاى وجاوه الوضاع 
يف حياااة الواايب صاالى اهلل عليااه وساالما فااإ  أصااروا علااى هاا ه الاادعوف الباطلاال فوسااأ م بيوااوا لوااا 

ل اهلل صالى اهلل علياه وسالم يف حياتاه وبيواوا لواا مان هام ه ه األحاهيث الن اف يت على رساو 
وهاااال هااااه موجااااوهة يف  فالاااا ين اف وهااااا بأمسااااائصم وأعياااااهنم وكاااام بلاااا  عااااده هاااا ه األحاهيااااث

 !!فالن تريدو  تشويصصا ا من هواوين السولاالصحيحي وج  
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هنااا ا يف ( الوضااع)زكا كاناات حااال :والساااؤال هااو: " لااال الناتاا  :عشاار الخااام 
 ويب صلى اهلل عليه وسلم ا فنيف ستنو  حال الوضع بعد وفاتهفحياة ال

بعد وفاة الويب صلى اهلل عليه وسلما كا  الن ر : "جيي  الشيخ أمي عن ه ا السؤال بقوله
لاا فتحات الاتاو  وهخال يف اإلساالم مان " كلن أنه ". عليه أسصلا وحتقيق اخل  عوه أصع 

رسه ورومه وبربرب ومصرب وسوربا وكا  من هؤال  ال حيصى كثرة من األمم الاتوحل من فا
م حوااااجَرهما كثااار الوضاااع كثااارة مزعثااالا وساااال الاااواهب حاااا طااام علاااى  مااان ي يتثااااوج زميااااهنهل

 ".القرف

الناتاا  يسااأل وهاايخه جيياا ا السااائل يصااول بوجااوه الوضااع يف حياااة الرسااول الناار  : ألااول
 .وأهد وهيخه جيي  بتصويل أهد وبعد وفاته صلى اهلل عليه وسلم

ويرف أ  حتقيق اخل  عن الويب صلى اهلل علياه وسالم أصاع ا يعال أ  أهال احلاديث ونقااههم 
يواجصاااااو  صاااااعوباا هاااااديدة يف ثيياااااز األحاهياااااث الثابتااااال عواااااه صااااالى اهلل علياااااه وسااااالم عااااان 

 .األحاهيث الن وبل عليه أل  الوضع استاحل حا سال واهب الن ر وطم القرف

ثرة الاتوحاا وهخول األمم الن ككر يف اإلساالم فمان ها ه ومن أسبار استاحال الن ر ك
احليثياا ال يسصل على اادثي بيا  ه ه األكاكيا  ا ائلال وال معرفال النا ابي لنثارهتم الان 

 .ال حتصى

ولو وجد أمد أماي وزخواناه وأئماتصم مان الستشارلي ووجاد ماوصثصم يف كلان الزماا  لساصل 
 .وأهلصا من النثرة الن ال حدوه  ا  بيا  ه ه األحاهيث مصما بلغت

أمااا أهاال احلااديث والسااول فصاام ومااوصثصم أعثااز ماان أ  يقومااوا بواجاا  البيااا  والتمييااز بااي  
الصاحيح الثاباات عاان رسااول اهلل صالى اهلل عليااه وساالم وبااي تلان األحاهيااث الن وباال الاان ال 
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من أ  يبيووا لوا ها ه  وموصثصم الباطل الااهل أعثز هم وجصل هؤال  الضالو  أهنم. حتصى
 .األحاهيث الن وبل وال بعض بعض بعضصا وه ا والعصم

بل سي هبو  بل لاد كهباوا زة الوعان والتنا ي  لألحاهياث الصاحيحل الثابتال ثباوا اجلباالا 
وكهبوا يقلدو  ابان أيب احلدياد الا ب ال نالال لاه وال مجال يف خدمال احلاديث فيوقولاو  كالماها 

عاااد الوااااه عااان أهااال الساااول واحلاااديث ومااان أجصااال الوااااه جبصاااوه أهااال وابااان أيب احلدياااد مااان أب
احلديث يف خدمل السول الوبويال والا ر عوصاا وأهنام لاد أفواوا حيااهتم وبا لوا كال زمنانيااهتم يف 

 .ه ا اليدا 

وهاااكم أيصااا البولااو  بعااض جصااوه أئماال احلااديث الوقاااه الواابال  األككيااا  الغيااورين علااى سااول 
 .ليه وسلمرسول اهلل صلى اهلل ع

للت يف كتايب حثل خ  اخآحاه يف العقائد واألعمال رها على لول أحد أتباع الستشرلي أال 
ولااال مجيااع اااادثي ز  الوضااوع كثاا  وثيياازه عساا  ويف بعااض األحااوال " وهااو حممااد صاادله 

 . "ه يف النلمل الرابعليستحيل راجع ما ككرنا

ث أ  يقولااوا هاا ا الباطاال فااإ  والعصاام وتااار صم حاهااا أهاال احلاادي: فقلاات أنااا ربيااع واجلااوار 
يناا ر هاا ه الاادعوف العريضاال الاان ي يساامع مبثلصاااا فقااد مياازوا الصااحيح ماان جاا ها وألاااوا يف 
السااول الصااحا  واحلسااا ا يف كتاا  يعرفصااا العلمااا  وطااالر العلاام باال العااوام ماان أهاال السااول 

النتاا  الشااصورة التداولاال يف  ا تلاانوج هااا وأهاال الباادع أال وهااه الصااحيحا  والسااون األربااع
ن خلل فقد بيوه مؤلاوها أو باله السلمي هرلصا وجرلا ومشا ا وجوولاا وما كا  يف السون م

" صااحيح"اباان خزمياال و" صااحيح"ويلحااق لااا كتاا  السااتخرجاا علااى الصااحيحي وا  جا هم
النتاا  ماان للضاايا  القدسااها ولااد نزهاات هاا ه " الختااارة"احلاااكم و" مسااتدريف"اباان حبااا  و

 :الوضوعاا ألمور

 .موصا لوة حا  مؤلايصا وسعل اطالعصم 
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 .وموصا ورعصم وهدة ح رهم من الن ر على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وموصا اللناا القويل الن موحصم اهلل زياها الان مييازو  لاا باي ماا يصاح نسابته زة رساول اهلل 
 .اا أخرف موحصم اهلل زياهاصلى اهلل عليه وسلم وما ال يصحا زة ميز 

للحاااااف  أيب عبااااد اهلل " األباطياااال"وأمااااا الوضااااوعااا فقااااد ألااااف أهاااال احلااااديث فيصااااا كتباااااً كااااا
" الوضااوعاا"اجلورلااااا ضااموه أحاهيااث موضااوعل وموناارة وز  ككاار فيااه بعااض الصااحا ا و

" وعااالوضا"البن طاهر القدسها و" معرفل الت كرة يف األحاهيث الوضوعل"البن اجلوجبا و
تواااازيه الشاااريعل الرفوعااال عااان األخباااار الشاااويعل "للسااايوطها و" الآللااا  الصاااووعل"للصااااجااا و

تاااا كرة "للشااااوكااا و" الاوائااااد انموعاااال يف األحاهيااااث الوضااااوعل"الباااان عاااارا ا و" الوضااااوعل
للعالمل مال عله القاردا " الصووع يف معرفل احلديث الوضوع"للاتل ا ودبا و" الوضوعاا

امد بن حممد احلسيل الورابلسها " النشف اإل ه عن هديد الضعف والوضوع والواهه"و
 .للسويدبا وج ها من الؤلااا يف الوضوعاا" الوضوعاا يف اإلحيا "و

والتقاادمو  وز  ي يؤلاااوا النتاا  يف الوضااوعاا فااإهنم ينثاار بياااهنم  ااا يف كتاا  العلاال وكتاا  
باان عاادبا وكتاا  التااواريخا والنتاا  يف الضااعاا ا ونصااوا ال" الناماال"كتااار : الرجااالا مثاال

 ".األربعي الوهعانيل"و" العقل"على وضع نسخ معروفل مثل كتار 

مااان البياااا  لألحاهياااث  -رمصااام اهلل-ولاااد أكثااار العلماااا  : "...-رماااه اهلل  -لاااال الشاااوكاا 
ياه وسالم انتحاال الوضوعل وهتنوا أستار الن ابيا وناوا عن حاديث رساول اهلل صالى اهلل عل

 .البولي وحتريف الغالي واف ا  الا ين وجور الزورين

جعلاوا مصاوااهتم خمتصال بالرجاال النا ابي والضاعاا ا وماا : لساما  لسام -رمصم اهلل-وهم 
هو أعام مان كلانا وبيواوا يف تارامجصم ماا رووه مان موضاوعا أو ضاعيفا كمصاوف ابان حباا  

ألجهب يف الضاااااعاا ا وأفاااااراه الااااادارلولا وتااااااريخ اخلويااااا ا ا والعقيلاااااها وا(يعااااال اناااااروحي)
 .واحلاكما وكامل ابن عدبا وميزا  ال هيب
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ابن اجلاوجبا والصاغااا " موضوعاا"جعلوا مصوااهتم خمتصل باألحاهيث الوضوعل كا: ولسم
السااخاوبا " مقاصااد"صاااح  القاااموها و" خمتصاار انااد"واجلورلااااا والقاازويلا وماان كلاان 

َيبعا و" لويا  مان اخلبياثثييز ا"و للسايوطها " الا يل علاى موضاوعاا ابان اجلاوجب"البان الاد 
للعرالااااااااها "  ااااااااريج اإلحيااااااااا "لااااااااها و" الآللاااااااا  الصاااااااووعل"لااااااااها و"الااااااااوجيز"وكااااااا لن كتااااااااار 

 .البن طاهر الاتل"الت كرة"و

وهااااا أنااااا مبعوناااال اهلل وتيساااا ه أمجااااع يف هاااا ا النتااااار مجيااااع مااااا تضااااموته هاااا ه الصااااوااا ماااان 
 " .هيث الوضوعل األحا

الباان أيب " العلاال"ألماادا و" العلاال"الباان الااديلا و" العلاال"و اام مؤلااااا يف العلاال كااا: ألااول
كالتخرجياا لنت  الاقه وكت  التاس  للعراله وابن -للدارلولا ومؤلااا " العلل"حامتا و

ا "وضااااوعلسلساااالل األحاهيااااث الضااااعيال وال"حثاااار واباااان كثاااا  والزيلعااااه والعالماااال األلباااااا يف 
 .ثيز الصحيح من الضعيف من الوضوع -وج هم

فصل تارف أ  فحاول أهال احلاديث لاد ميازوا الصاحيح مان جا ه مان الوضاوع والضاعيف والعال 
 !. بأنواعها أم تراه عسر عليصم كما عسر على اجلصال التوالي على اإلسالما وأهله وعلومهف

ماااد أماااي الستشااارا  ظااااهرة أ: ويستشاااصد الشااايخ: " لاااال الناتااا : عشااار دسالساااا
ااَ  ليهلضاارر عوقااه( عباادالنر  باان أيب العوجااا )بقصاال ( الوضااع) : الوضاااع الاا ب لااال حااي أهلخ،
و اا ا حتاارج الساالف ماان الرواياال ". لقااد وضااعت فااينم أربعاال آالة حااديث أَحااروم فيصااا وأهلحلاال"

يف  وماان ألااوف هااواهد هاا ا التحاارج مااا جااا  عاان اباان عباااها كمااا جااا . بعااد أ  هاااع الوضااع
زناا كواا حنادث عان رساول اهلل زك ي ينان يهلنا ر علياها فلماا ركا  :" صحيح مسلما أنه لاال

 ".الواه الصع  وال لول تركوا احلديث عوه

وجا  علول الزنديق عبدالنر  بن أيب اليهلصول النات  مبا لاله هيخه ال ب استغل   -5: ألول
 .ا اجلبالل جف به ويصول به على األحاهيث الصحيحل الثابتل ثبو 



 16 

ال يشاان أهاال السااول واحلااديث أ  هوااايف كاا ابي افاا وا علااى رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه  – 5
وجااا ا لناان هاال علناا ابي كلناام الزنااديق اباان أيب الوساالم أحاهيااث كثاا ة وماان أباارج هااؤال  ا

بلغت أحاهيثه ه ا النم النبا  ويف احلاالل واحلاراما لقاد نا  ابان عادب علاى أ  أحاهيثاه ال 
 .لى عشرة أحاهيثتزيد ع

 .وهل انولت ه ه األحاهيث على أئمل اجلر  والتعديل والوقد كال – 4

 فواجلوار كيف يصد  أمد أمي وأمثاله ه ا الزنديق األفايف

واجلااااوار ماااارة أخاااارف ل جااااف باااا لن ويصااااول علااااى سااااول رسااااول اهلل صاااالى اهلل عليااااه وساااالم  
وع الغاا ة علااى سااول رسااول اهلل ويشاانن يف صااحتصا ال جاا ة موااه علااى السااولا وهاال يتصااور ولاا

من الستشرلي وجووههم انودين حلرر السول وزسقاط أسانيدها القائمل على الثقاا األمواا  
احلااااة وحتقاا  أئماال الوقااد ومااوصثصم واإلهاااهة مبااوصج الستشاارلي الاا ب مااا وضااع زال حلاارر 

 .اإلسالم ونيب اإلسالم وسوته الغرا 

هياث النا ابي فماا تركاوا قااه احلاديث األفا اك لاد تصادوا ألحاونقول   ا الرجل رويديف فاإ  ن
زال بيوااوه وكشاااوا حالااه وحااال خم عيااها فحمااى اهلل لاام اإلسااالم والسااول  فاااكاً وال  اً فيصااا هاااك

ا ولاد أسالاوا بياا  (زنا حننهل نزلوا ال وَكَر وزنا له حلاف و : )وحقق اهلل لم وجيصوههم لوله تعاة
 .قل لبل ه ه فت كر أيصا القارد النر كلن يف الاقرة الساب

وماان ألااوف هااواهد هاا ا . و اا ا حتاارج الساالف ماان الرواياال بعااد أ  هاااع الوضااع : "لولااه  – 3
زنااا كوااا حناادث عاان :" التحاارج مااا جااا  عاان اباان عباااها كمااا جااا  يف صااحيح مساالما أنااه لااال

 ".احلديث عوه رسول اهلل زك ي ينن يهلن ر عليها فلما رك  الواه الصع  وال لول تركوا

 .َاه ه ا التصويل عدة ولاااألول يل 

 .و  ا حترج السلف عن الروايل: "لوله – 5
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ل حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بال اساتمروا يف روايال ايألول ي يتحرج السلف عن رو 
احلديث ال ب مسعوه من رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم ومان الصاحابل الا ين مسعاوا حاديث 

 .اهلل زك كا  حيدث بعضصم عن بعض رسول

بلغوا عال ولاو "قوله النر  بول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  م وكلن ليام موصم وتواي  ألمر رس
 احلديث.." ليبل  الشاهد مونم الغائ "ولوله صلى اهلل عليه وسلم " آيل

لادا  وسالن ها ا فقاموا بتبلي  سول رسول اهلل صالى اهلل علياه وسالم لعماوم الوااه ويف هاا الب
الساالن يف التبلياا  اجلاااه األمااي التااابعو   اام بإحسااا  وماان تاابعصم ماان أهاال احلااديث وأئمااتصم 
زة يوموا ه ا فأين حترجهم عن الروايال ها ا التحارج الزعاوم الا ب ماؤهاه ضاياع اإلساالم وحاهاا 

 احلاااق الصاااحابل والتاااابعي وأهااال احلاااديث أ  ياعلاااوا هااا ا الاعااال الااا ب ماااؤهاه كتماااا  هيااان اهلل
 .وخ النه

عاان الصااحايب اجللياال اباان عباااه مااا ي يقلااها فصاا ا لااول اباان عباااه الناتاا  لقااد نقاال  – 5
رضه اهلل عوصما ولار  باي لولاه الاواعه وها ا الوقال اخلااط  عواها لاال اإلماام مسالم رماه اهلل 

حاادثل أبااو أيااور سااليما  باان عبيااد اهلل الغاايالاا حاادثوا أباااو :  54يف مقدماال صااحيحه ا
جاا  بشا  العاادوب : امر يعال العقاادبا حادثوا رباا ا عاان لايه بان سااعدا عان جماهادا لااالعا

لاال رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالما لاال رسااول اهلل : زة ابان عبااها فثعال حيادثا ويقاول
ياا ابان عبااها : صلى اهلل عليه وسلما فثعل ابن عباه ال يأك  حلديثها وال يو ر زليها فقاال

حلديثها أحدثن عن رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالما وال تسامعا فقاال  مايل ال أرايف تسمع
لاال رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالما ابتدرتاه : زنا كوا مرة زكا مسعوا رجاال يقاول: " ابن عباه

أبصارناا وأصغيوا زليه بآكانواا فلما رك  الواه الصاع ا والا لولا ي نأخا  مان الوااه زال ماا 
 "نعرة 
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" ي نأخاا  ماان الواااه زال مااا نعاارة"وصااف بااي لااول اباان عباااه رضااه اهلل عوصمااا لااار  أيصااا ال
لتثد الار  الع يم باي القاولي فاابن عبااه " تركوا احلديث عوه"وبي لول النات  أو هيخه 

رضااه اهلل عوصمااا ي ياا يف احلااديث عاان رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم وزمنااا يأخاا  مااا يعاارة 
 .ل النرام والتابعو   م بإحسا ا وك لن الصحابلقوة ثييزه

وكيف ي يف الصحابل  فمعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلكيف ي يف ه ا احل  البحر الروايل 
 النرام الروايل عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمف

ه لثقاال خمضاارم لناان لااا كااا  زناادوب الاا ب ي يصاا  زليااه اباان عباااه بشاا  العاا ومث أتاادرب ماان هاا
لال رسول اهلل لال رسول اهلل وي ي كر الواسول بيوه وبي رسول اهلل صلى اهلل  يقول يف حديثه

 .عليه وسلم ي يقبل موه ه ا األسلور

بال ماؤهف ها ا عان رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم وليه معىن ها ا التولاف أناه يا يف الروايال 
صااالى اهلل علياااه وسااالما الولاااف الاااواعه تاااريف الروايااال عااان التسااااهلي يف الروايااال عااان رساااول اهلل 

اا  الاوصج يف التحارج مان مسااع كثا  مان الصااحلي الصااهلي والضاعها ا  هل احلاديثأوسلن 
 .والتصمي بالن ر والشبوهي فضال عن الن ابي

ز  مؤهف كالم ه ا النات  أو هيخه أنه لا استشرف الن ر تولاف الصاحابل كاابن 
هام عان تبليا  رساالل حمماد صالى اهلل علياه وسالم والتاابعي ومان تال مان الصاحابل وجا هعباه 

الااا ب أمااارهم وأكاااد علااايصم األمااار باااالتبلي  وتركاااوا السااااحل للنااا ابي يسااارحو  فيصاااا وميرحاااو  
ويتقولااو  علااى رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم مااا يشاااؤو  فااأب زسااا ة زة أصااحار حممااد 

 .ومن تبعصم بإحسا  أسوأ من ه ه اإلسا ة 

ويتحاادث الشاايخ أمااي عاان أثاار اخلصااوماا السياساايل : "ناتاا لااال ال :عشاار الساااب 
ز  اخلصااومل بااي علااه :"علااى وضااع األحاهيااث كاا باً علااى الواايب صاالى اهلل عليااه وساالم فيقااول

وأيب بنرا وبي عله ومعاويلا وبي ابن الزب  وعبداللنا مث باي األماويي والعباساييا كانات 
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واعلام : ابان أيب احلدياد يف هار  هناج البالجال ويف كلن يقول. سببا لوضع كث  من األحاهيث
أ  أصااال النااا ر يف حاااديث الاضاااائل كاااا  مااان جصااال الشااايعلا فاااإهنم وضاااعوا يف مبااادأ األمااار 
أحاهيااث خمتلااال يف صاااحبصما ملصاام علااى وضااعصا عااداوة خصااومصما حنااو حااديث السااولا 

ا  وحااااديث الرماناااالا وحااااديث جاااازوة البئاااار الاااان كااااا  فيصااااا الشااااياطيا وحااااديث جساااال ساااالم
فلمااااا رأا البنرياااال مااااا صااااوعت . الاارسااااها وطااااه األر ا وحااااديث اجلمثماااالا وحنااااو كلاااان

 .الشيعلا وضعت لصاحبصا أحاهيث يف مقابلل ه ه األحاهيث

 .ا فإهنم وضعوه يف مقابلل حديث اإلخا (لو كوت متخ ا خليال)حنو  

الشايعل ماا  فلماا رأا. وحنو سد األبوارا فإنه كا  لعلها فقلبته البنريل زة أيب بنر 
وضعت البنريلا أوسعوا يف وضع األحاهيثا فوضعوا حديث الوو  احلديد الا ب جعماوا أناه 
فتلاااه يف عواااق خالااادا وحاااديث الصاااحيال الااان علقااات عاااام الااااتح مبنااالا وأحاهياااث من وبااال 

فقاابلتصم البنريال مبوااعن يف . تقتضه ناا  لوم من أكاابر الصاحابل والتاابعي األولاي وكاارهم
ها فوسبوه تارة زة ضعف العقلا وتارة زة ضاعف السياسالا وتاارة زة حا  الادنيا عله وولدي

 .واحلرا عليصا

ولقااااد كااااا  الاريقااااا  يف جوياااال عمااااا اج حاااااه واكتسااااباها فلقااااد كااااا  يف فضااااائل علااااه الثابتاااال 
 ".الصحيحلا وفضائل أيب بنر ااققل العلومل ما يغل عن تنلف العصبيل  ما

صاااومل باااي الصاااحابيي اجلليلاااي أيب بنااار وعلاااه رضاااه اهلل لااايه هواااايف خ -5: أقاااول
 .صم ابن أيب احلديدموفتعال الروافض و اعوصما وزمنا ه ا من 

ال أحد يونر ك ر الرافضل يف عدة جماالا يف العقائد والعباهاا وال يونار أحاد جلاوهم  -5
 ويعتقاادو  يف علااه رضااه اهلل عوااه وأهاال البياات حااا جعلااوا مااوصم آ اال يعباادوهنم ماان هو  اهلل

فيصم أهنم أفضل من األنبيا  والرسل وأهنم يتصارفو  يف كال كرة مان كراا الناو ا وكام كا بوا 
واحلاالل واحلارام والعقائاد يف الاضاائل وعلاى أهال البيات على رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم 
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النتا  يف و يف كتا  الاروافض ولنن ال يوجد من أكاكيبصم هيئاً يف هواوين السول وزمنا توجاد 
 .الن ألات يف الوضوعاا

وال يوجد هه  من كت  الارلل الن يسميصا ابن أيب احلديد بالبنريال بال ال وجاوه  ا ه الارلال 
يف حدوه علمه وأخشاى أ  ابان أيب احلدياد العتازيل والشايعه الغاايل أ  يناو  ماراهه بالبنريال 

 .يف الصحيحيأهل احلديث والسولا ومن هوا طعن يف فضائل أيب بنر الوارهة 

 .الن تبي حقيقته  لملوه ه ترمجته ال

يب احلسان بان أهو عز الدين بان (: )55-2/51)لال اخلواتسارب فيما مساه روضاا اجلواا 
يب احلدياااد الااادائل صااااح  هااار  هناااج البالجااال الشاااصور وهاااو مااان أكاااابر الاضاااال  التتبعاااي أ

وحس  الداللل على علو موزلته … لطهارةألهل العصمة و اوأعاظم الوبال  التبحرين مواليا 
يف الاادين وجلااوه يف اماا  الااؤموي عليااه السااالم هاارحه الشااريف اجلااامع لناال نايساال وجرياا  ا 

ا فماان تصااانيال  286كااا  مولااده يف جاارة كب احلثاال …واحلاااوب لناال نافحاال كاا طياا  
مد بن العلقماه ولاا عشرين جملداً صواه خلزانل كت  الوجير مؤيد الدين حم (1)هر  هنج البالجل

 (فرغ من تصوياه أنا ه على يد اخيه موفق أيب العايل فبعث له مائل هيوار وخلعل سويل وفرسا

ولااد يف الاادائن وكااا  الغالاا  علااى أهاال ( : ) 5/52)ولااال القمااه يف كتابااه النااىن واأللقااار 
قائاااد العروفااال الااادائن التشااايع و التوااارة والغااااالة فساااار يف هرلااام وتقيااال مااا هبصم و ن ااام الع

بالعلوياا السبع على طريقتصم وفيصا جايل و تشيع وكه  اإلسراة يف كث  من األبياا كال 
 .يف من مدحصم لا اً جالياً  مث ككر القمه بعض األبياا الن..)م ه  

مث خاااف اة بغاااداه وجاااوح اة االعتااازال واصااابح كماااا يقاااول صااااح  نساااخل الساااحر معتزليااااً 
 .د ا  كا  هيعياً جالياً جاهزيا يف اكثر هرحه بع

                                                           
 -رضه اهلل عوه-ى عله بالجل مله  باالف ا اا علهنج ال: ألول  (1)

 



 21 

 (.ا يروف آيل اهلل احلله عن أبيه عوه  622وتويف يف بغداه سول 

قاااد أهااال احلاااديث والساااول نفاااال أهرب ماااا هاااو السااار يف تاااريف الناتااا  وهااايخه : أقاااول
للوضاااعي واألحاهيااث الوضااوعل الاان هوناات يف عااده ماان الؤلااااا واختياراااا الوقاال عاان هاا ا 

توصااال باا لن زة الوعاان يف فضااائل أيب بناار الثابتاال والدوناال يف أصااح العتاازيل الرافضااه هاال لي
 .أو لغر  آخر ال أستبعد األول !!فالنت  بعد كتار اهلل

وعلااى كاال فللصااحابل الناارام ماان الصاااجرين واألنصااار وعلااى رأسااصم أبااو بناار وعماار وعثمااا  
وكلاان يؤيااد ثوااا  وعلااه رضااه اهلل عااوصم فضااائل صااحيحل ثابتاال يف هواوياان أهاال السااول األموااا  

ر،يَن : )اهلل عليصم يف كتابه العزيزا ومن ه ا الثوا  لول اهلل تعاة َوالس اب،قهلوَ  اأَلَو لهلوَ  م،َن اَلمهلَصااج،
َََار،  َه الل ههل َعاواَصهلَم َوَرضهلاوا َعَواههل َوأََعاد  َ هلاَم َجو ااا   تَاَصاا ب حتََ َواأَلََنَصار، َوال  ،يَن اتا بَاعهلوههلَم ب،إ،َحَسا   َرض،

 (.اأَلَنَاَصارهل َخال،د،يَن ف،يَصا أََبًدا َكل،َن اَلَاَوجهل اَلَع ،يمهل 

فلقد كاا  يف : " وه ا القمه يع ة رجم أناه باضائل أيب بنر وعله رضه اهلل عوصما فيقول
فضاائل علااه الثابتال الصااحيحل وفضاائل أيب بناار ااققال العلوماال ماا يغاال عان تنلااف العصاابيل 

 ." ما

 (1)وعلاه ل أيب بنارئله حيصر الوضاع يف باار الاضاائل وحيصار النا ر يف فضاافصو مع ضال
ولناان جلباات عليااه عصاابيته الرافضاايل االعتزالياال فناا ر حااديثي صااحيحي ثااابتي بعااده ماان 

 .الور  مدارها على الثقاا األموا  ومدونل يف أصح النت  بعد كتار اهلل

اانَ  ز،   ": لااال اإلمااام البخااارب ااً ا كهلَوااتهل  َولَااوَ  َبَناار   أَبَااا َوَمال،ااه،  صهلااَحَبت،ه،  يف،  َعلَااه   الو اااه،  أََماانو  م،  مهلت خ،
َساَلم،  خهلل لَ  ز،ال   َبَنر   أَبَا اَل  ََ اهل  أهلم ن،  م،نَ  َخل،ياًل  َقَي   اَل  اإَل، د،  يف،  يَاباَ  َأيب،  َخَوَخالهل  ز،ال   َخَوَخل   اَلَمَسث،
 .(5485) "صحيحه"يف  ا ومسلم(4913)ث حدي" صحيحه"رواه البخارب يف ". َبَنر  

                                                           
 .القرفم  السيل أما أمد أمي فتوسع يف ميدا  الوضع حا ط  (5)



 22 

هاااا أهناااا ؤ ومثااال أحاهياااث أخااارفا ال تشااان وأنااات تقر : " لاااال الناتااا : عشااارثاااامن ال
اااعَت لتأيياااد األماااويي أو العباساااييا كاحلاااديث الااا ب ليااال يف معاويااال اللصااام لاااه العااا ار :"وهلض،

هلل عليه ا وكحديث عمرو بن العاا ال ب لال فيه ز  الويب صلى ا"واحلسار وعلمه النتار
 "ز  آل أيب طال  ليسوا يل بأوليا ا زمنا وليه اهلل وصاي الؤموي:" وسلم لال

 .روب من طر  -رضه اهلل عوه–يف معاويل  احلديث: أقول

ولاااال أباااو مساااصر عااان (: 7/457)لاااال البخاااارب رماااه اهلل يف التااااريخ النبااا   :موصاااا 
باان عماا ة عاان الواايب صاالى اهلل عليااه  الاارمن العزيااز عاان ربيعاال باان يزيااد عاان عبااد سااعيد باان عبااد

وه ا زسواه صحيح ولول البخارب لال " اللصم علم معاويل احلسار وله الع ار: "وسلم لال
أباااو مساااصر هااا ا القاااول مواااه حيتمااال أ  يناااو  مواااه تعليقااااا وتعليقاااه بصااايغل اجلااازم حيمااال علاااى 

 .وحيتمل أ  ينو  مسعه من أيب مسصرا فأين الن ر والن ابو  االصحل

حاادثوا عبااد : عاان العربااا  باان ساااريل لااال رمااه اهلل( 3/557)اه اإلمااام أمااد يف مسااوده ورو 
الرمن بن مصدب عن معاويل يعل ابان صااي عان ياونه بان سايف عان احلاارث بان جيااه  عان 

رجالااه ثقاااا  اأيب رهاام عاان العربااا  باان ساااريل الساالمه يف حااديث موااه هاا ا الاادعا  لعاوياال
ديثا فاحلااديث حساان علااى ألاال تقاادير أل  حااديث احلااارث سااوف احلااارث باان جياااه لااي احلاا

علااى ضااعاه يصاالح لالستشااصاها ولااد صااحح األلباااا هاا ا احلااديث بتعااده طرلااها وعلااى كاال 
حااال فلاايه يف طاار  هاا ا احلااديث كاا ار وال ماان اهتاام بالناا ر فسااقط لااول اباان أيب احلديااد 

 .بهوتالمي هم  الرافضه وسقط تعلق الستشرلي

 بالداه وجصنها ولو سوّ * * * ست موصا لفدع عون النتابل 

 :أو كما لال الشاعر

 أهاق على الرأه ال تشاق على اجلبل* * * يا ناطح اجلبل العايل ليوهوه 
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حاديث عمارو بان العااا رضاه اهلل عوااه صاحيح اتااق البخاارب ومسالم علاى زخراجااه يف  -5
( 5143)مسااوده وأمااد يف ( 552)ومساالم باارلم ( 2991)صااحيحيصما رواه البخااارب باارلم 

لال مسلم حدثل أمد بان حوبالا  ا ولد تصرة فيه النات ا ون  احلديث يف الصحيحي
حادثوا حمماد بان جعااارا حادثوا هاعبلا عان زمساعياال بان أيب خالادا عان لاايها عان عمارو باان 

أال ز  آل أيبا »: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جصارا ج  سرا يقاول: العااا لال
 .«ليسوا يل بأوليا ا زمنا وليه اهلل وصاي الؤموي يعل فالناا

فليه فيه ز  آل أيب طال  وزمنا هو حتريف من النات  أو من هيخه زكا كاا  ها ا نقاال عان 
 .هيخه وأحالاا مر 

أ  وكاااى هاا ا احلااديث صااحل أنااه رواه هااؤال  األئماال  بإسااواه كاجلباال يف الصااحلا وال أسااتبعد 
 ين تضاموا ها ا لالصحيح زمنا هو الوعن يف الصحيحي ال ديثا دة من الوعن يف ه ا احل

 :احلديث الصحيح ونقول ما لاله الشاعر

 فلم يضرها وأوهن لرنه الوعل* * * كواطح صخرًة يوماً ليوهوصا 

ويوتصااااه الاقيااااه الااااالنه أبااااو عبااااداهلل باااان عرفاااال زة : "لااااال الناتاااا  :التاساااا  عشاااار
فضاااائل الصاااحابل افتهلع،لاااَت يف عصاااد بااال أميااال تقرباااا ز  أكثااار األحاهياااث الوضاااوعل يف :"القاااول

 ".زليصم مبا ي وو  أهنم ياهلَرج،مو  به أنوة بل هاهم

والستشاارلو  وجوااوههم  احصاار اباان عرفاال أكثاار الوضااع يف الاضااائل لقااد -أوالً : أقااول
 .ويتوسعو  يعممو 

بغضاوهنم زمناا فيما لال ابن عرفل ن ر فإ  بل هاهم ال يبغضو  الصحابل وال الصاحابل ي – 5
هم مجيعا زخوة متحابو  وال ياتعل العداوة بيوصم زال الروافض واخلوارج وأتبااعصما أماا يف ن ار 

 .أهل السول والتاريخ الصاه  فال عداوة بيوصم وزمنا ألال وموهة واح ام
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فقااول اباان عرفاال باطاال ال أهرب ماان أياان أتاااه هاا ا الاابال ا فصاال مااد  رسااول اهلل ألصااحابه فيااه 
ألنوة بل هاهم حاها وكالا ز  أهل البيت جيلو  الصاحابل ويا مو  مان يوعان فايصم زرجام 

 .ل يف فضااائل الصااحابلالثابتاا األحاهيااثوال يع ضااو  علااى  أهااد الاا م ويعاااهوهنم أهااد العاادا 
 .والتاريخ الصاه  يشصد  م ب لن وه ا هو الالئق مبنانتصم

كر الشاايخ أماايا ي ينونااوا ويباادو أ  الوضاااعيا كمااا ياا  : "لااال الناتاا : العشاارون
حنان نضاع للرساول وال نضاع : يرو  الوضع نقيصل خلقيل وال معرة هيويالا فناا  بعضاصم يقاول

وكث  من األحاهيث الوضوعل توة ك ها بعض الصاحلي ال ين رأوا أهنم ياهلَرجوبو  الوااه . عليه
بن حيىي بن سعيد  ويف ه ا الصدها يروب اإلمام مسلم عن حممد. بوضع واختال  األحاهيث

 ".ي نر الصاحلي يف هه  أك ر موه يف احلديث:" القوا  عن أبيه أنه لال

سوا  أكاا  الوضااعو  يارو  أ  الوضاع نقيصال خلقيال وهيويال أو ال يارو  كلان : أقول
وساااوا  أكاااانوا صااااحلي أو كاااانوا فثاااارا أو جناهلااال ساااوا  كاااانوا هااا ا أو كايف أو جااا ه فقاااد هااادم 

كااال حمااااوالهتم وجصاااوههم الباطلااال وأكااااكيبصم وكشااااوا أحاااوا م وهتناااوا   فحاااول أهااال احلاااديث
أسااتارهم فمااا تركااوا حااديثا موضااوعا زال نصااوا عليااه وبيوااوه بيانااا واضااحا كمااا بيوااوا حااال واضااعه 

ه وافاا وه هاااهدة ث الشاااملل لناال الوضاااعي ومااا صااوعو مؤلااااا أهاال احلااديو وكشاااوا جرميتااها 
 .ب لن

 ب باااه أماااد أماااي وأمثالاااه ال ينااااه لنشاااف كااا ار وهااا ا األصااال الباطااال الااا ب يصااا
أل  هدفاه هادم الساول الصاحيحل الثابتاال  نواحاد وال ينااه لبياا  حاديث موضاوع واحااد وكلا

ال احلماياال وال لااره األكاكياا  واالفاا ا اا كيااف ال وهاام أخواار ماان الوضاااعي الااا ين ألهناام 
 .صلصم الباطل بأهنا موضوعليصدفو  زة هدم األحاهيث الثابتل الصحيحل واحلنم عليصا بأ

ويف هاا ا الصاادها يااروب اإلمااام مساالم عاان حممااد باان حيااىي باان سااعيد القوااا  : "ولولااه 
 ."ي نر الصاحلي يف هه  أك ر موه يف احلديث:" عن أبيه أنه لال
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 .أك ر موصم: الصوار

ايماااا نقلاااه اإلماااام مسااالم عااان زماااام اجلااار  والتعاااديل حثااال هامغااال علاااى أماااد أماااي ف
وأمثاله فإ  أهل احلديث كما هتنوا أساتار النا ابي الاثاار وبيواوا أحاوا م وأحاوال  وأسات ته

حاديث رساول بعاض ينا بو  يف  احليالصا أ  بعض رواياهتم الباطلل ك لن عرفوا حق العرفل
اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم ماان حيااث ال يشااعرو  وهاا ه العرفاال ناهاائل عاان هراساال هاااملل لناال 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولو كانوا من أهل الصاال  يف ال ااهر أنواع من ين بو  على 
فمن ها ا حاا م مان الا كا  التولاد والوباهال اخلارلال مان أئمال الوقاد واجلار  والتعاديل يساتخف 

لتااه اإلسااالما فمااا الاا ب مااى اهلل بااه وحبم مويسااتخاو  مبااوصثصم الع ااي لاام أمااد أمااي وحزبااه
 فو  بعد ه ا الوعه الع يم والوصج الشامل احلنيمار التواولاثيريد هؤال  ال

وبعضاصما كماا يقاول الشايخ أمايا ساليم الويال : " لاال الناتا  :والعشارونالحادي 
جيمااع كاال مااا عثاار عليااه أو أتاااه علااى أنااه صااحيحا وهااو يف كاتااه صاااه ا فيحااّدث مبااا مسااعا 

ومثااال كلاانا مااا . فيأخاا ه الواااه عوااه خماادوعي بصاادلها هو  أ  يوتبصااوا زة ضااعف موصثيتااه
ماان أ  عبااداهلل باان الباااريف يوصااف بأنااه ( الااار  بااي الااار )رواه اخلوياا  البغااداهب يف كتابااه 

 ."صدو  اللسا ا لنوه يأخ  عمن ألبل وأهبر

 : أقول

نعم يوجد يف الواه ه ا الصوف لنن أهال احلاديث هام الا ين عر فاوا الوااه لا ا  -5
أهاال احلااديث ماان مجيااع األصااواة الاا ين ال جيااوج الصااوف ال الستشاارلو  وتالماا هتما وحاا ر 

 .أخ  احلديث موصم وموصم ه ا الصوف بل اعت وهم أخور األصواة

د اهلل بن الباريف من ها ا بالعبقرب ع الوالدَ  مث من الدواهه أ  جيعل أمد أمي اإلمامَ  
 ر أهاد الصوف الرهب  فما أفثر ه ا النالم الا ب رماى باه أماد أماي ها ا اإلماام الا ب حيا

 .التح ير من ه ا الصوف الغال وج هم
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ومان جصال أماد أمااي أ  يوسا  كتاار الااار  باي الاار  لعباد القاااهر بان طااهر باان  
 .حممد البغداهب األهعرب زة اخلوي  البغداهب اادث السلاه

يف  بااان البااااريفأعااال ا لقاااد نقااال اإلماااام مسااالم رماااه اهلل بعاااض ألاااوال هااا ا اإلماااام -5
 .مقدمل صحيحه

 :59لال رمه اهلل يف ه ه القدمل ا 

بقيال : عن سايا ا عن ابن الباريفا لاال: مسعت وهباا يقول: حدثل ابن لصزاكا لال"
 "صدو  اللسا ا ولنوه يأخ  عمن ألبل وأهبر 

فص ا لول اإلمام ابان البااريف يف بقيال للباه أماد أماي علاى ابان البااريف زماا عان جصال وزماا عان 
 !!الرجل يصلح للتأصيل ف عمدا فصل مثل ه ا

إلمااام مساالم مان ألااوال ابان الباااريف يف بياا  أاياال اإلساواه ومنانتااه ماا يااأيتا لاال ا -4
وحاادثل حممااد باان عبااد اهلل باان لصاازاك ماان أهاال ماااروا ( : "57-52)يف مقدماال صااحيحه ا

 اإلساواه مان الادينا»: مسعت عبد اهلل بن الباريفا يقول: مسعت عبدا  بن عثما  يقول: لال
 «ولوال اإلسواه لقال من ها  ما ها 

بيووااا »: اهللا يقااولمسعاات عبااد : حاادثل العباااه باان أيب رجماالا لااال: ولااال حممااد باان عبااد اهلل
 .يعل اإلسواه« القوم القوائم وبي

للات لعباد اهلل بان البااريفا : مسعت أباا زساحا  زباراهيم بان عيساى الوالقااا لاال: ولال حممد
ز  من ال  بعاد الا  أ  تصاله ألبويان ماع صاالتنا »ديث ال ب جا  احل: يا أبا عبد الرمن

: للات لااه: ياا أبااا زساحا ا عماان ها اف لااال: فقاال عبااد اهلل: لااال. «وتصاوم  ماا مااع صاومن
عاان احلثاااج باان هيوااارا : ثقاالا عماان لااالف للاات: هاا ا ماان حااديث هااصار باان خاارا  فقااال

ياا أباا زساحا ا ز  : لال. ليه وسلملال رسول اهلل صلى اهلل ع: للت" ثقلا عمن لالف : لال
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بي احلثاج بن هيوار وبي الويب صلى اهلل عليه وسلم مااوج توقوع فيصا أعواا  الواها ولنان 
 .ليه يف الصدلل اختالة

 .وه ا الوقد من اإلمام ابن الباريف موجه زة منت ه ا احلديث وزسواهه 

ن الباااريفا يقااول علااى مسعاات عبااد اهلل باا: مسعاات علااه باان هااقيقا يقااول: ولااال حممااد
 "«هعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كا  يس  السلف»: ر وه الواه

رحم اهلل ه ا اإلمام اجلليال لقاد باي أايال اإلساواه وأناه مان الادين وأناه لاوال اإلساواه لقاال مان 
ها  ماا هاا ا فاإلساواه ساد باار الاوضاى يف الوقاول ويقواع الورياق علاى التنلماي والوااللي 

اه فاالسواه عن الثقاا سد مويع يف وجه الن ابي والتصمي وفيه مايل للادين وأهلاه بغ  زسو
 .ومايل حلديث سيد الرسلي صلى اهلل عليصم أمجعي

 .وموصثصم الع يم فاعرفوا لدر ه ا اإلمام ولدر أهل احلديث وأئمتصم

و  ومااان الوضااااعي مااان كاااانوا ينتااااو  باااأ  ينااا: "لاااال الناتااا : والعشااارون الثااااني
ويف كلن يروب الوووب يف . النالم حقا يف كاتها فيوسبونه زة رسول اهلل عليه الصالة والسالم

زكا كاا  كالماا حساواا ي أر بأسااً أ  أجعال لاه :" هر  مسلم لول حمماد بان ساعيد الدمشاقه
 ".زسواها

ممان أخا ا ها ا الناالم ألايه ماان أهال احلاديث الا ين عرفاوا احلاديث النا ور سااوا  : ألاول
 .حقاً كا  أو باطالً  ا  بإسواه أو بدو  زسواهج

وعالمااال الونااار يف حاااديث ااااادثا زكا ماااا عرضااات روايتاااه : "لاااال مسااالم رماااه اهلل  
للحااااديث علااااى رواياااال جاااا ه ماااان أهاااال احلااااا  والرضاااااا خالااااات روايتااااه روايااااتصما أو ي تنااااد 

 ".توافقصا
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" اجلاار  والتعااديل"ار لااال احلاااف  أبااو حممااد عبااد الاارمن باان أيب حااامت يف تقدماال كتااو 
(439-425:) 

جااا ا رجاال ماان جلاال أصااحار الاارأب ماان أهاال الاصاام مااوصما : مسعاات أيب رمااه اهلل يقااول" 
هاا ا حااديث خوااأ لااد هخاال لصاااحبه حااديث يف : ومعااه هفاا  فعرضااه علااه فقلاات يف بعضااصا

ه ا حديث مونرا وللات يف : ه ا حديث باطلا وللت يف بعضه: حديثا وللت يف بعضه
 . ا حديث ك را وسائر كلن أحاهيث صحا ه : بعضه

ماان أياان علماات أ  هاا ا خوااأا وأ  ها ا باطاالا وأ  هاا ا كاا رف أخاا يف راوب هاا ا : فقاال يل
الا مااا أهرب هاا ا اجلااز  ماان رواياال : النتااار بااأا جلواات وأا كاا بت يف حااديث كاا اف فقلاات

كاا را   ماان هااو ف جاا  أا أعلاام أ  هاا ا خوااأا وأ  هاا ا احلااديث باطاالا وأ  هاا ا احلااديث
: فما الدليل على ما تقول ف للت: ما ه ا اهعا  الغي  لال: للت: فقال تدعه الغي ف لال

. سل عما للت من حيسن مثل ما أحسنا فإ  اتاقوا علمات أناا ي جنااجة وي نقلاه زال باصام
ويقااول أبااو جرعاال مثاال مااا : أبااو جرعاالا لااال: ماان هااو الاا ب حيساان مثاال مااا حتساانف للاات: لااال

هاا ا عثاا ا فأخاا  فنتاا  يف كاجااد ألااااظه يف تلاان األحاهيااث مث : ا لااالنعاام: للاتف للاات
رجع زيل ولد كت  ألااة ما تنلم به أباو جرعال يف تلان األحاهياثا فماا للات أناه باطال لاال 

هاو : النا ر والباطال واحادا وماا للات أناه كا ر لاال أباو جرعال: هو ك را للات: أبو جرعل
: للاتا وماا للات أناه صاحا  لاال أباو جرعال هاو مونارا كماا: باطلا وما للت أناه مونار لاال

أناا  (1)ما أعث  ه اا تتاقا  من ج  مواطأة فيما بيونماا فقلات فقاد كلان: صحا ا فقال
 (2)ي جناجة وزمنا للواه بعلم ومعرفل لد أوتيواا والدليل على صحل ما نقوله باأ  هيوااراً نبصرجااً 

هو جيدا فإ  ليل لاه مان أيان للات : يواره ا هيوار نبصرجا ويقول لد: حيمل زة الوالد فيقول

                                                           
 .با  لن: لعله  (1)
 .لرجاً : ال اهر  (2)
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فااأخ يف : الا فااإ  لياال لااه: أ  هاا ا نبصاارجف هاال كواات حاضااراً حااي لاارج هاا ا الااديوارف لااال
 الا ليل فمن أين للت أ  ه ا نبصرجف : الرجل ال ب لرجه أا لرجت ه ا الديوارف لال

لوا زة واحاد مان علماً رجلتا وك لن حنن رجلوا معرفل كلنا للت له فتحمال فا  ياا: لال
ماان أياان : هاا ا يااالواا فااإ  لياال لااه: هاا ا ججاااجا ويقااول لثلااه: البصاارا  ماان اجلااوهريي فيقااول

 علمت أ  ه ا ججاج وأ  ه ا يالواف 

فصاال أعلماان الاا ب : الا لياال لااه: هاال حضاارا الوضااع الاا ب صااوع فيااه هاا ا الزجاااج ف لااال
هاا ا علاام رجلاات  : ف لااال فماان أياان علماات: الا لااال: صاااجه بأنااه صاااغ هاا ا ججاجاااً ف لااال

وكااا لن حنااان رجلواااا علمااااً ال يتصياااأ لواااا أ  هااا يف كياااف علمواااا باااأ  هااا ا احلاااديث كااا ر وهااا ا 
 . حديث مونر زال مبا نعرفه

تعرة جوهة الديوار بالقياه زة ج ه فاإ   لاف عواه يف احلمارة والصااا  علام : لال أبو حممد
إ  خالاااه يف الااا  والصااالبل علاام أنااه أنااه مغشااو ا ويعلاام جااوه اجلااوهر بالقياااه زة جاا ه فاا

ججااااجا ويقااااه صاااحل احلاااديث بعدالااال ناللياااها وأ  يناااو  كالمااااً يصااالح أ  يناااو  مااان كاااالم 
 ".الوبوةا ويعلم سقمه وزنناره بتاره من ي تصح عدالته بروايته واهلل أعلم

م يف أئمال ا بل ها ا عاا-رمصما اهلل–وليه ه ا الوعه واإلهرايف خاصاً بأيب  حامت وأيب جرعل 
وهاعبل القواا  اإلسالم لبلصمااا مثال اإلماام الزهارب ومالان واللياث بان ساعد وحياىي بان ساعيد 

وعبد الرمن بن مصدب وسايا  بن عييول ومن بعدهم مثل اإلماام أماد وحياىي  وسايا  الثورب
كاااأيب أماااد بعاااداا  بااان معاااي وعلاااه بااان الاااديل ومااان بعااادهم كاإلماااام البخاااارب ومسااالم ومااان 

 لا فليعقااا وال يتسااع القااام لاا كر جاا هم وماان بعاادهموأيب بناار الويسااابورب والاادارلول احلاااكم
 .كلن أمثال يوسف أبا اخليل وليعت  ب لن كل من حي  السول وأهلصا الوثبا 

فنااال حاااديث رأيتاااه  اااالف العقاااول أو يواااالض األصاااول : " -رماااه اهلل  -ولاااال ابااان اجلاااوجب 
 ((.5/516)الوضوعاا ") بارهفاعلم أنه موضوعا فال تتنلف اعت
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الوناااار يقشااااعر لااااه جلااااد طالاااا  العلاااام موااااه وللبااااه يف الغالاااا   (1)واعلاااام أ  حااااديث: " لااااال
 ( (.5/514)الوضوعاا ")

(":  33-34ا )الوااااار الويااااف يف الصااااحيح والضااااعيف"ولااااال اإلمااااام اباااان القاااايم يف كتابااااه 
 .أ  يو ر يف سودهفوسئلت هل مينن معرفل احلديث الوضوع بضابطا من ج  : فصل"

فصا ا سااؤال ع اايم القادرا وزمنااا يعلاام كلاان مان تضاالع ماان معرفال السااون الصااحيحل واختلواات 
بلحمه وهمها وصار له فيصاا ملنالا وصاار لاه اختصااا هاديد مبعرفال الساون واخآثاارا ومعرفال 

زلياه س ة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهديها فيما يأمر به ويوصى عوها و   عوها ويدعو 
وحيبااه وينرهااها ويشاارعه لألماال حبيااث كأنااه خمااالط للرسااول صاالى اهلل عليااه وساالم ا كواحااد ماان 

 .أصحابه

فمثل ه ا يعرة من أحوال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهديه وكالمها وما جيوج أ   ا  باه 
 .وما ال جيوجا ماال يعرفه ج ه

لاى تتباع ألوالاه وأفعالاه مان العلام وه ا هأ  كل متبع من متبوعها فإ  لألخ  باها احلاري  ع
لاا والتمييز بي ماا يصاح أ  يوسا  زلياها ومااال يصاحا ماا لايه لان ال يناو  كا لنا وها ا 

 ".-واهلل أعلم-هأ  القلدين مع أئمتصما يعرفو  ألوا م ونصوصصم وم اهبصم 

-م ا مث لال ثام ضرر عدهاً من األمثلل مما ال يصح نسبته زة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
واألحاهياااث الوضااوعل عليصاااا ظلماال وركاكااال وجماجفاااا باااارهة توااااهب (: " 21ا)  -رمااه اهلل

 : على وضعصا واختاللصا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ا مثل حديث

 ".من صلى الضحى ك ا وك ا ركعل أعوه ثوار سبعي نبياً "

                                                           
 .احلديث:  أنه ال اهر  (1)
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ي يعاط  -علياه الساالم-صالى عمار ناو  وكأ  ه ا الن ار اخلبيث ي يعلم أ  جا  الوايب لاو 
 .ثوار نيب واحد

 .وحنن نوبه على أمور كليل يعرة لا كو  احلديث موضوعاً : "فصل:  -رمه اهلل-مث لال 

 :فموصا

 -صالى اهلل علياه وسالم- اهتماله على مثل ه ه اناجفاا الان ال يقاول مثلصاا رساول اهلل -5
 .وضرر ل لن مثاالً 

 :  احله له كحديثتن ي: وموصا: "لال -5

لااابح اهلل واضاااعصما فاااإ  هااا ا لاااو لالاااه " الباكجناااا  هااااا  لنااال ها "ا و"الباكجناااا  لاااا أكااال لاااه"
 ".اخل... يوحوه أمصر األطبا  لسخر الواه موه

 .وضرر عدهاً من األمثلل   ا الووع

 :فصل: "-رمه اهلل  -مث لال 

لاااو كاااا  األرج رجاااالً لناااا  ": مساجااال احلاااديث وكوناااه مماااا يساااخر مواااها كحاااديث: "وموصاااا -4
  فصاا ا ماان الساامج الباااره الاا ب يصااا  عوااه كااالم العقااال ا "حليماااً مااا أكلااه جااائع زال أهاابعه 

 .فضالً عن كالم سيد األنبيا 

ا فلعان اهلل واضاعه علاى "اجلوج هوا  واجلنب ها ا فإكا صار يف اجلوة صار هااً  : " وحديث
 ( ". 23ا)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .مث ككر أمثلل متعدهة   ا الووع

 : فصل:  -رمه اهلل  -مث لال  -3
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موالضاال احلااديث لااا جااا ا بااه السااول الصاارحيل موالضاال بيواالا فناال حااديث يشااتمل : "وموصااا
علااى فساااها أو ظلااما أو عبااثا أو مااد  باطاالا أو كم حااقا أو حنااو كلاان فرسااول اهلل صاالى 

 .اهلل عليه وسلم موه برد

 :ومن ه ا البار

 .حاهيث مد  من امسه حممد أو أمد وأ  كل من تسمى ل ه األمسا  ال يدخل الوارأ

أ  الوااار ال جيااار موصااا باألمسااا  : وهاا ا موااالض لااا هااو معلااوم ماان هيواااه صاالى اهلل عليااه وساالم
 ( ". 27-26ا... )واأللقارا وزمنا الوثاة موصا باإلميا  واألعمال الصاحلل

 :فصل: " -رمه اهلل-مث لال 

أ  يااادعه علاااى الوااايب صااالى اهلل علياااه وسااالم أناااه فعااال فعاااالً ظااااهراً مبحضااار مااان : "وموصاااا -2
الصاااحابل كلصااام وأهنااام اتاقاااوا علاااى كتماناااها وي يوقلاااوه كماااا يااازعم أكااا ر الووائاااف وضااارر 

يشااهدوهنا              بعاد العصار والوااهل لنا حبديث الوصيل لعله وأ  الشمه رها له 
 (".27ا)

 ".فصل : " -رمه اهلل-مث لال 

أ  ينو  احلديث باطالً يف ناسها فيدل بوالناه علاى أناه لايه مان كاالم الرساول : وموصا -6
 .صلى اهلل عليه وسلم

 :وضرر ل لن عدهاً من األمثلل موصا

 ( 29ا". )حديث انرة الن يف السما  من عر  األفعى الن حتت العر  

 :فصل: " -رمه اهلل-مث لال 
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  كالمه ال يشبه كاالم األنبياا  فضاالً عان كاالم رساول اهلل صالى اهلل علياه أ  ينو : وموصا -7
 ( 65ا".)بل ال يشبه كالم الصحابل ... وسلم ال ب هو وحه يوحى

 .مث ضرر ل لن عدهاً من األمثلل

 :فصل: " -رمه اهلل-مث لال 

 : أ  ينو  يف احلديث تاريخ ك ا وك ا مثل لوله: وموصا -8

 ".كيت وكيت  زكا كا  سول ك ا ولع

 ( 63-64ا".)وأحاهيث ه ا البار كلصا ك ر   ما ف :"وضرر ل لن مثاالً مث لال

 :فصل: مث لال

ا ريسال تشاد " أ  يناو  احلاديث بوصاف األطباا  والورليال أهابه وألياق كحاديث : وموصاا -9
 .مث ككر أمثلل أخرف(   63ا".)ال صر 

 :فصل: مث لال

اخل مث نقال ... كقوله لا خلق اهلل العقل لال له ألبالأحاهيث العقل كلصا ك ر  : وموصا -51
 .أ  كتار العقل وضعه أربعل ف كرهم موصم ميسرة بن عبد ربه: عن الدارلول

 :فصل:  -رمه اهلل  -مث لال 

األحاهيااااث الاااان ياااا كر فيصااااا اخلضاااار وحياتااااه كلصااااا كاااا ر وال يصااااح يف حياتااااه : وموصااااا -55
ئمل وحثثصم من النتار والساول ومان العقاول حديث واحد وسا  يف كلن ألوال بعض األ

 (. 76-67ا)من عشرة أوجه 

 :فصل: " -رمه اهلل  -مث لال 
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أ  ينااو  احلااديث ممااا تقااوم الشااواهد الصااحيحل علااى بوالنااه كحااديث عااوج باان عوااق  -55
 (". 79-76ا)الوويل ال ب لصد واضعه الوعن يف أخبار األنبيا 

: " -رمااه اهلل  -ضارر أمثلال أخارف  ا ا الواوعا مث لاال  مث باي بوالناه باألهلال مان وجاوها مث
 :فصل

 .خمالال احلديث صريح القرآ : وموصا -54

 ".وأهنا سبعل آالة سول وحنن يف األلف السابعل: " كحديث مقدار الدنيا

وهاا ا ماان أبااي الناا ر ألنااه لااو كااا  صااحيحاً لنااا  كاال أحااد عالاااً أنااه لااد بقااه : " مث لااال
 ".ه ا مئتا  وزحدف ومخسي سول للقيامل من ولتوا 

 .وسا  األهلل من القرآ  والسول على بوال  ه ا احلديث

ومما يؤكد ك ر ه ا احلديث أ  ه ه األمال لاد َااوجا األلاف الساابعل باأربع وعشارين : ألول
 .وأربعمائل سول

 .ك باا أخرف َاوجهتا اختصاراً   -رمه اهلل  -وسا  

 :فصل: " -رمه اهلل  -مث لال 

حااديث وضااع : مااا يقاا   باحلااديث ماان القاارائن الاان يعلاام لااا أنااه باطاالا مثاال: وموصااا -53
ا وساااا  ("512-515ا) وهااا ا كااا ر مااان عااادة وجاااوه: "ا مث لاااال"اجلزيااال عااان أهااال خيااا 

 .عشرة أوجه

 (". 516ا)يف ككر جوامع وضوابط كليل يف ه ا البار : فصل: " -رمه اهلل  -مث لال 

تركتصاا أل  (  522ا)مع والضوابط مقرونل بأمثلتصا زة آخر كتابهوسا  عدهاً من ه ه اجلوا
 .انال ال يتسع  ا
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فصل يعرة هؤال  اجلصال الغرضو  ه ه الضوابط واألصول الن حاف ت على سول رسول اهلل 
صاالى اهلل عليااه وساالم حبيااث ال يالاات موصااا حااديث مناا ور أو حااديث فيااه خوااأ ولااو كلماال 

لعبقريااال الااان حباهاااا اهلل ألئمااال احلاااديث الوقااااه الصااايارفل الااا ين واحااادةفا وهااال عرفاااوا مااادف ا
أعدهم اهلل أميا زعداه حلمايل السول واحلااة عليصا وفاً  مبا وعد من حا ه وحيه وككرهف وهال 
عااارة اجلصلااال الغرضاااو  مااادف اجلصااال الااا ب يتخبواااو  فياااه ومااادف احلمالااااا الااان ارتنبوهااااا 

رجا ااا األفاا اكف وهاال أهركااوا أ  اهلل  اام بالرصاااها وأنااه التواااول علااى سااول رسااول اهلل و : وموصااا
 .سياضحصم ويره كيدهم خاسئاًف

ومااان القااارائن الااان يااادريف لاااا (: "32-33)يف نزهااال الو ااار ابااان حثااار ولاااال احلااااف  
الوضع ما يؤخ  من حال الراوب   كما ولع لأمو  بن أمد أنه ككر حبضرته اخلالة يف كاو  

أناه ( صلى اهلل علياه وسالم)أو ال ف فسا  يف احلال زسواها زة الويب  احلسن مسع من أيب هريرة
 .مسع احلسن من أيب هريرة : لال 

وكمااا ولااع لغياااث باان زبااراهيم حيااث هخاال علااى الصاادب فوجااده يلعاا  باحلمااام ا فسااا  يف 
ال سابق زال يف نصال أو خاف أو : أناه لاال (  : صالى اهلل علياه وسالم)احلال زسواها زة الويب 

أو جوا  ا فعرة الصدب أناه كا ر ألجلاه ا فاأمر با بح : فر أو جوا  ا فزاه يف احلديث حا
 احلمام 

وموصا ما يؤخ  من حال الاروب كاأ  يناو  موالضاا لاو  القارآ  أو الساول التاواترة أو اإلمجااع 
 .القوعه أو صريح العقل ا حيث ال يقبل هه  من كلن التأويل 

ا وتااارة يأخاا  ماان كااالم جاا ه كاابعض الساالف الصاااي أو لاادما  مث الااروب تااارة   عااه الواضااع 
احلنماااا  أو اإلسااارائيلياا ا أو يأخااا  حاااديثا ضاااعيف اإلساااواه ا ف كااا  لاااه زساااواها صاااحيحا 

 .ل وج 
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أو جلبل اجلصل   كبعض التعبدين . زما عدم الدين   كالزناهلل : واحلامل للواضع على الوضع 
أو اإلجااارار لقصاااد . أو اتبااااع هاااوف بعاااض الرؤساااا  .  أو فااارط العصااابيل   كااابعض القلااادين. 

 !االهتصار 

وكل كلن حرام بإمجاع من يعتد به ا زال أ  بعض النراميل وبعض التصاوفل نقال عاوصم زباحال 
الوضااااع يف ال جياااا  وال هياااا  ا وهااااو خوااااأ ماااان فاعلااااه ا نشااااأ عاااان جصاااال   أل  ال جياااا  

 .وال هي  من مجلل األحنام الشرعيل 

 .من النبائر ( صلى اهلل عليه وسلم)ى أ  تعمد الن ر على الويب واتاقوا عل

 ( .صلى اهلل عليه وسلم)وبال  فيه أبو حممد اجلويل فنار من تعمد الن ر على الويب 

من حادث ( : صلى اهلل عليه وسلم)واتاقوا على حتر  روايل الوضوع زال مقرونا ببيانه   لقوله 
 .حد الناكبي ا أخرجه مسلم عل حبديث يرف أنه ك ر   فصو أ

والقسم الثاا من ألسام الرهوه ا وهو ما ينو  بسب  هتمل الراوب بالنا ر ا و هاو الا ويف 
. 

 .الونر   على رأب من ال يش ط يف الونر ليد الخالال : والثالث 

وك ا الرابع واخلامه ا فمن فحش جلوه ا أو كثارا جالتاه ا أو ظصار فساقه   فحديثاه مونار 
". 

وهااااال الستشااااارلو  ومااااان ساااااار علاااااى هنثصااااام عوااااادهم ملنااااال مييااااازو  لاااااا باااااي احلاااااق والباطااااال 
ويستحقو  لا أ  يقال فيصم أهنم مااة الساول كاال زهنام لا و  احلاق بااطال والباطال حقااا وماا 

زال حلاااارر السااااول احلقاااال وأهلصاااااا ولااااد عاااارة الساااالمو   ومااااا ورا ه اخ عااااوا الااااوصج التااااار ه
 .توبيق ه ا الوصج الباطل الصاهلو  كلن من 
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وهاال أناات والستشاارلو  أهاال للحناام علااى مااوصج اجلاار  والتعااديل حااا حتنمااوا عليااه بااالعثز 
ل علااام اجلااار  يلااارأ ز  كاااا  عواااديف اساااتعداه تااصااااعااان جلاااق الباااار أماااام الوضاااع والوضااااعيا 

ر تلاان والتعااديل لتاادريف آثاااره ونتائثااه الع يماال الاان سااثلصا تاااريخ أهاال احلااديث الشاار  وان اا
اخآثار والوتائج يف كت  الوضوعاا بال وكتا  الرجاال وكتا  الضاعاا  وال وكاي وكتا  العلال 
لااتعلم أب علاام هااو علاام اجلاار  والتعااديل ولااتعلم مناناال رجااال هاا ا العلاام ولااتعلم جصاال وفثااور 

 .من يستخف ل ا الوصج وأهله

د أماي بقولاه من ا ا يا  واجلصال والنا ر هاصاهة الناتا  ألما -والعشرون الثال 
ضاااحى )ولقاااد َلااات هعوتاااه واضاااحل يف الوقاااد الااا ب وجصاااه زة ااااادثي يف كتاباااه اخآخااار: "

ماااان أهنااااما أب اااااادثيا ي يتوسااااعوا كثاااا ا يف الوقااااد الااااداخلها فلاااام يتعرضااااوا لاااانت ( اإلسااااالم
كاا لنا ي يتعرضااوا كثاا ا لبحااث األساابار السياساايل . احلااديثا هاال يووبااق علااى الوالااع أم ال

فلااام يشاااثثوا فثيااارا فاااي أحاديااا  تااادعم الدولاااة األموياااة أو لاااد حتمااال علاااى الوضاااعا  الاان
ا وي يدرسااوا هراساال وافياال البيئاال االجتماعياال يف عصااد الواايب صاالى اهلل عليااه العباسااية أو العلويااة

وساااالم واخللاااااا  الراهاااادين واألمااااويي والعباسااااييا ومااااا طاااارأ عليصااااا ماااان خااااالةا ليعرفااااوا هاااال 
لبيئل الن حهلناه أناه ليال فيصاا أم الا وي يدرساوا بيئال الاراوب الشخصايلا احلديث يتماهى مع ا

 ".وما لد حيمله موصا على الوضعا وهن ا

ز  ه ا الوعن الشديد يف أهل احلديث وه ه األراجيف الاااجرة علايصم لتادل : فألول
 ماان عقاال وللاا  ملئااا حقااداً  هاا ه األراجيااف وتوولااق يوالتعااا ماادف االسااتنبار والتعااايل علااى

على أولئن الوقاه الوبال  ال ين يشصد اهلل  م ويشصد  م العلما  الوبال  الوصااو  أهنام بلغاوا 
هأواً ع يما يف الوقد ويف مايل سول نبيصم النر  صلى اهلل عليه وسلم ي يسابقصم زلياه ساابق 

إلساالم وي يلحقصم فيه الحقا وه ه أصو م ولواعدهم ومواهثصم ماثلل كاجلبال يف هواوين ا
 :فيصد  على الستشرلي وجووههم العتوهي لول الشاعر
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 لنوصا  اى على العميا * * * احلق مشه والعيو  نواظر 

لقد تصدف جصاب ة أهل احلديث الوبال  للنا ابي يف كال اليااهين ساوا  ميادا  ماد  اخللااا  
هين ايااصم يف كال البيماان أكااكأو ميادا  العقائاد والاا اه  واالَاهااا مصماا كاناات فماا تركاوا 

 .هيئا زال بيووه وهمغوه

( أب ااادثي)ولاو اَصاوا :" ويقاول يف موضاع آخار: "لال النات  :والعشرون لراب ا
ا (أب نقاد الساود) ا وأوجلاوا فياه زيغاا م يف الواوع األول (موصج الوقد التاار ه)= ه ا االَاه 

ألماام واألماااكنا تسااابق الوتساابو  الننشاات أحاهيااث رهلويَااَت يف مااد  األهااخاا والقبائال وا
 (1)" ا زة الوضع فيصاا أو هغلت حيزا كب ا من كت  احلديث

لادين وزمناا ا ادة مان ز  ه ا ا را  وه ه األراجيف ليه ا ادة موصاا مايال ا: أقول
ز َلوَاا ز،ن اا حَنَانهل ناَ : )لقاد تعصاد اهلل حباا  هيواه فقاال . عواهيهيان اهلل وملتاه والواضال شويهورائصا ت

وماان هاا ا الاا كر سااول رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم فالسااول هااه ( الاا وَكَر َوز،ن ااا لَااههل حَلَاااف، هلو َ 
ااارهلوا : )احلنمااال الااا كورة زة جانااا  القااارآ  يف عاااده مااان اخآيااااا كقاااول اهلل تبااااريف وتعااااة َواكَكهل

ااَن اَلن،تَاا ااَم ب،ااه، َواتا قهلااوا الل ااَه َواَعَلمهلااوا َأ   ن،َعَمااَت الل ااه، َعلَااَينهلَم َوَمااا أَنَاااَزَل َعلَااَينهلَم م، ار، َواحلَ،َنَماال، يَع، هلنهل
 ( .545البقرة ( )الل َه ب،نهللو َهَه   َعل،يم  

لهلاااو َعلَاااَيص،َم آيَات،اااه، : )ولولاااه َم يَاتاَ اااص، اااَن أَنَااهلس، و،َي ز،َك بَاَعاااَث ف،ااايص،َم َرسهلاااواًل م، اااَؤم، َلَقاااَد َمااان  الل اااههل َعلَاااى اَلمهل
( 563آل عمارا  ) (َوياهلَعلومهلصهلمهل اَلن،َتاَر َواحلَ،َنَمَل َوز،َ  َكانهلوا م،َن لَاَبالهل َلا،اه َضااَلل  مهلب،اي   َوياهلزَكويص،مَ 

. 

                                                           
ه ا النالم فيه زرجاة على كت  احلديث الشتملل على األحاهيث الصحيحل الثابتل ثبوا اجلبالا وتشنين فيصا   (1)
 .ل الصحيحي لومامي البخارب ومسلممث
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واَصهلَم َأَ  يهل : )ولوله الووَ  ز، َوَلَواَل َفَضلهل الل ه، َعَلَيَن َوَرَمَتهلههل َ َم َت طَائ،َال  م، الوويَف َوَماا يهلض، أَنَااهلَساصهلَم  الض،
ااَن تَاَعلَاامهل وََكاااَ  َوَمااا َيضهلاارو  ااَن َهااَه   َوأَنَاااَزَل الل ااههل َعَلَيااَن اَلن،تَاااَر َواحلَ،َنَمااَل َوَعل َمااَن َمااا يََ َتنهل وَنَن م،

 (.554الوسا  ( )َفَضلهل الل ه، َعَلَيَن َع ،يًما 

ااَماَواا، َوَمااا يف، اأَلََر ، اَلَمل،اان، اَلقهلاادووه، : )ولولااه ااَو ( 5)اَلَعز،يااز، احلََن،اايم،  يهلَساابوحهل ل،ل ااه، َمااا يف، الس  ههل
واَصهلَم يَاتاَلهلو َعَلَيص،َم آيَات،ه، َوياهلزَكويص،َم َوياهلَعلومهلصهلمهل اَلن،َتاَر َوا حلَ،َنَمَل َوز،َ   ال  ،ب بَاَعَث يف، اأَلهلمويوَي َرسهلواًل م،

 .وج ها من اخآياا(. 5اجلمعل )َكانهلوا م،َن لَاَبلهل َلا،ه َضاَلل  مهلب،ي  

إك  اهلل حديث واحد من أحاهيث الرسول صلى اهلل عليه وسلم وي  اف حاديث ع بفلم يض
علاااى أئمااال الوقااادا ولاااو أراه أحاااد أ  ياااده كلمااال أو حرفاااا يف حاااديث واحاااد موضاااوع  واحاااد

لاضااحه اهلل علااى يااد جوااوهه الخلصااي الاا ين أفوااوا حياااهتم يف حااا  السااول واحلااااة عليصاااا 
صاا حااا ز  بعضااصم ل حاال ماان أجاال حااديث واحااد والاارحالا الشااالل وجاا  الشااالل يف ساابيل

الشااصر وأكثاار ويرحلااو  ماان مشااار  األر  زة مغارلااا وماان جوولااا زة مشا ااا لسااماعصا ماان 
لتحقياق وعاد بتوفياق اهلل و أفواه الثقاا العدول احلااة األموا  ومان كتباتصم األميوالا كال كلان 

 .اهلل حبا  ه ا الدين

تشرلي وأكنالم أ  اهلل لد ضيع هيوه وأخلف وعده لااتلصم اهلل أعدا  اهلل الس ألوالز  مؤهف 
 .تعاة اهلل عما يقولو  علوا كب اً و أىن يؤفنو ا 

ارجاااع أيصاااا التصاااور الغااارور بأعااادا  اهلل الستشااارلي وجمواااديصم حلااارر اإلساااالم ارجاااع زة  – 5
وكشاااااوا النتاااا  الاااان ألااااات يف الوضااااوعاا لاااا ف فحااااول ونقاااااه أهاااال احلااااديث لااااد فضااااحوا 

اف ا اا الوضاعي يف مد  األهخاا والقبائل واألمم واألماكن وج ها من جمااالا النا ر 
 .  ولبل أ  يولد موصثصم بقرو و والن ابي لاموا ل ا العمل لبل أ  يولد الستشرل

وال أسااتبعد أ  بعاااض الاثاااار الستشاارلي لاااد ولاااف علاااى هاا ه اجلصاااوه يف كتااا  الوضاااوعاا 
ا موصا مث كه  يصول لا عليصم مواا البلصا  أ  أئمل احلديث الوقاه لد فأخ  ه ه السميا
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لصروا يف مايل السول لقصور موصثصم عن التصدب للوضاعي يف ه ه الياهين وك ر أعادا  
اهلل علاااى جواااوه اهلل الخلصاااي الواضااالي عااان هيواااه الااا ين ي تقاااف جصاااوههم عواااد مواجصااااا 

حاال التصماي والضاعاا  علاى خمتلاف أصاوافصم وحاا  الوضاعي بل َااوجا كلان زة كشاف
الثقااااا الااا ين  وئاااو  ويصماااو  يف بعاااض األساااانيد أو التاااو  لاااد بيواااوا حاااا م و ااام يف كلااان 

 .مؤلااا ع يمل تدل على ككا  وعبقريل أولئن اناهدين ال ابي عن هين اهلل

القاااارآ   خااااتم الناتاااا  مقالااااه باالستشااااصاه بقااااول الواااااعن يف :والعشاااارون الخااااام 
والرسول صلى اهلل عليه وسلم كلنم الناتا  الا ب بلا  هرجال يف احلارر علاى اإلساالم لاد ال 

 .يلحقه فيصا الستشرلو 

وهنااا ا ركاااز ( :"اإلساااالم واحلداثااال)يقاااول األساااتاك عبدانياااد الشاااريف يف كتاباااه : "لاااال الناتااا 
به لقتضاااياا الاااوصج أماااد أماااي علاااى الواااواحه الااان لصااار فيصاااا ااااادثو ا وبااارهن علاااى اساااتيعا

اوجه للعقبل الواسيل الن ثوع عااهة مان تساليط ها ا الاوصج علاى  التار ه يف نقد الوصواا َو
 ".الوصوا الن اكتسبت يف الضم  اإلسالمه صبغل مقدسل

فناااى أماااد أماااي ضااالال أ  ميدحاااه هااا ا الرجاال الاااداعه زة احلداثااال وج هااا مااان الضاااالالا 
ا وكااااه ضااالالً أ  ميااد  موصثااه مثاال الوعاان يف رسااول اهلل ورسااالته النارياال الاان علااى رأسااصا

 .ه ه اللحد

مان تواولاه علاى رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم   ا الرجال وبشاه وهايف هيئا من التعريف ل
الاا ب يتضاامن زننااار أنااه مرساال ماان اهلل وماان طعوااه يف القاارآ  األمااور الاان تقشااعر موصااا جلااوه 

 .حنايتصاالؤموي ويصع  ككرها و 

عبااد انيااد الشااريف ماااكا ): وا لااال أحااد الااراهين لضااالالا وزحلاااه عبااد انيااد الشااريف حتاات عواا
 .(يريد من اإلسالم
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الن تضم عدها مان " العقالنيي التوويريي العرر"والشريف عضو مؤسه لرابول : "لال
أبااو جياادا الثقاااي العاارر علااى رأسااصم حممااد عبااد الولاا ا ورجااا  باان سااالملا ونصاار حامااد 

 .وجورج طرابيشها وجالل صاه  الع ما وعزيز الع مل

ويشا يف هاؤال  مجيًعااا يف الوولقااا واألهواا واألهااداةا وهام يف الغالا  تعرفااوا علاى مواااهج 
البحاااااث الغربيااااال يف أكاهمييااااااا وجامعااااااا الغاااااررا وعولاااااوا عليصاااااا يف توااااااول الااااا اث العاااااريف 

 .اإلسالمه والسيما الو  القرآا

نشاااطصا لبال عقااد مؤثرهااا التأسيساه يف أواخاار نااوفم  " العقالنياي العاارر"ا مجاعاال ولاد باادأ
عن طريق الوشر وال مجلا وبل  عاده موشاوراهتا زة اخآ  أكثار مان ساتي كتابًاا موشاورًا  5117
 .وم مجًا

اإلسااااالم واحاااادا : "ويشاااارة عبااااد انيااااد الشااااريف علااااى جمموعاااال ماااان الدراساااااا حتاااات مساااامى
بباااريه مثاال " العقالنيااي العاارر"وصااا عااده ماان الدراساااا باادعم ماان رابواال نشاار م" ومتعاادها

اإلسااالم "ا و"اإلساالم العاريب"ا و"زساالم التنلماي"ا و"زساالم التصاوفل"ا و"زساالم الاقصاا "
.. عباد انياد الشاريف... )زخل"... زساالم عصاور االحنوااط"ا و"زساالم الاالساال" ا و"األسوه

 (تبه بالل مؤمنماكا يريد من اإلسالم لنا

وها ه بعااض ألاوال الزنااديق عبدانياد الشااريف أحاد الاا ين يستشاصد لاام يوساف باان عباد العزيااز 
 :باخليل

 !الوبوة والتوهم والتخمر
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والغرياا  أنوااا زكا لبلوااا وجصاال ن ااار الشااريف السااالال العتباااراا عامااال مثاال حرياال التعباا  وحريااال 
صاالى اهلل عليااه "لاوااا عوااد آرائااه يف نبااوة حممااد ا فااإ  هاا ا يصاابح عساا ًا للغاياال زكا تو (1)التاادين
  كلن أ  الشريف حاول تاس  الوبوة كتثربل تار يل وساينلوجيل للوايب حمماد صالى اهلل "وسلم

 .عليه وسلم  فوس  زليه فصاما كهويا

مااا "  ماار"لاايه سااوف نتاااج  -حساا  الشااريف-" صاالى اهلل عليااه وساالم"فمااا جااا  بااه حممااد 
تأملااه ة عليااه يف أسااااره وماان األحواااة وأهاال النتااارا وماان نتاااج تعلمااه مماان حولااه ومااا تعاار 

الواه ويتحواث يف جاار حارا ا كال كلان  مار يف كهواه ووصال  الوويل عودما كا  يوقوع عن
بااااه زة االعتقاااااه بااااأ  اهلل لااااد اختاااااره لتبلياااا  رسااااالته زة لومااااه أوالا وزة الواااااه ماااان خال اااام 

 (2)!ثانيا

ماان بيئاال يغلاا  عليصااا طااابع  -صاالى اهلل علياه وساالم-فيااه حممااد ورأف الشاريف أ  مااا كااا  حييااا 
والاااان ماااان أباااارج خصائصااااصا " األسااااووريل"القداساااال أو الصاااابغل السااااحريلا وأ  ال هوياااال اليثياااال 

احلاده والتمثاال كانات مساايورة علاى طاار  التانا  آناا ايف  وبالتاايل كااا  مان الوبيعااه أ  جنااد 
 .هاتي اخلاصيتي فيما يبلغه زة لومه

ليساات سااوف لضاايل  -حساا  الشااريف-لسااحل األسااووريل الاان صاابغت الرسااالل اامدياال ز  ا
الاااوحها ولصااال اإلسااارا  والعاااراجا ومساااألل احلاااج وعماااارة بيااات اهلل احلاااراما وهااان مجيعاااا لضاااايا 

 .زميانيل ال تقام عليصا هعاوف الصحل والبوال ا وزمنا األمر أ  تؤمن لا أو ال تؤمن

                                                           
ال جيوج لبول هه  من ه ه الضالالا الن مؤهاها حريل الرو  من الدين والقول باإلميا  جبواج تعده األهيا  واهلل  (1)

 .ناسخل جلميع األهيا  وهريعل حممد  ز  الدين عود اهلل اإلسالم يقول 

اجلاهليل  الل ين هدما كل ألوا  ي  خو  لا جا  به من لرآ  وسولوطعن وتن   لرسول اهلل ه ا لد  وتن ي  (5)
 .يف البيئاا العربيل وج ها
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فناارة لدمياال مواا  " ليوماائن للاايب"مااا يقااول حممااد الواااليب يف كتابااه ك" التخماار العااريف"وفناارة 
يوحوا الدمشقها ولاد اساتخدمصا مو ارو السايحيل ومبشاروها لادميا يف الوعاو  ضاد اإلساالما 

 .فليه للشريف فيصا هه  من ح  االبتنار

عوااد الشااريف مثلااه مثاال أنبيااا  باال زساارائيل جيتمااع معصاام يف  -صاالى اهلل عليااه وساالم-فمحمااد 
فيمااا ياارف -والشااريف يف ها ا  (1)انتابتااه حالال ماان ا لوسال الديوياالالصاد  وحساان الوويالا ولااد 

ي ياعااال هااايئا ساااوف مساااايرة آرا  أساااات ته مااان الستشااارلي والبشااارين الغاااربيي مثااال  -الوااااليب
 ".مونتثمرب واا"

 !هل القرآ  مدونل العررف

اول لضيل يف جايل اخلوورة  فصو يساعى زة يتو" اإلسالم بي الرسالل والتاريخ"الشريف يف كتابه 
تغياا  ن اارة الساالم زة القاارآ  الناار ا ماان كااالم اهلل وجمماال رسااالته الاان أرساال لااا نبيااه حممااد 

مدونااال تار يااال تعناااه تاااااعالا احليااااة  -حسااا  الشاااريف–صااالى اهلل علياااه وسااالما ليصااابح 
موااتج  -فقااا لااا ياا ه  زليااه الشااريفو -الثقافياال يف البيئاال العربياال علااى الصااعد الختلااالا فااالقرآ  

 !ثقايف بشرب وال هاعه لا نهلضايه عليه من لداسل لد يصوعصا االعتقاه يف ألوهيل مصدره

فصاا ا بعااض زحلاااه عبدانيااد الشااريف وماان علااى موصثااه فصاام ماان أخواار تالماا ة أعاادا  : ألااول
خليال أئماال  بااأاإلساالم مان الستشاارلي وجا هم وماع هاا ا فقاد ا ا هم يوسااف بان عباد العزيااز 

يقتدف لم ويس  على موصثصما فوسأل اهلل أ  يوق ه وأمثاله وأ  يتور عليصم و رجصم مان 
 .ال لماا زة الوور

 .وصلى اهلل على رسوله حممد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                           
 كلن وكل اهلل عود من به جا  وما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على الرجل ه ا حقد على يدل آخر طعن وه ا  (1)

 .الرجل ه ا جندلل على يدل
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 ربيع بن هاهب عم  كتبه        
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