
  أثر األحاديث الموضوعة في العقيدة
  )١(محمود يوسف الشوبكي

  ملخـص البحــث

إن أصول الدين وتشريعاته ومعامالت المسلمين تبني على أصلين عظيمين؛ هما كتاب اهللا تعـالى 

وســنة رســوله صــلى اهللا عليــه وســلم، ولمــا كــان القــرآن عصــيًا علــى التحريــف والطعــن؛ لحفــظ اهللا تعــالى لــه، 

أعداء اإلسالم إلى السنة النبويـة فوضـعوا مـا اسـتطاعوا مـن الواهيـات والموضـوعات ليغيـروا بهـا عقائـد عمد 

المســلمين وعبــاداتهم وســلوكهم؛ لــذا انبــرى كثيــر مــن العلمــاء دفاعــًا عــن هــذا الــدين، وحفظــًا للعقائــد، وســائر 

  .جوانبه والتحذير من الموضوعات وبيان خطر ذلك

مختلـــق إلـــى النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، وال روايتـــه إال علـــى ســـبيل وال يصـــح نســـبة الموضـــوع ال

التحذير منه و أسباب وضع الحديث هي أسباب واهية لنصـرة مـذهبهم المنحـرف وبـدعهم الضـالة مـن أبـرز 

الفـــرق التـــي وضـــعت األحاديـــث الشـــيعة الـــروافض والصـــوفية والمعتزلـــة وأقلهـــا وضـــعًا هـــم الخـــوارج، ويكمـــن 

وقــد بينــت فــي هــدا . ديــث الصــحاح بــزعمهم أن كثيــرًا مــن الصــحابة كفــروا بعــد التحكــيمخطــرهم فــي رد األحا

البحث تعريف الحديث الموضوع، والعقيدة، و سبب انتشار األحاديث الموضوعة عند الفرق الضالة وأهمهـا 

عة على وأقوال العلماء في أثر األحاديث الموضو  الرافضة والمعتزلة والصوفية، وخطر الخوارج على السنة،

 .العقيدة، وأوضحت بعض الشواهد واألمثلة التي تبين تأثير األحاديث الموضوعة على العقيدة

وأعــددت هــدا البحــث طمعــًا فــي مرضــاة اهللا تعــالى، و دفاعــًا عــن الســنة النبويــة حبــًا فــي صــاحبها 

 .عليه السالم، وحرصًا على سالمة المعتقد عند المسلمين

  الجهد ويجعله خالصًا لوجههواهللا أسأل أن يتقبل مني هدا 

إن الحمد هللا نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا و سيئات  المقــدمة

أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 

لة وأدى األمانة ونصح األمة، وكشف اهللا به الغمة، وجاهد في وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسا

  الذين ساروا على هديه وسنته بالحق وبعد  ψوعلى أصحابه وآل بيته ،اهللا حق جهاده 
وقال  } ١٠٢:آل عمران{ )ونَ يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقَاتِِه َواَل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْنتُْم ُمْسلِمُ (يقول اهللا تعالى 

ا ِرَجااًل َكثِيًرا َونَِساًء َواتَّقُوا هللاَ يَا أَيَُّھا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوبَثَّ ِمْنُھمَ ( تعالى

يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوقُولُوا قَْواًل (وقال سبحانه   }١:النساء{ )هللاَ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًاالَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ 

    }٧١ - ٧٠: األحزاب{ )يًماَسِديًدا يُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوَمْن يُِطِع هللاَ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعظِ 
إن الخيريــة فــي هــذه األمــة إلــى يــوم الــدين مــا اهتــدت بهــدي رب الســماء واألرض، وتمســكت بســنة 

  :أما بعد. وسارت على نهجه ρرسول اهللا 

إن أصول الدين وتشريعاته ومعامالت المسلمين تبني على أصلين عظيمين وهما كتاب : أهمية الموضوع

اهللا تعالى وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ولما كان القرآن عصيًا على التحريف والطعن؛ لحفظ اهللا 

وضوعات تعالى له من ذلك، عمد أعداء اإلسالم إلى السنة النبوية فوضعوا ما استطاعوا من الواهيات والم

                                                            
  .األستاذ الدكتور في العقيدة المذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة) (١



ليغيروا بها عقائد المسلمين وعباداتهم وسلوكهم؛ لذا انبرى كثير من العلماء دفاعًا عن هذا الدين، وحفظًا 

  .للعقائد، وسائر جوانبه، ومن هنا تظهر أهمية الكتابة في مثل هذه الموضوعات القيمة

  -:ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع أسباب منها: سبب االختيار

الشديد على إنجاح المؤتمرات واألنشطة اإلسالمية طمعًا في مرضاة اهللا تعـالى، و لمـا ـ الحرص ١

  .لها من أثر عظيم على الناس، ونشر العلم النافع والفكر القويم

ـ الـدفاع عـن السـنة النبويـة طمعـا فـي مرضـاة اهللا تعـالى وحبـًا فـي صـاحبها عليـه السـالم وحرصـًا ٢

 .على سالمة المعتقد عند المسلمين

ـ بيان األثر السيئ الذي يترتـب علـى عقيـدة النـاس عنـدما يعتمـدوا علـى الموضـوعات والواهيـات، ٣

  .ودعوة الناس لتجنب ذلك

  .اتبع الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي :منهج البحث

  -:ليوكانت خطة البحث تتكون من مقدمة وبحث تمهيدي وثالثة مباحث وخاتمة على النحو التا: الخطة

  .وتشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره ومنهج البحث والخطة المتبعة: المقدمة

 .والحديث الموضوع، والعقيدة: وبينت فيه مصطلحات البحث وهي: بحث تمهيدي

وبينت فيه سبب انتشار األحاديث الموضوعة عند الفرق الضالة وأهمها الرافضة والمعتزلة : المبحث األول

 .ر الخوارج على السنةوالصوفية، وخط

 .بيان أقوال العلماء في أثر األحاديث الموضوعة على العقيدةفي : المبحث الثاني

 .شواهد وأمثلة تبين تأثير األحاديث الموضوعة على العقيدة: المبحث الثالث

 .وبينت فيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

  مبحـث تمهيـدي

يجدر بكل باحث قبل الشروع بالبحث التعريف بمصطلحاته، ولما كان هذا البحث يتناول أثر 

  . األحاديث الموضوعة على العقيدة قمت في هذا المبحث التمهيدي بالتعريف بالحديث الموضوع، والعقيدة

  .تعريف الحديث الموضوع: المطلب األول

، )٢(ن الوضع مأخوذ من وضـع الشَّـْيء َيَضـعُه وضـًعاالموضوع اْسم مفعول م  :أوال اْلَمْوُضوع ُلَغة

أو مــأخوذ مــن الضــعة، وهــى االنحطــاط فــي الرتبــة، إشــارة إلــى عــدم اســتحقاقه للرفعــة، وأنــه ال رتبــة لــه، وال 

قيمة، وأن منزلته الحقيقية أن يبقى مطروًحا غير معبوء فيه،و ال يؤخذ به، وال يلتفت إليـه، بخـالف مـا ثبـت 

اختلقـه، : ووَضـع الشَّـْيء َوْضـعا. )٣(تعظيًما لقدره ومراعاة لجهـة نسـبته إليـه" مرفوع"ه يسمى فإن ρعن النبي 

                                                            
عبـد الوهـاب : ، المحقـق)هــ٩٦٣(علـي بـن محمـد بـن ابـن عـراق / تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبـار الشـنيعة الموضـوعة) (٢

   ٥، ص١هـ، ج ١٣٩٩دار الكتب العلمية  بيروت، الطبعة األولى، : عبد اللطيف وعبد اهللا الغماري

عبـد اللطيـف الهمـيم، والشـيخ مـاهر ياسـين الفحـل، ط  الـدكتور: هــ، حققـه ٦٤٣البـن الصـالح، / معرفة أنـواع علـم الحـديث) (٣

  .٢٠٠م، ص٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى 



َعةُ : وَتَواَضع اْلَقْوم على الشَّْيء عُة والضِّ وَأْوَضـْعُته ِفـي اَألمـر ، )٤(خالف الّرْفَعة ِفي اْلقـدر: اتَّفقوا َعَلْيِه، والضَّ

  . )٥(ِإذا واَفْقَته ِفيِه َعَلى َشْيءٍ 

  :ويأتي لفظ الوضع لمعاٍن ِعـّدة، منها

أي أســقطها، ومثلــه وضــع الشــيء عــن كاهلــه إذا أســقطه، " وضــع الجنابــة عنــه " ومنــه  :اإلســقاط

  . إبل موضوعة، أي متروكة في المرعى: ويأتي بمعنى الترك، ومنه

: الحديث أي اختلقها وافتراها، ووضع الرجل" وضع فالن القصة"ومنه  :وكذلك االختالق واالفتراء

اع أي كذاب مفتر: افتراه وكذبه، ومنه قيل   .)٦(حديث موضوع أي مختلق مكذوب،ورجل وضَّ

  .)٧(َأْلَصَقُه ِبِه : َوَضَع ُفَالٌن َعَلى ُفَالٍن َكَذا، َأيْ : ُيَقالُ  :ويطلق على اإللصاق

  . وتسميته بالحديث الموضوع تسمية مجازية

هــو الكــذب المختلــق المصــنوع المنســوب إلــى رســول : وضــوعالمــراد بالم: ثانيــا الموضــوع اْصــِطَالًحا

  .)٨(زوًرا وبهتاًنًا وهو شر األحاديث الضعيفة ρاهللا 

  .التعريف بالعقيدة: المطلب الثاني

: والعقيدة ،)٩(العين والقاف والدال أصٌل واحٌد يدلُّ على َشدٍّ وِشّدِة ُوثوق) عقد(: أوال العقيدة لغة

عقائد، وهي من العقد وهو الربط، واإلبرام، واإلحكام، والتوثيق، والشد بقوة،  ، والعقيدة مفرد)١٠(المعتقد

اْسَتْحَكَم : وَتَعقَّد اِإلخاءُ . َصُلَب َواْشَتدَّ : واعتقَد الشيءُ  والتماسك و المراصة، واإلثبات، ومنه اليقين والجزم،

موضع الَعْقِد، وهو ما ُعِقَد : ، والُعقدُة بالضم)١٢(ثََبتَ أي : ، واْعَتَقَد اإلَخاُء والَمَودَُّة بينهما)١١(ِمْثُل َتَذلَّلَ 

                                                            
عبــد الحميــد : المحقــق]هـــ٤٥٨: ت[أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده المرســي : المؤلــف/ المحكــم والمحــيط األعظــم) (٤

  .٢٩٥، ص٢م، ج ٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢١األولى، : روت، الطبعةدار الكتب العلمية بي: هنداوي، الناشر

محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــى اإلفريقــي : المؤلــف/ لســان العــرب) (٥

  .٣٩٧، ص٨هـ، ج ١٤١٤ -الثالثة : بيروت، الطبعة –دار صادر : الناشر)/ هـ٧١١: المتوفى(

بقلم عبـد الفتـاح أبـو غـدة، ط دار البشـائر اإلسـالمية بيـروت لبنـان، الناشـر مكتـب / نة وعلوم الحديثلمحات من تاريخ الس) (٦

  .  ٧٩هـ، ص١٤١٧المطبوعات اإلسالمية بحلب، الطبعة الرابعة 
 –مكتبــة الســنة : علــي حســين علــي الناشــر: ، المحقــق)هـــ٩٠٢: المتــوفى(محمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاوي / فــتح المغيــث ) (٧

  .٣١٠، ص١م، ج٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة مصر،

عبـد الـرحمن عثمـان، المكتبـة السـلفية فـي : هــ  ، تحقيـق ٨٠٦ـ   ٧٢٥عبـد الـرحيم بـن الحسـين العراقـي/ التقييـد واإليضـاح ) (٨

  .٨٦، ص٤م، ج١٩٧٩هـ ـ ١٤٠٤: المدينة المنورة، الطبعة األولى

دار : عبــد الســالم محمــد هــارون، الناشــر: مــد بــن فــارس بــن زكريــا، المحقــقأبــو الحســين أح: المؤلــف/ معجــم مقــاييس اللغــة) (٩

  .١٣٠م، ص١٩٦٩هـ ـ ١٣٩٩: الفكر، الطبعة

محمــد / حامــد عبــد القــادر / أحمــد الزيــات / إبــراهيم مصــطفى ( مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة : المؤلــف/ المعجــم الوســيط) (١٠

  .دار طبع، وال رقم طبعة، بدون ٦١٤، ص٢دار الدعوة، ج: ، الناشر)النجار 

: المتــوفى(محمــد بــن مكــرم بــن علــى ، جمــال الــدين ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــى اإلفريقــي : المؤلــف/ لســان العــرب) (١١

  .٢٩٩، ص٣هـ، ج ١٤١٤ -الثالثة : بيروت، الطبعة –دار صادر : ، الناشر) هـ٧١١



: عقده يعقده َعْقًدا، ومنه ُعْقَدة اليمين والنكاح، وُعْقَدة النكاِح والبيعِ : والعقد نقيض الحل، يقال، )١٣(عليه

ها وال استثناء فيجب عليه أن َيْحِلف  يمينا ال لغو في: ، وَعْقُد اليمينِ )١٤(ِإبرامه: ُوُجوُبُهَما؛ وُعْقَدُة كلِّ شيءٍ 

 )...الَ يَُؤاِخُذُكُم ّهللاُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكْم َولَـِكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقَّدتُُّم األَْيَماَن (: ، كما قال تعالى)١٥(الوفاء بها

  ].   ٨٩المائدة[
َعَقــــْدُت َعَلْيــــِه اْلَقْلــــَب  :، َواْعَتَقــــْدُت َكــــَذا)١٦(والعقيــــدة الحكــــم الــــذي ال يقبــــل الشــــك فيــــه لــــدى معتقــــده

ــِميَر، َحتَّــى ِقيــلَ  ْنَســاُن ِبــِه، َوَلــُه َعِقيــَدٌة َحَســَنةٌ : اْلَعِقيــَدةُ : َوالضَّ ، َواْعَتَقــْدُت َمــاًال : َمــا َيــِديُن اإلِْ ــكِّ : َســاِلَمٌة ِمــْن الشَّ

  .)١٧(َجَمْعُتهُ 

ِد، عاَقْدتُـــُه َعْقـــدًا ِمثـــُل عاَهْدتُـــُه والَعْقـــُد َمثـــل الَعْهـــ ،)١٨(وعاَقدتـــه مثـــل عاهدتـــه والعقـــود أوثـــق العهـــود،

اْلُعقُوِد (: ومنه قوله تعـالى ،)٢٠(َتَعاَهُدوا: وتعاقد اْلَقْوم، عاهده: ، وعاقده)١٩(َعْهداً  وْا بِ وْا أَْوفُ يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُ

  .أوفوا بالعهود التي أكدتموها: ؛ أي]١المائدة[ )... 

َعِهـْدُت ِإلـى فـالٍن ِفـي َكـَذا َوَكـَذا، وتْأويلـه : َواْلَجْمـُع ُعقـود، َوِهـَي َأوكـد الُعهـود، َوُيَقـالُ اْلَعْهـُد، : والَعْقد

. اْلُمَعاَهـــَدةُ : َواْلُمَعاَقـــَدةُ . َعاَقْدتُـــُه َأو َعَقـــْدُت َعَلْيـــِه فتْأويلـــه َأنـــك َألزمتـــه َذِلـــَك ِباْســـِتيثَاقٍ : َألزمتـــه َذِلـــَك، فـــِإذا ُقْلـــتَ 

الـربط والشـد، والعهـد، والمالزمـة، والتأكيـد : تطلـق علـى عـدة أمـور، أهمهـا" عقـد " ومادة . )٢١(هدهع: َوَعاَقَدهُ 

  ـ:ومن ذلك

عقد الحبل، يعقده عقدا، إذا ربطه وشده بقـوة، وقـد جـاء فـي كتـاب اهللا : يقال. الربط والشد بقوة -١

  .)٢٢(السَّواحر اللواتي ُيعقِّدن في الُخُيوطمن .  ٤الفلق  )َوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت في اْلُعقَد(: تعالى

ا (: وجمعـه عقـود، ومنـه قولـه تعـالى. عهـد: بين هذه القبيلة وتلـك عقـد أي: يقال. العهد -٢ ا أَيَُّھ يَ

  .أوفوا بالعهود التي أكدتموها: ؛ أي]١المائدة[ ) ...الَِّذيَن آَمنُوْا أَْوفُوْا بِاْلُعقُوِد 

                                                                                                                                                                          
د : ، المحقـق)هــ١٧٠: المتـوفى(بن تميم الفراهيـدي البصـري أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو : المؤلف/ العين) (١٢

  .١٤٠، ص١دار ومكتبة الهالل، ج: مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر

دار العلـــم : أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، الناشـــر: ، تحقيـــق)هــــ٣٩٣: المتـــوفى(إســـماعيل بـــن حمـــاد الجـــوهري / الصـــحاح ) (١٣

  .٥١٠، ص٢م، ج١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧رابعة ال: للماليين ـ بيروت، الطبعة

  .٢٩٨، ص٣البن منظور، ج/ لسان العرب) (١٤

  .١٤٠، ص١للخليل بن أحمد الفراهيدي ، ج/ العين) (١٥

  . ٦١٤، ص٢لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج/ المعجم الوسيط) (١٦

: المتـوفى(ثـم الحمـوي، أبـو العبـاس  أحمد بن محمد بن علـي الفيـومي: المؤلف/ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) (١٧

 .٤٢١، ص٢المكتبة العلمية ـ بيروت، ج: ،  الناشر)هـ٧٧٠نحو 

  .٨٦، ص٤البن فارس، ج/ معجم مقاييس اللغة) (١٨

  .١٤٠، ص١للخليل بن أحمد الفراهيدي ، ج/ العين) (١٩

  .٦١٤، ص٢لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ج/ المعجم الوسيط) (٢٠

  .٢٩٧، ص٣البن منظور، ج/ لسان العرب) (٢١

  .٨٩، ص٤البن فارس، ج/ معجم مقاييس اللغة) (٢٢



عقد قلبه على الشيء، أو عقد قلبه الشيء، إذا لزمه، ومن هذا الباب قول : يقال. المالزمة -٣

اْلَخْيُل َمْعُقوٌد ِفي :" َقالَ  ρكما في الصحيحين، َعْن ُعْرَوَة اْلَباِرِقيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعْن النَِّبيِّ  ρالنبي 

  . )٢٣("ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة  َنَواِصيَها اْلَخْيُر اْألَْجُر َواْلَمْغَنمُ 

  .)٢٤(َأي ُمَالِزٌم َلَها كَأنه َمْعُقوٌد ِفيَها

ومنه العقد المكتوب فـي البيـع؛ حيـث إنـه لـم يكتـب إال بعـد . عقد البيع، إذا أكده: يقال. التأكيد -٤

دتُُّم  (: إيقــاع البيــع وتأكيــده، ومنــه قولــه تعــالى ا َعقَّ ُذُكم بَِم ـِكن يَُؤاِخ انُِكْم َولَ ي أَْيَم اللَّْغِو فِ ُذُكُم ّهللاُ بِ الَ يَُؤاِخ

  ]. ٨٩المائدة[ )... األَْيَماَن 

وتعقيد األيمان إنما يكون بقصد القلب وعزمه، بخـالف لغـو اليمـين التـي تجـري علـى اللسـان بـدون 

  .قصد

العلماء قديًما وحديثًا تعريفات كثيرة لمصطلح العقيدة، ولعل لقد وردت على لسان : العقيدة اصطالحا

االختالف األكثر بينها من باب اختالف األلفاظ ال اختالف التضاد، وأجمل ما يمكن أن نقوله ونسطره أن 

  .العقيدة في تعريفها االصطالحي لها تعريفان عام وخاص

يشـمل كـل عقيـدة حـق أو العقيـدة : عامـاً  معنـي: إن العقيـدة لهـا معنيـان: "قال الدكتور ناصر العقـل

الباطلة عند أهل الباطل وهي تعني اصطالًحا اإليمان واليقين الجـازم لـدى المعتقـد أي الـذي ال يتطـرق إليـه 

تعني اليقين والتسليم واإليمان الجازم باهللا عز وجـل ومـا يجـب لـه مـن التوحيـد والعبـادة : ومعنى خاصاً . شك

  .)٢٥("والطاعة

نقصد بالعقيدة في االصطالح العام أن نعرف العقيدة بشكل عام دون : يدة في االصطالح العامالعق: أوًال 

نظر فيها أو حكم عليها سواء كانت صحيحة أو خاطئة، إسالمية أو كفرية، فال نفرق بين عقيدة وأخرى 

عرفها اإلمام  و. في التعريف، وعليه فتعريفنا لها في هذا السياق أقرب للتعريف اللغوي منه لالصطالحي

العقائد هي األمور التي يجب أن يصدق بها قلبك، وتطمئن إليها نفسك، وتكون يقيًنا : حسن إلينا فقال

  . )٢٦(عندك، ال يمازجه ريب وال يخالطه شك

                                                            
الخيـل معقـود فـي نواصـيها الخيـر إلـى : الجهاد والسير، باب: أخرجه اإلمام البخاري رحمه اهللا تعالى في صحيحه، كتاب) (٢٣

: فـرض الخمـس، بــاب: ، وكتـاب٢٦٤٠: الجهـاد مـاض مــع البـر والفـاجر، حـديث رقــم: ، وبـاب٢٦٣٨: يـوم القيامـة، حـديث رقــم

اإلمـارة، : وأخرجـه اإلمـام مسـلم ـ رحمـه اهللا تعـالى ـ فـي صـحيحه، كتـاب، ٢٨٨٧: أحلـت لكـم الغنـائم، حـديث رقـم ρقـول النبـي 

 .٣٤٨٠: الخيل  في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، حديث رقم: باب

  .٢٩٨، ص٣البن منظور، ج/ لسان العرب) (٢٤
: رابط المحاضرة  www.islamacademy.netموقع أكاديمية المجد ) (٢٥

-http://media.islamacademy.net/Library_Files/media/100/123/124/514/2869_AAQ101

1303.rm      
  .٣٩٥م،  ص٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا، ط دار الدعوة، الطبعة األولى ) (٢٦



وٕان المسلم يصدق قلبه بالعقيدة اإلسالمية، وتطمئن إليها نفسه، وتكون يقيًنا عنده ال يمازجـه ريـب 

صحاب العقائد الفاسـدة مـن يصـدق قلبـه المـريض بعقيدتـه الفاسـدة، وتطمـئن إليهـا نفسـه فيها وال شك، ومن أ

  . الخبيثة، وتكون يقيًنا عنده ال ريب وال شك فيها

  .)٢٧("هي التصديق بالشيء والجزم به دون شك أو ريبة: "وعرفها سيد سابق فقال
. )٢٨("ال يقبل الشك فيه لدى معتقـده العقيدة الحكم الذي:" وعرفها مجمع اللغة العربية بالقاهرة بقوله

العقيـدة هــي مــا يعتقـده الشــخص فــي قــرارة نفسـه ويعقــد العــزم عليـه ويــراه صــحيحًا ســواء :" وعرفهـا أخــر بقولــه

  .)٢٩("أكان صحيحًا في حقيقة األمر أم باطالً 

هــي اإليمــان الجــازم : العقيــدة فــي االصــطالح العــام:" وعرفهــا الشــيخ علــي بــن نــايف الشــحود فقــال

  .)٣٠("هذا على جهة العموم الذي ال يتطرق إليه الشك لدى معتقده،

نقصد بالعقيدة في االصطالح الخاص هي العقيدة اإلسالمية على وجه : العقيدة في االصطالح الخاص

  .الخصوص دون غيرها من العقائد، وعند علماء المسلمين دون غيرهم من أهل العلم

اِالْعِتَقـاُد ُهـَو ُحْكـُم الـذِّْهِن اْلَجـاِزُم، َفـِإْن َكـاَن ُمَواِفًقـا :" ِريني فقـالوفي هذا السياق عرفهـا اإلمـام السـفَّا

  .)٣١("ِلْلَواِقِع َفُهَو َصِحيٌح، َوإِالَّ َفُهَو َفاِسدٌ 

وتعريــف اإلمــام الســفاريني هــذا يظهــر فيــه وبوضــوح وجــالء تعريــف العقيــدة اإلســالمية وهــي العقيــدة 

العقيــدة الفاســدة الــذي يشــمل تعريــف كــل عقيــدة غيــر صــحيحة فــي حكــم  الوحيــدة الصــحيحة، وكــذلك تعريــف

  . اإلسالم

معرفة ما ورد في الكتاب والسنة فيما يتعلق باإللهيات :" وعرفها الدكتور محمد حافظ الشريدة بقوله

  .)٣٢("والنبوات والسمعيات معرفة مبنية على الجزم واليقين والتصديق

العقيــدة هــي معرفــة مــراد اهللا تعــالى مــن :" حســن التركــي بقولــهوعرفهــا الشــيخ عبــد اهللا بــن عبــد الم

  الديانة ، ومن بعث الرسل ، وإِنزال الكتب ، وخلق الجن واِإلنس ، ثم االستقامة على

  

  .)٣٣("ذلك والعمل بمقتضاه
                                                            

  .، ط دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان٨٠للسيد سابق، ص/ العقائد اإلسالمية) (٢٧

  . ٦١٤، ص٢لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج/ المعجم الوسيط) (٢٨

  .٩٢، ص١غالب بن علي عواجي، ج. د: تأليف/ فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها) (٢٩

الباحــث فــي القــرآن والســنَّة علــي بــن نــايف الشــحود، الطبعــة : جمــع وٕاعــداد/ اإلســالمية الخالصــة فــي خصــائص العقيــدة) (٣٠

  .٤م، ص ٢٠٠٩هـ   ١٤٣٠األولى، 

مؤسسة الخافقين ومكتبتهـا : ، الناشر)هـ١١٨٨: المتوفى(لوامع األنوار البهية محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ) (٣١

  .٦٠، ص١م، ج ١٩٨٢هـ ـ  ١٤٠٢: ـ دمشق، الطبعة الثانية

 ٤٥م، ص١٩٨٤هــ ـ ١٤٠٤مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية مبادئ وآثار، الدكتور محمد حافظ الشريدة، الطبعـة األولـى ) (٣٢

  .٤٧ـ  ص

وزارة الشـؤون اإلسـالمية : عبـد اهللا بـن عبـد المحسـن التركـي، الطبعـة الثانيـة، الناشـر: المؤلـف/ مجمل اعتقاد أئمة السلف) (٣٣

  .١١٠هـ، ص١٤١٧: والدعوة واإلرشاد ـ المملكة العربية السعودية، تاريخ النشرواألوقاف  



هــي االعتقــاد الجــازم بأركــان اإليمــان وأصــول الــدين :" وعرفهــا الشــيخ علــي بــن نــايف الشــحود فقــال

  .)٣٤(" من األمور القلبية والعلمية، و القولية  ρوعن رسوله  -تعالى-ما ثبت عن اهللا وثوابته وكل 

والـــرابط بـــين المعنـــى اللغـــوي واالصـــطالحي ســـواء العـــام أو الخـــاص ظـــاهر جلـــي؛ ألن الـــذي جـــزم 

فــإن خصصــت . بالشـيء، وصــمم عليــه، قــد ألزمــه قلبــه، وربطــه عليــه، وشـده بقــوة، بحيــث ال يتفلــت منــه أبــًدا

، أو بالموافقــة مــع الواقــع، أو بالصــحيحة فهــو المعنــى  ρالعقيــدة بالكتــاب والســنة ، أو بمــا جــاء بــه الرســول

  الخاص، وغير ذلك يكون تعريفا عاما

اهتم أهل السنة والجماعة بالحديث . سبب انتشار األحاديث الموضوعة عند الفرق الضالة: المبحث األول

رق التي تنتسب إلى اإلسالم بكثير؛ فجل علماء الحديث منهم، وال النبوي الشريف أكثر من غيرهم من الف

يعرف عن الفرق الضالة علماء متخصصين في الحديث النبوي ألنهم لم يلقوا له باًال، ولم يهتموا به، ولم 

فأهل السنة والجماعة يرون بأن السنة . يكن على رأس أولوياتهم بل اهتموا باألحاديث التي تناسب أهوائهم

بوية دين ينبغي أن يعتنى بها أيما اعتناء، وأكد على هذا اإلمام العظيم والعالم الجليل محمد بن سيرين ـ الن

  .)٣٥("إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم :" رحمه اهللا تعالى ـ حيث قال

وأهل السنة والجماعة يـرون أن القـرآن الكـريم ال يفهـم بعيـُدا عـن السـنة النبويـة، وٕانمـا السـنة النبويـة 

ومــن هنــا كانــت حاجــة  تحفــظ القــرآن الكــريم بشــرح غامضــه وتبــين مجملــه وتقييــد مطلقــه وتخصــيص عامــه،

  القرآن الكريم إلى السنة النبوية أشد من حاجة السنة النبوية للقرآن الكريم، 

  .)٣٦("القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن: "رحمه اهللا تعالى ما قال مكحولك

فالسنة النبوية قاضية على القرآن الكريم وليس القرآن الكريم بقاٍض عليها، كمـا َقـاَل َيْحَيـى ْبـُن َأِبـي 

، وقال األوزاعي رحمه )٣٧("ْرآُن ِبَقاٍض َعَلى السُّنَّةِ السُّنَُّة َقاِضَيٌة َعَلى اْلُقْرآِن َوَلْيَس اْلقُ : "َكِثيٍر رحمه اهللا تعالى

  .)٣٨("السنة قاضية على الكتاب ولم يجيء القرآن قاضًيا على السنة:" اهللا تعالى

وأما غالبيـة الفـرق التـي ضـلت فـي مـا يتعلـق بالسـنة النبويـة؛ فغـاب عنهـا الصـحيح، وانتشـر عنـدها 

البحــث عــن العلــم، والتعصــب وســوء الطويــة والعيــاذ بــاهللا؛  المكــذوب الموضــوع، وســببه غالًبــا الجهــل، وعــدم

فالرافضــة الكــذب عنــدها جــائز لــذلك تتــدين إلــى اهللا ـ تعــالى ـ بــه حســب زعمهــا األفــاك، فجــاءت بأهوائهــا 

                                                            
الباحــث فــي القــرآن والســنَّة علــي بــن نــايف الشــحود، الطبعــة : جمــع وٕاعــداد/ الخالصــة فــي خصــائص العقيــدة اإلســالمية) (٣٤

  .٤م، ص ٢٠٠٩هـ ١٤٣٠األولى، 
إلــى رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ  المشــهور بصــحيح  مقدمــة المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل)  (٣٥

: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشـر: ، المحقق)هـ٢٦١:المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، : المؤلف/ مسلم

  .١٤، ص١دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ج
مؤسسـة قرطبـة : هــ، تحقيـق عـادل بـن محمـد، الناشـر٣٨٥بن شاهين، شرح مذاهب أهل السنة عمر بن أحمد بن عثمان )  (٣٦

 .٤٨: ، أثر رقم٤٦م، ص١٩٩٥ -هـ ١٤١٥للنشر والتوزيع، سنة النشر 
  .٥٨٦: أثر رقم، السنة قاضية على كتاب اهللا: باب، المقدمة: كتاب، أخرجه الدارمي في مسنده) (٣٧
دار أطلس للنشر والتوزيع ـ الرياض، الطبعـة األولـى، : المقرىء، الناشرأبو الفضل : المؤلف/ أحاديث في ذم الكالم وأهله) (٣٨

 .٢٠٩: ، أثر  رقم٥٦، ص٢ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع، ج. د: ، تحقيق١٩٩٦



وباطلهــا وكفرياتهــا وجعلتــه أحاديــث وآثــار، والصــوفية جــوزت وضــع األحاديــث فــي بــاب الترغيــب والترهيــب، 

حديث النبوي من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ ألنهم كفروا بزعمهم؛ فكانت الخوارج من والخوارج لم يأخذوا ال

أجهل الناس بالسنة، والمعتزلة قدمت العقل على النقل فكانـت أضـل مـن بعيـر أهلهـا، وأشـهر الفـرق الضـالة 

  .التي يمكن الحديث عنها الرافضة والمعتزلة والخوارج والصوفية

إن موقف الروافض من السنة النبوية يـتلخص فـي معرفـة أنهـم كفـروا نقلتهـا مـن  .)٣٩(الرافضة: أوًال 

الصـحابة ـ رضـي اهللا عـنهم ـ إال نفـًرا يسـيًرا يكـاد أن ال يكـون لهـم نسـبة عدديـة إذا مـا أردنـا أن نقـارن بيـنهم 

وزاد الطـين  وبين من كفروهم، وٕاذا أسقطوا النقلة سقطت منقوالتهم عندهم بال شك أو ريب فال سـنة عنـدهم،

بلة لما كان الكذب ديدنهم وال يستطيعون العـيش بدونـه كمثـل السـمك الـذي ال يسـتطيع العـيش إال فـي المـاء 

 . فلم يأتمنوا فيما ادعوه من نقوالت

القاعدة عندهم تقوم على أن من لـم يـوال علًيـا فقـد :" قال الدكتور محمد حسن بخيت عن الرافضة 

  . )٤٠("أئمة الحق؛ فليس أهًال للثقة واالعتمادونازع  ρخان وصية رسول اهللا 

وسبب انتشار األحاديث الموضـوعة عنـد الرافضـة اسـتحاللهم للكـذب، فجـاءوا بالغرائـب والعجائـب، 

ولما كفروا الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ وأسقطوا دين اهللا ـ تعالى ـ عندهم خال الجو عنـدهم بـال ديـن فجـاءوا 

  .واءهم ورغباتهمبدين من عند أنفسهم يوافق أه

يتفق العلماء وأهل التاريخ على أن أصل الكـذب فـي الحـديث : "قال األستاذ الدكتور الحسين شواط

بــدأ مــن قبــل الشــيعة الرافضــة، فــإنهم انغمســوا فــي هــذه الرذيلــة بكــل قــوة، فوضــعوا أحاديــث فــي فضــل علــي 

  .)٤١(" صحابة رضي اهللا عنهمرضي اهللا عنه، وأهل البيت، ووضعوا أحاديث أخرى تحط من شأن بقية ال

يعتمــد الشــيعة اإلماميــة اإلثنــا عشــرية فــي الحــديث علــى كتــبهم :" وقــال الــدكتور محمــد حســن بخيــت

هــ ، والتهـذيب لمحمـد الطوسـي ٣٢٨كتاب الكافي للكليني المتوفى سنة : الخاصة التي دونها علماؤهم، مثل

هـــ ١٠٩١لمــال محســن الكاشــي المتــوفى ســنة هـــ ، واالستبصــار للطوســي نفســه، والــوافي ٤٦١المتــوفى ســنة 

")٤٢( .  

َلـْم : َسـِمْعُت الشَّـاِفِعيَّ َيقُـولُ : والتَّقية والنِّفاق دثارهم، َقاَل َحْرَمَلُة ْبـُن َيْحَيـى، فالرافضة الكذب شعارهم

ـــدَّْعَوى ـــي ال ـــَذَب ِف ـــَواِء َأْك ـــْن َأْصـــَحاِب اْألَْه ـــ، َأَر َأَحـــًدا ِم وِر ِم ـــالزُّ ِبيـــُع بـــن . )٤٣(َن الرَّاِفَضـــةِ َوَال َأْشـــَهَد ِب وقـــال الرَّ

                                                            
إال القليل منهم،  ρ هي إحدى الفرق المنتسبة للتشيع آلل البيت، مع البراءة من أبي بكر وعمر، وسائر أصحاب النبي ) (٣٩

  .١/٣٣طبقات الحنابلة البن أبي يعلي : انظر. م من يفضلون علي على أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهمومنه
للــدكتور محمــد حســن بخيــت، ط مكتبــة آفــاق للطباعــة والنشــر والتوزيــع، / الفــرق القديمــة والمعاصــرة فــي التــاريخ اإلســالمي) (٤٠

  .٨٩م، ص٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧الطبعة الثالثة 

  .٢٦٦الحسين شواط، ص. د. تأليف أ/ هاحجية السنة وتاريخ) (٤١
 .٨٨للدكتور محمد حسن بخيت، ص/ الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ اإلسالمي) (٤٢
عثمـان عبـد اهللا آدم األثيـوبي ، : اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية عبيد اهللا بـن محمـد بـن  بطـة العكبـري الحنبلـي، المحقـق) (٤٣

دار الرايـــة، : حمـــد بـــن عبـــد اهللا التـــويجري ، دار النشـــر، ن عبـــد اهللا بـــن يوســـف الوابـــل ورضـــا بـــن نعســـان معطـــي و يوســـف بـــ

  .٥٤٥، ص٢م، ج١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥: الثانية، سنة الطبع: الرياض، الطبعة:البلد



ــاِفِعيَّ َيُقــولُ : ســليمان وِر ِمــَن الرَّاِفَضــِة : َســِمْعُت الشَّ ــالزُّ ــا َأْشــَهَد ِب ــا َرَأْيــُت ِفــي اْألَْهــَواِء َقْوًم وذكــر شــيخ . )٤٤("َم

ذكر الشـافعي مـا ذكـره :" اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه اهللا تعالى ـ ناقًال ما ذهب إليه الشافعي رحمه اهللا تعالى 

أبو حنيفة وأصحابه أنه يرد شهادة مـن عـرف بالكـذب كالخطابيـة ورد شـهادة مـن عـرف بالكـذب متفـق عليـه 

  ".بين الفقهاء 

العلمــاء كلهـــم متفقــون علــى أن الكــذب فـــي :" وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميـــة ـ رحمــه اهللا تعــالى 

  .أقوال كثيرة في ذلك منها وله". الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة

  ".الكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف :" قوله ـ رحمه اهللا تعالى ـ 

قد اتفـق أهـل العلـم بالنقـل والروايـة واإلسـناد علـى أن :" ونقل اتفاق أهل العلم في ذم الرافضة فقال 

  .)٤٥("مون امتيازهم بكثرة الكذبالرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم ولهذا كان أئمة اإلسالم يعل

ال تكلمهم وال ترِو عنهم :" سئل مالك ـ رحمه اهللا ـ عن الرافضة؟ فقال: "وقال أشهب بن عبد العزيز

  . )٤٦("فإنهم يكذبون

وأما الرافضة فأشد النـاس اختالفـا وتباينـا وتطاعنـا، فكـل واحـد :" وقال أبو عبد اهللا بن بطة الحنبلي

إنـه ال صـالة، وال صـيام، : يلعن من خالفه عليه، ويكفر من لم يتبعه، وكلهـم يقـول منهم يختار مذهبا لنفسه

وال جهاد، وال جمعة، وال عيدين، وال نكاح، وال طالق، وال بيـع، وال شـراء إال بإمـام، وٕانـه مـن ال إمـام لـه فـال 

  .)٤٧("دين له، ومن لم يعرف إمامه فال دين له

وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقـة، وٕالحـاد :" وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه اهللا تعالى ـ 

وتعمد الكذب كثير فيهم وهـم يقـرون بـذلك حيـث يقولـون ديننـا التقيـة وهـو أن يقـول أحـدهم بلسـانه خـالف مـا 

هم مـن أهـل الملـة ويصـفون في قلبه، وهذا هو الكذب، والنفاق ويدعون مع هذا أنهـم هـم المؤمنـون دون غيـر 

إذ لـيس فـي المظهـرين  )٤٨( )رمتنـي بـدائها وانسـلت: (السابقين األولـين بـالردة والنفـاق فهـم فـي ذلـك كمـا قيـل

  .)٤٩("لإلسالم أقرب إلى النفاق والردة منهم وال يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم

ذيـب فـي أحاديـث الفضـائل كـان مـن جهـة الشـعية فـإنهم أصـل األكا:" وقال ابن أبي الحديد الشيعي

                                                            
دار أحمـد الغامـدي، : ، تحقيـق)هــ٤١٨: المتـوفى(هبة اهللا بن الحسن الاللكائي / شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)  (٤٤

  .٢٨١١: ، أثر رقم١٥٤٤، ص٨م، ج٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣الثامنة، : السعودية، الطبعة –طيبة 
  .٢٩، ٢٧، ٢٦، ص١، ج١محمد سالم، مؤسسة قرطبة، ط. د: ابن تيمية، المحقق/ منهاج السنة النبوية)  (٤٥
مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات ـ : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشـافعي، الناشـر: المؤلف/ لسان الميزان)  (٤٦

  .١٠، ص١الهند، ج –دائرة المعرف النظامية : ، تحقيق١٩٨٦ـ  ١٤٠٦بيروت، الطبعة الثالثة، 
  .٥٥٦، ص٢البن بطة، ج/ اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة)  (٤٧
الخزرج بن تيم اهللا بن  بن تميم كان تزوج رهم بنتأن سعد بن زيد مناة : هو رمتني بدائها وانسلت قصة المثل القائل)   (٤٨

يا : مالك ابن سعد وعوفًا، وكان ضرائرها إذا ساببنها يقلن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة، وكانت من أجمل الناس، فولدت له

ضرتها رمتني  فقالتيا عفالء، : ساببنك فابدئيهن بعفال فسابتها بعد ذلك امرأة من ضرائرها، فقالت :عفالء فقالت لها أمها

  .يقال لهم بنو العفيل وبنو مالك بن سعد رهط العجاج، وكانوا. بدائها وانسلت فأرسلتها مثالً 
  .٣٠، ص١البن تيمية، ج/ منهاج السنة النبوية)   (٤٩



وقــال . )٥٠("وضــعوا فــي مبــدأ األمــر أحاديــث مختلقــة فــي صــاحبهم حملهــم علــى وضــعها عــداوة خصــومهم 

احمــل العلــم عــن كــل مــن لقيــت إال الرافضــة؛ يضــعون :" محمــد بــن ســعيد األصــبهاني ســمعت شــريكا يقــول

  . )٥١("الحديث، ويتخذونه ديًنا

شـريك بـن عبـد اهللا القاضـي قاضـي الكوفـة مـن أقـران الثـوري وأبـي حنيفـة وهـو مـن  وشريك هذا هو

  . )٥٢(الشيعة الذي يقول بلسانه أنا من الشيعة وهذا شهادته فيهم

ُيْكتب عـن كـل صـاحب بدعـة إذا لـم يكـن داعيـة إال الرافضـة فـإنهم يكـذبون :" وقال يزيد بن هارون

ديــنهم يجــد العجــب العجــاب، والكفــر البــواح، فقــد طعــن بعضــهم فــي والمتتبــع لمــا أدخلــه الشــيعة فــي . )٥٣("

الـــذين زعمـــوا أن جبريـــل عليـــه الســـالم أخطـــأ فـــي النـــزول بـــالوحي علـــى  )٥٤(جبريـــل عليـــه الســـالم، كالغرابيـــة

  .وغير ذلك من عقائد ال يتسع البحث لذكرها... حيث لم يميز بينه وبين علي رضي اهللا عنه  ρمحمد

من السنة النبوية يتمثـل فـي إنكـار عدالـة الصـحابة ـ رضـي )٥٥(إن موقف المعتزلة . المعتزلة: ثانًيا

اهللا عـــنهم ـ وٕاســـاءة األدب معهـــم، ورد غالـــب أحـــاديثهم، وٕاذا عارضـــت مـــذهبهم آيـــات أولوهـــا أو أحاديـــث 

  . أنكروها، ويشككون في كثير من األحاديث الصحيحة ويقدمون العقل عليها فيحكمون به على األحاديث

ينكر المعتزلة العدالـة العامـة للصـحابة ويسـيئون األدب معهـم : "األستاذ الدكتور الحسين شواط قال

  .)٥٦("، وبالتالي يردون أحاديث كثير منهم مثل طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وسائر من قاتل علياً 

ا يعارضــها مــن المعتزلــة بعــد أن قــرروا أصــولهم، وآمنــوا بهــا إيماًنــا تاًمــا، كــان مــ: "وقــال أحمــد أمــين

آيات يؤولونها وما يعارضها من أحاديـث، ينكرونهـا ـ وكـل ذلـك فـي جـرأة وصـراحة ـ ولـذلك فـإن مـوقفهم مـن 

الحــديث كثيــًرا مــا يكــون موقــف المتشــكك فــي صــحته، وأحيانــًا موقــف المنكــر لــه؛ ألنهــم يحكمــون العقــل فــي 

  .   )٥٧("الحديث ال الحديث في العقل

آمـن المعتزلـة بأصــولهم الخمسـة ومـا تفـرع عنهـا مـن آراء وجعلـوا منهــا  لقـد:" وقـال أبـو لبابـة حسـين
                                                            

( ين عبد الحميد بن هبة اهللا بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الد: المؤلف/ شرح نهج البالغة)   (٥٠

دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي شركاه، : محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: ، المحقق)هـ ٦٥٦: المتوفى 

  .٤٩ـ ص ٤٨، ص١١ج
دار المعرفـــة : علـــي محمـــد البجـــاوي، الناشـــر: ، تحقيـــق)هــــ ٧٤٨: المتـــوفى( الـــذهبي / ميـــزان االعتـــدال فـــي نقـــد الرجـــال)   (٥١

  .٢٨، ص١م، ج ١٩٦٣هـ ـ  ١٣٨٢األولى، :روت ـ لبنان، الطبعةللطباعة والنشر، بي
  .٢٦، ص١البن تيمية، ج/ منهاج السنة النبوية)  (٥٢
  .١٠، ص١البن حجر، ج/ لسان الميزان)  (٥٣
فرقة من الشيعة الغالة الذين يزعمون أن جبريل عليه السالم أخطأ حين نزل بالوحي على محمد وسبب ذلك أن : هي)  (٥٤

  .ه علي كما يشبه الغراب الغراب لذا سموا بالغرابيةمحمدًا يشب

اسم يطلق على فرقة ظهرت في اإلسالم في أوائل القرن الثاني، وسلكت منهجا عقليا متطرفا في : المعتزلة في االصطالح) (٥٥

مرتكب بحث العقائد اإلسالمية ، وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري لخالفه في 

، والملل والنحل ٢٣٨انظر التعريفات للجرجاني ص.الكبيرة حيث زعموا أنه في منزلة بين المنزلتين الكفر واإليمان 

 . ١/٥٠للشهرستاني

 .٢٧١ـ ص ٢٧٠الحسين شواط، ص. د. تأليف أ/ حجية السنة وتاريخها)  (٥٦
  .٨٥، ص٣الطبعة العاشرة، جتأليف أحمد أمين، ط دار الكتاب العربي بيروت، / ضحى اإلسالم)  (٥٧



القاعدة واألساس الذي تنطلق منه كل محاوراتهم ومعامالتهم مع النصوص سواء كانت قرآنًا أو سنة، فكـان 

  .)٥٨("ما يعارض مبادئهم من آيات يؤولونها وما يعارضها من أحاديث، ينكرونها 

عبيــد يــرد الحــديث جهــًال منــه وعنــاًدا؛ فلقــد قــال عمــرو بــن عبيــد ـ وكــان رأس االعتــزال عمــرو بــن 

لو سمعت األعمش يقول هـذا لكذبتـه ولـو سـمعت زيـد بـن وهـب يقـول : " وذكر حديث الصادق المصدوق ـ 

يقـول هـذا لرددتـه  ρهذا ما أجبته ولو سمعت عبد اهللا بن مسعود ويقول هذا ما قبلته ولو سمعت رسول اهللا 

  .)٥٩(" تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقناولو سمعت اهللا 

المعتزلة بنوا مذهبهم في إنكار السـنة علـى مرتكـزين أساسـين؛ : "وقال الشيخ عثمان بن علي حسن

تقـديم الــدليل العقلــي : التشـكيك فــي عدالـة النقلــة، وال ســيما الصـحابة ـ رضـوان اهللا علــيهم ـ، والثــاني: األول

  . )٦٠(" ي عند التعارض حسب زعمهمعلى الدليل النقل

وســبب انتشــار األحاديــث الموضــوعة عنــد المعتزلــة جهلهــم بالســنة وعلومهــا، وتقــديمهم للعقــل علــى 

النقل، وغياب كثير من أحاديث السنة الصحاح بعدما أسقطوا عدالة رواتها من الصـحابة ـ رضـي اهللا عـنهم 

  . ـ وتهاونوا في تعظيم الوحي 

من السنة النبوية يتضح بجالء إذا علمنا مـوقفهم مـن رواتهـا  )٦١(إن موقف الخوارج: الخوارج: ثالثًا

األوائل وأشرف األجيال في نقلها أال وهم الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ فهم على ما بين أفرادهم من اختالف 

كـل مـن شـارك إال أنهم يجمعون على تعديل الصحابة ـ رضي اهللا عـنهم ـ جميًعـا قبـل الفتنـة، وٕاسـقاط عدالـة 

في الفتنة أو رضي بالتحكيم أو ناصر أحد الطرفين ووااله سواء علي أم معاوية ـ رضي اهللا عنهمـا ـ وقـبلهم 

  .   يكفرون عثمان بن عفان ـ رضي اهللا عنه ـ

الــذي يجمــع اْلَخــَواِرج علــى اْفِتــَراق مــذاهبها إكفــار علـــي :" قــال أبــو منصــور عبــد القــاهر البغــدادي

  .)٦٢("كمين َوَأْصَحاب اْلجمل وكل من رضي بتحكيم اْلحكَمْيِن َوُعْثَمان والح
يجمعهــم القــول بــالتبري مــن عثمــان :" وقــال الشهرســتاني ـ رحمــه اهللا تعــالى ـ عــن الخــوارج بفرقهــا 

وعلــي ـ رضــي اهللا عنهمــا ـ ، ويقــدمون ذلــك علــى كــل طاعــة، وال يصــححون المناكحــات إال علــى ذلــك، 

  . )٦٣("حقا واجًبا: ون الخروج على اإلمام إذا خالف السنةويكفرون أصحاب الكبائر وير 

إنََّمـا " ِبْدَعـة اْلَخـَواِرِج " َكاَنـْت اْلِبـَدُع اْألُوَلـى ِمْثـُل :" وقال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ـ رحمـه اهللا تعـالى

                                                            
تـأليف أبـو لبابـة حسـين، ط دار اللـواء للنشـر والتوزيـع، الطبعـة / موقف المعتزلة من السنة النبوية ومـواطن انحـرافهم عنهـا)  (٥٨

  .٧٣م، ص١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧الثانية 
  .١٧٠، ص١٢للخطيب البغدادي، ج/ تاريخ بغداد)  (٥٩
  .، بتصرف١١٠، ص١لعثمان بن علي حسن، ج/ عند أهل السنة والجماعةمنهج االستدالل على مسائل االعتقاد )  (٦٠
أو هم  اإلمام علي رضي اهللا عنه، أو هم الخارجون عن - هم الخارجون على اإلمام الحق في أي زمان:الخوارج )  (٦١

   ١٩واجي صلغالب ع االعتقادية وموقف اإلسالم منها الخوارج تاريخهم وآراؤهم :انظر) الخارجون بعد اإلمام علي
( عبد القاهر بـن طـاهر بـن محمـد بـن عبـد اهللا البغـدادي التميمـي األسـفراييني، أبـو منصـور، : المؤلف/ الفرق بين الفرق )  (٦٢

  .٥٥، ص١٩٧٧الثانية، : بيروت، الطبعة –دار اآلفاق الجديدة : ، الناشر)هـ ٤٢٩: المتوفى
: ، الناشــر)هـــ٥٤٨: المتــوفى(كــريم بــن أبــى بكــر أحمــد الشهرســتاني، أبــو الفــتح محمــد بــن عبــد ال: المؤلــف/ الملــل والنحــل)  (٦٣

  .١١٥، ص١مؤسسة الحلبي، ج



ْنــُه َمــا َلــْم َيــُدلَّ َعَلْيــِه َفَظنُّــوا َأنَّــُه ُيوِجــُب َتْكِفيــَر ِهــَي ِمــْن ُســوِء َفْهِمِهــْم ِلْلقُــْرآِن َلــْم َيْقِصــُدوا ُمَعاَرَضــَتُه َلِكــْن َفِهُمــوا مِ 

، َقاُلوا َفَمْن َلْم َيُكْن َبرا َتِقيا َفُهَو َكاِفٌر َوُهَو ُمَخلٌَّد ِفي النَّاِر، ثُـمَّ : َأْرَباِب الذُُّنوِب؛ إْذ َكاَن اْلُمْؤِمُن ُهَو اْلَبرَّ التَِّقيَّ

َلَهـــا َعِلـــيٌّ َوَمـــْن َواَالُهَمـــا َلْيُســـوا ِبُمـــْؤِمِنيَن؛ ِألَنَُّهـــْم َحَكُمـــوا ِبَغْيـــِر َمـــا َأْنـــَزَل اللَّـــُه َفَكاَنـــْت ِبـــْدَعُتُهْم َوُعْثَمـــاُن وَ : َقـــاُلوا

َأنَّ ُعْثَمـاَن َوَعِليـا " اِنَيـُة َوالثَّ . " َأنَّ َمْن َخاَلَف اْلُقْرآَن ِبَعَمِل َأْو ِبَرْأٍي َأْخَطـَأ ِفيـِه َفهُـَو َكـاِفرٌ " اْلَواِحَدُة " ُمَقدَِّمَتاِن، 

  .)٦٤("َوَمْن َواَالُهَما َكاُنوا َكَذِلَك 

ومنشـأ ضـاللهم فـي السـنة أنهـم أسـقطوا : " وقـال األسـتاذ الـدكتور الحسـين شـواط ـ عـن الخـوارج ـ 

عظم مرويات من حكموا بكفرهم وهم جمهور الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ ، ففقدوا بذلك مرجعية السنة في م

مسائل الدين، وهم يمتازون عـن غيـرهم مـن الفـرق بـأنهم ال يسـتحلون الكـذب بـل يكفـرون الكـاذب ، وقـد ورد 

  .)٦٥(" ما يفيد وقوع بعضهم في الكذب ، فيكون ذلك من عمل آحاد منهم ، وليس منهجًا عامًا لهم

يفمـا كـان وعلـى والخوارج لما كان عنـدهم غلـو شـديد فـي التكفيـر ذهبـوا إلـى أن الكـذب كفـر أكبـر ك

  .  من كان، لذلك كانوا من أبعد الناس عن الكذب، ولم يعرف عنهم ذلك

ليسوا ممن يتعمد الكـذب بـل هـم :" كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه اهللا تعالى ـ عن الخوارج

إن حــديثهم مــن أصــح الحــديث لكــنهم جهلــوا وضــلوا فــي بــدعتهم ولــم تكــن : معروفــون بالصــدق حتــى يقــال

  .)٦٦("عتهم عن زندقة وٕالحاد بل عن جهل وضالل في معرفة معاني الكتاببد

وٕان كان الخوارج أبعد الناس عن الكذب إال أنهم ردوا األحاديث بناًء على أصولهم الفاسـدة؛ ومنهـا 

تكفير مرتكب الكبيرة، وتكفير جل الصحابة رضي اهللا عنهم بعد التحكيم والطعن في عـدالتهم، وعامـة كثيـر 

واة والعلماء، ولم يتوقف األمر عند هذا؛ بل تعداه إلى قتالهم للصحابة رضي اهللا عـنهم؛ بـل اسـتحلوا من الر 

  . الدماء وسبي النساء والذرية واستباحة األموال على خالف بين طوائفهم في هذه المسائل 

الصــحيحة، ونشــر إن موقــف الصــوفية مــن الســنة النبويــة يــتلخص فــي تجــاهلهم لألحاديــث : الصــوفية: رابًعــا

األحاديث الضعيفة، واخـتالق األحاديـث الموضـوعة، وعليـه فـال عجـب وال غـرو أن الغالـب علـى المتصـوفة 

تمييـزهم فيـه بـين الطيـب والخبيـث، والصـحيح والسـقيم، فمـن تنكـب الهـدي النبـوي  الجهل بعلـم الحـديث وعـدم

الصـوفية جهلهـم بعلـم الحـديث،  وتجاهل الطريـق الحـق السـوي ال محالـة سيضـل، ومـن أبـرز أسـباب ضـالل

والذي أودى بهم إلى أن بنوا أصوًال على أحاديث ال تصح، وهي من أوهى األحاديث، فهـذا حـالهم عنـد كـل 

عالًما بهذا الفـن المنيـف والعلـم الشـريف فهـم ُحطَّـاُب  من عرفهم فقلما أن تجد صوفًيا ال سيما من المتأخرين

  . ليل وُجرَّاُف سيل

ولقــد أشــار كثيــر مــن علمائنــا رحمهــم اهللا تعــالى إلــى هــذه الحقيقــة والمتمثلــة بجهــل الصــوفية بعلــم 

                                                            
  .٣١ـ ص ٣٠،  ص١٣مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمع عبد الرحمن  بن قاسم، ط دار عالم الكتب، ج)  (٦٤

 .٢٦٩الحسين شواط، ص. د. تأليف أ/ حجية السنة وتاريخها) (٦٥

مؤسسة  قرطبة، الطبعة : محمد رشاد سالم، الناشر. د: شيخ اإلسالم ابن تيمية، المحقق: المؤلف/ منهاج السنة النبوية)  (٦٦

  .٣٠، ص١ألولى، ج



  .)٦٧(" ما زال عوام الصوفية يروون الواهيات: " قال ابن حجر العسقالني رحمه اهللا تعالى. الحديث

وس وقــال الــذهبي رحمــه اهللا تعــالى فــي ترجمــة أحمــد بــن محمــد ، أبــو ســعد الصــوفي، الملقــب بطــاو 

قد ألف أربعـين حـديثًا، كـل حـديث مـن طريـق صـوفي معتبـر، وجـاء فـي ذلـك منـاكير ال تنكـر :" الفقراء، قال

  .)٦٨("للقوم، فإن غالبهم ال اعتناء لهم بالرواية 

وقال اإلمام الذهبي رحمه اهللا تعالى في ترجمـة أبـي الليـث نصـر بـن محمـد بـن إبـراهيم السـمرقندي 

" تــروج عليـه األحاديــث الموضــوعة : "وكــان مـن المتصــوفة، قـال" لغـافلين تنبيــه ا" الحنفـي، صــاحب كتـاب 
)٦٩(.  

قد أنكر العلماء على أهل التصوف : " وقال اإلمام جمال الدين القاسمي الدمشقي رحمه اهللا تعالى

كثيًرا مما ذكروه في كتبهم من األحاديث التي يعلمون أنها من الموضوعات ومن تفاسير آيات يعلمـون أنهـا 

  .)٧٠(" الفة مع أنهم قوم أحبوا األعمالمخ

العلـم الحـديث الـذي حفظـه، ومـن ذلـك  وقد أشار أهل العلم إلى أن مصاحبة الصوفية تنسي طالب

  :أقوال العلماء التالية

داود بن المحبـر لـيس بكـذاب، ولكنـه كـان رجـًال قـد سـمع الحـديث بالبصـرة، ثـم صـار : " قال يحيى

عمـــل الخـــوص واألَســـل، فنســـي الحـــديث وجفـــاه، ثـــم قـــدم بغـــداد، فجـــاء إلـــى عبـــادان فصـــار مـــع الصـــوفية، ف

أصحاب الحديث فجعل يخطئ فـي الحـديث؛ ألنـه لـم يجـالس أصـحاب الحـديث، ولكنـه كـان فـي نفسـه لـيس 

 .)٧١(" يكذب

لــو تركنــي الصــوفية لجئــتكم بإســناد الــدنيا، مضــيت إلــى عبــاس الــدوري وأنــا : " وقــال جعفــر ألخلــدي

أيـش : ا واحًدا، وخرجت من عنده فلقيني بعض من كنت أصحبه من الصوفية فقالحدث فكتبت عنه مجلسً 

ثم خرق األوراق، فـدخل كالمـه : ويحك تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق، قال: هذا معك؟ فأريته إياه، فقال

  .)٧٢(" في قلبي فلم أعد إلى عباس

                                                            
دار الجيل ـ : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،  الناشر: المؤلف/ اإلصابة في تمييز الصحابة)  (٦٧

  .٥٢٨، ص٢البجاوي، جعلي محمد : هـ، تحقيق١٤١٢بيروت، الطبعة األولى 

 ١٣٧٤هجري ٧٤٨تصنيف اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى / سير أعالم النبالء)  (٦٨

 . ميالدي ١٩٩٤هجري ـ  ١٤١٤، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة ٣٠٣، ص١٧ميالدي، ج

 . ٣٢٣، ص١٦لإلمام الذهبي، ج/ سير أعالم النبالء)  (٦٩

العالمة جمال الدين ألقاسمي الدمشقي، تحقيق محمد بهجة : المؤلف/ التحديث من فنون مصطلح الحديثقواعد )  (٧٠

  .١٧٥البيطار، تقديم محمد رشيد رضا، ط دار النفائس، بدون رقم طبعة، ص 

ين الدكتور عبد المعطي أم: محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي، حققه  ووثقه/ الضعفاء الكبير)  (٧١

 . ٣٥، ص٢قلعجي، ط دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة األولى بدون سنة، ج

، ٧دار الكتب العلمية ـ بيروت، ج: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، الناشر: المؤلف/ تاريخ بغداد)   (٧٢

 .٢٢٧ص



ــا علــى هــذه القصــة صــوفي جاهــل يمــزق األحاديــث مــاذا إال : " قــال الــذهبي رحمــه اهللا تعــالى معلًق

  .)٧٣(" النبوية، ويحض على أمر مجهول، فما أحوجه إلى العلم

فالصــوفيون بضــاعتهم فــي علــم الحــديث ضــعيفة ومزجــاة، ولــذلك فشــت فــيهم األحاديــث الموضــوعة 

 .والمكذوبة وكل باطل ال أصل له

وال يعـرف لــه ومـن أقـولهم إذا سـأل الصـوفي عـن حـديث مـن أيـن جـاء بـه؟ ولـم يسـمع مـن ذي قبـل 

  .صح كشًفا وٕان لم يصح سنًدا: أصل في السنة فيرد قائًال 

  . حدثني قلبي عن ربي: وأحياًنا يجيب قائلهم

ويستهزئون بنا نحن أهل السـنة والجماعـة ألننـا نـروي الحـديث النبـوي عـن أئمـة الحـديث مـن أمثـال 

أنـتم : فينكـرون علينـا بقـولهم اإلمام عبد الرزاق الصنعاني صـاحب المصـنف المشـهور بمصـنف عبـد الـرزاق

  .تحدثون عن عبد الرزاق، أما نحن فنحدث عن الرزاق مباشرة

  .تأخذون علمكم عمن يموت أما نحن فنأخذ علمنا عن الحي الذي ال يموت: ويقولون لنا أيًضا

  :وقد قال أحدهم .خضنا بحًرا وقف األنبياء بساحله: ويقولون

  عليهم بعلم الخرقإذا طالبوني بعلم الورق      برزت 

أن مجرد سؤال السالك في الطريق عن الحديث أو صحته وسنده،   ويرى شيوخ التصوف وأصحاب الطرق

أو االستفسار عن الحكم، هو سوء أدب، ويستحق فاعله الطرد وغضب الرب والعياذ باهللا، وال يجوز 

وه وقدموه ــــــــــــــيوخهم وتناقلــــــــــــــش االعتراض على الشيخ، أو مخالفته بقول أو عمل؛ لذا حفظ الصوفيون كالم

  . يوخهمشعلى الكتاب والسنة؛ بل ردوا األحاديث التي تخالف كالم 

  

  .أقوال العلماء في بيان أثر األحاديث الموضوعة على العقيدة: المبحث الثاني

اهللا ـ تعالى ـ عليـه إن انتشار األحاديث المكذوبة مصيبة كبرى ال يعرف حقيقة خطرها إال من فتح 

  .من علمه، وأنار قلبه وبصيرته

سلسـلة األحاديـث الضـعيفة " لذلك ألف اإلمام األلباني رحمه اهللا تعالى كتابه المشهور والمسـمى بــ 

وبــين فيــه شــدة خطــورة األحاديــث الضــعيفة والموضــوعة وعظــم أثرهــا " والموضــوعة وأثرهــا الســيئ فــي األمــة 

  ".مسلمينالسيئ على دين اإلسالم وال

وفي نفس السياق كتب الشيخ عبد الرحمن عبـد الخـالق ـ حفظـه اهللا تعـالى ـ بحثًـا تحـت عنـوان أثـر 

  .األحاديث الضعيفة والموضوعة في العقيدة، وغيرهم من أهل العلم كثير

مـن المصـائب العظمـى التـي نزلـت بالمسـلمين منـذ العصـور :" قال اإلمام األلباني رحمـه اهللا تعـالى

  .)٧٤("انتشار األحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم األولى 

وتشتد المصيبة ويكبر حجمها ويتعاظم خطرها إذا كانت هذه األحاديث فـي أبـواب العقيـدة وأصـول 

                                                            
 . ٥٥٩، ص١٥لإلمام الذهبي، ج/ سير أعالم النبالء)  (٧٣

  .٤٧، ص١األلباني، ج/ ة والموضوعة سلسلة األحاديث الضعيف) (٧٤



  .الدين

ال شـك أن مـن أكبـر أسـاليب الكيـد والمكـر :" قال الشيخ عبد الرحمن عبـد الخـالق حفظـه اهللا تعـالى

واختالقه، وخاصة إذا كان موضوع هـذا  ρل والشر انتحال حديث النبي لإلسالم وأهله، وأكبر أبواب الضال

  .)٧٥("االنتحال هو في مسائل العقيدة وأصول الدين 

وقـد أدَّى انتشـارها :" وقد قال الشيخ األلباني رحمه اهللا تعالى عن خطر انتشار األحاديـث المكذوبـة

  .)٧٦("ية، ومنها ما هو من األمور التشريعية إلى مفاسد كثيرة، منها ما هو من األمور االعتقادية الغيب

لـم يسـلم بـاب مـن أبـواب العلـم الشـرعي إال :" وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه اهللا تعالى

ودخــل فيــه شــيء مــن الضــعيف والموضــوع ففــي أســماء اهللا وصــفاته وأفعالــه وخلقــه وتكوينــه وفــي الرســاالت 

ي جميـع أبــواب الفقـه مــن عبـادات ومعــامالت وأخـالق وحــدود وهكــذا وفـي المالئكــة والجنـة والنــار والكتـب وفــ

والـــواهي مــــن  حتـــى ال يكـــاد يخلـــو كتـــاب واحـــد مـــن كتـــب التــــراث إال وقـــد دخـــل فيـــه شـــيء مـــن الضـــعيف

دقيًقـا وأجمعـت األمـة علـى األحاديث؛ بـل والمكـذوب والموضـوع والمختلـق إال كتًبـا يسـيرة محصـت تمحيًصـا 

  . )٧٧("ت كصحيح البخاري ومسلم أن ما فيها صحيح سليم ثاب

هناك اعتقادات باطلـة بـل خرافـات وترهـات وظنـون وأوهـام : " وقال الشيخ األلباني رحمه اهللا تعالى

" ما أنزل اهللا بها من سلطان وقـد رأيـت أن أصـلها أحاديـث موضـوعة مكذوبـة لعـن اهللا واضـعها وقـبح ملفقهـا
)٧٨(.  

ابين والــدجالين بعــد تحقــق فشــلهم وخيبــة أملهــم فــي ولقــد جــاءت هــذه األحاديــث الموضــوعة مــن الكــذ

  .النيل من القرآن الكريم بزيادة فيه ما ليس منه

ولما لم يمكن أحد أن يدخل في القرآن شيًئا ليس منه أخذ أقـوام :" قال ابن الجوزي رحمه اهللا تعالى

وينقصون ويبدلون ويضعون عليه ما لم يقـل؛ فأنشـأ اهللا ـ عـز وجـل ـ علمـاء  ρيزيدون في حديث رسول اهللا 

يـــذبون عـــن النقـــل، ويوضـــحون الصـــحيح، ويفضـــحون القبـــيح، ومـــا يخلـــي اهللا عـــز وجـــل مـــنهم عصـــًرا مـــن 

  :وهللا در القائل. )٧٩(" العصور، غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب 

  .)٨١( )٨٠(م قليًال        فقد صاروا أقل من القليلكّنا نعّده وقد

                                                            
  .، بدون دار طبع وال تاريخ٥عبد الرحمن عبد الخالق، ص/ أثر األحاديث الضعيفة والموضوعة في العقيدة) (٧٥

  .٤٧، ص١سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ، ج) (٧٦

  . ٧عبد الرحمن عبد الخالق، ص/ أثر األحاديث الضعيفة والموضوعة في العقيدة) (٧٧

بحوث كتبها وألقاها محمد ناصر الدين األلباني، ط / التوسل أنواعه وأحكامه، آلف بينها ونسقها محمد عيد العباسي) (٧٨

  .٢٣م، ص١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦المكتب  اإلسالمي، الطبعة الخامسة 

   .٣١، ص١، ج٥٩٧ابن الجوزي القرش / الموضوعات) (٧٩

 دار الكتب. ط  / 106 / 3 ) " األمالي " في كتاب) هـ  ٣٥٦ت  ) القالي البغدادي إسماعيل بن القاسم قال) (٨٠

  فقد صاروا أقل من القليل... كّنا نعّدهم قليًال  وقد: أنشدني محمد بن يزيد) : المصرية 

  .٤١، ص١سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ج) (٨١



قـــد عمــد كــل خبيـــث إلــى هــذه الطريقـــة :" وقــال الشــيخ عبـــد الــرحمن عبــد الخـــالق حفظــه اهللا تعــالى

. )٨٢("المـدمرة للـدين بعـد أن يـئس مـن إدخـال شـيء فـي القـرآن الـذي شـاء اهللا ـ سـبحانه وتعـالى ـ أن يحفظـه 

سبحانه وتعالى أن ال يدَع لهذه األحاديث التي اخَتَلَقها الُمْغِرضوَن لغايـات وقد اقتضت حكمة العليم الخبير 

شتى؛ تسري بين المسـلمين دون أن ُيَقـيَِّض لهـا مـن يكشـف القنـاع عـن حقيقتهـا، ويبـين للنـاس أمرهـا، أولئـك 

هـــذه : مبـــاركولـــذلك لمـــا قيـــل لعبـــد اهللا بـــن ال. )٨٣("هـــم أئمـــة الحـــديث الشـــريف، وحـــاِملو ألويـــة الســـنة النبويـــة

وقــد كــان عبــد اهللا بــن المبــارك رحمــه اهللا تعــالى مــن . )٨٤(يعــيش لهــا الجهابــذة: األحاديــث المصــنوعة ؟ قــال

  .هؤالء الجهابذة الذين بينوا األحاديث الموضوعة التي اختلقها الكذَّابون

لــم : قأخــذ هــارون الرشــيد زنــديًقا فــأمر بضــرب عنقــه، فقــال لــه الزنــدي: " قــال إســماعيل بــن إبــراهيم

فــأين أنــت مــن ألــف حــديث وضــعُتها علــى : أريــح العبــاد منــك، قــال: تضــرب عنقــي يــا أميــر المــؤمنين ؟ قــال

فــأين أنــت يــا عــدو اهللا، مــن أبــي إســحاق : ؟ قــال  ρكلهــا مــا فيهــا حــرف نطــق بــه رســول اهللا  ρرســول اهللا 

وهـؤالء الجهابـذة هـم حـراس السـنة مـن . )٨٥(" الفزاري وعبد اهللا بن المبـارك، ينخالنهـا، فيخرجانهـا حرًفـا حرًفـا

  .البدع والكذب عليها

المالئكـــة حـــراس الســـماء، وأصـــحاب الحـــديث حـــراس : "كمـــا قـــال ســـفيان الثـــوري رحمـــه اهللا تعـــالى

  .فحملة الحديث هم حماة الدين حًقا وجهابذة األمة صدًقا.)٨٦(" األرض

وأنـا  ρدر أن يكذب على رسول اهللا يا أهل بغداد، ال يظنن أحدكم أنه يق: " وقال الدار قطني يوًما

وهذا الكالم من اإلمام الـدارقطني رحمـه اهللا تعـالى يـدل علـى سـعة حفظـة وقـوة علمـه وٕادراكـه، و . )٨٧(" حي

  .براعة فهمه للدين بما يعجز معه أهل الباطل أن يطعنوا في الدين أو يدسوا فيه ما ليس منه

غيـر واحـد مـن مشـايخنا يـذكرون عـن محمـد بـن سـمعت : "وقال أبو بكر الجـوزقي رحمـه اهللا تعـالى

ما دام أبو حامد بن الشرفي في األحياء ال يتهيأ ألحد أن يكذب على رسول اهللا : إسحاق بن خزيمة أنه قال

                                                            
  .٥عبد الرحمن عبد الخالق، ص/ أثر األحاديث الضعيفة والموضوعة في العقيدة) (٨٢

محمد ناصر الدين بن الحاج نوح األلباني، : المؤلف/ سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة) (٨٣

هـ  ١٤١٢: األولى، سنة الطبع: الرياض ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة: دار المعارف، البلد: األلباني، دار النشر: شهرته

  .٤٧،  ص١م، ج ١٩٩٢/ 

دار إحياء : عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي، الناشر: المؤلف/ والتعديلالجرح ) (٨٤

  .١٨، ص٢، ج١٩٥٢ـ  ١٢٧١التراث العربي ـ بيروت، الطبعة األولى، 

  .١٢٧، ص٧البن عساكر، ج/ تاريخ دمشق) (٨٥

 ١٣٧٤هجــري ـ ٧٤٨ن عثمــان الــذهبي، المتــوفى تصــنيف اإلمــام شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــ/ ســير أعــالم النــبالء) (٨٦

 . ميالدي ١٩٩٤هجري ـ  ١٤١٤، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة ٢٧٤،  ص٧ميالدي، ج

الــدكتور محمــد مهــدي : مجموعــة مــن المــؤلفين: تــأليف/ موســوعة أقــوال أبــي الحســن الــدارقطني فــي رجــال الحــديث وعللــه) (٨٧

عصــام عبــد الهــادي محمــود ، أحمــد عبــد الــرزاق عيــد، أيمــن إبــراهيم الزاملــي، محمــود المســلمي ،أشــرف منصــور عبــد الــرحمن ، 

  .١٣، ص١م، ج ٢٠٠١: عالم الكتبـ بيروت،: األولى، الناشر: محمد خليل،  الطبعة



ρ  ")حيــاة أبــي حامــد بــن الشــرفي تحجــب بــين النــاس وبــين : " وعــن محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة قــال. )٨٨

  .)٨٩(" ρالكذب على رسول اهللا 

كانــــت أذواق الكــــذابين والوضــــاعين مختلفــــة وأهــــوائهم متضــــادة جــــاءت أحــــاديثهم المكذوبــــة ولمــــا 

ومـن جميـل مـا سـطره الشـيخ عبـد الـرحمن عبـد الخـالق ـ حفظـه اهللا تعـالى ـ . متعارضة فيما بينهـا ومتناقضـة

ــيِّن لحقيقــة الكــذابين والوضــاعين ــا شــتى متبا:" قولــه الُمَب ينــة، وكانــت لهــم إن الوضــاعين والكــذابين كــانوا فرًق

أهداف مختلفة، ولذلك شملت األحاديث الواهية كل نواحي العقيدة والتشريع تقريًبا، فوضع الشـيء ونقيضـه، 

  .  )٩٠("ومدح الشيء وضده

وٕاضـفائها عليـه، وهـي لـم تخـرج منـه، وهـذا  ρوخطر األحاديث المكذوبة يكمن فـي نسـبتها للرسـول 

  .هو عين الكذب

اْألََحاِديـــث اْلَمْوُضـــوَعة الَِّتـــي :" ن ابـــن قدامـــة المقدســـي رحمـــه اهللا تعـــالىوقـــد قـــال اإلمـــام موفـــق الـــدي

ْسَالم، َأو اْألََحاِديث الضعيفة، ِإمَّا لضعف رواتها، َأو جهالتهم، َأو  َناِدَقة ليلبسوا بَها على أهل اإلِْ َوَضعتَها الزَّ

َناِدَقـة َفهُـَو َكَقـْوِلِهم لِعلَّة ِفيَها َال يجوز َأن ُيَقال بَها، َوَال اْعِتَقاد َمـا فِ  يَهـا، بـل وجودَهـا كعـدمها، َوَمـا َوضـعته الزَّ

  .)٩١("الَِّذي أضافوه ِإَلى أنفسهم 
والذي أراه أن وجودها ليس كعدمها؛ بل وجودها شر وعدمها خيـر، ووجـود الشـر والباطـل شـر مـن 

  .رهاعدمه؛ لذا عمد العلماء إلى التحذير منها، وردها؛ بل حرموا روايتها ونش

ال يجـــوز نشـــر :" لـــذا قـــال الشـــيخ العالمـــة المحـــدث محمـــد ناصـــر الـــدين األلبـــاني رحمـــه اهللا تعـــالى

 ρاألحاديــث وروايتهــا دون التثبــت مــن صــحتها، وأن مــن فعــل ذلــك فهــو حســبه مــن الكــذب علــى رســول اهللا 

")٩٢(.  

  .د ذلكويكمن خطر األحاديث المكذوبة في إدخالها في الشريعة على أن تصبح من الدين بع

إن قبول األحاديث المكذوبة ُيدخل في الدين ما لـيس منـه، أمـا رد : "قال الدكتور يوسف القرضاوي

األحاديــث الصــحيحة فيخــرج مــن الــدين مــا هــو منــه، وال ريــب أن كليهمــا مرفــوض مــذموم قبــول الباطــل ورد 

  .)٩٣(" الحق

األحاديـث ونسـبتها إلـى الرسـول إن انتحال :" وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه اهللا تعالى

                                                            
  .٣٩٢، ص٢السُّيوطي، ج/ الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة) (٨٨

  .المرجع السابق والصفحة) (٨٩

  .٩عبد الرحمن عبد الخالق، ص/ عيفة والموضوعة في العقيدةأثر األحاديث الض) (٩٠

أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجمــاعيلي المقدســي ثــم الدمشــقي : المؤلــف/ ذم التأويــل) (٩١

ار السـلفية ـ الكويـت، الـد: بـدر بـن عبـد اهللا البـدر، الناشـر: هــ، المحقـق٦٢٠: الحنبلـي، الشـهير  بـابن قدامـة المقدسـي، المتـوفى

  .  ٤٧م، ص١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦الطبعة األولى 

  .٥١، ص١سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ج) (٩٢

م، ٢٠٠٤هــــ ـ ١٤٢٥مكتبـــة وهبـــة، الطبعـــة الخامســـة : يوســـف القرضـــاوي، الناشـــر. د/ المـــدخل لدراســـة الســـنة النبويـــة) (٩٣

  .١٠٣ص



  .)٩٤("يعني بالضرورة إدخال ما ليس من الدين في الدين 

وأقوال العلماء في ذلك كثيرة ال يتسع هذا البحث لحصرها، وٕان دل ذلك على شيء إنما يدل على خطورة 

  .األحاديث الواهية على اإلسالم، وعظم أثرها السيء على الناس

  .على تأثير األحاديث الموضوعة على العقيدة شواهد وأمثلة: المبحث الثالث
  .)٩٥(هذا حديث باطل" من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق:" حديث: المثال األول

ومن ذلك اعتقاد بعضهم الصدق في خبر يتحـدث بـه إنسـان :" قال الشيخ األلباني رحمه اهللا تعالى

مـن حـدث حـديثا : ( ما إذا عطس هو أو أحد الحاضرين عند تحدثه بذلك، لعـل مسـتند هـذا االعتقـاد حـديث

في األحاديـث  الفوائد المجموعة:( وهو حديث باطل وقد أورده الشوكاني في كتابه ) فعطس عنده فهو حق 

وهذا وما بعده أمثلة جيدة لبيان خطر األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ )  ٢٢٤الموضوعة ص 

في نشر العقائد الباطلـة والعـادات المسـترذلة ممـا يوجـب علـى كـل مسـلم واع معرفتهـا والتحـذير منهـا وال يـتم 

سلسـلة األحاديـث الضـعيفة ( ي إلـى وضـع كتـابي ذلك إال باالهتمام بعلوم السـنة ودراسـتها، وهـذا ممـا حـدا بـ

  .)٩٦() والموضوعة وأثرها السيئ في األمة 

وهذا وٕان " ِإَذا َعَطَس الرَُّجُل ِعْنَد اْلَحِديِث َفُهَو َدِليُل ِصْدِقهِ "َحِديِث :" وقال ابن القيم رحمه اهللا تعالى

 صحح بعض الناس َسَنِدِه َفـاْلِحسُّ َيْشـَهُد ِبَوْضـِعِه َألنَّـا ُنَشـاِهُد اْلَعطَّـاَس َواْلَكـِذَب َيْعَمـُل َعَمَلـُه ولـو عطـس مئـة

ــِف َرُجــلٍ  ــيِّ  َأْل ــْرَوى َعــِن النَِّب ــَد َحــِديٍث ُي ــْم  ρِعْن ــَد ِشــَهاَدِة ُزوٍر َل ــْو َعَطُســوا ِعْن ِتِه ِباْلِعَطــاِس، َوَل ــْم ِبِصــحَّ ــْم ُيْحَك َل

  .)٩٧("ُتَصدَّقْ 

لــو صــح هــذا الحــديث لكــان يمكــن الحكــم علــى كــل حــديث :" وقــال الشــيخ األلبــاني رحمــه اهللا تعــالى

كان عند أئمة الحديث زورا وكذبا؟ وهذا ما ال يقوله فيما أظن أحد نبوي عطس عنده بأنه حق وصدق، ولو 

")٩٨(.  

وال يخفى على عاقل خطورة هذا الكالم المختلق، فكيف يحكم على صدق الكالم بناًء على 

  .عطاس العاطس، وقد يكون هذا الكالم كذبا وكفرًا بواحًا، أن هذا لغريب وعجيب

" ذكر اهللا بخير من ذكرني: دكم فليصل علي وليقل إذا طنت أذن أح: "حديث: المثال الثاني

  .حديث موضوع

  

ومنهـا اعتقـادهم بـأن أحـدا مـن أصـحابهم أو أقربـائهم يـذكرهم :" قال الشيخ األلباني رحمه اهللا تعـالى

                                                            
  .٥عبد الرحمن عبد الخالق، ص/ ةأثر األحاديث الضعيفة والموضوعة في العقيد) (٩٤

  .٢٦٤، ص١سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ج) (٩٥

بحــوث كتبهــا وألقاهــا محمــد ناصــر الــدين األلبــاني، ط / التوســل أنواعــه وأحكامــه، آلــف بينهــا ونســقها محمــد عيــد العباســي) (٩٦

  .٢٢م، ص١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦المكتب اإلسالمي، الطبعة الخامسة 

مكتبـة : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: ، المحقق)هـ٧٥١:المتوفى(ابن قيم الجوزية / في الصحيح والضعيف المنار المنيف) (٩٧

  .٥١م،  ص١٩٧٠هـ ـ١٣٩٠المطبوعات اإلسالمية حلب، الطبعة األولى

  .٢٦٤، ص١سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ج) (٩٨



إذا طنـت أذن أحـدكم فليصـل علـي وليقـل :( ، أصل هذه العقيدة حديث موضوع هو" بخير إذا طنت آذانهم 

  . )٩٩()  ٢٢٤الفوائد المجموعة ص ( وأورده الشوكاني في ) ذكر اهللا بخير من ذكرني : 

كثيــر مــن العلمــاء والعظمــاء وأهــل الخيــر واإلنفــاق  الــذين يتحــدث عــنهم النــاس بــالخير لــيًال ونهــارًا، ويجــري 

ذكرهم على ألسنة خلق كثير، ولو صح هذا الكالم القتضـى أال تتوقـف آذان هـؤالء العلمـاء والعظمـاء وأهـل 

  .الخير عن الطنين، وهذا ما ال يصدقه الواقع

من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاء ومن قلم :" حديث: المثال الثالث

أظفاره يوم األحد خرجت منه الفاقة ودخل فيه الغني ومن قلم أظفاره يوم االثنين خرجت منه العلة ودخل 

فيه الصحة ومن قلم أظفاره يوم الثالثاء خرج منه المرض ودخلت فيه العافية ومن قلم أظفاره يوم 

ء خرج منه الوسواس والخوف ودخل فيه األمن والصحة ومن قلم أظفاره يوم الخميس خرج منه األربعا

 ".الجذام ودخلت فيه العافية ومن قلم أظفاره يوم الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرج منه الذنوب

هــو موضــوع فــي إســناده وضــاعان ومجاهيــل فقــبح اهللا الكــذابين وقــبح ألفــاظهم الســاقطة وكلمــاتهم 

قال السخاوي في المقاصد لم يثبـت فـي كيفيـة قـص األظفـار وال فـي تعيـين يـوم لـه شـيء عـن النبـي  الركيكة

  )١٠٠(. صلى اهللا عليه و سلم وما يعزى من النظم فيها لعلي رضي اهللا عنه فباطل

وكذلك اعتقادهم بأن بالء ينزل عليهم إذا قصوا أظفارهم فـي :" قال الشيخ األلباني رحمه اهللا تعالى

، وقــد تلقــى هــذه العقيــدة الباطلــة بعــض . . " ، أو إذا كنســوا بيــوتهم لــيال . . فــي أيــام الســبت واألحــد الليــل و 

  : المتفقهة فنظمها شعًرا يلقن لبعض طالب المدارس الشرعية، ومنها قوله

  قص األظافر يوم السبت آكله       تبدو وفيما يليـه تذهـب البركـة

  .)١٠١(وعالم فاضـل يبدو بتلوهمـا       وٕان يكن في الثالثا فاحذر الهلكة   

ولعل ذلك له عالقة بعبدة الكواكب والنجوم ليتفرغوا لعبادتها، ولو تتبعنا الناس لوجدنا كثيرًا منهم   

لهذا الكالم حين السهر والسمر يقومون بكنس بيوتهم ليًال وال ينزل بهم ما يزعمه الزاعمون، وبعد قراءتي 

  .فقد جربته مرارًا فما نزل بي بالء بفضل اهللا تعالى

  .ال أصل له". لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه اهللا به :" حديث: المثال الرابع

يوقع الناس والعامة في الشرك واعتقاد النفع والضر بغير اهللا، كما أن ذلك يتعارض مع أسـماء  هذا االفتراء

  . الضاراهللا تعالى فهو النافع 

إَذا َسـَأْلُتْم اللَّـَه " اْلَحـِديُث الَّـِذي َيْرِويـِه َبْعـُض النَّـاِس :" قال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رحمـه اهللا تعـالى

ْن ُكتُــِب ُهــَو ِمــْن اْلَمْكــُذوَباِت الَِّتــي َلــْم َيْرِوَهــا َأَحــٌد ِمــْن ُعَلَمــاِء اْلُمْســِلِميَن َوَال ُهــَو ِفــي َشــْيٍء ِمــ" َفاْســَأُلوُه ِبَجــاِهي 

                                                            
بحــوث كتبهــا وألقاهــا محمــد ناصــر الــدين األلبــاني، ط / العباســيالتوســل أنواعــه وأحكامــه، آلــف بينهــا ونســقها محمــد عيــد ) (٩٩

  .٢٢م، ص١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦المكتب اإلسالمي، الطبعة الخامسة 

 –المكتـــب اإلســـالمي : الفوائـــد المجموعـــة فـــي األحاديـــث الموضـــوعة، محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد الشـــوكاني، الناشـــر ) (١٠٠

  .١٩٧حمن يحيى المعلمي، صعبد الر : هـ، تحقيق ١٤٠٧بيروت، الطبعة الثالثة ، 

بحـوث كتبهـا وألقاهـا محمـد ناصـر الـدين األلبـاني، ط / التوسل أنواعه وأحكامه، آلف بينهـا ونسـقها محمـد عيـد العباسـي) (١٠١

  .٢٢م، ص١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦المكتب اإلسالمي، الطبعة الخامسة 



َفـــِإنَّ َهـــَذا َأْيًضـــا ِمـــْن " َلـــْو َأْحَســـَن َأَحـــُدُكْم َظنَّـــُه ِبَحَجـــٍر َلَنَفَعـــُه اللَّـــُه ِبـــِه :" اْلَحــِديِث ِبَمْنِزَلـــِة َمـــا َيْرُووَنـــُه ِمـــْن َقْوِلـــهِ 

  .)١٠٢(" اْلَمْكُذوَباتِ 

ظـنهم بحجـر واعتقـدوا فيـه ومنهـا اعتقـادهم أنهـم إذا أحسـنوا :" وقال الشيخ األلباني رحمه اهللا تعـالى

وأورده " لـــو أحســـن أحـــدكم ظنـــه بحجـــر لنفعـــه اهللا بـــه :" ، أصـــل هـــذه العقيـــدة الضـــالة حـــديث" فإنـــه يـــنفعهم 

ونقل عن ابن تيمية أنه كـذب، وعـن ابـن حجـر أنـه ال )  ١٥٢/  ٢ -كشف الخفاء ( الحافظ العجلوني في 

هـو مـن كـالم عبـاد األصـنام :( ن القـيم قولـهأنه ال يصح، ونقل عن ابـ) المقاصد ( أصل له، وعن صاحب 

  . )١٠٣( )الذين يحسنون ظنهم باألحجار 

َلْو َأْحَسـَن َأَحـُدُكْم َظنَّـُه ِبَحَجـِر َلَنَفَعـُه : " َقْوُل اْلَقاِئِل :" وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا تعالى

وا ُهـْم َوإِيَّاَهــا ِمــْن ــــــــــــُـــــ ِن َفــِإنَّ ُعبَّـاَد اْألَْصــَناِم َأْحَســُنوا َظـنَُّهْم ِبَهــا َفَكانُهــَو ِمـْن َكــَالِم َأْهــِل الشِّـْرِك َواْلُبْهتَــا" اللَّـُه ِبــِه 

ِ َحَصُب  (: َحَصِب َجَهنََّم َكَما َقاَل اللَُّه َتَعاَلى   إنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ
  .)١٠٤( ]٩٨األنبياء [ ) َجَھنََّم أَْنتُْم لََھا َواِرُدوَن 

ــُه ِبَحَجــٍر َلَنَفَعــهُ "َحــِديُث : " وقــال ابــن القــيم رحمــه اهللا تعــالى ــْو َأْحَســَن َأَحــُدُكْم َظنَّ َوُهــَو ِمــْن َوْضــِع " َل

ــُه :" وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رحمــه اهللا تعــالى. )١٠٥("اْلُمْشــِرِكيَن ُعبَّــاِد اَألْوَثــاِن  َمــْن اْعَتَقــَد ِفــي َشــْيٍء َأنَّ

 ُمَطاِبًقـا َحَصـَلْت اْلَمْنَفَعـُة َيْنَفُعُه َأْو َيُضرُُّه َفِإنَّ اِالْعِتَقاَد َيْدُعوُه إَلى اْلِفْعـِل َأْو التـَّْرِك َوَيْبَعثُـُه َعَلـى َذِلـَك َفـِإْن َكـانَ 

ــَرِر ِبــِه َال ُيوِجــُب ُحُصــو َواْنــَدَفَعْت  ُد اِالْنِتَفــاِع ِباْلِفْعــِل َأْو الضَّ َل اْلَمْنَفَعـــِة اْلَمَضــرَُّة إَذا اْنَتَفــْت اْلَمَواِنــُع َوإِالَّ َفُمَجــرَّ

َفَعـُه َفَيْجَعلُـوَن اِالْنِتَفـاَع ِبالشَّـْيِء َلْو َأْحَسـَن َأَحـُدُكْم َظنَّـُه ِبَحَجـٍر َلنَ : َواْلَمَضرَِّة َوإِنََّما َهَذا َقْوُل َبْعِض ُجهَّاِل اْلُكفَّارِ 

هُ  ( : َوَقــْد اْعَتَقــَد اْلُمْشــِرُكوَن اِالْنِتَفــاَع ِباْألَْصــَناِم الَِّتــي َقــاَل اللَّــُه ِفيَهــا.َتَبًعــا ِلَظــنِّ اْلَمْنَفَعــِة ِفيــهِ  رُّ ْن  َض دعوا  لََم ي
  .)١٠٦(]١٣الحج [ ) أَْقَرُب ِمْن نَْفِعهِ 

يصح أبدًا ولو صح النتفع المشركون بشركهم، ولنفعت األوثان عبدتها، ومعلوم وهذا الحديث ال   

أن األصنام واألوثان ال ينفعون في الدنيا؛ بل يحققون الضر يوم القيامة والوقوع في غضب اهللا وسخطه 

  .والخلود في نار جهنم أعاذنا اهللا وٕاياكم منها

  .باطل موضوع". ك يا آدم لوال محمد ما خقلت:" حديث: المثال الخامس

إن اهللا تبارك :" يا آدم لوال محمد ما خلقتك" قال الشيخ األلباني رحمه اهللا تعالى معلًقا على حديث 

وما خلقت الجن واإلنس إال (: وتعالى قد أخبرنا عن الحكمة التي من أجلها خلق آدم وذريته فقال عز وجل
فكل ما خالف هذه الحكمة أو زاد عليها ال يقبل إال بنص صحيح عـن المعصـوم ] ٥٦الذاريات [ ) ليعبدون

لـوالك لـوالك مـا :( ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ كمخالفة هذا الحديث الباطل، ومثله ما اشـتهر علـى ألسـنة النـاس

                                                            
  . ٣٣٥، ص٢٤البن تيمية، ج/ مجموع الفتاوى)  (١٠٢

بحوث كتبها وألقاها محمد ناصر الدين األلباني، ط / ، آلف بينها ونسقها محمد عيد العباسيالتوسل أنواعه وأحكامه)  (١٠٣

  .٢٣ـ ص ٢٢م، ص١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦المكتب  اإلسالمي، الطبعة الخامسة 

  . ٥١٣، ص١١البن تيمية، ج/ مجموع الفتاوى) (١٠٤

  .١٣٩ابن قيم الجوزية ص/ المنار المنيف في الصحيح والضعيف) (١٠٥

  . ١٤٦، ص١٩البن تيمية، ج/ الفتاوى مجموع)  (١٠٦



جموعــة فــي األحاديــث الفوائــد الم( فإنــه موضــوع كمــا قــال الصــنعاني، ووافقــه الشــوكاني فــي) خلقــت األفــالك 

، ومن الطرائف أن المتنبي ميرزا غالم أحمد القادياني سرق هذا الحديث الموضوع فادعى أن ) الموضوعة 

وهــذا شــيء يعتــرف بــه أتباعــه القاديــانون هنــا فــي دمشــق ) لــوالك لمــا خلقــت األفــالك : ( اهللا خاطبــه بقولــه

 . )١٠٧()حقيقة الوحي(وغيرها لوروده في كتاب متنبئهم 

ذا يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو أن اهللا خلق الخلـق وبعـث الرسـل وأنـزل الكتـب وه

وســـخر لإلنســـان مـــا فـــي البـــر والبحـــر ألجـــل عبادتــــه وحـــده ال شـــريك لـــه، وهـــذا مـــا أطبقـــت عليـــه اآليــــات 

  .واألحاديث الصحيحة

كنت كنزا مخفيا ال أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم، "  حديث: المثال السادس

  .ال أصل له". وفي لفظ فتعرفت إليهم فبي عرفوني 

وما يرووه كنت كنزا ال أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا : قال ابن تيمية رحمه اهللا تعالى

وقال . )١٠٨("صحيحا وال ضعيفا وال أعرف له إسنادا  ρفعرفتهم بى فبى عرفونى هذا ليس من كالم النبي 

وقال اإلمام . )١٠٩("وال يعرف له إسناد صحيح وال ضعيف ρوليس هذا من كالم النبي :" في موضع آخر

هو مشهور عند الصوفية واعتمدوه وبنوا عليه : "أحمد بن عبد الكريم الغزي العامري رحمه اهللا تعالى

وقال اإلمام العجلوني رحمه اهللا . )١١٠(ي وغيرهمأصولهم وأنكره ابن تيمية والزركشي وابن حجر والسيوط

وقال اإلمام محمد بن . )١١١(وهو واقع كثيًرا في كالم الصوفية، واعتمدوه وبنوا عليه أصوال لهم:" تعالى

وهذا يذكره المتصوفة في األحاديث القدسية تساهال :" درويش بن محمد الحوت البيروتي الشافعي

  .)١١٢("منهم

وال  ρقال بعض الحفاظ ليس هذا من كالم النبي  " :أبو عبد اهللا الزركشي وقال اإلمام بدر الدين

ال " :وقال العالمة الشيخ مرعي بن يوسف الَكرمي المقدسي. )١١٣( "يعرف له إسناد صحيح وال ضعيف

                                                            
  .١٢٧ـ ص ١٢٦التوسل أنواعه وأحكامه، األلباني، ط المكتب، اإلسالمي، ص) (١٠٧

  ).١٨/١٢٢(مجموع الفتاوى ) (١٠٨

   ). ١٨/٣٧٦(نفسه ) (١٠٩

زمرلي، فواز أحمد : العامري، أحمد بن عبد الكريم الغزي، المحقق: المؤلف/ الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث) (١١٠

  .١٧٥دار ابن حزم، ص: الناشر

  .١٣٢، ص٢كشف الخفاء العجلوني  ج) (١١١

دار الكتب :الحوت، محمد بن درويش بن محمد، الناشر : المؤلف/ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب) (١١٢

  .٢٢١العلمية، ص

ـ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ه ٧٩٤الآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة  محمد بن عبد اهللا الزركشي، ) (١١٣

  .١٣٦م، مكان النشر بيروت، ص١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر 



ال أصل له " :وقال األلباني )١١٥("ال أصل له" :وقال العالمة محمد األمير الكبير المالكي. )١١٤("أصل له

  .)١١٦("اتفاقا
وعلى الرغم من كون الحديث موضوعا فإنه يحمل عقائد باطلة حيث يستدل الصوفية به على 

علومهم الخاصة ؛ التي يتلقونها بزعمهم عن اهللا تعالى مباشرة ، وبناءا على ذلك يحلون وُيحِرمون على 

من الحديث وال يتسع أهوائهم ويعتقدون بالحلول واالتحاد ووحدة الوجود، ويخالفون صريح القرآن، وما صح 

  .هذا البحث لذكر نماذج لذلك

َذاَت َيْوٍم ِمْن َبْعِض ُحَجرِِه َفَدَخَل اْلَمْسِجَد  ρَخَرَج َرُسوُل اللَِّه : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َقالَ  :المثال السابع

وَن، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َفِإَذا ُهَو ِبَحْلَقَتْيِن؛ ِإْحَداُهَما َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َوَيْدُعوَن اللََّه، َواْألُْخَرى َيَتَعلَُّموَن َوُيَعلِّمُ 

ٍر، َهُؤَالِء َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َوَيْدُعوَن اللََّه َفِإْن َشاَء َأْعَطاُهْم َوإِْن َشاَء َمَنَعُهْم، ُكلٌّ َعَلى َخيْ :" اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  ".َوَهُؤَالِء َيَتَعلَُّموَن، َوإِنََّما ُبِعْثُت ُمَعلًِّما َفَجَلَس َمَعُهْم 

  .)١١٧(بسند ضعيف ضعفه األلباني. أخرجه ابن ماجه و الدارمي في سننهما

وقد اشتهر االحتجاج بهذا الحديث على مشروعية الذكر :" الشيخ األلباني رحمه اهللا تعالىقال 

على الصورة التي يفعلها بعض أهل الطرق من التحلق والصياح في الذكر، والتمايل يمنة ويسرة و أماما 

ه هذا الذي وخلفا، مما هو غير مشروع باتفاق المتقدمين، ومع أن الحديث ال يصح كما علمت ، فليس في

زعموه ، بل غاية ما فيه جواز االجتماع على ذكر اهللا تعالى ، وهذا فيه أحاديث صحيحة في مسلم، 

وغيره؛ تغني عن هذا الحديث ، وهي ال تفيد أيضا إال مطلق االجتماع ، أما ما يضاف إليه من التحلق 

  .)١١٨("وما قرن معه من الرقص فكله بدع وضالالت يتنزه الشرع عنها 

تراقص الصوفية وتمايلهم وصراخهم ولهوهم ولعبهم بالعصي لم يفعله أحد من الصحابة رضي  إن  

اهللا عنهم وال من التابعين وأئمة الدين رحمهم اهللا، وقد أنكر عليهم ذلك األئمة األربعة ومن جاء بعدهم 

  .ممن ُيعتد برأيه من أهل الملة

  الخــاتمــة

وتعـــالى علـــى مـــا يســـر ووفـــق، وأســـتغفره علـــى تقصـــيري  وفـــي ختـــام هـــذا البحـــث أحمـــد اهللا ســـبحانه

وعلى آله وصحبه الطيبين الغر الميامين الذين  ρوخطئي، وأصلي وأسلم على خير البرية سيدنا رسول اهللا 

وبعــد فقــد توصــل الباحــث مــن خــالل هــذا البحــث إلــى  ρنصــروا الــدين وكــانوا علــى هــدى ســيد الخلــق محمــد 

  :ما يليالعديد من النتائج والتوصيات ك

                                                            
: هـ، المحقق ١٠٣٢مرعي بن يوسف الكرمي، المتوفى سنة : المؤلف/ الفوائد الموضوعة في األحاديث الموضوعة) (١١٤

  .١٠٣دار الوراق، ص: محمد بن لطفي الصباغ، الناشر

هـ، هذه  ١٢٢٨للعالمة محمد األمير الكبير المالكي المتوفى / النخبة البهية في األحاديث المكذوبة على خير البرية) (١١٥

  .١٣، ص١النسخة  مرقمة حسب طبعة المكتب اإلسالمي، ج

  .٦٠٢٣: ،  حديث رقم٥٠، ص١٣سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ، ج) (١١٦

  .٦٦، ص١موضوعة ، جسلسلة األحاديث الضعيفة وال) (١١٧

  .٦٧، ص١نفسه ، ج) (١١٨



  :النتائج: أوالً 

  :أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي 

ال يصح تسمية الموضوع حديثًا وتسميته بذلك على سبيل المعنى اللغوي، وال يصح نسبته إلى  -١

  .النبي صلى اهللا عليه وسلم، وال روايته إال على سبيل التحذير منه

هي أسباب واهية؛ إما لنصرة مذهبهم إن جميع األسباب التي دعت الوضاعين لوضع الحديث  -٢

 .المنحرف، أو بدعهم الضالة

منذ بدأ الوضاعون بالوضع انبرى علماء اإلسالم للرد عليهم والتحذير من الموضوعات وبيان  -٣

 .خطر ذلك

من أبرز الفرق التي وضعت األحاديث الشيعة الروافض والصوفية والمعتزلة وأقلها وضعًا هم  -٤

في رد األحاديث الصحاح بزعمهم أن كثيرًا من الصحابة كفروا بعد الخوارج، ويكمن خطرهم 

 .التحكيم

 .ما من حديث موضوع إال وله أثر سيء على األمة في دينها، وأخطرها ما يمس العقيدة -٥

  :التوصيات: ثانياُ 

أوصي علماء اإلسالم وأهل الحديث وطلبة العلم الشرعي باالهتمام في بيان خطر الموضوعات  .١

  .ما اشتهر على ألسنة الناس منهاوالتحذير م

على الخطباء والوعاظ االهتمام بحفظ ونشر الصحاح ومن لم يكن من أهل التخصص فصحيحي  .٢

 .البخاري ومسلم يكفيانه، ومن جهل فدواء العي السؤال

االهتمام بعمل دورات لخدمة السنة النبوية ومنها دورات في التخريج، ودورات في معرفة حكم  .٣

 .لحديث، ودورات في استخدام الحاسوب في خدمة السنة النبويةالعلماء على ا

واهللا أسأل كما حفظ علينا القرآن الكريم أن يحفظ علينا سنة نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم، وأن 

  .يهيئ لها من يخدمها ويسعى في نشرها وتنقيتها من الموضوعات والواهيات

 .واهللا الموفق وهو هادي السبيل

  عالمراجـــــ
أبـو عبـد اهللا عبيـد اهللا بـن محمـد بـن  بطـة : المؤلـف/ اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومـة .١

عثمـــان عبـــد اهللا آدم األثيـــوبي ،و رضـــا بـــن نعســـان معطـــي و : ابـــن بطـــة، المحقـــق: العكبـــري الحنبلـــي، شـــهرته

الريــاض، :دار الرايــة، البلــد: ، دار النشــرحمــد بــن عبــد اهللا التــويجري ، يوســف بــن عبــد اهللا بــن يوســف الوابــل 

  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥: الثانية، سنة الطبع: الطبعة

وال تـــاريخ     عبـــد الـــرحمن عبـــد الخـــالق ، بـــدون دار طبـــع / أثـــر األحاديـــث الضـــعيفة والموضـــوعة فـــي العقيـــدة .٢

  .طبعة

للنشــر والتوزيــع ـ الريــاض، دار أطلــس : أبــو الفضــل المقــرئ، الناشــر: المؤلــف/ أحاديــث فــي ذم الكــالم وأهلــه .٣

 .ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع. د: ، تحقيق١٩٩٦الطبعة األولى، 

الحوت، محمد بن درويش بن محمد، دار الكتب العلميـة : المؤلف/ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب .٤

 .ـ بيروت



دار : ل العسـقالني الشـافعي،  الناشـرأحمد بن علي بن حجر أبـو الفضـ: المؤلف/ اإلصابة في تمييز الصحابة .٥

  .علي محمد البجاوي: هـ، تحقيق١٤١٢الجيل ـ بيروت، الطبعة األولى 

 .أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية ـ بيروت: المؤلف/ تاريخ بغداد .٦

 .البن عساكر/ تاريخ دمشق .٧

نور الدين، علي بن محمد بن علي بـن عبـد : المؤلف /الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة هنزيت .٨

عبــد اهللا محمــد الصــديق ، عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف : ، المحقــق)هـــ٩٦٣: المتــوفى(الــرحمن ابــن عــراق الكنــاني 

  . هـ١٣٩٩األولى، : بيروت، الطبعة –ة دار الكتب العلمي: الغماري، الناشر

بحـــوث كتبهـــا وألقاهـــا محمـــد ناصـــر الـــدين / يـــد العباســـيالتوســـل أنواعـــه وأحكامـــه، آلـــف بينهـــا ونســـقها محمـــد ع .٩

  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦األلباني، ط المكتب  اإلسالمي، الطبعة الخامسة 

فــواز أحمــد : العــامري، أحمــد بــن عبــد الكــريم الغــزي، المحقــق: المؤلــف/ الجــد الحثيــث فــي بيــان مــا لــيس بحــديث .١٠

  .دار ابن حزم: زمرلي، الناشر

دار : بد الرحمن بن أبي حـاتم محمـد بـن إدريـس أبـو محمـد الـرازي التميمـي، الناشـرع: المؤلف/ الجرح والتعديل .١١

  .١٩٥٢ـ  ١٢٧١إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة األولى، 

  .الحسين شواط. د. تأليف أ/ حجية السنة وتاريخها .١٢

نــايف الشــحود،  الباحــث فــي القــرآن والســنَّة علــي بــن: جمــع وٕاعــداد/ الخالصــة فــي خصــائص العقيــدة اإلســالمية .١٣

  .م ٢٠٠٩هـ   ١٤٣٠الطبعة األولى، 

أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجمــاعيلي المقدســي ثــم : المؤلــف/ ذم التأويــل .١٤

: بـدر بـن عبـد اهللا البـدر، الناشـر: هــ، المحقـق٦٢٠: الدمشقي الحنبلي، الشهير  بابن قدامـة المقدسـي، المتـوفى

  .  م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦الكويت، الطبعة األولى  الدار السلفية ـ

محمــد ناصــر الــدين بــن الحــاج نــوح : المؤلــف/ سلســلة األحاديــث الضــعيفة والموضــوعة وأثرهــا الســيئ فــي األمــة .١٥

: الريــاض ـ المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: دار المعــارف، البلــد: األلبــاني، دار النشــر: األلبــاني، شــهرته

  .م ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٢: األولى، سنة الطبع

 ١٣٧٤هجـــري ٧٤٨اإلمـــام شـــمس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي، المتـــوفى / ســـير أعـــالم النـــبالء .١٦

 . ميالدي ١٩٩٤هجري ـ  ١٤١٤ميالدي ، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة 

ي الاللكـائي أبـو القاسـم هبـة اهللا بـن الحسـن بـن منصـور الطبـري الـراز / شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .١٧

: الســـعودية، الطبعـــة –دار طيبـــة : أحمـــد بـــن ســـعد بـــن حمـــدان الغامـــدي، الناشـــر: ، تحقيـــق)هــــ٤١٨: المتــوفى(

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣الثامنة، 

ألبــي حفــص عمــر بــن أحمــد بــن عثمــان بــن /شــرح مــذاهب أهــل الســنة ومعرفــة شــرائع الــدين والتمســك بالســنن .١٨

عــادل بــن محمــد، مؤسســة قرطبــة : هـــ، تحقيــق٣٨٥ذو الحجــة  هـــ، ســنة الوفــاة٢٩٧شــاهين، ســنة الــوالدة صــفر 

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥للنشر والتوزيع، سنة النشر 

( عــز الــدين   عبــد الحميــد بــن هبــة اهللا بــن محمــد بــن الحســين بــن أبــي الحديــد، أبــو حامــد، / شــرح نهــج البالغــة .١٩

لعربيـــة عيســـى البـــابي الحلبـــي محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، دار إحيـــاء الكتـــب ا: ، المحقـــق)هــــ ٦٥٦: المتـــوفى 

  .شركاه



، )هـــ٣٩٣: المتــوفى(أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي / الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة .٢٠

 ١٩٨٧ -  هــ ١٤٠٧الرابعـة : دار العلـم للماليـين ـ بيـروت، الطبعـة: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، الناشـر: تحقيـق

  .م

  .الكتاب العربي بيروت ـ لبنان، الطبعة العاشرة بدون تاريخأحمد أمين، ط دار / ضحى اإلسالم .٢١

: الحـــافظ أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن عمـــرو بـــن موســـى بـــن حمـــاد العقيلـــي المكـــي، حققـــه  ووثقـــه/ الضـــعفاء الكبيـــر .٢٢

 . الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، ط دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة األولى بدون سنة

  .سابق ، ط دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنانللسيد / العقائد اإلسالمية .٢٣

د : ، المحقـق)هــ١٧٠: المتوفى(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري / العين .٢٤

  .مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل

مد بن عبد الرحمن بن محمـد بـن أبـي بكـر شمس الدين أبو الخير مح/ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي .٢٥

مصـــر،  –علـــي حســـين علـــي ، مكتبـــة الســـنة : ، المحقـــق)هــــ٩٠٢: المتـــوفى(بـــن عثمـــان بـــن محمـــد الســـخاوي 

  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة

للــدكتور محمــد حســن بخيــت، ط مكتبــة آفــاق للطباعــة والنشــر / الفــرق القديمــة والمعاصــرة فــي التــاريخ اإلســالمي .٢٦

  .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧ع، الطبعة الثالثة والتوزي

عبـــد القـــاهر بـــن طـــاهر بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا البغـــدادي التميمـــي / الفـــرق بـــين الفـــرق وبيـــان الفرقـــة الناجيـــة .٢٧

  .١٩٧٧الثانية، : بيروت، الطبعة –، دار اآلفاق الجديدة )هـ ٤٢٩: المتوفى( األسفراييني، أبو منصور، 

غالــب بــن علــي عــواجي، دار لينــا للنشــر . د/ ن موقــف اإلســالم منهــافــرق معاصــرة تنتســب إلــى اإلســالم وبيــا .٢٨

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ٣والتوزيع، ط

: هـــ، المحقــق ١٠٣٢مرعــي بــن يوســف الكرمــي، المتــوفى ســنة / الفوائــد الموضــوعة فــي األحاديــث الموضــوعة .٢٩

  .محمد بن لطفي الصباغ، دار الوراق

ال الـــدين ألقاســـمي الدمشـــقي، تحقيـــق محمـــد بهجـــة العالمـــة جمـــ/ قواعـــد التحـــديث مـــن فنـــون مصـــطلح الحـــديث .٣٠

 .البيطار، تقديم محمد رشيد رضا، ط دار النفائس، بدون رقم طبعة

الشـيخ إسـماعيل : للمفسـر المحـدث/ كشف الخفاء ومزيل االلباس عما اشـتهر مـن االحاديـث علـى ألسـنة النـاس .٣١

لبنـان، الطبعـة الثالثـة  –لعلميـة بيـروت ـ، ط دار الكتـب ا ه ١١٦٢بن محمـد العجلـوني  الجراحـي المتـوفى سـنة 

  .ـ ه١٤٠٨ –م ١٩٨٨مصححة األخطاء 

بـدر الـدين أبـي   ، لإلمام )التذكرة في األحاديث المشتهرة ( الآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة المعروف بـ  .٣٢

فى عبـد القـادر هــ، تحقيـق مصـط ٧٩٤سـنة الوفـاة / هــ ٧٤٥عبد اهللا محمد بن عبـد اهللا الزركشـي، سـنة الـوالدة 

  .م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦عطا، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت 

  .دار الكتب العلمية، بيروت: جالل الدين السُّيوطي، الناشر/ الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة .٣٣

: المتــوفى(محمــد بــن مكــرم بــن علــى ، جمــال الــدين ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــى اإلفريقــي / لســان العــرب .٣٤

  .هـ ١٤١٤ -الثالثة : بيروت، الطبعة –دار صادر : ، الناشر) هـ٧١١

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بيـروت، / لسان الميزان .٣٥

 .الهند –دائرة المعارف النظامية : ، تحقيق١٩٨٦ـ  ١٤٠٦الطبعة الثالثة، 

عبـد الفتـاح أبـو غـدة، ط دار البشـائر اإلسـالمية بيـروت لبنـان، الناشـر / لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحـديث .٣٦

  .  هـ١٤١٧مكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب، الطبعة الرابعة 



شـمس الـدين، أبـو / لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية فـي عقيـدة الفرقـة المرضـية .٣٧

، مؤسسـة الخـافقين ومكتبتهـا ـ دمشـق، )هــ١١٨٨: المتـوفى(ريني الحنبلـي العون محمد بـن أحمـد بـن سـالم السـفا

  .م ١٩٨٢هـ ـ  ١٤٠٢: الطبعة الثانية

عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، الطبعة الثانية، وزارة الشؤون اإلسـالمية واألوقـاف  / مجمل اعتقاد أئمة السلف .٣٨

  .هـ١٤١٧والدعوة واإلرشاد ـ المملكة العربية السعودية، 

مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية قدس اهللا روحه، جمع وترتيب الفقير إلى اهللا عبد الرحمن  بن قاسـم  .٣٩

  .العاصمي النجدي الحنبلي رحمه اهللا، ط دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا، ط دار الدعوة، الطبعة األولى  .٤٠

عبـد الحميـد : المحقـق]هــ٤٥٨: ت[أبـو الحسـن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي / المحكم والمحـيط األعظـم .٤١

  .م ٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢١األولى، : بيروت، الطبعة –هنداوي، دار الكتب العلمية 

هــــ ـ ١٤٢٥مكتبـــة وهبـــة، الطبعـــة الخامســـة : يوســـف القرضـــاوي، الناشـــر. د/ المـــدخل لدراســـة الســـنة النبويـــة .٤٢

  .م٢٠٠٤

  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤محمد حافظ الشريدة، الطبعة األولى . مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية مبادئ وآثار، د .٤٣

أبــو العبــاس        أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثــم الحمــوي، / المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر .٤٤

 .المكتبة العلمية ـ بيروت: ،  الناشر)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(

أحمد الزيـات ، حامـد عبـد القـادر ، / إبراهيم مصطفى ( مجمع اللغة العربية بالقاهرة : المؤلف/ الوسيط المعجم .٤٥

  .، دار الدعوة ، بدون دار طبع، وال رقم طبعة)محمد النجار 

عبـد السـالم محمـد هـارون، دار الفكـر، : أبـو الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، المحقـق/ معجم مقـاييس اللغـة .٤٦

 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩: الطبعة

البــن الصــالح، اإلمــام الحـــافظ أبــي عمــرو عثمــان بــن عبــد الــرحمن الشـــهرزوري، / معرفــة أنــواع علــم الحــديث .٤٧

الـدكتور عبـد اللطيـف الهمـيم، والشـيخ مـاهر : هــ، حقـق نصوصـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه٦٤٣المتوفى سـنة 

  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣لى ياسين الفحل، ط دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، الطبعة األو 

مقدمـة المســند الصــحيح المختصــر بنقـل العــدل عــن العــدل إلــى رسـول اهللا ـ صــلى اهللا عليـه وســلم ـ  المشــهور  .٤٨

محمـد : ، المحقـق)هـ٢٦١:المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، : المؤلف/ بصحيح مسلم

  .ـ بيروت دار إحياء التراث العربي: فؤاد عبد الباقي، الناشر

: المتـوفى(          أبـو الفـتح محمـد بـن عبـد الكـريم بـن أبـى بكـر أحمـد الشهرسـتاني، : المؤلـف/ الملـل والنحـل .٤٩

  .، مؤسسة الحلبي)هـ ٥٤٨

محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة / المنــار المنيــف فــي الصــحيح والضــعيف .٥٠

  .م١٩٧٠هـ ـ١٣٩٠ة، مكتبة المطبوعات اإلسالمية حلب، الطبعة األولى، عبد الفتاح أبو غد)هـ٧٥١:المتوفى(

  .ألولىامحمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، الطبعة . شيخ اإلسالم ابن تيمية، د/ منهاج السنة النبوية .٥١

لعثمـــان بـــن علـــي حســـن، مكتبـــة الرشـــد، / مـــنهج االســـتدالل علـــى مســـائل االعتقـــاد عنـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة .٥٢

  .هـ ١٤١٥الرياض، السعودية، 

محمد مهدي المسلمي ،أشرف منصـور عبـد . د/ موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله .٥٣

الــرحمن ، عصــام عبــد الهــادي محمــود ، أحمــد عبــد الــرزاق عيــد، أيمــن إبــراهيم الزاملــي، محمــود محمــد خليــل،  

  .م ٢٠٠١: نان، سنة النشراألولى، عالم الكتب للنشر والتوزيع ـ بيروت، لب: الطبعة



: ، ضـبط وتقـديم وتحقيـق٥٩٧ـ  ٥١٠لإلمام أبى الفرج عبد الرحمن بن علـى بـن الجـوزي القـرش / الموضوعات .٥٤

  .١٩٦٦ – ١٣٨٦عبد الرحمن محمد  عثمان، الطبعة األولى حقوق الطبع محفوظة 

دار اللـــواء للنشـــر والتوزيـــع، أبـــو لبابـــة حســـين، ط / موقـــف المعتزلـــة مـــن الســـنة النبويـــة ومـــواطن انحـــرافهم عنهـــا .٥٥

  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧الطبعة الثانية 

شـــمس الـــدين أبـــو عبــد اهللا محمـــد بـــن أحمـــد بــن عثمـــان بـــن َقاْيمـــاز  الـــذهبي / ميــزان االعتـــدال فـــي نقـــد الرجــال .٥٦

دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، بيــروت ـ لبنــان، : علــي محمــد البجــاوي، الناشــر: ، تحقيــق)هـــ ٧٤٨: المتــوفى(

  .م ١٩٦٣هـ ـ  ١٣٨٢ألولى، الطبعة ا

 ١٢٢٨للعالمـة محمـد األميـر الكبيـر المـالكي المتـوفى / النخبة البهيـة فـي األحاديـث المكذوبـة علـى خيـر البريـة .٥٧

  .هـ، طبعة المكتب اإلسالمي

: رابـــــــــــــــــــــــــــــــــــط المحاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  www.islamacademy.netموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــع أكاديميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  .٥٨
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