
  أشهر مقاييس الحكم بالوضع على الحديث عند شيخ اإلسالم ابن تيمية
 )١(محمد بن ماهر بن محمد المظلوم 

 ملخص البحث

فإن البحث قد اشتمل على : الحمد هللا والصالًة والسالم على النبي المصطفي وآله وصحبه وبعد  

والدراسات السابقة، ومنهج مقدمة ومبحثين وخاتمة؛ شملت المقدمة على أسباب اختيار الموضوع، 

تعريف بشيخ : وخطة البحث، وأما المبحثين؛ فكان األول منهما، البحث، وطبيعة عمل الباحث فيه

: اإلسالم ابن تيمية، وثناء العلماء عليه، وتعريف بالنقد لغة واصطالًحا، شمل على مطلبين، األول

فشمل : تعريف النقد، وأما المبحث الثاني: نيتعريف بشيخ اإلسالم ابن تيمية وثناء العلماء عليه، والثا

على أهم مقاييس شيخ اإلسالم ابن تيمية في الحكم على الحديث بالوضع، وأما الخاتمة فشملت على 

  :أهم النتائج والتوصيات وهذا ملخصها

أن اإلمام ابن تيمية كان من ساللة عظيمة وأسرة كريمة عريقة في نسبها وحسبها وعلمها، وكان   -١

 .عصره وزمانه ومجتهده المطلق، والزاهد العابد الورع المجاهد العامل مجدد

، على مستوى نقد -بشهادة الجميع من علماء زمانه-أنه محدث ناقد من أعلى درجات النقاد   -٢

 .كثيًرا تميز شيخ اإلسالم بميله إلى نقد المتون األسانيد والمتون على السواء، بل

برع شيخ اإلسالم ابن تيمية بنقد المتون عموًما، ولم يكتف بنقد متون األحاديث فقط، بل نقد الكثير   -٣

من القصص والحكايات واآلثار، وكذلك مع براعته في نقد المتون إال أنه لم يكن يقتصر على نقد 

 .المتن دون السند في الغالب

على األحاديث، ولم يكن متشدًدا كما ادعى  كان شيخ اإلسالم ابن تيمية من المعتدلين في الحكم  -٤

البعض، بل كان منصًفا كل اإلنصاف في أحكامه رحمه اهللا تعالى، ودليل ذلك أنه وافق العلماء في 

 .معظم أحكامه على األحاديث

تجلى نقد المتن في كتبه جميعها، ولكن كتاب منهاج السنة ومجموع الفتاوى والرد على البكري   -٥

 . أخذوا نصيب األسد في نقد المتون وأحاديث القصاص،

 نقد شيخ اإلسالم ابن تيمية كان واسًعا، فلذلك كثرة وجوه النقد عنده وتنوعت، وذلك يعود لسعة  -٦

  .وقوة حفظه إطالعه

إن المقاييس التي استخدمها وأكثر منها في الحكم بوضع الحديث كان موافًقا فيها لمن سبقه من   -٧

 .ا مناهج المحدثينعلماء الحديث ولم يخالف فيه

أوصي ختاًما أن يكون هنالك العناية الكبيرة في نقد المتون لقلة ما جمع فيها، كأن يكون هناك   -٨

اإلمام النووي، وابن : أبحاث ودراسات في مثل هذا الموضوع مع إمام آخر من أئمة المسلمين مثل

 .الملقن رحمهما اهللا تعالي وغيرهما

                                                            
 .كلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية بغزة  -محاضر في قسم الحديث الشريف وعلومه  )١(



 وسلم وصلى اهللا أعلم والسداد، واهللا التوفيق وسائًال إياه تعالى البحث، بهذا اهللا أن ينفع وأرجوا    

  .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد على

 مقدمة
إنَّ الحمــَد هللا نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مــن 

إال اهللا، وحـده ال شـريك لـه، وأشـهد أن يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

محمــدًا عبــده ورســوله، بلــغ الرســالة، وأدى األمانــة، ونصــح لألمــة، وتركهــا علــى المحجــة البيضــاء، ليلهــا 

كنهارهـا، ال يزيـغ عنهـا إال هالـك، فصـلوات اهللا وسـالمه علـى النبـي الكـريم محمـد بـن عبـد اهللا، وعلـى آلـه 

 :وصحبه، أما بعد

ْكَر َوإِنَّا لَهُ [ :كفل بحفظ الوحي من قرآٍن وسنٍة، فقال اهللا تعالىفإن اهللا تعالى ت   ْلنَا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 وهداهم من العلماء، طائفة، أن اصطفى  ρوكان حفظ اهللا تعالى لسنة نبيه  ،  }٩:الحجر{ ]لََحافِظُونَ 

 ألسنتهم وأنطق ،باإليمان قلوبهم فزين ،واآلثار السنن لزوم في األبرار سبل إتباع من طاعته لزوم

 وسألوا ،وكتبوه فيه ورحلوا ،وطلبوه للحديث القوم فتجرد ،نبيه سنن ، وٕاتباعدينه أعالم كشف من ،بالبيان

الصحيح من السقيم،  وبينوا ،وبذلوه عليه وفرعوا ،لوهوأصَّ  فيه وتفقهوا ،ونشروه به وذاكروا ،وأحكموه عنه

 والمستعمل ،المجمل من والمفسر ،المنسوخ من والناسخ ،المنفصل من والموقوف ،المتصل من المرسلو 

 من اءــــوالضعف  المجروحين من والعدول ،هورـــــالمش من والغريب ،صاالخ من ماوالع ،المهمل من

 ،المسلمين على الدين بهم اهللا حفظ حتى إلخ،...  ،المجهول عن والكشف المعمول وكيفية ،نــــــالمتروكي

 ورثة فهم ،جىالدُّ  مصابيح النوازل وفي ،الهدى أئمة التنازع عند وجعلهم القادحين ثلب عن وصانه

  .األولياء ومركز األتقياء وملجأ األصفياء ومأنس األنبياء
فلهــذا كلــه الــذي ذكرنــاه مــن جهــود عظيمــة لتلــك األجيــال المتعاقبــة مــن ســلفنا الصــالح المــذكور   

للحفاظ على السنة من الضعيف والموضوع، وقـدموا الغـالي والنفـيس وصفهم آنفًا، الذين بذلوا كل جهدهم 

فــي خــدمتها، عزمــت األمــر علــى أن أكتــب فــي مــنهج إمــام مــن هــؤالء األئمــة العظــام، فــي نقــد األحاديــث، 

ألتشرف بشرفهم، فكان اختياري لإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا تعالى من بينهم، لعظم دوره في 

ظـيم، وِقَلـِت المظهـرين لـدوره فيـه، ولكثـرة المفتـرين عليـه والطـاعنين الحاقـدين والحاسـدين لـه، هذا العلم الع

أشـهر مقـاييس الحكـم "  :فلعلي أصد شيًئا عنه وُأبرز منزلته من خـالل دراسـتي هـذه، والموسـومة بعنـوان

  ".بالوضع على الحديث عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

  : وتتضمن هذه الدراسة
   :اب ودوافع اختيار الموضوعأسب: أوالً 

  : تكمن أسباب ودوافع اختيار الموضوع في األسباب التالية
عظـــم دور اإلمـــام ابـــن تيميـــة رحمـــه اهللا فـــي هـــذا العلـــم العظـــيم، وِقَلـــِت المظهـــرين لـــدوره فيـــه، ولكثـــرة  -١

مــن خــالل المفتــرين عليــه والطــاعنين الحاقــدين والحاســدين لــه، فلعلــي أصــد شــيًئا عنــه وُأبــرز منزلتــه 

  .  دراستي هذه



قلــة مــن جمــع فــي نقــد األســانيد والمتــون معــًا أو المتــون خاصــة، فــأردت أن أضــيف إلــى هــذا القليــل  -٢

  .شيًئا

بنقـــد األحاديـــث واآلثـــار ســـنًدا ومتنـــًا أجـــدر  –كـــابن تيميـــة  –إن قيـــام إمـــام مـــن أئمـــة الفقـــه وأصـــوله  -٣

  . القادحة في األحاديث واآلثار، ألنه أقدر من غيره على استخراج العلل مباالهتما

النقد الخـارجي فقـط  -الرغبة في ولوج ميدان نقد متون السنة وأسانيدها، وعدم الوقوف عند أسانيدها  -٤

، خاصــة وٕاننــي أرى كثيــًرا مــن البــاحثين فــي حقــل الســنة النبويــة يتــدربون علــى الحكــم علــى األســانيد -

  . ناهج األئمة في نقد المتون ومعانيهاوبيان عللها الظاهرة دون الخوض في استخراج م

تقديم خدمة لطلبة العلم فـي مجـال دراسـة وبيـان منـاهج العلمـاء المتقـدمين فـي نقـد المتـون واألسـانيد،  -٥

  .أمثال ابن تيمية رحمه اهللا تعالى

مناسبة الموضوع لموضوع هذا المؤتمر العلمي الخاص باألحاديث الموضوعة والواهية الذي بعنوان  -٦

  . ، باإلضافة إلى إثراء المكتبة الحديثية"خطر الروايات الواهية على اإلسالم"
  :الدراسات السابقة: ثانيًا
بعد البحث والتنقيب عـن موضـوع الدراسـة مـن خـالل المراسـلة مـع مراكـز البحـوث العلميـة، عبـر        

وقفت على معظم الدراسات السابقة ، شبكة اإلنترنت، وسؤال أهل العلم والتخصص من مشايخنا وأساتذتنا

ي دراسـة وحيـدة حول اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية فوجدتها بأنها ال عالقة لها في موضوع الدراسة إال فـ

أشهر وجوه نقد المتن عند شيخ اإلسـالم ابـن ": لها عالقة مباشرة في موضعنا، وهي بحث ترقية بعنوان

، للدكتور  بدر بن محمد بن محسن العماش، نشر في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغـة "تيمية

  ).   هـ١٤٢٦(العربية وآدابها، سنة 

: شرة وجوه لنقد المتـون عنـد شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رحمـه اهللا، وهـيوقد بين في هذه الدراسة ع

 المـروي لإلجمـاع، ومناقضـة المـروي للسـنة، ومناقضـة المـروي القـرآن، ومناقضـة صريح المروي مناقضة"
 أو الوعـد فـي واإلفـراط اَزفـةلمجبأهـل، وا لـيس مـن ينقلـه أو ينقـل ال ثـم الخبـر لنقـل الـدواعي للتـاريخ، وتـوفر

 الكتب في عنه وسلم، والبحث عليه اهللا صلى النبي كالم يشبه ال وركاكته، وكونه المروي د، وَسَماجةالوعي
  ".بعضها على الحديث ألفاظ يوجد، وعرض ال ثم

إن نقــد شــيخ اإلســالم : "ومــع مــا ذكــره الــدكتور العمــاش مــن وجــوه إال أنــه قــال فــي ملخــص بحثــه

، وقـال فـي مـوطن )٢("يسـر اهللا ذلـك لمـن شـاء مـن عبـادهواسع يحتاج إلى بحوث أخرى تجلي ذلـك عنـده، 

لــذا أحببــت أن أقــدم شــيُئا مــن وجــوه نقــد هــذا العــالم لمتــون األحاديــث مــع أمثلتهــا، : "آخــر فــي البحــث نفســه

ولـــيعلم أن هنـــاك وجوًهـــا أخـــرى تحتـــاج إلـــى بحـــث أوســـع مـــن هـــذا، يســـر اهللا تعـــالى ذلـــك لمـــن شـــاء مـــن 

أنــه البــد مــن إعطــاء هــذا  ينظارنــا إلــى نتيجــة عظيمــة فــي بحثــه أال وهــ، فبهــذا يكــون قــد لفــت أ)٣("عبــاده

ــذا ســيكون بحثــي هــذا عبــارة عــن تتمــة لبحــث الــدكتور العمــاش حفظــه اهللا،  الجانــب شــيئًا مــن التوســع، فل

                                                            
القـرى مجلـة جامعـة أم  أشهر وجوه نقد المتن عند شيخ اإلسالم ابن تيميـة، للـدكتور بـدر بـن محمـد بـن محسـن العمـاش،) ٢(

  ). ٧١ص /٣٣ع/ ١٧ج ( لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها

  ). ٧٢ص /٣٣ع/ ١٧ج ( المصدر نفسه) ٣(



وسأذكر فيه ثمانية وجوه أو مقاييس عند شيخ اإلسالم ابن تيمية في الحكم على الحـديث بالوضـع أو فـي 

لــم يــذكرها الــدكتور العمــاش وهــي مــن أشــهر المقــاييس عنــد اإلمــام ابــن تيميــة، وهــذا عمــًال  نقــده لــه عموًمــا

  .     ت وسددت في ذلك، اللهم آمينـد وفقـبوصيته التي ذكرتها، وأرجو اهللا تعالى أن أكون ق
ً لثثا   :       يقوم منھج البحث على األسس التالية :منھج البحث وطبيعة عملي فيه: ا
  .إلى مبحثين ومطالب حسب الحاجة ومتطلبات الدراسة :البحثتقسيم  -١

  .  أذكر اسم السورة ورقم اآلية: عزو اآليات القرآنية -٢

  : على النحو التالي: تخريج األحاديث النبوية من مصادرها األصلية -٣

وٕان لــم إن كــان الحــديث فــي الصــحيحين أو أحــدهما اكتفيــت بتخريجــه منهمــا، إال إذا دعــت الضــرورة،  -أ

يكن الحديث فيهما توسعت في تخريجه من كتب السنة على قدر االستطاعة، وأقدم في التخـريج مـن 

  .أخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة، ثم أرتب الباقي حسب الحاجة

أذكر الحديث، ثم أتبعه بذكر المتابعـات فـي التخـريج، وربمـا أخـالف ذلـك نـادرًا، لسـبب مـا، ثـم أحيـل  -ب

، وٕاذا كــان إســناد الحــديث ضــعيًفا، بحثــت لــه عــن شــواهد إن وجــد، "بــه: "الشــتراك بقــوليعلــى نقطــة ا

ولــو فــي أدنــى  –دون االستقصــاء فــي تخريجهــا إال للضــرورة، أمــا إن كــان الحــديث فــي دائــرة القبــول 

فقـد أكتفــي بـذلك، دون البحـث لــه عـن شـواهد، وقــد أذكـر الشـواهد مــع الحكـم علـى الحــديث،  -درجاتـه

  .ا في نهاية التخريجوقد أذكره

لـم أتـرجم للصـحابة، إال نـادرًا، وأتـرجم لألعـالم الـوارد ذكـرهم فـي مـتن البحـث  :تراجم الـرواة واألعـالم -٤

غالبًا من غير المصنفين، وأستعين بما قاله الذهبي في الكاشف، وابن حجـر فـي التقريـب فـي ترجمـة 

الرواة المتفق على توثيقهم، والرواة المختلف فيهم والضعفاء، أفصل القـول فـيهم، سـواء فـي الجـرح أو 

ديل، ثم أسجل النتيجة التي أتوصل إليها في كل راٍو، مع اإلحالة إلى المراجع األصلية التي فيها التع

  . أقوال العلماء

إليهمــا، أمــا إذا كــان الحــديث  صــحيحين، أكتفــي بــالعزوإذا كــان الحــديث فــي ال :الحكــم علــى الحــديث -٥

العلمـاء عليـه، وأنـاقش بعضـها خارج الصحيحين أذكر حكمه ورتبته، ثم أنقل ما تيسر لي مـن أحكـام 

  .أحيانًا، فأبين ما في الحديث من عنعنة أو غيرها، خاصة إذا كان قد صححه بعض العلماء

  .أعرف باألماكن والبلدان، وأبين غريب األلفاظ وأضبط األسماء والكلمات المشكلة -٦

يث والترجمــة والكتــاب أكتفــي فيهــا بــذكر اســم الكتــاب ومؤلفــه والجــزء والصــفحة ورقــم الحــد :الحاشــية -٧

وأذكــر اســم المحقــق ودار النشــر والطبعــة وســنة النشــر للكتــاب فــي قائمــة المصــادر ، والبــاب إن وجــد

  .   والمراجع لالختصار

  .تذييل البحث بفهارس علمية متنوعة: الفهارس العلمية -٨

  التالييقع البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس؛ وهي على النحو : خطة البحث: رابعاً 

، أسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وطبيعة عملي فيه: وتشتمل على :المقـدمـة

  . وخطة البحث



 .تعريف بشيخ اإلسالم ابن تيمية، وثناء العلماء عليه، وتعريف بالنقد لغة واصطالًحا: المبحث األول

  :، وفيه مطلبان

  .ن تيمية، وثناء العلماء عليهتعريف بشيخ اإلسالم اب :المطلب األول

  .تعريف النقد لغًة واصطالًحا :المطلب الثاني
   .بعض مقاييس الحكم بالوضع على الحديث عند شيخ اإلسالم ابن تيمية: المبحث الثاني

  :وفيه ثمانية مطالب
  .مخالفة المروي للعقل :المطلب األول

  .مخالفة المروي للغة :المطلب الثاني

  .كون المروي لم يعرف له إسناد :المطلب الثالث

  .كون المروي لم ُيروى في شيء من الكتب المعتمدة :المطلب الرابع

  .ρاتفاق أهل العلم بالحديث على وضع المروي وكذبه على النبي كون : المطلب الخامس

   .كون ِذْكُر المروي في الكتب المختصة بذكر األحاديث الموضوعة :المطلب السادس

  .صريحكون المروي كفر : المطلب السابع

  .كون راوي المروي وضاًعا أو كذاًبا أو متروًكا أو منكًرا: المطلب الثامن

   .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات :الـخـاتـمـة

وفهرس ، وقائمة المصادر والمراجع، وتشمل على فهرس األحاديث النبوية :الفهارس العلمية

   .الموضوعات

  .هللا رب العالمين، وصالة وسالًما على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبهوالحمد 

  المبحث األول

  تعريف بشيخ اإلسالم ابن تيمية، وثناء العلماء عليه،  

  لغة واصطالًحا وتعريف بالنقد
تعريف بشيخ اإلسالم ابن تيمية وثناء العلماء عليه، : األول: ويشتمل هذا المبحث على مطلبين

  .تعريف النقد لغة واصطالُحا: والثاني

  .تعريف بشيخ اإلسالم ابن تيمية، وثناء العلماء عليه: المطلب األول

أعرض في هذا المطلب مسائل في حياة اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية من بيان اسمه ونسبه وميالده 

  :ويشتمل على أربع مسائل. ووفاته وثناء العلماء عليه

هو الشيخ اإلمام الرباني إمام األئمة، ومفتي األمة، وبحر العلوم، سيد .)٤(اسمه ونسبه: المسألة األولى

الحفاظ، وفارس المعاني واأللفاظ، فريد العصر وقريع الدهر، شيخ اإلسالم، بركة األنام، وعالمة الزمان، 

العباس  وترجمان القرآن، علم الزهاد، وأوحد الُعباد، قامع المبتدعين، وآخر المجتهدين، تقي الدين أبو

الشيخ اإلمام العالمة  -شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن  -الشيخ اإلمام العالمة  -أحمد ابن 

                                                            
، والبدايـة والنهايـة البـن )١/١٠٨(، وتذكرة الحفاظ لـه )٢٢ص(ثالث تراجم نفيسة لألئمة األعالم للذهبي : للتوسع انظر) ٤(

  .، وغيرها)٢٤ص(، والشهادة الزكية للكرمي )١٨ص(، والعقود الدرية البن عبد الهادي )١٤/١٥٦(كثير 



عبد السالم بن أبي محمد عبد اهللا ابن أبي القاسم الخضر ابن  -شيخ اإلسالم مجد الدين أبي البركات 

  .، نزيل دمشق)٥(بن عبد اهللا بن تيمية الَحْرناِنيٌّ امحمد بن الخضر بن علّي 

شاء اهللا تعالى أن يولد اإلمام المصلح اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر في  .مولده: المسألة الثانية

فترة اضطربت فيها األفكار، وكثرت فيها اآلفات واألزمات، وكثرت فيها االنفصاالت واالنشقاقات 

زمة عسكرية، وأزمة سياسية، وآفات والخالفات، فهناك أزمة معنوية، وأزمة نفسية، وأزمة فكرية، وأ

فولد شيخنا أبو العباس . "اجتماعية، وكان الحال يحكي صورة مقاربة لواقعنا اليوم والحمد هللا تعالى

 .)٦(إحدى وستين وستمائة) هـ٦٦١(ثاني عشر، شهر ربيع األول، سنة : بحران يوم االثنين عاشر، وقيل

ة المليئة باالبتالءات، والزهد عن خزف الدنيا وزينتها، وبعد هذه الحيا .وفـاتـه: المسألة الثالثة

، وعناء السفر من بلد إلى -بسبب الحاسدين والباغضين  - والمحاكمات المتوالية، والمكوث في السجون 

، وقمع المبتدعة المحاربين للسنة، ومجاهدة األعداء -من أجل تحصيل العلم والحث عليه  -بلد 

وحض اآلخرين من السالطين واألمراء والعلماء وعوام الناس بالثبات وصدهم عن حرمات المسلمين، 

على أرضهم وصد األعداء عنها، ليحافظوا على دينهم وأعراضهم، ُيدركه المرض وهو في سجون من 

يتكلمون بلغتنا، ويدينون بديننا، ومن هم والة أمرنا، فيكون مرضه األخير َفُيْنعى إلينا رحمه اهللا تعالى 

  ن الُمْسِفر صباًحا عن العشرين من ذي القعدة سنة ـة االثنيـن ليلـل مـر من الليـي الثلث األخيوٕايانا، ف

  

  .)٧(، وهو قارئ لواحٍد وثمانين ختمة للقرآن)هـ٧٢٨(

                                                            
وقـال . َحْرناِنيٌّ وال تقـل َحرَّاِنـيٌّ وٕان كـان قياسـاً : بلد بالشام والنِّْسَبةُ ): ١٥٣٤ص(قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط ) ٥(

قـد ) بالشَّـامِ : (انٌ وَحـرَّ ): ٣٤/٤٠٨(محّمد بن محّمد بـن عبـد الـرّزاق الحسـيني صـاحب تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس 

بــِدياِر َربيَعــَة، وابــن اَألثيــِر : والّســمعانيُّ قــال=     =بــِدياِر َبْكــٍر،: فالرَّشــاطيُّ قــال: وقــع االخــتالف فيــه علــى أربعــة أقــوال

، ولــه تــاريخ إنمــا هــي بــديار ِمْصــرَ : بــالَجزيَرِة، وعــاب ابــن الّســمعانيِّ قولــه مــن ديــار َربيَعــَة، وقــال: اْخَتَلــَف قولــه، قــاَل َأوال

ــاجيُّ  ــَة، وقــال أبــو القاســم الزَّجَّ ُســمِّي بهــاران َأبــي لــوط وَأخــي ِإْبــراهيَم، عليهمــا وعلــى نبيِّنــا : كبيــر صــنفه اإلمــام َأبــو عروَب

، على غيـر ِقيـاٍس، )َحْرناِنيٌّ (ِإليه ) والنِّْسَبةُ (وهو َفعَّاٌل، ويجوز أن يكون َفْعالَن، : َأْفَضُل الصَّالة والسَّالم، وقال الَجْوهِريُّ 

، وال َتُقـلْ : كما قالوا=  =  َحرَّاِنـيٌّ علـى مـا عليـه العامـة، وإِن كـان ِقياسـًا، : َمنـانيٌّ فـي النِّْسـَبِة ِإلـى مـاني، والِقيـاُس مـا َنـِويٌّ

ــَة، بكْســَرَتْين ُمَشــدَّدَة النُّــونِ  مــن الحــدود ) كــم٣٥(عــد وهــي تقــع اآلن فــي تركيــا علــى ب: قلــت. َبْطــٌن ِمــن الَعــَربِ : وبُنــو ِحِرنَّ

حران بلدة من الجزيرة كان بها ومنها جماعة مـن : الحراني): = ٢/١٩٥(وقال السمعاني في األنساب . السورية الشمالية

الفضــالء والعلمــاء فــي كــل فــن، وهــي مــن ديــار  ربيعــة، ولهــا تــاريخ عملــه أبــو عروبــة الحســين بــن أبــي معشــر الحرانــي 

وقــال أبــو الحســـن . ن أهــل الجزيــرة، ســماه تــاريخ الجــزريين وحـــران بطــن مــن همــدانالحــافظ، ذكــر فيــه جماعــة كثيــرة مـــ

قولــه إن حــران مــن ديــار ربيعــة لــيس بصــحيح إنمــا هــي مــن ديــار ): ١/٣٥٤(الجــزري فــي اللبــاب فــي تهــذيب األنســاب 

  .مضر

  ).٣٣/٢١٠(نهاية اَألَرب في فنون األدب لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ) ٦(

، وكان ممـن رثـاه بمرثيـة علـى حـرف الطـاء، والبدايـة )٢/٢٧٥(تاريخ ابن الوردي : من أراد التوسع في بيان وفاته ينظر) ٧(

، )٣٨٥ص(، والعقود الدرية من مناقب شـيخ اإلسـالم أحمـد ابـن تيميـة البـن عبـد الهـادي )١٤/١٥٦(والنهاية البن كثير 

، )٦٠ص(لشــهادة الزكيــة فــي ثنــاء األئمــة علــى ابــن تيميــة للكرمــي ، وا)١/٤٦١(والســلوك لمعرفــة دول الملــوك للمقريــزي 

  ).٩/٢٧١(والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة البن تغري بردي 



إن هذا الباب عظيم عريض، انتشرت : من الجدير بالذكر أن أقول. ثناء العلماء عليه: المسألة الرابعة

كتب التراجم والتاريخ، وقد أفرد البعض فيه مؤلًفا منفرًدا، فلذا فإن الوالج لهذا أطرافه في كتب جمٍة من 

الباب فإنه يخرج فيه بمجلدات عظيمة تدور حول شخصية هذا اإلمام الفذ، التي أشغلت العلماء من 

عصرها، وٕالى يومنا هذا، وال يزال القول فيه بين مؤيد ومعارض، وٕان كان المعارض ال يخرج من بين 

أمرين، ذكرهما العالمة اإلمام قاضي قضاة اإلسالم بهاء الدين ابن الُسْبِكي حيث يقول لبعض من ذكر 

واهللا يا فالن ما يبغض ابن تيمية إال جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل ال : "له الكالم في ابن تيمية، فقال

  .)٨("يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به

  :ا المعترض المتحمل على شيخ اإلسالم ابن تيمية صنفانفإذً 

إما معارض لهوى في نفسه أو فساد في عقيدته وزيغ فيها، وضالل في فكره، قمع شيخ  :أولهما

اإلسالم شيوخه وأجداده من أصحاب الهوى والزيغ وفند ضالالتهم ومزاعمهم الفاسدة، وفضحهم بين 

هم بالنيل منه واالفتراء عليه والحط من قدره، وتحميل كالمه مال الخالئق، فهو ينتقم من شيخ اإلسالم ل

وال ريب أنه ال اعتبار بذم : "يطيق وال يحتمل، وهؤالء الذين قال فيهم اإلمام الذهبي رحمه اهللا تعالى

  .)٩("أعداء العالم فإن الهوى والغضب يحملهم على عدم اإلنصاف والقيام عليه

في الحق ال يدري أين هو؟ فلو رجع إلى العلم والعلماء وتجرد  جاهل أو مجنون متردد :ثانيهما

من التبعية والتعصب األعمى لردوه إلى الحق والصواب  في األمر، ولعرف أن شيخ اإلسالم ما هاجم 

المبتدعة والجهلة منهم إال لما رأى منهم من انحراف وابتعاد عن الطريق السوي المستقيم، الذي أرشدنا 

نبي المصطفى صلى اهللا عليه وسلم، وهؤالء الذين قال فيهم اإلمام العيني رحمه اهللا تعالى وٕاياهم إليه ال

فإذا كان هذا اإلمام بهذا الوصف بشهادة هذا العالمة وبشهادة غيره : "بعد مدحه لشيخ اإلسالم ابن تيمية

يصدر هذا إال عن غبي  الزندقة أو ينبزه بالكفر؟ وال: من العلماء الكبار، فما يترتب على من يطلق عليه

يعزر بغاية التعزير، ويشهر في المجالس غاية التشهير، بل يؤبد في  :فاألولجاهل أو مجنون كامل؛ 

يداوى بالسالسل واألصفاد : والثاني .الحبس إلى أن يحدث التوبة ويرجع عن ذلك بأحسن األوبة

واني والة األمر عن إظهار العدل والضرب الشديد بال أعداد، وهذا كله من فساد أهل هذا الزمان، وت

واإلحسان، وقطع دابر المفسدين واستئصال شأفة المدبرين، حيث يتصدى جاهل غبي يدعي أنه عالم 

  .)١٠("يثلب أعراض علماء المسلمين، وال سيما الذين مضوا إلى الحق وبه كانوا عادلين

ء المعاصرين له ومن تليهم وقد نالت شخصية اإلمام ابن تيمية كل هذا االهتمام من قبل العلما

إلى يومنا هذا، لما تركه من أثر عظيم في حياة المسلمين الدَّينية، هذا وقد شهد له جمع غفير من 

علماء المسلمين من معاصريه في القديم، ومن بعدهم إلى يومنا هذا في الحديث، بمتانة دِّينه، وعلو 

رها من أمور الدين، وكذا في طلب العلم من صالة، وصيام، وذكر وتسبيح وغي: همته في العبادة

                                                            
، والشـهادة الزكيـة فـي ثنـاء األئمـة علـى ابـن )٢٤ص(الـرد الـوافر لمحمـد بـن أبـي بكـر بـن ناصـر الـدين الدمشـقي : انظر) ٨(

  ).٢٤ص(تيمية لمرعي بن يوسف الكرمي 

  ).٢٦ص(ثالث تراجم نفيسة لألئمة األعالم للذهبي ) ٩(

  ).٧٩ص(الشهادة الزكية في ثناء األئمة على ابن تيمية مرعي بن يوسف الكرمي : انظر) ١٠(



وتحصيله، وشجاعته مع تواضعه، وجهاده ألعداء الدين، وذكائه وفطنته، وحسن تصنيفه، وعلمه في 

  . علوم الدِّين والدنيا في مجاالت شتى، أقر بهذا خصمه قبل موافقه، مخالفه قبل حبيبه، وبعيده قبل قريبه

وصار من أئمة النقد : رحمهما اهللا تعالى )١٢(الصفدي ، وصالح الدين)١١(فقال اإلمام الذهبي

  ، وذكره الذهبي أيًضا فيمن )١٣(ومن علماء األثر، وذكر نحو هذا ابن شاكر الُكَتبي
  .)١٤(يعتمد قوله في الجرح والتعديل في الطبقة الثانية والعشرين

رحمه اهللا تعالى المجتهد الناقد، ووصف : )١٦(الحافظ الناقد، وقال الداودي: )١٥(وقال السيوطي

، )٢٠(، وابن الَزْمَلكاني)١٩(، وابن رجب الحنبلي)١٨(، وآشي الوادي)١٧(بالحفظ، من غير من ذكرت كالذهبي

  .)٢٦(، واأللوسي)٢٥(، والُعليمي)٢٤(، واليافعي)٢٣(، ومحمد شاكر الُكَتبي)٢٢(، والصفدي)٢١(وابن َتْغري بردي

اراته وحسن تعليله بالدليل والبرهان رحمه اهللا وَعدَّه بعض العلماء في مرتبة المجتهدين لكثرة اختي

تعالى، وآخرين من أوصله إلى مرتبة المجتهد المطلق، وحق له ذلك بل هو كذلك، كما قال العالمة 

اإلمام المجمع على فضله وُنْبِله ودينه قرأ القرآن وبرع فيه : "البرزالي رحمه اهللا تعالى في معجم شيوخه

علمي التفسير والحديث وكان إماًما ال يلحق غباره في كل شيء وبلغ رتبة  والعربية واألصول ومهر في

وٕان ُعدَّ الفقهاء فهو : "، وكذلك قال الذهبي رحمه اهللا تعالى)٢٧("االجتهاد واجتمعت فيه شروط المجتهدين

عليه ، وأطلق )٢٩("إمام األئمة المجتهد المطلق: "، وقال الشوكاني رحمه اهللا تعالى)٢٨("مجتهدهم المطلق

                                                            
  ).٢٧ص(الشبل  علي اإلسالم، تاريخ من اإلسالم شيخ ترجمة) ١١(
  ).٧/١٥(الوافي بالوفيات لصالح الدين الصفدي ) ١٢(
  ).١/٧٤(لمحمد بن شاكر الكتبي فوات الوفيات ) ١٣(

  ). ٧٢ص(ذكر من يعتمد قوله للذهبي ) ١٤(

  ).٥١٦ص(طبقات الحفاظ للسيوطي ) ١٥(

  ).١/٤٦(طبقات المفسرين للداوودي ) ١٦(

  ).٤/١٤٩٦(تذكرة الحفاظ للذهبي ) ١٧(

  ).١٠-٩(آشي  برنامج الوادي) ١٨(

  ).٢/٣٨٧(الذيل على طبقات الحنابلة البن رجب  ) ١٩(

  ).١/٣٥٨(المنهل الصافي أحمد يوسف نجاتي ) ٢٠(

  ).١/٥٦(، الدليل الشافي )١/٣٥٨(المصدر نفسه ) ٢١(

  ).٧/١٥(الوافي بالوفيات للصفدي ) ٢٢(

  ).١/٧٤(فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي ) ٢٣(

  ).٤/٢٧٧(مرآة الجنان ألبي محمد اليافعي ) ٢٤(

  ).٥/٢٤(المنهج األحمد للعليمي ) ٢٥(

  ).١٧ص(ينين ألبي البركات األلوسي جالء الع) ٢٦(

  ).١٢١ص(، والرد الوافر البن أبي بكر )٤٨ص(الشهادة الزكية في ثناء األئمة على ابن تيمية للكرمي : انظر) ٢٧(

  ).٤٢ص(، الشهادة الزكية في ثناء األئمة على ابن تيمية للكرمي )٤٠ص(العقود الدرية البن عبد الهادي : انظر) ٢٨(

  ).١/٥٧(بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني  البدر الطالع) ٢٩(



، ومحمد ابن أبي بكر بن ناصر الدين )٣٠(لفظ المجتهد كلٌّ من صالح الدين ابن خليل أيبك الصفدي

  . ، وغيرهم)٣١(الدمشقي

يشهد لشيخ  )٣٢(وَأْعلى مراتب التزكية أن يزكيك خصمك، فهذا الشيخ كمال الدين ابن الَزْمَلكاني

: اإلسالم ابن تيمية بأنه من المجتهدين بل يقر أنه آخرهم كذلك، يقول مرعي الكرمي رحمه اهللا تعالى

وقد روي واشتهر وذكر وانتشر ما كتبه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني على كتاب بيان الدليل على "

خنا وقدوتنا الشيخ اإلمام العالم من مصنفات سيدنا وشي: بطالن التحليل تأليف ابن تيمية هو ما نصه

العالمة األوحد البارع الحافظ الزاهد الورع القدوة الكامل العارف تقي الدين شيخ اإلسالم سيد العلماء قدوة 

األئمة الفضالء ناصر السنة وقامع البدعة حجة اهللا على العباد راد أهل الزيغ والعناد أوحد العلماء 

اجتمعت فيه : "وقال الشيخ كمال الدين بن الَزْمَلكاني في موضع آخر ،)٣٣("العاملين آخر المجتهدين

  .)٣٤("شروط االجتهاد على وجهها

 رسوله، وسنة اهللا بكتاب أعلم أحًدا رأيت وما نفسه، مثل هو رأى وال مثله رأيت ما" :)٣٥(المزي وقال

 مائتي أزيد من منهم سمع الذين شيوخه و: ")٣٦(الهادي عبد بن أحمد بن محمد وقال". منه لهما أتبع وال

 وقرأ بالحديث وُعني الكبار واألجزاء، والكتب الكبير، الطبراني ومعجم مرات، أحمد اإلمام مسند وسمع شيخ،

 الخط وتعلم واألثبات، الِطباق وكَتبَ  وانتقى، مجلس، ونسخ في الَغيالنيات وقرأ السماع، والزم الكثير، بنفسه

 القوي عبد ابن ىـعل العربية في وقرأ الفقه، على وأقبل القرآن، وحفظ بالعلومتغل ـواش ب،ـالمكت في والحساب

 فيه حاز حتى كلًيا إقباالً  التفسير على وأقبل النحو في وبرع فهمه، حتى سيبويه كتاب يتأمل فهمها وأخذ ثم

  ".ذلك وغير الفقه أصول وأحكم السبق،  قصب

 بالتفسير شيخ، ومعرفته مائتي من أكثر وشيوخه كثيرة،  الحديث من وسماعاته: ")٣٧(الذهبي وقال

  ".فيه يلحق فما وَسَ◌قمه وصحته، ورجاله للحديث وحفظه المنتهي،  إليها

                                                            
  ).٧/١١(الوافي بالوفيات له ). ١/٥٨(أعيان العصر وأعوان النصر لصالح الدين خليل أيبك الصفدي ) ٣٠(

  ).٥٧ص(الرد الوافر محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي ) ٣١(

مال الدين بن الزملكاني، اإلمـام العالمـة المنـاظر، سـمع محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم قاضي القضاة ك) ٣٢(

من يوسف بن المجاور وأبي الغنائم بن عالن وعدة مشايخ، وطلب الحديث بنفسه، وكتـب الطبـاق بخطـه، وقـرأ األصـول 

علــى الشــيخ صــفي الــدين الهنــدي، والنحــو علــى الشــيخ بــدر الــدين ابــن مالــك، وولــد فــي شــوال ســنة ســبع وســتين وســتمائة 

ف الــرد علــى ابــن تيميــة فــي مســألتي الطــالق والزيــارة، وكتاًبــا فــي تفضــيل البشــر علــى الملــك جــود فيــه، وشــرح مــن وصــن

طبقات الشـافعية الكبـرى . منهاج النووي قطًعا متفرقة، توفي سنة سبع وعشرين وسبعمائة بمدينة بلبيس من أعمال مصر

  ).١٣٢٥رقم / ٩/١٩٠(لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي 

  ).٣٧ص(الشهادة الزكية في ثناء األئمة على ابن تيمية مرعي بن يوسف الكرمي ) ٣٣(

  ).٥٨ص(الرد الوافر محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي ) ٣٤(

  ).٧ص(العقود الدرية البن عبد الهادي المقدسي ) ٣٥(

  ).٤/٢٧٩(مختصر طبقات علماء الحديث ) ٣٦(

  ).٢٣ص(هادي المقدسي العقود الدرية البن عبد ال) ٣٧(



 الكبير، الطبراني الستة، ومعجم والكتب مرات، المسند وسمع بالحديث ُعني": )٣٨(وقال ابن رجب
 كان": )٣٩(وقال العيني ."األجزاء من جملة بخطه وكتب بنفسه، وقرأ واألجزاء، الكتب من يحصى ال وما
 والتفسير، والفقه، الحديث علم سيما وال كثيرة، فنون ذا وكان عظي، جانب على والورع والدين العلم من

   ."ذلك وغير

 أبي وابن عالَّن، بن والمسلم والقاسم اإلربلي، الدائم، عبد ابن من سمع": )٤٠(وقال ابن حجر
 والعلل، الرجال في ونظر األجزاء، وحصل داود، سنن أبي ونسخ بنفسه، وقرأ آخرين، في والفخر عمر،
 وقوة االستحضار، سرعة في عجًبا وصار األقران، وفاق وأفتى وصنف ودرس وتقدم وتمّيز وتمهر وتفقه

   ."السلف والخلف مذاهب على واالطالع والمعقول المنقول في والتوسع الجنان،

 يحصى، وكتب ال وما الطبراني، ومعجم الستة، والكتب مرات، المسند سمع" :)٤١(مفلح ابن وقال
 وانتقى وخّرج بالحديث عني" :)٤٢(السيوطي وقال ."صغره في العلوم على وأقبل األجزاء، من جملة بخطه
  ."وفقهه الحديث وعلل الرجال في وبرع

 للفتوى وتأهل ... في األحكام تهدلمجا األنام، حافظ اإلسالم، شيخ هو :)٤٣(اآللوسي وقال
 ابن يعرفه ال حديث كل إن :قالوا حتى وحفِظه الحديثِ  علم في وتضلع سنة، العشرين دون وله والتدريس

   .بحديث فليس تيمية

   .تعريف النقد لغًة واصطالًحا: المطلب الثاني

 ،النون والقاف والدال أصٌل صحيح يدلُّ على إبراز شيٍء وُبروزه: )٤٤(قال ابن فارس :النـقد لـغة

 كأنَّه جّيد، واِزنٌ : َنْقدٌ  ودرهمٌ  ،ذلك غير أو َجودته في حاِلهِ  عن ُيكَشف أن وذلك الدِّرهم، َنْقد: الباب ومن

وقال ابن  .إليه ينُظر يَزلْ  لم إذا الشَّيء، َيْنُقد فالنٌ  زالَ  ما: العرب وتقول ،فُعلم حاله عن ُكِشف قد

 منها َأْخَرْجتَ  ِإذا وانَتَقْدُتها الدراهم ونَقْدتُ ، تمييُز الدراِهم وإِخراُج الزَّْيِف منها :ْقُد والتَّْنقادُ النَّ : )٤٥(منظور

َتْمِييُز الدَّارِهِم وإِخراُج الزَّْيِف منها، وكذا َتمييُز َغْيِرها، كالتَّْنَقاِد والتََّنقُِّد، : ْقدُ النَّ : )٤٦(وقال الزبيدي .الزَّْيفَ 

  .ْقدًا، واْنَتَقدها، وَتَنقَّدها، ِإذا َميََّز َجيِّدها ِمن َرِديئهاوقد َنَقدها يْنُقُدها نَ 

لقد تباينت أقوال العلماء في تعريف النقد عند المحدثين تبايًنا ليس بالكبير،  :النـقد اصطالًحا

فلذا أذكر أرجح تعريفين من وجهة نظري، مما اطلعت عليه من التعريفات، وأخلص ببيان أرجحهما 

                                                            
  ).٢/٣٨٨(الذيل على طبقات الحنابلة البن رجب الحنبلي ) ٣٨(

  ).٢٦٤ص( الدمشقي الدين ناصر بن بكر أبي بن محمدالرد الوافر ) ٣٩(

  ).١٤٥-١/١٤٤(الدرر الكامنة البن حجر العسقالني ) ٤٠(

  ).١/١٣٣(المقصد األرشد البن مفلح ) ٤١(

  ).٥٨٩ص(طبقات الحفاظ للسيوطي ) ٤٢(

  ).١٨-١٧ص(جالء العينين ألبي البركات اآللوسي ) ٤٣(

  .)٥/٤٦٧(معجم مقاييس اللغة البن فارس ) ٤٤(

  .)٣/٤٢٥( البن منظورلسان العرب ) ٤٥(

  .)٩/٢٣٠( للزبيديتاج العروس من جواهر القاموس ) ٤٦(



 .تمييز األحاديث الصحيحة من الضعيفة، والحكم على الرواة توثيًقا وتجريًحا: )٤٧(ال األعظميق :بالدليل

   .تمييز األحاديث المقبولة من غيرها مع بيان علة ذلك: )٤٨(وقال العماش

وأما الذي أراه أجمع وأمنع وأخصر تلك التعريفات هو تعريف العماش؛ ألن تعريف : قلت

، والصحيح ال يدخل فيه الحسن، وأما "تمييز األحاديث الصحيحة من الضعيفة: "األعظمي قال فيه

، والمقبول يدخل فيه الصحيح والحسن فكان أشمل، "تمييز األحاديث المقبولة من غيرها: "العماش فقال

 –، فإنه يدخل فيه علل السند والمتن بجميع أنواعها، فلذلك كان تعريفه جامًعا "مع بيان علة ذلك: "وقوله

والحكم على : "، وأما األعظمي فقال-منع دخول شيء آخر فيه  –، ومانًعا -جمع جميع جوانب النقد 

  . واهللا أعلم. لمتن، وبذلك يكون قد اقتصر على بعض علل السند دون ا"الرواة توثيًقا وتجريًحا

  المبحث الثاني

  بعض مقاييس الحكم بالوضع على الحديث عند شيخ اإلسالم ابن تيمية
   :واشتمل هذا المبحث على ستة عشر مطالًبا على النحو التالي

ال ـليم الصحيح ال يعارض النص الصحيح بحـبما أنَّ العقل الس .مخالفة المروي للعقل: المطلب األول

ق له، لذا ـره به موافـولم يخبر اهللا تعالى رسوله بما يناقض صريح العقل، بل كل ما أخبمن األحوال، 

فكل حديث رأيته يخالف : "فإن عارضه حديث حقيقة، كان ذلك حامًال على الشك فيه، قال ابن الجوزي

ما أن ك" :مـال ابن القيـوق .)٤٩("، فاعلم أنه موضوع فال تتكلف اعتبارهاألصولالمعقول، أو يناقض 

ولم  ،لـفلم يخبر اهللا رسوله بما يناقض صريح العق ،اا وعدمً ول الصحيح دائر مع أخبارها وجودً ـالمعق

  .)٥٠("رع ما يناقض الميزان والعدلـيش

ومن . )٥١("ا للعقل ضرورة أو استدالال وال يقبل تأويال بحالوكأن يكون مخالفً : "وقال السخاوي  

  :للعقل ما يلي األمثلة التي حكم بوضعها لمخالفتها

  

 بن محمد بنا إسماعيل أخبرني :قال النيسابوري الحاكم اهللا عبد بن محمد اهللا عبد يأب عن :الحديث* 

 ،هالل ابن حبان أخبرني :قال جيلثال شجاع بن محمد عن أخبرت :قالالشعراني  بن محمد بن الفضل

 ماء من" :قال ؟ربنا مم :اهللا رسول يا قيل :قال هريرة أبى عن ،المهزم أبى عن ،سلمة بن حماد عن

  .)٥٢("العرق ذلك من نفسه فخلق فعرقت فأجراها خيال خلق ،سماء من وال أرض من ال مرور

                                                            
  ).٢/٥(منهج النقد عند المحدثين لدكتور محمد مصطفى األعظمي، ويليه التميز لإلمام مسلم ) ٤٧(

  ).٧٥ص(أشهر وجوه نقد المتن عند شيخ اإلسالم ابن تيمية للدكتور بدر بن محمد بن محسن العماش ) ٤٨(

  .)١/١٠٦(البن الجوزي  الكبرى الموضوعات) ٤٩(

  .)٢/٧١( البن القيمإعالم الموقعين ) ٥٠(

  .)٢٦٨ص( للسخاويفتح المغيث ) ٥١(

  ).١/١٠٥(الموضوعات الكبرى البن الجوزي ) ٥٢(



 ،العقل لصريح مخالفة أحاديث وابَ ذَ كَ  والمالحدة الزنادقة من وآخرون :قال اإلمام ابن تيمية :نقد الحديث

 فأجراها خيال خلق أنه" :فيه الذي الخيل عرق حديث مثل ،فيه قادحة ويجعلوها اإلسالم بها ليهجنوا

 ،كذبه لظهور صدقه يعتقد من يكذبه ال وأمثاله الحديث هذا فإن ؛"العرق ذلك من نفسه فخلق فعرقت

: ليقول ،األهواء أهل بعض وضعه إنه: يقولون كما ،الناس بين الكذب إظهار مقصوده من كذبه وٕانما

  .وضعه من لعنة على متفقون الحديث أهل فكل هذا ومع ،هذا مثل يروون الحديث أهل أن

 المشاة فيصافح أورق جمل على عرفة عشية ينزل وأنه: :األورق الجمل حديث ذلك يشبه ومما

 بل ،يلمع تاج وعليه رأسه بعين المعراج ليلة رؤيته أو ،الطواف في لربه رؤيته وحديث ،"الركبان ويعانق

 المعرفة أهل باتفاق موضوعة مكذوبة أحاديث كلها فإنها عيانا المعراج ليلة لربه رؤيته فيه حديث وكل

 من ويعتقدها يرويها من بها ليهجنوا فوضعوها زنادقة كانوا أنهم يمكن :وضعوها الذين لكن ،حاديثاألب

 قووا وضعوه إذا وأنهم ،احقً  هذا مثل يظنون الذين الجهال من كانوا وضعوها الذين أن ويمكن ،الجهال

 ما سيما ال ،وعثمان وعمر بكر أبي: الصحابة فضائل في أحاديث هؤالء من كثير وضع كما ،الحق

 عن يغنى ما الصحيحة فضائلهم في أن مع يحصى يكاد ال فإنه ؛األكاذيب من عليّ  فضائل في وضعوه

 فيه فإن ؛وغيرهم الخلفاء مثالب في الرافضة وضعته ما سيما ال مثالبهم في وضعوه ما ومثل ،الباطل

  .)٥٣(اهللا إال يحصيه ال ما األكاذيب من

 هذا في العقل يخالف واحد حرف السنة في وال القرآن في ءييج فلم :وقال في موضع آخر

 خيال خلق نفسه يخلق أن أراد لما اهللا إن" :كحديث ،ومفترى مكذوب فهو ذلك من جاء وما ،الباب

  .)٥٤("العرق ذلك من نفسه فخلق فعرقت فأجراها

: وقالوا ،سلمة بن حماد أصحاب ىعل الناس بعض هُ بَ ذَ كَ  الذي الخيل عرق حديث: وقال أيًضا

 بعض به ورمي وضعه إنه: وقالوا ،الثلجي شجاع بن محمد بوضعه اتهموا ،البدع أهل بعض هُ بَ ذَ كَ  إنه

 فعرقت فأجراها خيال خلق إنه": متنه في يقال الذي وهو هذا مثل يروون إنهم :عنهم ليقال ،الحديث أهل

 عشية نزوله حديث وكذلك، الملحدين وٕالحاد المفترين فرية عن اهللا ىتعال "العرق ذلك من نفسه فخلق

 أحاديث هي: ذلك وأمثال ،للمشاة ومعانقته للركبان ومصافحته ،أورق جمل ىعل الموقف إلي عرفة

  .)٥٥(الشرعية األدلة في وأمثاله هذا يدخل أن ألحد يجوز فال العلم أهل باتفاق موضوعة مكذوبة

 بن محمد اهللا عبد يأب ، كالهما من طريق)٥٧(، وذكره السيوطي)٥٦(أخرجه ابن الجوزي :تخريج الحديث

  .به بلفظه ،محمد بن الفضل بن محمد بن إسماعيل أخبرني :الـق ،مـالحاك اهللا عبد

                                                            
  ).٣/٣٢٩(البن تيمية  والنقل العقل تعارض درء) ٥٣(

  ). ٣/٨٣٠(البن القيم  والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق) ٥٤(

  ).١/٨٥(البن تيمية  والنقل العقل تعارض درء) ٥٥(

  ).١/١٠٥(الموضوعات الكبرى البن الجوزي ) ٥٦(

  ).١/١١( لسُّيوطيل الموضوعة األحاديث في المصنوعة ءالآللي) ٥٧(



لمخالفته القرآن، الحديث واضح المعالم في الكذب والوضع والبطالن؛ : قلت: الحكم على الحديث

والسنة، واإلجماع، والدين، والعقل، بل ُيستتاب قائله وٕاال فيقتل، ولهذا اجتمعت كلمة علماء الحديث على 

  :وضعه وكذبه وبطالنه بال خالف، وهذه مجموعة من أقوالهم

  . مسلم هذا مثل يضع وال ،شجاع بن محمد به اتهم موضوع: )٥٨(قال الحاكم

 فيظن ،دينه في مقروف كل إال حماد عن يروه ولم ،العلماء عند له أصل ال: )٥٩(وقال الدارمي

 سلمة ابن كتاب في أصل له يعرف ال الحديث وهذا ،يضل أو به فيضل أصالً  له أن يسمعه من بعض

 ،ينقاس وال ينقاد ال كفر هو بل ،المعنى محال أنه الحديث هذا يستنكر ومما ،وقع أين من ندري وال

  !!!.؟نفسه تكون أن قبل عرقت التي الخيل خلق فكيف

 معرض في ليذكروه الجهمية وضع من هو ،الكذب أبين من كونه مع هذا :)٦٠(وقال الذهبي

 إضافة القبيل هذا من إليه كالمه إضافة فكذلك ،مخلوقاته من لشيء اسم نفسه أن على ،به االحتجاج

 وبكل ،باألولى فكالمه ملك إضافة تعالى نفسه كان إذا يقولون ثم ،اهللا وناقة اهللا كبيت وتشريف ملك

 ما أعلم وال: "بقوله النفس أثبتوا وٕانما ،ذلك عن اهللا تعالى ،الصفات أحاديث في هذا مسلم عد فما حال

  .!"نفسك في

 هذا في العقل يخالف واحد حرف السنة في وال القرآن في ءييج فلم :)٦١(الجوزية قيم ابنوقال 

 خيال خلق نفسه يخلق أن أراد لما اهللا إن" :كحديث ،ومفترى مكذوب فهو ذلك من جاء وما ،الباب

 يصافح أورق جمل على عرفة عشية نزوله" :وحديث ،"العرق ذلك من نفسه فخلق فعرقت فأجراها

  ".المشاة ويعانق الركبان

 في زائغا كان شجاع بن محمد به والمتهم عاقل وال بل مسلم يضعه ال هذا: )٦٢(وقال السيوطي

  .حديثا خمسين وضع درهما أعطي ولو رأيته شعبة قال المهزم أبو وفيه دينه

 كرَّ أَ  لمن وٕانه مسلم، هذا مثل وضع وما وضعه، في يشك ال حديث هذا: )٦٣(وقال ابن الجوزي

 هذا بوضع الحديث علماء اتهم وقد، نفسه يخلق ال الخالق نأل مستحيل هو إذ وأدبرها، الموضوعات

 وضعوا أنهم ليتبين المحدثين عادة على الحديث هذا رواة خرجنا أننا واعلم...  شجاع بن محمد الحديث

 ونسب رد الثقات عن صدر لو المستحيل الن رواته، اعتبار إلى يحتاج ال الحديث هذا فمثل وٕاال هذا،

 لما ،الخياط سم في دخل قد الجمل أن فأخبروا الثقات من خلق اجتمع لو أنه ترى أالأ، الخط إليهم

                                                            
  ).١/١٠٥(الموضوعات الكبرى البن الجوزي  )٥٨(

 التوحيــد مــن وجــل عــز اهللا علــى افتــرى فيمــا العنيــد الجهمــي المريســي علــى ســعيد بــن عثمــان ســعيد أبــي اإلمــام نقــض) ٥٩(

  ).٢/٦٦٠(للدارمي 

  ).٤٦١٥رقم / ٦/١٨٣(ميزان االعتدال للذهبي ) ٦٠(

  ).٣/٨٣٠( الجوزية قيم بنال المرسلة الصواعق) ٦١(

  ).١/٢٧٨(النََّواِوي للسيوطي  تقريب شرح في الراوي تدريب) ٦٢(

  ).١٠٦-١/١٠٥(الموضوعات الكبرى البن الجوزي ) ٦٣(



 يناقض أو المعقول، يخالف رأيته حديث فكل بمستحيل، أخبروا ألنهم خبرهم، في أثرت وال ثقتهم نفعننا

  .اعتباره تتكلف فال موضوع أنه فاعلم ،األصول

 أوجه في الباب هذا طمس قد وتعالى تبارك اهللا أن عندي والصحيح: )٦٤(وقال ابن العربي

 في وضعت :)٦٥(المناوي الرؤوف عبدوقال . بحال تأويال يقبل ال كذب اختراع على يقدرون فال المالحدة

 فيفعل كالزنادقة الدين عدمل...  الساعة قيام إلى وأوالده العباس إمامة على نصوصا العباسية الدولة

 عّراقوذكره ابن . ، وذكر مثاال على ذلك هذا الحديثعنه للعقالء اوتنفيرً  الدين، في طعنا ذلك أحدهم

  .)٦٦(في الموضوعات الكناني

ومع هذا الذي ذكرناه لك بيان حال رواته المتهمين في وضعه، من  كتاب الموضوعات البن 

الجوزي لعدم الحاجة في إضاعة الوقت في هذا البيان الن الحديث مكذوب موضوع ولو كانوا رواته 

  : ثقات لما بيناه، فكف إن لم يكونوا ثقات

 صاحب مبتدع: فقال عنه حنبل بن أحمد سئل: )٦٧(الجوزي قال ابن .جيلثال شجاع بن محمد - ١

 بن محمد: الحافظ زدياأل الحسين بن محمد الفتح أبو وقال، كافر شجاع بن محمد: يالفزار  وقال، هوى

  .الدين في زيغهو  مذهبه لسوء عنه الرواية تحل ال كذاب شجاع

 ،المهزم أبو الحديث هذا مثل في ثم: )٦٨(قال ابن الجوزي .البصري سفيان بن يزيد وهو المهزم وأب - ٢

 بنا وقال، حديثا خمسين لوضع درهما يأعط ولو رأيته،: سعيد قال، البصري سفيان بن يزيد واسمه

  .واهللا أعلم .متروك هو: النسائي وقاليء، بش حديثه ليس: معين

يقصد بذلك مخالفة الحديث لقواعد اللغة العربية؛ ألنه من المعلوم . مخالفة المروي للغة: المطلب الثاني

 ،بعثت بجوامع الكلم" : ρقال رسول اهللا  عربي وقد أوتي جوامع الكلم، رغم كونه أمًيا،  ρأن النبي 

المعصوم  ρ، وألنه )٦٩("م أتيت بمفاتيح خزائن األرض فوضعت في يديـا نائـا أنـوبين ،بـونصرت بالرع

من الخطأ يستحل أن يأتي بما يخالف تلك القواعد، فلذا فإن مخالفة الحديث لتلك القواعد داللة على أنه 

   :ومن األمثلة التي حكم بوضعها لمخالفتها للغة ما يلي،  ρليس من كالمه 

 الفتى أنا" :نشيط وهو يوم ذات قال وسلم عليه اهللا صلى المصطفى أن :عباس ابن عن  :الحديث* 

 الخليل إبراهيم يعني :الفتى ابن :وقوله ،العرب فتى يعني :الفتى أنا :فقوله قال ،الفتى أخو الفتى ابن

 :الفتى أخو وقوله. }٦٠:األنبياء{ ]َسِمْعنَا فَتًى يَْذُكُرھُْم يُقَاُل لَهُ إِْبَراِھيمُ [ :قوله من ،عليه اهللا صلوات

                                                            
  ).١١٩ص( المالكي المعافري العربي بن بكر أبو لقاضيل الفقه أصول في المحصول) ٦٤(

  ).٢/٥١( المناوي الرؤوف عبد حجر ابن نخبة شرح في والدرر اليواقيت) ٦٥(

  ).١/١٣٤( الكناني عّراق بن محمد بن علي الحسن ألبي المرفوعة الشريعة تنزيه) ٦٦(

  ).  ٥/٥٨(له  واألمم الملوك تاريخ في المنتظم: ، وانظر)١/١٠٦(الموضوعات الكبرى البن الجوزي ) ٦٧(

  ).٩٧٠١رقم / ٤/٤٢٦(ميزان االعتدال للذهبي : ، وانظر)١/١٠٦(الموضوعات الكبرى البن الجوزي ) ٦٨(

  .اليد في المفاتيح، كتاب التعبير، باب )٧٠١٣رقم / ٩/٣٦( صحيح البخاري) ٦٩(



 إال سيف ال :يقول وهو فرح وهو السماء إلى عرج وقد بدر يوم في جبريل قول معنى وهو ،اعليً  يعني

  .)٧٠("عليّ  إال فتى وال ،الفقار ذو

 أهل باتفاق الموضوعة المكذوبة األحاديث من الحديث هذا فإن: قال اإلمام ابن تيمية :نقد الحديث

  .وجوه من اإلسناد جهة غير من معروف وكذبه ،بالحديث المعرفة

 من هو ليس كما ،المدح أسماء من هو ليس العرب ولغة والسنة الكتاب في الفتى لفظ أن :منها

 فتى سمعنا :إبراهيم عن قالوا والذين ،ذلك ونحو والشيخ والكهل الشاب اسم بمنزلة ولكن ،الذم أسماء

  .ثالحدَ  كالشاب الفتى وٕانما ،بذلك مدحه يقصدوا ولم ،الكفار هم ،إبراهيم :له قاليُ  يذكرهم

  .عمه وابن بجده يفتخر أن من أجلُّ  ρ النبي أن :ومنها

 من لعمر بكر أبي ومؤاخاة ،لعليّ  المؤاخاة وحديث ،غيره وال اعليً  يؤاخ لم ρ النبي أن :ومنها

  .ومهاجريّ  مهاجريّ  بين يؤاخ ولم ،واألنصار المهاجرين بين آخى وٕانما ؛األكاذيب

 من اسيفً  كان وٕانما ،لعليّ  يكن لم الفقار ذا أن :ومنها. كذب بدر يوم المناداة هذه أن :ومنها

 بل ،لمينـــــالمس سيوف من الفقار ذو بدر يوم يكن فلم ،بدر يوم منه المسلمون غنمه جهل أبي سيوف

   أحمد اإلمام فروى ،ننــــالس لـــــأه كــذل روى اــــكم ،ارــــالكفّ  يوفــــس من

  .)٧١(بدر يوم ارقَ الفَ  ذا سيفه تنقل ρ النبي أن :عباس ابن عن ماجة وابن والترمذي

  .)٧٢(الفتيان سن ىتعدّ  قد كهال النبوة بعد كان ρ النبي أن :ومنها

 فتى وال ،الفقار ذو إال سيف ال: "لم أعثر على الجزء األول منه، وأما الجزء الثاني وهو :تخريج الحديث

، من طريق )٧٥(إلى ابن مردويه، وعزاه ابن الجوزي )٧٤(، وابن عساكر)٧٣(أخرجه ابن أبي الدنيا". عليّ  إال

  .بمثله. محمد بن علي عن أبي جعفر الحنظلي عمار أبو اليقظان عن سعد بن طريف

عيسى بن مهران حدثنا ، جميعهم من طريق )٧٨(، وابن عدي)٧٧(، والذهبي)٧٦(وأخرجه الطبري

جده أبى رافع ابن أبى رافع عن أبيه عن  اهللا عن محمد بن عبيد األسودالرحمن بن  محول حدثنا عبد

  .بمثله وفيه قصة في يوم ُأحد بدال من بدر :قال

                                                            
  ).٧١-٥/٦٩(البن تيمية  النبوية السنة منهاج) ٧٠(

، )٢٨٠٨رقـم / ٢/٩٣٩(، كتاب السير، باب في النفـل، وابـن ماجـه، )١٥٦١رقم / ٤/١٣٠(أخرجه الترمذي في سننه ) ٧١(

. بمثلـه: عبـاس، جميعهم مـن حـديث ابـن )٢٤٤٥رقم / ٤/٢٥٩(مسنده كتاب الجهاد، باب السالح، وأحمد بن حنبل في 

  .حسن اإلسناد: قال األلبانيو  .هذا حديث حسن غريب: وقال الترمذي

  ).٧١-٥/٦٩(البن تيمية  النبوية السنة منهاج) ٧٢(

  .)٥رقم / ٢٠ص( البن أبي الدنيا الجنة هواتف. )١/٣٨٢(الموضوعات البن الجوزي ) ٧٣(

  .)٤٢/٧١( البن عساكرتاريخ دمشق ) ٧٤(

  .)١/٣٨٢(الموضوعات البن الجوزي ) ٧٥(

  .)٢/٦٥(لطبري البن جرير اتاريخ الرسل والملوك ) ٧٦(

  .)٦٦١٣رقم / ٣/٣٢٤( للذهبي ميزان االعتدال) ٧٧(

  .)١٤٠٥رقم / ٥/٢٦٠( البن عديالكامل ) ٧٨(



يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عكرمة  ، من طريق)٧٩(وعزاه ابن الجوزي البن مردويه

  . يوم ُأحد بدال من يوم بدر: بمثله، ولكن قال :عن ابن عباس قال

 .ل بيان ما في طرقه من آفاتالحديث مكذوب باطل، لما سأبينه من خال: قلت :الحكم على الحديث

  .فيه علل: فالطريق األول
  

قال . التشيع في غلو فيه وهو واه متروك الحديث اتهمه ابن حبانالحنظلي؛  عد بن طريفس - ١

وقال أبو ، عنه يروي أن ألحد يحل ال: )٨١(في موضع آخرقال و  ،ليس بشيء: )٨٠(بن معين يحيى

، )٨٤(، والداراقطني)٨٣(النسائي وقال، الحديث متروك منكر الحديث ضعيف الحديث: )٨٢(حاتم

مناكير يطول  عنده :)٨٧(وقال الساجي ،مذموم: )٨٦(متروك الحديث، وقال الجوزجاني: )٨٥(واألزدي

  . اجدً  ضعيف: )٨٨(، وقال ابن عديذكرها

ال يكتب حديثه إال  :)٩٠(في موضع آخروقال ، يعرف حديثه وينكر :)٨٩(وقال يعقوب الفسوي

  . كان يضع الحديث على الفور :)٩١(ابن حبانوقال ، للمعرفة

، وزاد ضعيف الحديث: )٩٤(، والعجلي)٩٣(علي الفالس بن عمرو، و )٩٢(أحمد بن حنبلوقال 

 كان :)٩٥(سلمان بن بشير بنا الحكم بن الرحمن عبد وقال ،التشيع في يغرق هو: علي الفالس بن عمرو

  . التشيع في غلو فيه

                                                            
  .)١/٣٨٢(الموضوعات البن الجوزي ) ٧٩(

  .)٢٢٢٧رقم / ٣/٤٥٣( وريبرواية الد تاريخ يحيى بن معين) ٨٠(

  .)٣٧٩رقم / ٤/٨٧( البن أبي حاتمالجرح والتعديل ) ٨١(

  .)٣٧٩رقم / ٤/٨٧( المصدر نفسه) ٨٢(

  .)٢٨١رقم / ١/١٩١( للنسائيالضعفاء والمتروكين ) ٨٣(

  .)١٣٥٦رقم / ١/٣١٢(الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ٨٤(

  .)١٣٥٦رقم / ١/٣١٢(المصدر نفسه ) ٨٥(

  .)٥١رقم / ٥٨ص( الجوزجانيأحوال الرجال ) ٨٦(

  .)٨٨١رقم / ٣/٤١١( البن حجرتهذيب التهذيب ) ٨٧(

  .)٧٩٦رقم / ٣/٣٥١( البن عديالكامل ) ٨٨(

  .)٣/١٦٢( ليعقوب الفسويالمعرفة والتاريخ ) ٨٩(

  .)٨٨١رقم / ٣/٤١١( البن حجرتهذيب التهذيب ) ٩٠(

  .)١/٣٥٧(بن حبان الالمجروحين ) ٩١(

  .)٧٩٦رقم / ٣/٣٤٩( البن عديالكامل ) ٩٢(

  .)٧٩٦رقم / ٣/٣٤٩(المصدر نفسه ) ٩٣(

  .)٥٦٦رقم / ١/٣٩١(لعجلي لمعرفة الثقات ) ٩٤(

  .)٥٩٨رقم / ٢/١٢٠(ضعفاء العقيلي ) ٩٥(



 ،ضعفيُ : )٩٨(الترمذي وقال، ضعيف :)٩٧(قال أبو داود، و عندهمليس بالقوي  :)٩٦(البخاري قالو 

  . لين :)١٠٠(زرعة وقال أبو ،يضعفه :)٩٩(الوليد أبا سمعت األعين بكر أبو وقال

مجمع على ضعفه واتهمه : )١٠٢(، وقال في موضع آخرشيعي واه ضعفوه: )١٠١(وقال الذهبي

   .شيعي ضعيف الحديث: )١٠٣(، وقال مرةابن حبان

  .ابن حبان بالوضع وكان رافضيً امتروك ورماه : )١٠٤(وقال ابن حجر

وٕانما تنفل النبي صلى اهللا عليه  ،هذا مرسل: )١٠٥(قال ابن عساكر :اإلرسال في السند - ٢

  .ثم وهبه بعد ذلك لعليّ  ،وسلم ذا الفقار يوم بدر

  .وهذه علة مشتركة في جميع طرقه: ونقالً  متنه باطل عقالً  - ٣

عن الحسن بن عرفة في أثر واه : )١٠٨(، والعجلوني)١٠٧(والسخاوي، )١٠٦(قال المال علّي القاري

  . وهو باطل عقال ونقال وٕان ذكره ابن مرزوق وتبعه القسطالني في مواهبه...جزئه الشهير
  

   .وفيه: الطريق الثاني

هذا حديث ال يصح، والمتهم به عيسى : )١٠٩(قال ابن الجوزي. وهو كذاب ؛عيسى بن مهران - ١

 قالو  .الرفض في محترق مناكير، موضوعة بأحاديث حّدث: )١١٠(عدي ابن فيه قال، و بن مهران

 إليّ  ووقع ومردتهم، الرافضة شياطين من المستعطف مهران بن عيسى كان: )١١١(البغدادي الخطيب

 عند شعري َقفّ  لقد فواهللا وتفسيقهم كفارهم،إ و  وتضليلهم الصحابة على الطعن في تصنيفه من كتاب

 المختلفة، واألقاصيص الموضوعة، األحاديث من الكتاب ذلك أودع مما تعجبي وعظم فيه، نظري

                                                            
  .)١٩٥٦رقم / ٤/٥٩(الكبير ، و )٢/٦٠(التاريخ األوسط ، )١٤٧رقم / ١/٥٦(الضعفاء الصغير للبخاري ) ٩٦(

  .)٥٥رقم / ١١٨ص( ألبي داودسؤاالت أبي عبيد اآلجري ) ٩٧(

  .)٢٢١٢رقم / ١٠/٢٧٤( للمزيتهذيب الكمال ) ٩٨(

  .)٢٢١٢رقم / ١٠/٢٧٤( للمزيتهذيب الكمال ) ٩٩(

  .)٣٧٩رقم / ٤/٨٧( البن أبي حاتمالجرح والتعديل ) ١٠٠(

  .)١٨٣١رقم / ١/٤٢٩(للذهبي الكاشف ) ١٠١(

  .)٢٣٤٦رقم / ١/٢٥٥( للذهبيالمغني ) ١٠٢(

  .)٩/١٤٧(تاريخ اإلسالم لإلمام الذهبي ) ١٠٣(

  .)٢٢٤١رقم / ٢٣١ص( البن حجرتقريب ال) ١٠٤(

  .)٤٢/٧١( البن عساكرتاريخ دمشق ) ١٠٥(

  .)١٢/٢١٥( للمال علي القاريالمصابيح ) ١٠٦(

  .)٧٢٥ص(المقاصد الحسنة للسخاوي ) ١٠٧(

  )٣٨٤ص( للمال علي القارياألسرار المرفوعة  ،)٣٠٦٩رقم / ٢/٣٦٣( للعجلونيكشف الخفاء ) ١٠٨(

  .)١/٣٨٢(الموضوعات البن الجوزي ) ١٠٩(
  ).٥/٢٦٠(عدي  بنال الكامل) ١١٠(
  .)١١/١٦٨(البغدادي  لخطيبل تاريخ بغداد) ١١١(



 المجهولين، ومن بالكذب، المعروفين من الكوفيين، سقاط عن المظلمة باألسانيد المفتعلة واألنباء

 ذرار واحتقاب طالبه، سعي وخيبة جامعه، سريرة وخبث واضعه، بصيرة عمى على ذلك ودلني

 منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم{  ،}يكسبون مما لهم وويل أيديهم كتبت مما لهم فويل{ كاتبه،

  .َجَبل كّذاب رافضي،: )١١٢(الذهبي الحافظ قالو  .}ينقلبون

  .وفيه: الطريق الثالث

  .وكان يغلو في التشيع الحديث متروك وهو ؛يلهَ يحيى بن سلمة بن كُ  - ١

وقال . ال يكتب حديثه :)١١٤(، وزاد في موضع آخرليس بشيء: )١١٣(قال يحيى ابن معين

، )١١٨(والنسائي، )١١٧(داود أبو قال، و اا جدً كان ضعيفً : )١١٦(، وقال ابن سعدالحديث ضعيف: )١١٥(مرة

  .متروك الحديث: )١١٩(والدراقطني

، حديثه بليس ممن يكت: )١٢١(قال ابن نمير، و منكر الحديث، ليس يا لقوى: )١٢٠(أبو حاتم قالو 

  . في حديثه مناكير: )١٢٣(األصبهاني، وأبو نعيم )١٢٢( وقال البخاري

ضعيف الحديث وكان يغلو في : )١٢٥(، وقال العجليضعيف :)١٢٤(ال عبد اهللا بن المباركوق

  .حديثه يكتب ضعفه مع: )١٢٦(، وقال ابن عديالتشيع

ذكره و  ،في أحاديث ابنه إبراهيم بن يحيى عنه مناكير: )١٢٧(وذكره ابن حبان في الثقات وقال

ا، يروى عن أبيه أشياء ال تشبه حديث الثقات كأنه ليس منكر الحديث جدً : )١٢٨(قالالمجروحين أيًضا و 

  .الثقات وافق فيما به االحتجاج بطل ثباتاأل خالف مما من حديث أبيه، فلما أكثر عن أبيه

                                                            
  .)٣/٣٢٤( االعتدال للذهبي ميزان) ١١٢(
  .)٣٢٩رقم / ٣٥٤ص( ليحيى بن معينسؤاالت ابن الجنيد ) ١١٣(
  .)٢١٠٣رقم / ٧/١٩٦( البن عديالكامل ) ١١٤(
  .)٦٣٦رقم / ٩/١٥٤( البن أبي حاتمالجرح والتعديل ) ١١٥(
  .)٦/٣٨٠( البن سعدالطبقات الكبرى ) ١١٦(
  .)٤٠١رقم / ٣٠٨ص( ألبي داودسؤاالت أبي عبيد اآلجري ) ١١٧(
  .)٦٣١رقم / ١/٢٤٩(سائي لنالضعفاء والمتروكين ل) ١١٨(
  .)٥٣٩رقم / ٧٠ص( للدراقطنيسؤاالت البرقاني ) ١١٩(

  .)٦٣٦رقم / ٩/١٥٤( البن أبي حاتمالجرح والتعديل ) ١٢٠(

  .)٣٧٢٠رقم / ٣/١٩٦(الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ١٢١(

  .)٢٩٨٩رقم / ٨/٢٧٨( للبخاريالتاريخ الكبير ، )٣٩٧رقم / ١٢٤ص(الضعفاء الصغير للبخاري ) ١٢٢(

  .)٢٧٤رقم / ١٦٢ص(ألصبهاني ألبي نعيم االضعفاء ل) ١٢٣(

  .)٢٠٢٩رقم / ٤/٤٠٥(لعقيلي ل الكبير ضعفاءال) ١٢٤(

  .)١٩٧٩رقم / ٢/٣٥٣(لعجلي لمعرفة الثقات ) ١٢٥(

  .)٢١٠٣رقم / ٧/١٩٧( البن عديالكامل ) ١٢٦(

  .)١١٦٣٠رقم / ٧/٥٩٥(الثقات البن حبان ) ١٢٧(

  .)٣/١١٢(بن حبان الالمجروحين ) ١٢٨(



: )١٣١(وقال ابن حجر. ضعف فيه: )١٣٠(، وقال في موضع آخرضعيف: )١٢٩(وقال الذهبي

  .امتروك وكان شيعيً 

   ،)١٣٢(الجوزي ابن من كل رواته على وتكلم بالوضع فهـــــــــوصث ـــــــــذا الحديــــــوه: قلت
  

، والعامري )١٣٦(، والشوكاني)١٣٥(، السيوطي)١٣٤(، وابن عّراق الكتاني)١٣٣(المقدسي طاهر بن محمدو 

أثر واه : )١٤٠(، والعجلوني)١٣٩(، والسخاوي)١٣٨(، وقال المال علّي القاري)١٣٧(الغزي الكريم عبد بن أحمد

وهو باطل عقال ونقال وٕان ذكره ابن مرزوق وتبعه القسطالني  ...عن الحسن بن عرفة في جزئه الشهير 

باطل، ال أصل : )١٤٢(المشيشي خليل بن محمد، وقال سنده واه لم يصح: )١٤١(وقال الحوت. في مواهبه

  .واهللا أعلم .له

إن معرفة إسناد الحديث من أهم وسائل معرفة  .كون المروي لم يعرف له إسناًدا: المطلب الثالث

 د الحديثانسإسقط أفلوا الصحيح من غيره من األحاديث، ألنه بدون اإلسناد لقال من شاء ما شاء، 

انيد المتصلة شرط في صحته ولزوم العمل ـألن األس ؛هـره ولم يثبت حكمــــمأد ـــــه فســـــلفاظأواقتصر على 

 ،اءــــــــــاء ما شـــــــال من شــــــناد لقـــــلوال اإلس ،دي من الدينـــــاإلسناد عن" :اركــــــــالمب نــــب ل عبد اهللااق، به

ولقد استعمل اإلمام ابن تيمية هذا المقياس فحكم به بالوضع على  .)١٤٣("واذا قيل له من حدثك بقي

  :ومن ذلك      مجموعة من األحاديث واآلثار، 

                                                            
  .)٦١٧٨رقم / ٢/٣٦٧( للذهبيالكاشف ) ١٢٩(

  .)١٠/٥١٠(تاريخ اإلسالم لإلمام الذهبي ) ١٣٠(

  .)٧٥٦١رقم / ١/٥٩١( البن حجرتقريب ال) ١٣١(

  .)٣٨٢-١/٣٨١(الموضوعات البن الجوزي ) ١٣٢(

  .)٦٢٠٢رقم / ٥/٢٦٥٦( المقدسي طاهر بن محمدذخيرة الحفاظ ) ١٣٣(

  .)١١٠رقم / ١/٣٨٤( البن عّراق الكناني تنزيه الشريعة) ١٣٤(

  .)١/٣٣٣( للسيوطيالمصنوعة  ءالآللي) ١٣٥(

  .)٦٨رقم / ٣٧٢ص( للشوكاني الفوائد المجموعة) ١٣٦(

  .)٦١٦رقم / ٢٥٩ص( الغزي الكريم عبد بن أحمد الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث للعامري) ١٣٧(

  .)١٢/٢١٥( للمال علي القاريالمصابيح ) ١٣٨(

  .)٧٢٥ص(المقاصد الحسنة للسخاوي ) ١٣٩(

  )٣٨٤ص( علي القاريللمال األسرار المرفوعة  ،)٣٠٦٩رقم / ٢/٣٦٣( للعجلونيكشف الخفاء ) ١٤٠(

  .)١٧٠٥رقم / ٣٢٢ص( للحوتأسنى المطالب ) ١٤١(

  .)٧٠٥رقم / ١/٢٢٢( المشيشي إبراهيم بن خليل بن محمدلاللؤلؤ المرصوع ) ١٤٢(

  .)٩رقم / ١٦١ص( اإلسفراييني محمد بن طاهرل الهالكين الفرق عن الناجية الفرقة وتمييز التبصير في الدين) ١٤٣(



 َال  اْألَْينَ  َأيَّنَ  الَِّذيَأنَّ : الَ قَ فَ  هُ اللَّ  َأيَّنَ " :رضي اهللا عنه حين قيل له المؤمنين عليّ  عن أمير :األثر* 

  )١٤٤("فَ يِ كَ  هُ لَ  الُ قَ يُ  َال  فِ يِ كَ الْ  فَ يِ كَ  الَِّذي نَّ إِ  :الَ قَ فَ  ؟هُ اللَّ  فَ يْ كَ  :هُ لَ  يلَ قِ فَ  ،َأْينَ  َلهُ  ُيَقالُ 

  .)١٤٥(له إسناد ال، العلم أهل باتفاق عليّ  على الكذب من هذا: قال اإلمام ابن تيمية :نقد األثر

كما هو  اإلسفرايينيلم أعثر عليه في شيء من الكتب المعتمدة، ووجدته عند  :تخريج األثر

  .أعاله بال سند

هو كما قال اإلمام ابن تيمية مكذوب ال إسناد له، مخالف للمتواتر من : قلت :الحكم على األثر

   .واهللا أعلم. فيه عن اهللا بأينالحديث الذي سئل 

  . كون المروي لم ُيروى في شيء من الكتب المعتمدة: المطلب الرابع

إذا ُبحث عن الحديث أو األثر في كتب المسلمين أو كتب الحديث المعتمدة ولم نجده في شيء   

ابن تيمية هذا  وقد استعمل.  ρمنها، قد ُعِلًم بذلك أن هذا الحديث من المكذوب والموضوع على النبي 

  :المقياس، فمن أمثلة ذلك ما يلي
  

 اللَّهِ  ِعْندَ  َجاِهي َفِإنَّ  ؛ِبَجاِهي َفاْسَأُلوهُ  اللَّهَ  َسَأْلُتمْ  إَذا": قال أنه من العامة بعض يرويهما  :الحديث* 

  .)١٤٦("َعِظيمٌ 

 في هو وال العلم، أهل من أحد يروه لم موضوع، كذب حديث فهو: قال اإلمام ابن تيمية :نقد الحديث

  .)١٤٧(الدين في المعتمدة المسلمين كتب من شيء

 عليها يعتمد التي المسلمين كتب من شيء في ليس كذب الحديث وهذا: وقال في موضع آخر

 جميع جاه من أعظم تعالى اهللا عند جاهه أن مع بالحديث العلم أهل من أحد ذكره وال الحديث أهل

  .)١٤٨(والمرسلين األنبياء

 اإلمام قال ،خطام وال زمام لها ليس التي المشينات األحاديث من موضوع كذب وهو: وقال مرة

 نقول أن علينا اهللا حرم وقد ،منها بشيء سمعنا ما دورهم أبواب على بها يتحدثون أحاديث للناس :أحمد

 فلو ،به أمرنا فاهللا أمر من ρ الرسول قاله ما ألن ،عليه قول ρ رسوله على والقول ،نعلم لم ما عليه

 لم إذا فكيف ،به أمرنا اهللا أن نعلم لم ما أمرنا اهللا إن نقول أن يجوز وال ،به مأمورين لكنا قاله قد كان

   .)١٤٩(موضوع كذب بأنه يقطعون بالحديث المعرفة أهل كان إذا فكيف ،عارف وال عالم يذكره

                                                            
  .)٩رقم / ١٦١ص(المصدر نفسه ) ١٤٤(
  ).٢/١٩٣( تيمية بنال التحليل إبطال على الدليل ٕاقامةو  ،)٦/٧٣٠(الكبرى البن تيمية  الفتاوى) ١٤٥(
  ).٣/٤٤(، )٢/٤٣٣(الكبرى البن تيمية  الفتاوى) ١٤٦(
  ).٣/٤٤(، )٢/٤٣٣(المصدر نفسه ) ١٤٧(
  ).٢٧/١٢٦(، )٢٤/٣٣٥(، )١/٣١٩(البن تيمية  الفتاوى مجموع) ١٤٨(

  ).٧١-٧٠(البن تيمية  البكري على الرد) ١٤٩(



 اهللا إلى لكم كانت إذا" : ρ النبي عن ويروونه قوله من العامة بعض يذكره وما: وقال أيًضا

 في هو وال العلم أهل من أحد يروه لم باطل حديث ،"عظيم اهللا عند جاهي فإن ؛بجاهي فسلوه حاجة

  .)١٥٠(كفر غيره دعا ومن دعاء كل في عليه الصالة المشروع وٕانما ،الحديث كتب من شيء

  .الدين في المعتمدة المسلمين كتب من شيء فيلم أعثر عليه  :تخريج الحديث

، خطام وال زمام لها ليس التي المشينات األحاديث من موضوع كذبوهو : قلت :ثيالحكم على الحد

  .واهللا أعلم. ابن تيمية مكما قال اإلما

   ρكون اتفاق أهل العلم بالحديث على وضع المروي وكذبه على النبي : المطلب الخامس

فهو موضوع   ρالحديث أو األثر الذي يتفق أهل العلم بالحديث على وضعه أو كذبه على النبي   

  :وقد استعمل ابن تيمية هذا المقياس كثيًرا، ومن أمثلة ذلك ما يلي. مكذوب عليه باتفاق

  .)١٥١("ُيْغَفرُ  َال  َذْنبٌ  َأْصَحاِبي َسبُّ ": قال أنه ρ النبي عنى رو ي  :الحديث* 

 والسنة للقرآن مخالف وهو بالحديث العلم أهل باتفاق كذب :قال اإلمام ابن تيمية :نقد الحديث

 على كذب ،"ُيْغَفرُ  َال  َذْنبٌ  َصَحاَبِتي َسبُّ ": يروى الذي والحديث :وقال في موضع آخر. )١٥٢(واإلجماع

  .)١٥٣(المسلمين باتفاق تاب لمن يغفره اهللا يغفره ال الذي والشرك. اهللا رسول
  .اإلسالمفي شيء من كتب لم أعثر عليه  :الحديثتخريج 

، مخالف للقرآن والسنة واإلجماع، كما قال  ρوهو كذب على رسول اهللا : قلت :الحكم على الحديث
، )١٥٧(، والفتني)١٥٦(، والحوت)١٥٥(، والقاري)١٥٤(اإلمام ابن تيمية، ووافقه المال علي القاري

 المشيشي إبراهيم بن خليل بن محمد، و )١٦٠(ني، والشوكا)١٥٩(، وابن عّراق الكناني)١٥٨(والعجلوني
  .واهللا أعلم. )١٦٢(، ومرعي بن يوسف الكرمي)١٦١(القاوقجي

  . كون ِذْكُر المروي في الكتب المشهورة بذكر األحاديث الموضوعة: المطلب السادس
إن ذكر الحديث أو األثر في الكتب المشهورة بذكر الموضوع والمكذوب من األحاديث واآلثار   

وقد . ذكره في غيرها من كتب السنة المعتمدة، يشير ذلك إلى ضعف الحديث ووضعه في الغالبدون 
  :استخدم ابن تيمية هذا المقياس في الحكم على وضع بعض األحاديث واآلثار، منها

                                                            
  ).١٣٠ص(نفسه ) ١٥٠(
  ).٧/٦٨٣(البن تيمية  الفتاوى مجموع) ١٥١(
  ).٧/٦٨٣(المصدر نفسه ) ١٥٢(
  ).٧٥ص(له  القصاص أحاديثو  ،)٤/٥٢٨(له مجموع الفتاوى و  ،)٥/١٢٩(البن تيمية  الكبرى الفتاوى) ١٥٣(

  .)٢٢٣رقم / ٢١٣ص(للمال علي القاري األسرار المرفوعة ) ١٥٤(

  .)١٥١رقم / ١١٠ص( للقاريالمصنوع في معرفة الحديث الموضوع ) ١٥٥(

  .)٧٤٨رقم / ١٥٩ص( للحوتأسنى المطالب ) ١٥٦(

  .)٩٢ص(لفتني لتذكرة الموضوعات ) ١٥٧(

  .)١٤٤٥رقم / ١/٤٤٤( للعجلونيكشف الخفاء ) ١٥٨(

  .)١/٣٦٥( البن عّراق الكنانيتنزيه الشريعة ) ١٥٩(

  .)١٠٣رقم / ٣٨٦ص( للشوكانيالفوائد المجموعة ) ١٦٠(

  .)٢٤١رقم / ٩٤ص( الطرابلسي المشيشي إبراهيم بن خليل بن محمدلاللؤلؤ المرصوع ) ١٦١(

  .)١٤٥رقم / ١١٩ص( ومرعي بن يوسف الكرميالفوائد الموضوعة ) ١٦٢(



  

 يزول ال بيده نفسي والذي" :يوم ذات جلوس ونحن ، ρ اهللا رسول قال :قال برزة أبي عن :الحديث* 
 فيما جسده وعن ،أفناه فيما عمره عن :أربع عن وتعالى تبارك اهللا يسأله حتى القيامة يوم عبد قدم
 من حبكم آية فما :عمر له فقال ،البيت أهل حبنا وعن ،أنفقه وفيم اكتسبه مم ماله وعن ،أباله
 حب بعدي من حبي إن :فقال ،جانبه إلى وهو طالب أبي بن عليّ  رأس على يده فوضع ؟بعدكم
  . )١٦٣("هذا

  

 الباب هذا في مصنف له هذا خوارزم أخطب أن :والجواب: قال اإلمام ابن تيمية :نقد الحديث

 علماء عن فضال ،بالحديث معرفة أدنى له من على كذبه يخفى ال ما المكذوبة األحاديث من فيه

 يعلم مما األحاديث وهذه ،ألبتة الشأن هذا في إليه رجعيُ  ممن وال الحديث علماء من هو وليس ،الحديث

 ونقلوه ،عندهم صحيح هو ما يذكر أنه ذكر قد الرجل وهذا ،المكذوبات من أنها بالحديث المعرفة أهل

 من شيء في روَ يُ  ولم ،موضوع كذب أنه على أجمعوا ما يذكر فكيف ،وكتبهم قولهم من المعتمد في

   .)١٦٤(الحديث أئمة من أحد صححه وال ،المعتمدة الحديث كتب

  .لم أعثر عليه في شيء من دواوين المسلمين :الحديثتخريج 

 شيء في روَ يُ  ولم ،موضوع كذب: وهو كما قال اإلمام ابن تيمية: قلت :الحكم على الحديث

قلنا هذه  :)١٦٥(، ووافقه الذهبي فقالثـالحدي ةـأئم من دـأح صححه وال ،المعتمدة الحديث كتب من

  . واهللا أعلم. اولعن من ال يحب علي  ،افتراهااألحاديث واهللا العظيم كذب يلعن اهللا من 

  . كون المروي كفر صريح:  المطلب السابع

الحديث أو األثر الذي يكون كفًرا شنيًعا بالعلم اليقيني، ُعِلَم علًما يقينًيا ال خالف فيه بأنه   

د استعمل ـ، وق ρ، ال يكون واضعه إال زنديًقا كافًرا باهللا تعالى ورسوله ρموضوع مكذوب على النبي 

  : الم ابن تيمية هذا المقياس كثيًرا، ومن أمثلة ذلك ما يليـشيخ اإلس

   .)١٦٦("ِمْنهُ  ِباْألَْهِوَيةِ  َيتَِّسُمونَ  ،ِمنِّي َواْلُمْؤِمُنونَ  ،اللَّهِ  ِمنْ  َأَنا" : ρ اهللا رسول قال :الحديث* 

 مقعده فتريهامُ  ليتبوأ مختلقة أكاذيب األحاديث هذه جميع: قال اإلمام ابن تيمية :نقد الحديث

 ليس مخلوقة مكذوبة أنها - وغيرهم المعرفة أهل - المسلمين علماء جميع بين خالف ال ،النار من

 وٕاال تاب فإن ُيستتاب أن يجب كافر؛ فإنه األحاديث هذه مجموع صحة دـاعتق من بل ل؛ـأص منها يءـلش

 يعرف ممن أحد قط رواها وال كتاب؛ في توجد وال    .ألبتة أصل األحاديث ذهـه من يءـلش وليس ،قتل

فال يحفظ هذا اللفظ عن رسول  ،"أنا من اهللا والمؤمنون مني": قوله فأما الحديث األول ... ،ورسوله اهللا

                                                            
  ).٥/٣٨(البن تيمية  النبوية السنة منهاج) ١٦٣(

  ).٥/٤٢(المصدر نفسه) ١٦٤(

  .)٣١٣ص( للذهبيالمنتقى من منهاج االعتدال ) ١٦٥(

  ).١١/٧٣( البن تيمية الفتاوى مجموع) ١٦٦(



ومن  ،ومن غال من الرافضة؛ وجهال المتصوفة ،داء اهللا النصارىـه أعـيقول ،فهذا كفر صريح ... ،ρاهللا 

  .)١٦٧(اعتقده فهو كافر

  .لم أعثر عليه في شيء من دواوين المسلمين المعتمدة   :تخريج الحديث

ومن غال من  ،يقوله أعداء اهللا النصارى ،كفر صريح وهو ،كذب الحديث: قلت :الحكم على الحديث

  .، كما قال اإلمام ابن تيميةومن اعتقده فهو كافر ،الرافضة؛ وجهال المتصوفة

وقال بعض الحفاظ ال  ،إنه كذب مختلق )يعني ابن حجر( قال شيخنا: )١٦٨(وقال السخاوي

: )١٦٩(، وقال الزركشياهو عند الديلمي بال إسناد عن عبد بن جراد مرفوعً و ... ، ايعرف هذا اللفظ مرفوعً 

كذب  :)١٧١(ألمير المالكي، وا)١٧٠(، وقال العجلوني ρهذا اللفظ ال يعرف عن النبي  :قال بعض الحفاظ

وقال بعض الحفاظ  ،كما قاله الحافظ ابن حجر :، وزاد العجلونيمختلق على النبي عليه الصالة والسالم

أورده الديلمي عن : )١٧٤(يـ، والقاوقج)١٧٣(ريـ، والعام)١٧٢(وقال السيوطي. اال يعرف بهذا اللفظ مرفوعً 

   .عبد اهللا بن جراد بال إسناد

، )١٧٦(وابن عّراق الكناني ،)١٧٥(ال علي القاريووافق اإلمام ابن تيمية غير ما ذكرت الم

  .واهللا أعلم. )١٧٨(، والكرمي)١٧٧(والشوكاني

  . كون راوي المروي وضاًعا أو كذاًبا أو متروًكا أو منكًرا: المطلب الثامن

إن من شروط الحـديث الصـحيح، أن ينقلـه العـدل الضـابط عـن مثلـه مـن أول السـند إلـى منتهـاه؛ 

وال ضــابط، أو لــيس بضــابط وعــدل فــي نفســه، أو لــيس بعــدل، فــإن الحــديث فــإن كــان الناقــل لــيس بعــدل 

يكون ضعيًفا أو موضوًعا على حسب رتبة راويه، إال إذا كان الضعف غيـر شـديد وكـان لـه طـرق تقويـه، 

كأن يكون راويه وضاًعا أو كذاًبا أو متروًكا  -فإنه يتقوى إلى الحسن لغيره، وأما إن كان الضعف شديًدا 

الحديث الذي ال يخلو : ")١٧٩(يقول ابن الصالح في بيان حد الحسن لغيره  يتقوى ويبقى ضعيًفا،فإنه ال -

وال هــو مــتهم  ،كثيــر الخطــأ فيمــا يرويــه رجــال إســناده مــن مســتور لــم تتحقــق أهليتــه غيــر أنــه لــيس مغفــالً 

مــتن  ويكــون -أي لــم يظهــر منــه تعمــد الكــذب فــي الحــديث وال ســبب آخــر مفســق  -بالكــذب فــي الحــديث 

                                                            
  .)٧٤-١١/٧٣( المصدر نفسه) ١٦٧(
  .)١٩٠رقم / ١٧١ص(المقاصد الحسنة للسخاوي ) ١٦٨(
  .)١٨٩ص( للزركشيالتذكرة في األحاديث المشتهرة ب المعروف المشهورة األحاديث في المنثورة الآللئ) ١٦٩(
  .)٦١٩رقم / ١/٢٠٥( للعجلونيكشف الخفاء ) ١٧٠(
  .)٤٦رقم / ٤ص(ة في األحاديث المكذوبة لألمير المالكي يالنخبة البه) ١٧١(
  .)٣ص( للسيوطيالدرر المنتثرة ) ١٧٢(
  .)٥١رقم / ٥٧ص(لعامري ا الغزي الكريم عبد بن حمدأل الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث) ١٧٣(
  .)٨٥رقم / ٥٠ص(اللؤلؤ المرصوع للقاوقجي ) ١٧٤(
  .)٧٢رقم / ١١٩ص( القاري للمال علياألسرار المرفوعة ) ١٧٥(
  .)٣٩رقم / ٢/٤٩٤( البن عراق الكنانيتنزيه الشريعة ) ١٧٦(
  .)٢٠رقم / ٣٢٦ص( للشوكانيالفوائد المجموعة ) ١٧٧(
  .)٥٨/ ٩٥ص(لكرمي لمرعي بن يوسف االفوائد الموضوعة في األحاديث الموضوعة ) ١٧٨(

  ).١٩ص(مقدمة ابن الصالح )  ١٧٩(



الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثلـه أو نحـوه مـن وجـه آخـر أو أكثـر حتـى اعتضـد بمتابعـة مـن تـابع 

ا وهــو ورود حــديث آخــر بنحــوه فيخــرج بــذلك عــن أن يكــون شــاذً  ؛أو بمــا لــه مــن شــاهد ،راويــه علــى مثلــه

  :وقد استعمل اإلمام ابن تيمية هذا المقياس كثيًرا، فمن أمثلة ذلك". اومنكرً 

  

ق بـن ارِ َخـعـن مُ  ،عن حصـين بـن عمـر األحمسـي ،)١٨٠(عبد اهللا بن عبد اهللا بن األسود عن  :الحديث* 

 َغــشَّ  َمــنْ " : ρقــال رســول اهللا : عــن عثمــان بــن عفــان قــال ،)١٨٢(عــن طــارق بــن شــهاب ،)١٨١(عبــد اهللا

  .)١٨٣("َمَودَِّتي َتَنْلهُ  َوَلمْ  َشَفاَعِتي، ِفي َيْدُخلْ  َلمْ  اْلَعَربَ 

 مــن الترمــذي رواه مــا :مثــل ،عليهــا ظــاهرةٌ  ةُ رَ ْكــالنُ  أحاديــثَ  رويــت قــد: قــال اإلمــام ابــن تيميــة :نقــد الحــديث

 :قـال τ عفـان بـن عثمـان عـن ،شـهاب بـن طـارق عـن ،اهللا عبـد بـن مخارق عن ،عمر بن حصين حديث

 حـديث هـذا :الترمـذي قـال ،"مـودتي تنلـه ولـم ،شـفاعتي فـي يـدخل لـم العرب غش من" : ρ اهللا رسول قال

 الحـديث أهـل عند حصين وليس ،مخارق عن ،األحمسي عمر بن حصين حديث من إال نعرفه ال غريب

   .القوي بذاك

 ال للنـوع الغـش نإفـ ؛سـلمان حـديث معنـى من قريب معناه الحديث هذا ):يعني ابن تيمية( قلت 

 صـينحُ  لكـن ،ابعيـدً  معنـاه فلـيس ،لهـم بغـض مع أو بهم استخفاف مع إال يكون ال بل ،محبتهم مع يكون

 لـيس :المـديني ابـن وقـال ،بشـيء ليس :معين بن يحيى قال ،أحاديثه الحفاظ أكثر أنكر قد رواه الذي هذا

 وقــال ،الحــديث منكــر :زرعــة وأبــو ،البخــاري وقــال ،منكــرة أحاديــث طــارق عــن مخــارق عــن روى بــالقوي

 أحاديثـه عامـة :عـدي ابـن وقـال ،الكذب إلى الضعف به يجاوز من ومنهم اجدً  ضعيف :شيبة بن يعقوب

  .عنه روى من كل عن ينفرد معاضيل

 ؛المسـند حـديثال فـي الحـديث بهـذا اهللا عبـد ابنـه أحمـد يحـدث لـم ولـذلك ):يعني ابـن تيميـة( قلت

 رواه كمـــا حصـــين عـــن ،األســـود بـــن اهللا عبـــد بـــن اهللا عبـــد عـــن ،بشـــر بـــن محمـــد عـــن كتبـــه كـــان قـــد نـــهإف

 محمد حدثنا أبي كتاب في وجدت :قال ،وجادة المسند في عنه اهللا عبد رواه وٕانما ،به يحدثه فلم الترمذي

 موضـوع الحـديث أن رأى إذا المسـند فـي طريقتـه عليـه تدل ما على اهللا رحمه أحمد وكان. وذكره بشر بن

 ألن ،المسـند فـي بهـا يحـدث فلـم الَجـالر  أحاديـث على ضرب ولذلك ،به يحدث لم الموضوع من قريب أو

  .)١٨٤("الكاذبين أحد فهو كذب أنه يرى وهو بحديث عني حدث من" :قال ρ النبي

  ، )١٨٧(عبد بن حميد، و )١٨٦(لــد بن حنبــــ، وأحم)١٨٥(ذيــــــــــــه الترمـــــــــــــــأخرج :تخريج الحديث

                                                            
  .صدوق: )٣٤١٠رقم / ٣٠٩ص(تقريب قال ابن حجر في ال) ١٨٠(

  .ثقة :ق بن خليفة وقيل بن عبد اهللا األحمسي الكوفيارِ خَ مُ : )٦٥٢٠رقم / ٥٢٣ص(تقريب قال ابن حجر في ال) ١٨١(

  . حمسي عن أبي بكر وعمر وله رؤيةطارق بن شهاب األ: )٢٤٥٢رقم / ١/٥١١(الكاشف قال الذهبي في ) ١٨٢(

  . العرب فضل مناقب باب لمناقب،، كتاب ا)٣٩٢٨رقم / ٥/٧٢٤(سنن الترمذي ) ١٨٣(

  ).١/١٥٧(البن تيمية  الجحيم أصحاب مخالفة المستقيم الصراط اقتضاء) ١٨٤(

  . العرب فضل مناقب باب ، كتاب المناقب،)٣٩٢٨رقم / ٥/٧٢٤(سنن الترمذي ) ١٨٥(



عـن  ،عبد اهللا بن عبد اهللا بن األسود ، جميعهم من طريق)١٩٠(، والبيهقي)١٨٩(، والبزار)١٨٨(وابن أبي شيبة

  .  ، به بلفظهحصين بن عمر

متـروك الحـديث  ،يِسـمَ حْ ين بـن عمـر األَ صَ حُ الحديث موضوع؛ آفته : قلت :الحكم على الحديث

  . ، وصفه بعضهم بالكذبينفرد عن كل من يروي عنهجًدا 

 لــيقــال  :يقــول أبــىســمعت  :)١٩٢(، وقــال ابــن أبــي حــاتملــيس بشــيء: )١٩١(قــال يحيــي بــن معــين

نـه كـان إ: قـال ،حـدث عـن حصـين بـن عمـروأ أنحمـد بـن حنبـل أ نهـاني - أيـوبيعنى زيـاد بـن  -دلويه 

 ،اعنـه وهـو ضـعيف جـدً  يشـيخ قـد رو  :)١٩٤(يعقـوب بـن شـيبةوقـال  .كـذاب: )١٩٣(بن خراش، وقال ايكذب

أبـــو قـــال و  ا،ضـــعيف جـــدً  :)١٩٥(قـــال يعقـــوب بـــن ســـفيانو  ،ومـــنهم مـــن يجـــاوز بـــه الضـــعف إلـــى الكـــذب

وقــــال  .ا يتــــابع عليــــه، هــــو متــــروك الحــــديثحــــديثً  يعلــــم يــــرو أا، ال الحــــديث جــــدً  واهــــي هــــو :)١٩٦(حــــاتم

 قــالو  .الحــديث منكــر: )١٩٩(بــن علــي بــن الجــارود النيســابورياعبــد اهللا ، و )١٩٨(أبــو زرعــة، و )١٩٧(البخــاري

عامــة أحاديثــه معاضــيل ينفــرد عــن كــل مــن : )٢٠١(، وقــال ابــن عــدييــروي أحاديــث ننكرهــا: )٢٠٠(الســاجي

شـيخ مـن أهـل الكوفـة لـيس بـالقوي روى عـن مخـارق عـن طـارق : )٢٠٢(وقال علي بـن المـديني .يروي عنه

: )٢٠٥(وقـال الـذهبي. لـيس بثقـة :)٢٠٤(قـال فـي موضـع آخـرو  ،ضـعيف: )٢٠٣(وقـال النسـائي، أحاديث منكرة

  .واهللا أعلم. متروك: )٢٠٦(، وقال ابن حجرضعيف بمرة

                                                                                                                                                                          
  .)٥١٩رقم / ١/٥٤١( بن حنبلمسند أحمد ) ١٨٦(

  .)٥٣رقم / ٤٨ص(مسند عبد بن حميد ) ١٨٧(

  .)٣٣١٣٨رقم / ١٢/١٩٣(أبي شيبة  مصنف ابن) ١٨٨(

  .)٣٥٤رقم / ٢/١٦(مسند البزار ) ١٨٩(

  . )١٧رقم / ١/١٩(البعث والنشور للبيهقي ) ١٩٠(

  .)١٨رقم / ٢٧٦ص( ليحيى بن معينسؤاالت ابن الجنيد ) ١٩١(

  .)٨٤٢رقم / ٣/١٩٤( البن أبي حاتمالجرح والتعديل ) ١٩٢(

  .)٤٣٦٣رقم / ٨/٢٦٣( للخطيب البغداديتاريخ بغداد ) ١٩٣(

  .)٤٣٦٣رقم / ٨/٢٦٣(المصدر نفسه ) ١٩٤(

  .)٣/٣٦٧( الفسوي يعقوبلالمعرفة والتاريخ ) ١٩٥(

  .)٨٤٢رقم / ٣/١٩٤( البن أبي حاتمالجرح والتعديل ) ١٩٦(

  .)٨٢رقم / ٣٨ص(له الضعفاء الصغير و  ،)٣٨رقم / ٣/١٠( للبخاريالتاريخ الكبير ) ١٩٧(

  .)٨٤٢رقم / ٣/١٩٤( البن أبي حاتمالجرح والتعديل ) ١٩٨(

  .)٤٣٦٣رقم / ٨/٢٦٣( للخطيب البغداديتاريخ بغداد ) ١٩٩(

  .)٥١٨رقم / ٢/٣٩٦( البن عديالكامل ) ٢٠٠(

  .)٥١٨رقم / ٢/٣٩٦(المصدر نفسه ) ٢٠١(

  .)٤٣٦٣رقم / ٨/٢٦٣( للخطيب البغداديتاريخ بغداد ) ٢٠٢(

  .)٥١٨رقم / ٢/٣٩٦( البن عديالكامل ) ٢٠٣(

  .)١٣٦٣رقم / ٦/٥٢٨( للمزيتهذيب الكمال : انظر) ٢٠٤(



  الخـــــــاتمــة

 تيسر لي من أشهر مقاييس الحكم بالوضع على الحديث عند شيخ ما كتابة على تعالى اهللا أحمد    

  :النتائج التي توصلت إليها  ابن تيمية، وهذه أهم اإلسالم

أن اإلمام ابن تيمية كان من ساللة عظيمة وأسرة كريمة عريقة في نسبها وحسبها وعلمها، وكان  -١

 .د العاملمجدد عصره وزمانه ومجتهده المطلق، والزاهد العابد الورع المجاه

أنه محدث ناقد في أعلى درجات النقاد في زمانه وعصره، على مستوى نقد األسانيد والمتون على  -٢

وهذا الفن لم يتمكن منه كثير من أهل ، كثيًرا تميز شيخ اإلسالم بميله إلى نقد المتون السواء، بل

واتضح كذبه ال سيما ، هأما ما ظهرت نكارت، السيما إذا كانت النكارة في المتن غير ظاهرة، العلم

فإن شيخ اإلسالم يكتفي غالبًا في نقد متنه دون الرجوع إلى ، أكاذيب الشيعة وبعض أهل األهواء

  .ألن كذبه ظاهر، إسناده

تميز اإلمام ابن تيمية بنقد المتون عموًما، ولم يكتف بنقد متون األحاديث فقط، بل نقد الكثير من  -٣

مع براعته في نقد المتون إال أنه لم يكن يقتصر على نقد المتن القصص والحكايات واآلثار، وكذلك 

 .دون السند في الغالب
كان شيخ اإلسالم ابن تيمية من المعتدلين في الحكم على األحاديث، ولم يكن متشدًدا كما ادعى  -٤

البعض، بل كان منصًفا كل اإلنصاف في أحكامه رحمه اهللا تعالى، ودليل ذلك أنه وافق العلماء في 

 .معظم أحكامه على األحاديث

تجلى نقد المتن في كتبه جميعها، ولكن كتاب منهاج السنة ومجموع الفتاوى والرد على البكري  -٥

وأحاديث القصاص، أخذوا نصيب األسد في نقد المتون، وذلك ألنه كان يرد فيها على قوم كثيًرا ما 

 .)٢٠٧("والعقليات أجهل الناس بالسمعيات: "قال فيهم

به شيخ اإلسالم ابن تيمية سعة اطالعه وحفظه وفطنته، فلذا كان كثيًرا ما ينقد المروي مما تميز  -٦

الواحد بوجوه كثيرة ولم يكتفي بوجه واحد أو اثنين، مما يجعل المطلع على هذه الوجوه التيقن بصحة 

 . ما قاله اإلمام رحمه اهللا تعالى

بوضع الحديث كان موافًقا فيها لمن سبقه من  إن المقاييس التي ذكرناها واستخدمها كثيًرا في الحكم -٧

 .علماء الحديث ولم يخالف فيها مناهج المحدثين

أوصي ختاًما أن يكون هنالك العناية الكبيرة في نقد المتون لقلة ما جمع فيها كأن يكون هناك  -٨

ابن اإلمام النووي، و : أبحاث ودراسات في مثل هذا الموضوع مع إمام آخر من أئمة المسلمين مثل

 .الملقن رحمهما اهللا تعالي وغيرهما

                                                                                                                                                                          
  .)١٥٩١رقم / ١/١٧٧( للذهبيالمغني ) ٢٠٥(

  .)١٣٦٨رقم / ١٧٠ص(البن حجر تقريب ال) ٢٠٦(

  ).١٧/٤١٧( البن تيمية مجموع الفتاوى) ٢٠٧(



والسموات، فما كان فيه من  األرض رب من والمغفرة الثواب فيه أرجو المقّل، جهد فهذا وبعد،    

من خطأ أو تقصير فمن نفسي والشيطان،  فيه والفضل، وما كان المنُّ  صواب فمن اهللا تعالى وحده وله

 والعمل، القول في والسداد اإلخالص يرزقني وأن ُغرمه، لي يغفر وأن ُغنمه، على يأجرني أن اهللا فأسأل

  .الوكيل ونعم المستعان وهو عليه، والقادر ذلك ولي إنه والعلن، السر وفي



  قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم .١

 – اإلســالمي المكتــب، الصــباغ محمــد :قيــحقي، تالحرانــ تيميــة ابــن الحلــيم عبــد بــن أحمــد، القصــاص أحاديــث .٢

 ).م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨( ، سنةالثالثة الطبعة، بيروت

بيــروت، بــدون  –صــبحي الســامرائي، مؤسســة الرســالة: أحــوال الرجــال، إبــراهيم بــن يعقــوب الجوزجــاني، تحقيــق .٣

 ).هـ١٤٠٥(طبعة، سنة 

ـــالمال المشـــهور محمـــد بـــن علـــي، الموضـــوعة األخبـــار فـــي المرفوعـــة األســـرار .٤  محمـــد تحقيـــق، القـــاري علـــي ب

 ).هـ١٣٩١(بيروت، بدون طبعة، سنة  الرسالة مؤسسة/ األمانة دار ،الصباغ

 .الحوت، دار الكتب العلميةأسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، محمد بن درويش  .٥

مجلـة جامعـة أم القـرى  أشهر وجوه نقـد المـتن عنـد شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، الـدكتور بـدر بـن محمـد العمـاش، .٦

 .العربية وآدابهالعلوم الشريعة واللغة 

 عبــد طــه :تحقيــقالمعــروف ابــن القــيم،  الزرعــي أيــوب بكــر أبــي بــن محمــد ،العــالمين رب عــن المــوقعين إعــالم .٧

 ).م١٩٧٣( ، بدون طبعة، سنةبيروت – الجيل دار، سعد الرءوف

دار الفكــر : وزمالئــهالــدكتور علــي أبــو زيــد : الصــفدي، تحقيــق خليــل بــن أيبــك أعيــان العصــر وأعــوان النصــر .٨

  )هـ١٤١٨(عة األولى، سنة دمشق، الطب -بيروت، ودار الفكر  -المعاصرة 

محمــد عطــا : ، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة، تحقيــق)الفتــاوى الكبــرى(إقامــة الــدليل علــى إبطــال التحليــل  .٩

 ).هـ١٤٠٨(ومصطفى عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة األولى، سنة 

محمــد : صــحاب الجحــيم، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي، تحقيــقاقتضــاء الصــراط المســتقيم مخالفــة أ .١٠

  ).هـ١٣٦٩(القاهرة، الطبعة الثانية، سنة  –حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية 

د اهللا عمـر البـارودي، دار عبـ: عبد الكريم بـن محمـد بـن منصـور التميمـي السـمعاني، تقـديم وتعليـق ،األنساب .١١

 ). م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(بيروت، الطبعة األولى، سنة  -الجنان

محفــوظ الــرحمن زيــن اهللا، مؤسســة : ، أحمــد بــن عمــرو البــزار، تحقيــق)مســند البــزار(البحــر الزخــار المعــروف بـــ .١٢

  )هـ١٤٠٩(لمدينة، بدون طبعة، سنة ا، بيروت -مكتبة العلوم والحكم ، علوم القرآن

 حواشــيه وعلــق أصــوله ودقــق حققــه، الدمشــقي كثيــر بــن إســماعيل فــداءال أبــي الحــافظ ، لإلمــاموالنهايــة البدايــة .١٣

 ). م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨( األولى، سنة الطبعة، العربي التراث إحياء دار، شيري علي

البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، محمــد بــن علــي الشــوكاني، ويليــه الملحــق التــابع للبــدر الطــالع،  .١٤

خليـل المنصـور، دار الكتـب : جمعه محمد بن محمد بن يحيى بن الحسـني اليمنـي الصـنعاني، وضـع حواشـيه

  ). م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(سنة : بيروت، الطبعة األولى –العلمية 

 .م١٩٨١ تونس الهيلة، الحبيب محمد شي،آ الوادي برنامج .١٥

محمـد السـعيد بـن بسـيوني زغلـول، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، : البعث والنشور، أحمد بن حسين البيهقي، تحقيق .١٦

 ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(الطبعة األولى، سنة 

ــ .١٧ ــد ب ــد بــن عبــد الــرّزاق الحســينيتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس لمحّم بيــدي، الزَّ  بمرتضــى ، الملّقــبن محّم

 )هـ١٤٠٧(ة الثانية، سنة علي هالل، مطبعة حكومة الكويت، الطبع :المحقق



/ لبنــان - العلميــة الكتــب دار ،الــوردي بــابن الشــهير مظفــر بــن عمــر الــدين زيــن، اإلمــام الــوردي ابــن تــاريخ  .١٨

 ).م١٩٩٦ - هـ١٤١٧(، سنة بيروت

 التـــراث وٕاحيـــاء العلمـــي البحـــث مركـــز ،ســـيف نـــور محمـــد أحمـــد :تحقيـــق، الـــدوري روايـــة - معـــين ابـــن تـــاريخ .١٩

 ).م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩( ، سنةاألولى الطبعة، المكرمة مكة - اإلسالمي

 دار ،تــدمري الســالم عبــد عمــر: تحقيــق، الــذهبي أحمــد بــن محمــد، واألعــالم المشــاهير ووفيــات اإلســالم تــاريخ .٢٠

 .)م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧(، سنة األولى الطبعة، بيروت -لبنان، العربي الكتاب

، محمد بن إسـماعيل بـن إبـراهيم الجعفـي البخـاري، )وهو المطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير(التاريخ األوسط  .٢١

بيـروت، الطبعـة األولـى، سـنة  -يوسـف المرعشـي، دار المعرفـة : محمود إبراهيم زايد، فهـرس أحاديثـه: تحقيق

 ).م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦(

مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار : البغــدادي، تحقيــق تــاريخ بغــداد، اإلمــام أبــي بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب .٢٢

 ).هـ١٤١٧(بيروت، الطبعة األولى، سنة  –الكتب العلمية 

عمــر بــن : ، تحقيــق"ابــن عســاكر"، علــي بــن الحســن بــن هبــة اهللا بــن عبــد اهللا المعــروف بـــتــاريخ مدينــة دمشــق .٢٣

  ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(، بدون طبعة، سنة غرامة العمروي، دار الفكر

 كمــال :تحقيــق، اإلســفراييني محمــد بــن طــاهر ،الهــالكين الفــرق عــن الناجيــة الفرقــة وتمييــز الــدين فــي التبصــير .٢٤

  ).م١٩٨٣(، سنة األولى الطبعة، بيروت - الكتب عالم ،الحوت يوسف

 عبـد الوهـاب عبـد :تحقيـق، السـيوطي بكـر أبـي بـن الـرحمن عبـداإلمام  ،النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب .٢٥

 .، بدون طبعةالرياض – الحديثة الرياض مكتبة ،اللطيف

تذكرة الموضوعات، اإلمام محمد طاهر بن علي الهندي الفتني، إدارة الطباعة المنيرية، الطبعـة األولـى، سـنة  .٢٦

 ).هـ١٣٤٣(

 ).هـ١٤١٧(األولى، سنة  :الطبعة الرياض، -الوطن  دار الشبل، علي اإلسالم، تاريخ من اإلسالم شيخ ترجمة .٢٧

، بــدون ســوريا - الرشــيد دار، عوامــة محمــد: تحقيــق،  العســقالني حجــر بــن علــي بــن أحمــد، التهــذيب تقريــب .٢٨

 ).م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(طبعة، سنة 

بـن عـّراق الكنـاني، حققـه وراجـع اتنزيه الشريعة المرفوعـة عـن األحاديـث الشـنيعة الموضـوعة، علـي بـن محمـد  .٢٩

بيــروت،  -الغمــاري، دار الكتــب العلميــة  عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف وعبــد اهللا بــن محمــد: أصــوله وعلــق عليــه

 ).هـ١٤٠٤(الطبعة الثانية، سنة 

 هــ١٤٠٤(، سـنة ولـىاأل الطبعـة، بيـروت - الفكـر دار، العسـقالني حجـر بـن علـي بـن أحمـد، التهذيب تهذيب .٣٠

  ).م١٩٨٤ -

 ،معـــروف وادـعـــ ارـبشـــ :قـتحقيـــ، المـــزي الـــرحمن عبـــد الزكـــي بـــن يوســـففـــي أســـماء الرجـــال،  الكمـــال تهـــذيب .٣١

  ).م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠( ، سنةاألولى الطبعة، بيروت – الرسالة مؤسسة

 دار، أحمــد الــدين شــرف الســيد :تحقيــق، البســتي التميمــي أحمــد بــن حبــان بــن محمــد حــاتم يأبــ ، اإلمــامالثقــات .٣٢

  ).م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥( ، سنةاألولى الطبعةبيروت،  -الفكر

 الحـافظو ، المزي الدين جمال والحافظ البزرالي الدين علم والحافظ تيمية ابن األعالم لألئمة نفيسة تراجم ثالث .٣٣

، بـدون طبعـة، سـنة الكويـت -األثيـر ابـن دار ،العجمـي ناصـر بـن محمـد :تحقيـق، الذهبي الدين شمس اإلمام

  ). م١٩٩٥ - هـ١٤١٥(



 بـن محمـداإلمـام  ،وأيامـه وسـننه وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول أمور من المختصر الصحيح المسند لجامعا .٣٤

 الطبعـة، النجـاة طـوق دار ،الناصـر ناصـر بـن زهيـر محمـد :حقـقت البخـاري، المغيـرة بـن إبـراهيم بـن إسماعيل

  ).هـ١٤٢٢( ، سنةاألولى

أبـو عبـد الـرحمن فـواز : الجد الحثيث في بيان مـا لـيس بحـديث، أحمـد بـن عبـد الكـريم الغـزي العـامري، تحقيـق .٣٥

 ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(بيروت، الطبعة األولى، سنة  -توزيع أحمد زمرلي، دار ابن حزم للطباعة والنشر وال

بيــروت،  –الجـرح والتعــديل، اإلمــام الحـافظ أبــي محمــد عبــد الـرحمن بــن أبــي حــاتم الـرازي، دار الكتــب العلميــة  .٣٦

 ).م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١(الطبعة األولى، سنة 

ـــ ةـمحاكمـــ فـــي العينـــين جـــالء .٣٧ ـــ اإلمـــام ،نـاألحمدي ـــد بـــن محمـــود بـــن نعمـــان البركـــات يأب ـــدين خيـــر اهللا، عب  ال

  ).م١٩٨١ - هـ١٤٠١(، بدون طبعة، سنة المدني مطبعة ،اآللوسي

 :تحقيــق، الحرانــي تيميــة بــن الحلــيم عبــد بــن أحمــد ، اإلمــام أبــي العبــاس تقــي الــدينوالنقــل العقــل تعــارض درء .٣٨

 ).هـ١٣٩١( ، بدون طبعة، سنةالرياض – األدبية الكنوز دار ،سالم رشاد محمد

 ،انخـ المعيـد عبـد محمـد :تحقيق، العسقالني محمد بن علي بن أحمد، الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر .٣٩

  ).م١٩٧٢ - هـ١٣٩٢(، سنة الهند -بادآ يدرح - العثمانية المعارف دائرة مجلس

، مركـز التركـي بالتعـاونعبـد اهللا : الدرر المنثـور فـي التفسـير بالمـأثور، اإلمـام جـالل الـدين السـيوطي، تحقيـق .٤٠

  )هـ١٤٢٤(عة األولى، سنة هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، الطب

البحـث العلمـي  مركـز شـلتوت، محمـد فهـيم بـردي، تغـري ابـن الـدين الصـافي لجمـال المنهـل علـى الشـافي الـدليل .٤١

 .مكة /القرى أم جامعة

 نـالرحمـ عبـد :قـتحقي، "القيسراني ابن"ـب المعروف المقدسي طاهر بن محمد الفضل يأب، اإلمام الحفاظ ذخيرة .٤٢

 ).م١٩٩٦ - هـ١٤١٦(، بدون طبعة، سنة الرياض - لفـالس دار ،يـالفريوائ

 :الطبعـة الريـاض، /الرشـد مكتبـة: الناشـر غـدة، أبـو الفتـاح عبـد للذهبي، والتعديل الجرح في قوله يعتمد من ذكر .٤٣

 ).هـ١٤٠٤(الخامسة، سنة 

عبـــد الـــرحمن بـــن ســـليمان : الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن رجـــب، تحقيـــق وتعليـــقلـــة، عبـــد الـــذيل علـــى طبقـــات الحناب .٤٤

  ).م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥(الرياض، الطبعة األولى، سنة  -العثيمين، مكتبة العبيكان 

  – اإلســالمي المكتــب، الشــاويش زهيــر  :تحقيــق، الدمشــقي الــدين ناصــر بــن بكــر أبــي بــن محمــد، الــوافر الــرد .٤٥

 ).هـ١٣٩٣( ، سنةاألولى الطبعة، بيروت

، الحرانـي تيميـة بـن الحلـيم عبـد بـن أحمـد العبـاس يأب ، اإلمام البرية خير زيارة واستحباب األخنائي على الرد .٤٦

 .القاهرة – السلفية المطبعة ،اليماني المعلمي يحيى بن الرحمن عبد :تحقيق

 العلميـة الكتـب دار ،الزرعـي أيـوب بكـر أبـي بـن محمـد اهللا عبـد يأبـ ، اإلمـامالمشتاقين ونزهة المحبين روضة .٤٧

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢( ، بدون طبعة، سنةبيروت –

يف، ـد نـور ســد محمــأحمـ: سؤاالت ابن الجنيد إبراهيم بن عبد اهللا الختلي ألبي زكريا يحيى بـن معـين، تحقيـق .٤٨

 ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(ة المنورة، الطبعة األولى، سنة ـة الدار بالمدينـمكتب

 - اإلســالمية الجامعــة ،العمــري قاســم علــي محمــد :تحقيــق، السجســتاني داود أبــا اآلجــري عبيــد أبــي ســؤاالت .٤٩

 ).م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩(، بدون طبعة، سنة المنورة المدينة

 ،القشـقري أحمـد محمـد الـرحيم عبـد :تحقيـق، البغـدادي الـدارقطني عمـر بـن علـي، للـدارقطني البرقـاني سؤاالت .٥٠

 ).هـ١٤٠٤( ، سنةاألولى الطبعة، باكستان – جميلي خانه كتب



 التــراث إحيــاء دار ،وآخــرون شــاكر محمــد أحمــد :تحقيــق، الســلمي الترمــذي عيســى بــن محمــد، الترمــذي ســنن  .٥١

 .، بدون طبعةبيروت – العربي

 الـرحمن عبـد نجـم :تحقيـق، الحنبلـي الكرمـي يوسـف بـن مرعـي، تيمية ابن على األئمة ثناء في الزكية الشهادة .٥٢

  ).هـ١٤٠٤( ، سنةاألولى الطبعة، بيروت – الرسالة مؤسسة، الفرقان دار، خلف

 الـدخيل محمـد بن علي: تحقيق، الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد، والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق .٥٣

  ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨( ، سنةالثالثة الطبعة، الرياض – العاصمة دار ،اهللا

ة ـمحمـــد إبـــراهيم زايـــد، دار المعرفـــ :الضـــعفاء الصـــغير، اإلمـــام الحـــافظ محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري، تحقيـــق .٥٤

  ).م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦(ة األولى، سنة ـروت، الطبعـبي –ع ـر والتوزيـة والنشـللطباع

عبـد المعطـي : الضعفاء الكبير، اإلمام أبي جعفر محمد بن عمرو بـن موسـى بـن حمـاد العقيلـي، حققـه ووثقـه .٥٥

  ).هـ١٤٠٤(سنة بيروت، الطبعة األولى،  -أمين قلعجي، دار الكتب العلمية 

عبـــد اهللا : الضـــعفاء والمتـــروكين، اإلمـــام أبـــي الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن الجـــوزي، تحقيـــق .٥٦

 ).م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦(بيروت، الطبعة األولى، سنة  -القاضي، دار الكتب العلمية 

 - المعرفـة دار، زايـد بـراهيمإ محمـود :تحقيـق، النسـائي شـعيب بـن على بن أحمد ماماإل، والمتروكين الضعفاء .٥٧

  ).م١٩٨٦ - ـه١٤٠٦(، سنة ولىاأل الطبعة ،بيروت

 دار ،حمــادة فــاروق :تحقيــق، الصــوفي األصــبهاني أحمــد بــن اهللا عبــد بــن أحمــد نعــيم يأبــ ، اإلمــامالضــعفاء .٥٨

 ).م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥( ، سنةاألولى الطبعة، البيضاء الدار - الثقافة

 .)هـ١٤٠٣(األولى : الطبعة بيروت، العلمية  الكتب دار الحفاظ، جالل الدين السيوطي، طبقات .٥٩

 محمــد الفتــاح عبــدو  الطنــاحي محمــد محمــود :تحقيــق، الســبكي الكــافي عبــد بــن علــي، الكبــرى الشــافعية طبقــات .٦٠

  ).هـ١٤١٣(، سنة الثانية الطبعة، والتوزيع والنشر للطباعة هجر ،الحلو

زيـاد محمـد منصـور، مكتبـة : منيـع الهاشـمي، تحقيـقالطبقات الكبرى، اإلمام أبي عبد اهللا محمـد بـن سـعد بـن  .٦١

 ).هـ١٤٠٨( المدينة المنورة، بدون طبعة، سنة  -العلوم والحكم 

 ). هـ١٣٩٢(مصر - وهبة  مكتبة: عمر، الناشر علي : تحقيق طبقات المفسرين، الداوودي،  .٦٢

 ،المقدسـي قدامـة بـن الهـادي عبـد بـن أحمـد بـن محمـد، تيميـة بـن أحمـد اإلسـالم شـيخ مناقب من الدرية لعقودا .٦٣

 .، بدون طبعةبيروت  – العربي الكاتب دار ،الفقي حامد محمد: تحقيق

 القـادر عبـد مصـطفىو  عطـا القـادر عبـد محمـد حقـق، تالحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد ،الكبرى الفتاوى .٦٤

  ).م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨(، سنة األولى الطبعةبيروت،  - العلمية الكتب دار ،عطا

 الكتــب دار: نشــر، الســخاوي الــرحمن عبــد بــن محمــد الــدين شــمس للعراقــي، الحــديث ألفيــة شــرح المغيــث فــتح .٦٥

 ).هـ١٤٠٣( سنة  األولى، الطبعة، لبنان – العلمية

 الـرحمن عبـد :تحقيـق، الشـوكاني محمـد بـن علي بن محمداإلمام  ،الموضوعة األحاديث في المجموعة الفوائد .٦٦

  ).هـ١٤٠٧( ، سنةالثالثة الطبعة، بيروت - اإلسالمي المكتب ،المعلمي يحيى

األولـى، سـنة  الطبعـة، بيـروت - صـادر دار ،عبـاس إحسـان :حقـق، تالكتبـي شـاكر بـن محمـد، الوفيات فوات .٦٧

 ).م١٩٧٤ -م١٩٧٣(

، ، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة األميريـة سـنة محمد بن يعقوب الفيروز آباديالقاموس المحيط،  .٦٨

 ).   م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨(الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة : ، الناشر)هـ١٣٠١(



 دار، عوامــة محمــد: ، تحقيــقالــذهبي بــن أحمــد بــن محمــد، الســتة الكتــب فــي روايــة لــه مــن معرفــة فــي الكاشــف .٦٩

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣(، سنة ولىاأل الطبعة ،جدة- القرآن علوم مؤسسةو  القبلة

 ،غـزاوي مختـار يحيى :تحقيق، يـالجرجان محمد بن اهللا عبد بن عدي بن اهللا عبد، الرجال ضعفاء في الكامل .٧٠

  ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩(، بدون طبعة، سنة بيروت -الفكر دار

 .طبعةبيروت، بدون  –كتاب التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري، دار الكتب العلمية  .٧١

ســعيد عبــد الفتــاح : كتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، اإلمــام تقــي الــدين أحمــد بــن علــي المقريــزي، تحقيــق .٧٢

 ).م١٩٧٣(عاشور، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، سنة 

عبـد الـرحمن محمـد عثمـان، المكتبـة السـلفية : كتاب الموضوعات، عبد الرحمن بن على بـن الجـوزي ، تحقيـق .٧٣

 ).م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦(رة، الطبعة األولى، سنة المدينة المنو  -

،  العجلـوني محمـد بـن إسـماعيل ،النـاس ألسـنة علـى األحاديـث مـن اشـتهر عمـا اإللبـاس ومزيـل الخفـاء كشف .٧٤

  ).م١٩٨٨ -  ه١٤٠٨( ، سنةالثالثة الطبعة، لبنان – بيروت العلمية الكتب دار

 ،يزمرلـ أحمـد فـّواز :قيـحق، تخليـل القـاوقجي بـن محمـد، موضـوع بأصـله أو لـه أصل ال فيما صوعر الم اللؤلؤ .٧٥

 ).هـ١٤١٥(بيروت، الطبعة األولى، سنة  اإلسالمية البشائر دار

بيــروت، بــدون  –الآللــئ المصــنوعة فــي األحاديــث الموضــوعة، عبــد الــرحمن الســيوطي، دار الكتــب العلميــة  .٧٦

 .طبعة

 للزركشــي، تحقيــق" حاديــث المشــتهرةالتــذكرة فــي األ"ب المعــروف المنثــورة فــي األحاديــث الموضــوعة الآللــئ .٧٧

 ).هـ١٤٠٦(سنة  األولى، الطبعة بيروت،– الكتب دار عطاء، القادر عبد مصطفى

 الطبعـة، بيـروت - العلميـة الكتـب دار ، الحنبلـي الدمشـقي عـادل بـن علـي بـن عمـر، الكتاب علوم في اللباب .٧٨

 ).م١٩٩٨ - هـ١٤١٩( ، سنةاألولى

عبــد اهللا علــي الكبيــر وآخــرون، : بــن منظــور األفريقــي المصــري، تحقيــق لســان العــرب، اإلمــام محمــد بــن مكــرم .٧٩

 .القاهرة، بدون طبعة -دار المعارف 

محمــود إبــراهيم : محمــد بــن حبــان التميمــي البســتي، تحقيــقن والضــعفاء والمتــروكين، المجــروحين مــن المحــدثي .٨٠

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(بيروت، بدون طبعة، سنة  -زايد، دار المعرفة 

 عــامرو  البــاز أنــور: حقــق، تالحرانــي تيميــة بــن الحلــيم عبــد بــن أحمــد العبــاس أبــو الــدين تقــي ،لفتــاوىا مجمــوع .٨١

 ).م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦(سنة  ،الثالثة الطبعة، الوفاء دار، الجزار

ــ القاضــياإلمــام  ،الفقــه أصــول فــي المحصــول .٨٢  علــي حســين :تحقيــق، المــالكي المعــافري العربــي بــن بكــر يأب

  ).م١٩٩٩- هـ١٤٢٠( ، سنةاألولى الطبعة، األردن – البيارق دار ،دريبال

 ســليمان بــنا علــي بــن أســعد بــن اهللا عبــد محمــد الزمــان، أبــي حــوادث معرفــة فــي اليقظــان وعبــرة الجنــان مــرآة .٨٣

  ).م١٩٩٣ - هـ١٤١٣(القاهرة، سنة  – اإلسالمي الكتاب دار: الناشر اليافعي،

 - الرســالة مؤسســة ،وآخــرون األرنــؤوط شــعيب :حقــقت ،حنبــل بــن أحمــد ، اإلمــامحنبــل بــن أحمــد اإلمــام مســند .٨٤

 ).م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠(، سنة الثانية الطبعةبيروت، 

دار : محمـد عوامـة، الناشـر: ، عبد اهللا بن محمد بن أبي شـيبة العبسـي الكـوفي، تحقيـقمصنف ابن أبي شيبة .٨٥

 ).م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(جدة، الطبعة األولى، سنة  -القبلة للثقافة اإلسالمية 



عبــد : ، حققــه وراجــع نصوصــه وعلــق عليــهعلــى بــن ســلطان القــاري، صــنوع فــي معرفــة الحــديث الموضــوعالم .٨٦

بيروت، الطبعة الخامسـة،  -ائر اإلسالمية ـب، ودار البشـحل –المية ـالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلس

  ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(سنة 

 دار ،هــارون محمــد الســالم عبــد :حقــق، تزكريـا بــن فــارس بــن أحمــد الحسـين يأبــ ، اإلمــاماللغــة مقــاييس معجـم .٨٧

 .)م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩(، سنة طبعةبيروت، بدون  - الفكر

 ةـمكتبـ، البسـتوي العظـيم عبـد العلـيم عبـد: تحقيـق، الكـوفي العجلي صالح بن اهللا عبد بن أحمد ،الثقات معرفة .٨٨

 ).م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥( ، سنةاألولى الطبعة، ورةـالمن المدينة - الدار

 يل المنصور، دار الكتب العلمية خل: المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيق .٨٩

نـور الـدين عتـر، إدارة : المغني في الضعفاء، اإلمام شمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي، تحقيـق .٩٠

 .قطر، بدون طبعة -إحياء التراث اإلسالمي 

لمشـــتهرة علــى األلســنة، محمــد بـــن عبــد الــرحمن الســـخاوي، المقاصــد الحســنة فــي بيـــان كثيــر مــن األحاديــث ا .٩١

عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف، دار الكتـب : عبد اهللا محمد الصديق، قدمه وترجم للمؤلـف: صححه وعلق حواشيه

 ).م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩(بيروت، الطبعة األولى، سنة  -العلمية 

 ،العثيمـين الـرحمن عبـد :تحقيـق، حمفلـ بـن محمـد بـن إبـراهيم، أحمـد اإلمـام أصـحاب ذكـر فـي األرشـد المقصد .٩٢

 ).م١٩٩٠ - هـ١٤١٠(، بدون طبعة، سنة السعودية – الرياض - الرشد مكتبة

الصــعيدي،  ومحمــود الســامرائي صــبحي: الكســي، تحقيــق حميــد بــن عبــد حميــد، بــن عبــد مســند مــن المنتخــب .٩٣

 ).م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨(سنة  األولى، القاهرة، الطبعة – السنة مكتبة: الناشر

 صـادر دار ،الجـوزي بـن محمـد بـن علـي بـن الـرحمن عبـد الفـرج يأبـ ، اإلمـامواألمم الملوك تاريخ في المنتظم .٩٤

 ).هـ١٣٥٨( ، سنةاألولى الطبعة، بيروت -

ــ .٩٥ دال فــي نقــض كــالم أهــل الــرفض واالعتــزال، اختصــره محمــد بــن عثمــان الــذهبي، ـاج االعتـــى مــن منهـــالمنتق

الرئاسـة العامـة إلدارة البحـوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة واإلرشـاد، اإلدارة وعلق حواشيه محب الدين الخطيـب، 

 ).هـ١٤٠٩(الرياض، الطبعة الثانية، سنة  -العامة للطبع والترجمة 

الم الشيعة القدرية، أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة، جامعـة اإلمـام محمـد بـن ـمنهاج السنة النبوية في نقض ك .٩٦

  ).م١٩٩١ -هـ ١٤١١(األولى، سنة سعود اإلسالمية، الطبعة 

الكتـب  عـالم: الناشـر الحميـد، عبـد الـدين محـي محمـد أحمـد، العليمـي، اإلمـام أصـحاب تراجم المنهج األحمد في .٩٧

 ). هـ١٤٠٤(الطبعة الثانية، سنة  بيروت،

المملكـــة  –مـــنهج النقـــد عنـــد المحـــدثين نشـــأته وتاريخـــه، الـــدكتور محمـــد مصـــطفى األعظمـــي، مكتبـــة الكـــوثر  .٩٨

 ).هـ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(العربية السعودية، الطبعة الثالثة، سنة 

 ).م١٩٥٦(القاهرة، سنة : نجاتي، الناشر يوسف أحمد الوافي، بعد المنهل الصافي والمستوفى .٩٩

 عبــد أحمــد عــادلو  معــوض محمــد علــي :تحقيــق، الــذهبي أحمــد بــن محمــد، الرجــال نقــد فــي االعتــدال ميــزان .١٠٠

 ).م١٩٩٥(، بدون طبعة، سنة بيروت – العلمية الكتب دار ،الموجود

محمــد حســين شــمس : تقــديميوســف بــن تغــري بــردي األتبــاكي،  ،النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة .١٠١

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣(بيروت، الطبعة األولى، سنة  –الدين، دار الكتب العلمية 

، تحقيـق زهيـر المـالكي الكبيـر األميـر محمـد ، اإلمـامالبريـة خيـر علـى المكذوبـة األحاديـث فـي البهية النخبة .١٠٢

  ).هـ١٤٠٩(بن سالم الشاويش، المكتب اإلسالمي بيروت، الطبعة األولى، سنة 



 ،التوحيـد مـن Υ اهللا علـى افتـرى فيما العنيد الجهمي المريسي على سعيد بن عثمان سعيد أبي اإلمام نقض .١٠٣

 الطبعــة، الريــاض - الرشــيد مكتبــة ،األلمعــي حســن بــن رشــيد: تحقيــق، ســعيد بــن عثمــان ســعيد أبــياإلمــام 

  ).م١٩٩٨( ، سنةاألولى

 - بيــروت العلميــة الكتــب دار ،النــويري الوهــاب عبــد بــن أحمــد الــدين شــهاب ،األدب فنــون فــي األرب نهايــة .١٠٤

 ).م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤( ، سنةاألولى الطبعةلبنان، 

 اءـإحيـ دار: رـى، الناشــمصطفـ وتركـي األرنـاؤوط أحمـد: الصـفدي، تحقيـق أيبـك بـن الوافي بالوفيـات، خليـل .١٠٥

 ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠(سنة : ة األولىـروت، الطبعـبي – راثـالت

 ،أحمــد الــزين المرتضــي: تحقيــق، المنــاوي الــرؤوف عبــد، اإلمــام حجــر ابــن نخبــة شــرح فــي والــدرر اليواقيــت .١٠٦

 ).م١٩٩٩(، بدون طبعة، سنة الرياض - الرشد مكتبة
  

  
 


