
 بسم اهللا ا لرحمن الرحيم
  

 الرواية تنظير
 

  :الحمد � رب العالمين، والص�ة والس�م على رسول �، أما بعد
 

 بعض سلوك لنا فبين الكريمة، بآياته ذلك لنا القرآن وسجل ،)صلى � عليه وسلم  (عليه الكذب بدأ � رسول حياة في
َويقولون" : الناس َ َُ ٌطاعة ُ َ َفإذا َ ِ َبر َ ْزواَ ْمن ُ َعندك ِ ِ َبي6ت ِ ٌطآئفة َ َ ِ ْمنُھم َ ْ َغير : ْ ِالذي َ ُتقوُل 6  صارت بأن رواياتھم نتائج لنا بّين كما ، "َ

ْوقد"  :بھا ويبدلون فيھا، يخوضون ًأحاديثا َ َنزل َ 6 ْعليكم َ ُ َْ ِالكتاب ِفي َ َِ ْأن ْ َإذا َ ْسمعتم ِ ُ ْ ِ ِآيات َ َُيكفُر ِّ� َ َبھا َ ُوُيستھزأ ِ َ َْ ْ َف� َھاِب َ ْتقُعدوا َ ُ ْ َ 
ْمعُھم َ 6حتى َ ْيخوُضوا َ ُ ِحديٍث ِفي َ ِغيره َ ِ ْ َ " 

  
ُفينسخ"  :والمبدلة المكذوبة المرويات ھذه بحفظ الناس على تعالى � تفضل وقد َ َ َ �ُ ُِيلقي َما 6 َالشيطاُن ْ ْ  الذي الوقت بنفس ، "6

ِوإ"  :بشيء الباطل يناله أن من كتابه بحفظ فيه تفضل ٌلكتاب 6نُهَ َ ِ ٌعزيز َ ِ َ ● Mَ ِيأتيه ِ ْ ِالباطُل َ َ ِبين ِمن ْ ْ ِيديه َ ْ َ َ Mَو ْمن َ ِخلفه ِ ِ ْ ٌتنزيل َ ِ ْمن َ : 
ٍحكيم ِ ِحميٍد َ َ ". 

 
 تكتمل وبذلك المبدلين، الرواة كتب في صرف وباطل الكتاب، دفتي بين صرف ّحق أمامھم فيجدون للدنيا الناس يخرج وھكذا

 على وحسابھم يشاءون، ما اختيار في الحرية للناس سبحانه فيه ترك الذي الوقت بنفس ونقيضه لحقا ويوجد الفتنة عناصر
�. 
 
 أمام صناعته يتم فالدين ًمفضوحا؛ اQمر صار وبالتالي وُيستحدث، يستمر وھو الكذب بأعينھم رأوا اQساس الرواة خلف إن ثم

 عليھم ويعّل الموت يدركھم حين أو الصحة موفورون وھم سواء ن،للدي بوضعھم ًعلنا يعترفون والكذابون الناس، أعين
 ينتبھوا أن دون الكذابين على منھم الصادقون اعترض ھنا ومن ًأيضا، يضعونھا وھم الناس بعض أكاذيبھم ويعاين الضمير،

. المستقيم الصراط وبھم به قعدلُي إليھم، الشيطان أوحاه مما اQباء صنعه محلي منتج ھو أيديھم بين ما وأن قديم، الكذب أن إلى
 خ�لھا من وليستطيعوا الرواية، بھا لتنضبط عليھا اصطلحوا ـ ًأيضا ھى مصنوعة ـ قواعد وضع إلى ھؤMء نھض فقد ثم ومن

 .الحديث بمصطلح ُيعرف ما ھناك صار ھنا ومن. البشر مرويات في المكدس التراث ُيقّيموا أن
 

 ،المرويات  قبول عند مراعاته يجب فيما واحد كل رؤية يمثل كان بل عليه، متفق ًواحدا ًشيئا بالطبع يكن لم المصطلح ھذا
 مذھب من المقبول التراث اختلف فقد وبالتالي الواحد، الموضوع في مختلفة مذاھب ًأيضا ھو المصطلح ھذا صار فقد ثم ومن
 !!اQول تلميذ اQخير أن مع لم،ومس كالبخاري الواحد المذھب بين Xخر إمام ومن والشيعة، كالسنة Xخر

 
 وتوصيفه معروف فالعلم شيء، في العلم من ليس ھو بينما بالعلم، سموه فقد العمل ھذا تقديس في اQساس اQباء من ًوإمعانا

 حقيقته، لبيان النخاع إلى المصطلح ھذا تتبع إلى يدفعنا ما وھو الحديث، مصطلح على تعريفه من شيء ينطبق وM معروف
ٌوُمحذر بحت، ظّن هوأن ّ  مطلع لكل يمكن الدراسة انتھاء وبعد جزئياته، في أئمته بين الحادث التفرق بيان مع القرآن، بنّص منه َ
ُُيقّيم أن  .الفّن ھذا حقيقة بنفسه َ

 :يلي عما القادمة السطور في سنتكلم
 

 الحديث لظنية الحتمية اQسباب
 
 والتجريح التعديل •
 الرواية وبين الشھادة بين الفرق •
  ًفنيا و ً مكانيا.ًزمنيا والتعديل الجرح قصور •
 والمدلسون التدليس •
 الكذب •
 الجھالة •
 ا]قليمية •
 العواطف •
 التقليد •
 واMجتھادات الفقھية المذھبية •
 والتعديل بالجرح الت�عب •



 
 ومكان ما، زمن فى ما، لواقعة ما قصة برواية البعض فيھا يقوم حكاية عن عبارة ھو عامة الحديث الحديث تعريف

 .ما ما،Qشخاص
 عن بنفسه يرويه ما يعاصر ولم غيره، عن يروى منھم % 99 من أكثر رواة يرويه) ص( للرسول المنسوب والحديث
 )ص( الرسول

 
 وM شذوذ غير من.. الضابط.. بالعدل.. سنده اتصل ما " ھو الحديث أھل عند الصحيح الحديث   الصحيح الحديث تعريف

 :وھى قضايا، أربع التعريف ھذا من ويتفرع; للنووى التقريب: المثال سبيل على وانظر ، "علة
 .العدالة ـ 1
 .الضبط ـ 2
 .اMتصال ـ 3
 .والعلل الشذوذ من الخلو ـ 4

 :منھا كل بمناقشة ولنبدأ
 
 العدالة-1

ھا" : تعالى قال الظاھر، تزكية وھى َياأي[ َالذين ََ ِ ُآمنوا 6 َ Mَ ُتقتلوا ُ ْ يد َ َالص6 ْأنتمَو ْ ُ ْ ْومن ٌُحُرم َ َ َقتلُه َ َ ْمنكم َ ُ ْ ًُمتعمدا ِ : َ ٌفجزاء َ َ ْمثُل ََ َقتل َما ِ َ ْمن َ ِ 
ِالنعم َ ُيحكم 6 ُ ْ ِبه َ َذوا ِ ٍعدل َ ْ ْمنكم َ ُ ْ ًھديا ِ ْ َبالغ َ ِ ِالكعبة َ َ ْ َ ْأو ْ ٌكفارة َ َ 6 ُطعام َ َ َمساكين َ َ ْأو َِ ْعدُل َ َذلك َ ِ ًصياما َ َ َليذوق ِ ُ َ َوبال ِ َ ِأمره َ ِ ْ  سبحانه فنّص." َ
ُواستشھدوا" : آخر مكان فى قال ولذا ص�حھم، يظھر من وھم العدل، ذوى على ِ ْ َ ْ ِشھيدين َ ْ َ ِ ْمن َ ْرجالكم ِ ُ ِ َ ْفإن ِ ِ ْلم َ َيكونا َ ُ ِرُجلين َ ْ َ َ 

ٌفرُجل َ ِوامرأتان َ َ َ َ ْمم6ن َْ َترضون ِ َْ ْ ْمن َ ِالشھداء ِ َ َ ] ". 
 

 فلما السرائر، على اMط�ع ھو التيقن فى اQصل إذ ھذا، مثل فى لمنتھىا غاية وھو الصدق، لظھور عائد الشھادة فى والرضا
 من الشھود توفر عدم حال فى أنه سبحانه فبين ذلك، عند يتوقف لم اQمر إن بل. بالظاھر اMكتفاء إلى الدرجة نزلت استحال

ھاَي:المؤمنين غير من يكونوا أن فيمكن المؤمنين َاأي[ َالذين َ ِ ُآمنوا 6 َشھا َ ُدةَ ْبينكم َ ُ ِ ْ َإذا َ َحضر ِ َ ْأحدكم َ ُ َ َ ُالموت َ ْ َ َحين ْ ِالوصي6ة ِ ِ َ ِاثنان ْ َ َذوا ْ َ 
ٍعدل ْ ْمنكم َ ُ ْ ْأو ِ ِآخران َ َ ْمن َ ْغيركم ِ ُ ِ ْ ْإن َ ْأنتم ِ ُ ْ ْضربتم َ ُ ْ َ ِاQرض ِفي َ ْ َ ْفأصابتكم ْ ُ ْ َ َ َ ُُمصيبة َ َ ِالموت ِ ْ َ ْ ". 

 
 ھو لما فُينتقل الظن غالب بتحصيل الظروف تسمح لم فإن الظن، غالب للتحصي) المتاح حسب (ھى ھنا المذكورة فالعدالة إذن

 أھل أن إM.الصحيحة غير الشھادة على يترتب فيما اXخرة فى � الحكم ثم والبشر، الدنيا طبيعة مع يتناسب وھذا.دونه
 وھذه المقامين، بين الشاسع الفارق مع ة،الشھاد على ًقياسا التعديل ًأيضا اعتمدوا فقد دينھم فى الروايات اعتمدوا لما الروايات

 :بينھما الفروق بعض ھى
 

  الفرق بين الشھادة وبين الرواية
 

َأي[ھا ِيا :الشھادة شرعھا � َالذين َ ِ ْآمنوا 6 ُ ُشھادة َ ََ ْبينكم َ ُ ِ ْ َإذا َ َحضر ِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ ُالموت َ ْ َ َحين ْ ِالوصي6ة ِ َ ْ… ، 
َوفرضت ِ ِوأقيُموا: الكتاب بنصوص ُ َ َالشھادة َ َ َ 6 �ِ ِ6 

 لتنشيء قطعى بنّص إليه،وشرعھا الوصول يمكنھم ما أفضل لتحصيل البشر، قدرات مع لتتناسب � �،وشرعھا وطاعة
 والوصية، الفاحشة، وإتيان لليتامى، اQموال ودفع الديون، ككتابة: محددة مسائل فى قطعية،وتتم ًظنيا،وبضوابط ًحكما

ِفُيقسمان ( شھادته يدى بين الشاھد سميق أن وتستلزم.والط�ق َ ِ ْ َ �ِبا ّ ِإن ِ ْارتبتم ِ ُ ْ َْ Mَ ِنشتري َ ِبه َْ ًثمنا ِ َ ْولو َ َ َكان َ َقربى َذا َ ْ  فى ،وتتم) ُ
 تبين القاضى،ولو يرى كما وتمحيصھم الشھود استجواب فيھا الموقف،ويتم جسامة الشاھد منه يستشعر مھيب، قضاء مجلس
 :اXخرون يكذبه قد الشاھد فيھا كذب ووخيمة،ولو يةفور فعاقبته صاحبھا كذب

ْفإن(  ِ َُعثر َ َعلى ِ َأنُھما َ 6 6استحقا َ َ َ ًإثما ْ ْ ِفآخران ِ َ َ َيقوماُن َ ُ َمقامُھما ِ َ َمن ََ َالذين ِ ِ 6استحق 6 ََ ُعليھم ْ ِ ْ َ ِاQوليان َ َ ْ ِفُيقسمان َ ِ ْ َ �ِبا َلشھادتنا ِ َُ ََ [أحق َ َ  ِمن َ
َشھادتھما َِ ِ َ َكذب تأليفھا،ولو يستطيع وM بتفاصيلھا، محدد الشاھد محددة واقعة فى ع،وتق) ..َ َ  أو ًماM ُتھدر فقد الشھود كل فيھا َ

 على أدأھا من صاحبھا يتمكن ولذا العمر، فى محدودة مرات أو مرة تحدث لھا،وقد مضطر نفسه صاحبھا ًشخصا،ويجد ُتؤذى
 للجميع ومعروفة وراسخة ثابتة ُردت،ومعاييرھا التناقض فيھا وقع وًمحدودا،ول لكونه تذكره يسھل ما على وجھھا،وتقع

 والرفض،وتكون للقبول مذاھب فيھا يوجد وM الجميع عند واحدة والشھادة.الخ..وتحسينھا بتطويرھا ُيقال M بحيث ومحددة
َتحبُسونُھما: ( بنفسه الشاھد حضرھا ومحددة معينة وقعة على َ َِ  � مللھا،وتوعد بمختلف كلھا ريةالبش باتفاق بھا ،ومعمول)ْ

َوM( :قلبه آثم بأنه ووصفه كاتمھا ْتكتُموا َ ُ ْ َالشھادة َ َ َ َومن 6 َيكتمھا َ َْ ُ 6فإنُه ْ ِ ٌآثم َ ْقلُبُه ِ ُو� َ ّ َبما َ َتعملون ِ َُ ْ ٌعليم َ ِ َ(،  
َوM(  " � شھادة " تعالى � وسماھا ُنكتم َ ُ ْ َشھادة َ َ َ 6إنا ِّ� َ ًإذا ِ َمن6ل ِ َاXثمين ِ ِ  ما أقرب الشاھد ليكون الص�ة بعد تعالى � ،ووقتھا)ِ

َتحبُسونُھما ( والرھبة للحق يكون َ َِ ِبعد ِمن ْ ْ �ة َ ِالص6 ِفُيقسمان َ َ ِ ْ َ �ِبا ّ ِإن ِ ْارتبتم ِ ُ ْ َْ Mَ ِنشتري َ ِبه َْ ًثمنا ِ َ ْولو َ َ َكان َ َقربى َذا َ ْ  � ،وجعلھا)ُ
ِفُيقسمان (الخطب بعظم ُيشعر لفظى قالب فى تعالى َ ِ ْ َ �ِبا 6 ْإن ِ ْارتبتم ِ ُ ْ َْ Mَ ِنشتري َ ِبه َْ ًثمنا ِ َ ْولو َ َ َكان َ َقربى َذا َ ْ ُ Mَو ُنكتم َ ُ ْ َشھادة َ َ َ 6إنا 6ِ� َ ِ 

ًإذا ْلمن ِ ِ َاXثمين َ ِ ِ ُشھادة(بكتابه � ذكره والشاھد. أصحابھا طلب فى وُيرسل ) ْ ََ ْبينكم َ ُ ِ ْ َإذا َ َحضر ِ َ ُحدكمَأ َ ُ َ ُالموت َ ْ َ َحين ْ ِالوصي6ة ِ ِ َ ِاثنان ْ َ ْ 
َذوا ٍعدل َ ْ ْمنكم َ ُ ْأو : ِآخران َ َ ْمن َ ْغيركم ِ ُ ِ ْ َوM (وجھھا على الشھادة بآداء � وكلفه  )،َ ْتكتُموا َ ُ ْ َالشھادة َ َ 6(  
 



 .الكتاب بنّص ھال ًفرضا نجد M ولذا �، كتاب من عليھا نّص ، وMة، ومبتدعشرعھا الرواة بينما الرواية
 

 والوصول مذاھبھم من مذھب لكل المتاح أجود لتحصيل الرواة ومختلقة،وشرعھا مختلفة لمذاھب وطاعة � على افتئات وھى
 كل قطعية،وتشمل قطعى،وضوابط " نّص " على مبنية ًظنيا،وغير ًدينا لتنشيء الرواة آخذ،وشرعھا كل متغيرات حسب إليه

 خوف، دون يدلس قد ممن الدين،وتقع من ليس وما الخيالى، صوالقص الغيبيات، حتى شيء
 المعروفة، الرواية ظروف آخر إلى يعرفه، M عمن يروى أو

 .الخ... السمر وفى الشاى، شرب وأثناء الطريق، فى تتم وقد
 استجواب، ب� الراوى ھوى على وتتم
 عقوبة، وM ا،ھكذ أحسبھا كنت: سيقول الفروض أسواء على فصاحبھا كذبھا تبين ولو

 يكذبه، من يجد M واحد فرد بھا يأتى أن ويمكن
 محددة، غير وقائع فى تقع وھى

 تفاصيلھا، فى حر والراوى
ًدينا، ُيھدر فيھا والكذب  ًتبدي�، وُيحدث ِ

 ًوأجياM،ً أجياM أثارھا ويمتد
 تضخيمھا، عن ًبحثا وقته جل يقضى محترف من وتقع
 الواحد، ومالي فى المرات عشرات تحدث وقد
 وسنوات، سنوات بعد كلھا روايتھا يعاد وقد

 الواحد، الراوى عند اQلوف ومئات بل عشرات إلى كمھا ويصل
 الواحد، الراوى عند والمتداخلة المتشابھة اQسماء م�يين على وتشتمل
 منه، خالصة توجد وقلما التناقض وأساسھا

Mوبالخطأ، بينھا ُيجمع وإنما ُترد و 
 المذھب، وداخل بل والعصر، المذھب باخت�ف ييرھامعا وتختلف

 .ًمث� كالجھالة الزمان، مر على قبولھا مفاھيم وتعدلت وتحسنت، وتطورت بل
 .الخ.. وسنة شيعة اXن ھم كما الرواة فيھا ويتمذھب تتنوع، والرواية
 الراوى حضرھا ومحددة معينة لوقعة وليس. آخر ٍراو يزعمھا أخرى رواية عن تكون منھا% 99 من أكثر فى والرواية

 بنفسه،
 .المغايرة الفئات عند عنھا وتختلف بعينھا، فئة عند مخترعة والرواية

Mآخر، مذھب لدى مذھب من برمتھا ُتقبل و 
 الذكر، منعدمة والرواية

 .قلبه آثم غير فھو كتمھا ومن
 قلبھم، آثم لھا بروايتھم رواتھا من ضخم ّوكم بل

 وMدتھا، على � من دشاھ M لقيطة والرواية
Mلھا نسب و Mمروجيھا، من إ 
 ذلك، إلى ما أو طعام أثناء أو لھو، بعد تكون وقد

 بالمعنى، ُتروى اQحوال أحسن وعلى
 له ًوإثراء للمذھب ًتدعيما )مذھبه بحسب ٌكل( الناس عامة بين بإفشاءھا ويتطوعون البعض بعضھم عند أصحابھا ويستعرضھا

 .ا]ط�ق على بشيء يكلفه ولم واحدة، مرة وM بكتابه تعالى � رهيذك لم ٍوالراوى
  

 .بينھما يسوون للعلم ُينسبون من فھناك ذلك وبرغم حادثة وغيرھا الفروق ھذه كل
 

 اMXف، بعشرات عددھم سيصير حكاياتھم ويحكون سيتحدثون الذين Qن ًفنظرا:والتجريح التعديل عن الك�م Mستئناف ونعود
 الراوى أو َالقص6اص على الحكم عليھا ًبناء يتم) المذاھب بحسب ومختلفة مضطربة (قواعد اختراع تم فقد السنوات، تولمئا

 ھوالجرح؟ فما بالجرح، ُيسمى ما وھو بعكسھا أو) التجريح من وخلوه الثقة أى (بالعدالة
 

 أن وبرغم. عدالته فى الرواية أھل عند يقدح عنه، جاء خبر أو معين موقف على ًبناء ما، لشخص ذم عن عبارة وھو:الجرح
 يروونه ما منھا ذلك، تجيز روايات إلى ًواستنادا إليه، لحاجتھم ًنظرا أجازوه المحدثين أن إM القذف أو الغيبة فى يدخل الجرح

. العشيرة بنا وبئس العشيرة أخو بئس: قال رآه فلما النبي على استأذن رج� أن) وغيره 5594 بالبخارى كما( عائشة عن
  ..إليه وانبسط وجھه في النبي تطلق جلس فلما

 يدخل عندما به ويرحب له يبش ثم دخوله، قبل الرجل يذم وجھين، ذو بأنه الرسول تصور التى الفاسدة الرواية بھذه فاحتجوا
َوM(:تعالى قوله من للحد ْيغتب َ َ ْ ْبعُضكم َ ُ ْ ًبعضا َ ْ ِأُيحب[ َ ْأحدكم َ ُ ُ َ ْأن َ َيأكل َ َُ َلحم ْ ْ ِأخيه َ ِ ًميتا َ ْ ُفكرھتُموهُ َ ْ ِ َ َ( 

 من الناس شر من إن: " لھا فقال ھذا فعله عن النبى فسألت الفعل ھذا من تعجبت عائشة إن الرواية فى يقولون أنھم والعجيب
 ." فحشه اتقاء الناس تركه



ُو�(: سبحانه منزله فيه يقول والذى ًتماما، القرآن تأمل عن بعيد ك�م وھو: قلت 6 َيعصُمك َ َِ ْمن ْ ِالناس ِ  واحد ھناك كان فلو. )6
 .الكذب ـ قالوا كما ـ الرواية آفة ولكن. � رسول لكان الناس شر من يخاف M البشر من فقط

 بالقرآن المؤمنين عند الجرح ويظل. العظيم الخلق ذو وھو ذلك � لرسول وحاشا لھا، وروج رواھا بمن تليق الرواية وھذه
 ً.أص� عليھا َُينص[ لم التى الرواية على اMعتماد تم إذا إM الدين فى له Mحاجة أنه خاصة ة،الغيب من

 يكون أن الخيال ضروب من ًوضربا المحال، من كان أنه إM ". والتعديل الجرح علم: " بـ المذكوران والجرح التعديل وُسمى
 .القادمة بالسطور منھا ًطيفا سنذكر التى الموبقات من ًأنواعا داخلھا حملت روايات لتجميل يائسة محاولة كان بل ًعلما،

 
 :بدعة تحديد وتعديل أشخاص الصحابة

 
 ثقات، عدول Qشخاص ھى)بالطبع ًظنا( للصحابة أنھا عندھم صح التى اQسماء كل أن السنة أھل من الحديث أھل اعتبر
 موضوع أن إM. ًأيضا وھم ھو غيرھم من التثبت كان وإن. غيرھم الرواة كبقية عدالتھم من للتثبت حاجة دون رواياتھم فقبلوا
 ما ًدائما الدين فى المبتدعات بقية شأن شأنه فھو تعالى � دين فى ًمخترعا ًأمرا كان لما الصحابة أشخاص وتعديل تحديد
 .للجدل ًمثارا وتصير الواسع الخ�ف فيھا يحدث

 ونذكر نفسه، المذھب داخل عدة أقوال على الكرام الصحابة أشخاص تحديد على ما]س� منتحلي بين الخ�ف وقع فقد وبالفعل
 :المثال سبيل على الخ�فات ھذه بعض

 من ھو الصحابي أن إلى اXخر البعض ذھب �، رسول رأى مسلم كل ھو الصحابي بأن القول إلى البعض ذھب فبينما ●
 .وسلم عليه � صلى عنه واQخذ له التبع طريق على مجالسته طالت

 من أنه إلى اXخر البعض وذھب البعض، عند سنتين أو اQقل، على سنة الرسول مع أقام من أنه إلى اXخر البعض وذھب ●
 .الخ.. غزوتين أو غزوة النبي مع غزا
 ذلك نم أوسع كانت اMخت�ف فدائرة. الخلف واختيار ذوق حسب حدث قد ومدلول كمفھوم الصحبة تحديد أن الواضح ومن

 :)مث�( الرؤية فى اخت�فھم مثل وذلك بكثير،
 !؟ تصح M أم وسلم، عليه � صلى له رؤيته حين البلوغ دون كان لمن تصح ھل

 !؟ً صحابيا ُيعد ذلك بعد أسلم ثم الرائى كفر حال وسلم عليه � صلى رآه من وھل
 !؟ً صحابيا ُيعد الشاعر ذلىالھ ذؤيب كأبى دفنه قبل ًميتا وسلم عليه � صلى رآه من وھل
 !؟ وسلم عليه � صلى يره لم ھو بينما )مكتوم أم بن � كعبد(ً صحابيا يعد اQعمى وھل

 !؟ M أم الصحابة من ھم النبى رآوا الذين الجن ھل: فقالوا الجن، إلى ا]نس البعض تعدى بل
 .غيره وخالفھم صحابة كونھم إلى حزم ابن فذھب

ً مرس� يكن لم وسلم عليه � صلى أنه على وقع قد " ا]جماع " أن إلى الرازي الفخر فذھب ؛ً أيضا الم�ئكة فى اختلفوا كما
 ! الم�ئكة إلى

 !! ..إليھمً مرس� وسلم عليه � صلى كان أنه السبكى الدين تقي ا]مام رجح بينما
 أم كصحابي السابق الوضع نفس له يعود ھل ردته عن عاد ثم يالصحاب ارتد ما إذا ً)مث�( فاختلفوا.. أدق ھو فيما اختلفوا ثم
،M ن صحبته تحبط: حنيفة وأبو الشافعى فقالQ الخ.. غيرھم وخالفھم للعمل محبطة الردة. 

 .)بيروت ـ الفكر دار: ط ـ 374 ص: (الراوى تدريب: وانظر
 

 كتب فى بتوسع مبسوط واQمر ( الرواة بعض عدالة في اختلف أن المعتمدة التعريفات من تعريف كل عن نتج وقد
 .)المصطلح

 الطواغيت من التشيع أھل عند ُأعتبر الصحابة وأتقى أعلى من التسنن أھل اعتبره من معظم: أن درجة إلى اQمر ووصل بل
 وعمر بكر Qبيً مث� كتكفيرھم والمنافقين،

  
 !!!!صحابي فھو عشر ا]ثنا اQئمة من إمام أي صاحب من فكل آخر، ًشيئا كانوا فقد الشيعة أھل عند الصحابة أما

 !!! العالمين رب دين على دخيل برمته اQمر فإن ُيقال والحق
 .تعالى � على افتئات ھو بالرضا وخّصھم تعالى � عناھم الذين أشخاص تحديد إن: ًأيضا ُيقال والحق
 اXن بيننا ھو كما والمعاشرة المعاصرة بحكم يعرفونھا امئذأي للموجودين معروفة كانت التى ھى فقط الظاھرة العدالة وإنما
 .تعالى � إM حقيقة يعلمھا ف� السرائر حقيقة أما. عصر كل وفى

 مسألة الخلف يخترع لم ولو. تعالى � إM يعلمھم M منھم اQتقياء على ُتثنى التى القرآن بنصوص الصحابة من والمعنيون
 ھذه مثل علينا ودخلت والتفرق، اMخت�ف تم اMبتداع تم لما ولكن . ھذا كل فى للخوض ًأص� تيجاح لما والرواية الحكاية
 .الرموز فى يطعن كمن فيھا الحق إظھار يريد من أصبح والتى الغريبة، الشائكة القضايا

 إذا ًيقينا الشيء نفس سيفعل كان عنھم تعالى � رضى الكرام الصحابة ھؤMء من تقي أى أن ثقة بكل نقول أن نستطيع بينما
 .ًكذبا الممتلئ التراث ھذا مثل وجد حتى الحال به تأخر ما

 من عدا شخص أى عدالة أن كما. ومكان زمان كل فى الحقيقة على اQتقياء ھم بمن اQعلم ھو تعالى � إن: فنقول ونعود
 شھادات من � شرعه ما على قصرھا المفترض من التى الظاھر عدالة ھى والمرسلين اQنبياء من عليھم تعالى � نّص

 :وللبيان. ذلك إلى وما قولية نصوص بنقل لھا ع�قة وM ومعام�ت،



 
 :ا1دلة القطعية النقلية على بدعة تحديد أشخاص الصحابة

 
 :وجود المنافقين وسط الصحابة 2 يعلمھم أحد: ًأو2

 
 ھو باطنھم بينما ا]س�م ھو فظاھرھم ًتماما، غيرھم على ٍملتبس وأمرھم الصحابة، وسط متخفون كانوا المنافقين أن معلوم
 :لنبيه تعالى � قال أن استخفائھم من بلغ ولقد. با� والعياذ الكفر

َوليعلم " َ ْ َ َالذين َِ ِ ُنافقوا 6 َ َوقيل َ ْلُھم َِ ْتعالوا َ َ َ ُقاتلوا َ ِ ِسبيل ِفي َ ِ ْأو 6ِ� َ َادفُعوا َ ُقالوا ْ ْلو َ ُعلمَن َ َ ْ Mًقتا َ Mْتبعناكم ِ ُ 6 ََ ْ ِللكفر ُْھم َ ْ ُ ْ ِيومئٍذ ِ َ َأقرُب َْ ْ ْمنُھم َ ْ ِ 
ِلdيمان َ ِ ْ َيقولون ِ َُ ْبأفواھھم ُ ِ ِ ْ َ َليس َما ِ ْ ْقلوبھم ِفي َ ِ ِ ُ ُو� ُ 6 ُأعلم َ َ ْ َبما َ َيكتُمون ِ َُ  بما اQعلم سبحانه فھو.167: عمران آل) 3 (سورة  "ْ
 .يكتمون
ْومن" : والمؤمنين النبى ًمحذرا تعالى ويقول ِ ِأھل َ ْ ِالمدينة َ َِ َ ُمردوا ْ َ َعلى َ ِالنفاق َ َ : Mَ ْتعلُمُھم َ ْ ْنحُن َ ْنعلُمُھم َ َ ْ : التوبة) 9 (سورة .. "َ
:لُيبين. 101 ْتعلُمُھم Mَ( النبى ذلك فى بمن المؤمنين على خاٍف المنافقين بعض أمر أنً نّصا سبحانه َ َ ْ  رأم أن علىً يقينا ويدل. )َ
 سبحانه الرب ھو والتحديد الشمول على فقط يعرفھم الذى أن على مراء ب� ويدل. القيامة يوم قبل ُيكشف لن المنافقين بعض

ْنحُن( ْنعلُمُھم َ َ ْ  .المستور فينكشف والتمييز الفصل يوم يأتى حتى ،)َ
 

 :فريقين كانوا فالمنافقين إذن
 كما التوبة سورة آيات طول على ذكرھم جاء الذين وھم اQحداث، إزاء فاتھموتصر بحالھم والمؤمنين )ص( النبى � نبأ فريق
 طلب عند القعود طلبوا الذين مثل وذلك المنافقين، بعض حال أظھر ما والشدائد واQقدار اQمور من حدث فقد. بھا جاء

 .القاعدين مع يكونوا بأن ورضوا الجھاد،
 .الدنيا فى أمرھم بخفاء والمؤمنين )ص( النبى � نبأ وفريق
 .القطع صفة على الرواية أھل عند العدالة ھو ظاھرھم الدنيا فى أمرھم خفى الذين المنافقون فھؤMء

ُّمصدقة،وتساوى وأقوالھم  :بسننه الدارمى قال كما عليه وتقضى العالمين،بل رب ك�م عندھم َ
 )الريان الشيخ: ط ـ 49 باب ـ 531 / 1: (الدارمى سنن: وانظر!! " � كتاب على قاضية السنة: باب"

 السابق القرآن نّص يدحضه وھذا معلومين، كانوا إنھم يقولوا أن إM.المنافقين ھؤMء فيھم بما الرجال نقل إM عندھم السنة وما
 .قلة كانوا المنافقين إن يقولوا أو.نقله

 مع ًابتداء الرواية عاتقھا على أخذت التى ھى القلة ھذه تكون فقد ذلك صحة بفرض: ًوثانيا.دليل بدون دعوى: ًأوM وھى
 .عباس ابن عن رووه كالذى والكذب والتبديل الزيادة رأوا لما الرواية عن الكثرة إحجام

 الناس ركب فلما عليه، ُيكذب يكن لم إذ � رسول عن نحدث كنا إنا " قال أنه عباس ابن عن بصحيحه مسلم روى فقد
 ، )مصر ـ قرطبة: ط ـ 1/119( النووى بشرح مسلم صحيح: وانظر." ..عنه الحديث تركنا والذلول الصعب

 لسھل للنبى ًفع� أو ًقوM نسب لو غيرھم أن إذ. الصحابة من الخلف عند يعدون كانوا ممن سيقع الكذب ھذا أن البدھى ومن
 بالجزئية وسنذكر النبى، يسمع أو ير لم ھذا إن: ً)مث� (ولقيل ،)ص( للنبى المعاصرين من وغيره عباس ابن من تكذيبه

 ! الكفاية فيه ما الحديث فى الكذب بوقوع الخاصة
 

 :و2 يعلم المؤمنين على الحقيقة إ2 �: ًثانيا
 

 أن كان منً كائنا يستطيع وM. � إM بداخله ما يعلم M اQسرار صندوق ھو )العقل أى(والقلب بحت، قلبى عمل ھو فا]يمان
 :ببعضھا فنكتفى ولذا ؛ ھنا المقام يتحمله مماً جدا بكثير أكثر الجزئية ھذه إثبات فى واXيات. اXخرين صدور فى بما يعلم
ُو�" : التنزيل محكم فى شأنه َجّل يقول 6 ُيعلم َ َ ْ ْقلوبكم ِفي َما َ ُ ُِ َوكان ُ ََ �ُ ًعليما 6 ِ ًحليما َ ِ  .51: اQحزاب) 33 (سورة " َ
ْقل" : أسماؤه تباركت وقال ْإن ُ ُتخفوا ِ ُْصدوركم ِفي َما ُْ ُ ِ ْأو ُ ُتبدوهُ َ ْ ْيعلمُه ُ َْ َ �ُ  .29: عمران آل) 3 (سورة  "6

َواعلُموا " ْ َ� َأن6 َ ُيعلم 6 َ ْ ْأنفسكم ِفي َما َ ُ ُِ َفاحذُروهُ َ ْ  .235: البقرة) 2 (سورة  "َ
َأوليس" : ع�ه فى َجّل وقال َْ َ َ �ُ َبأعلم 6 َ ْ َ َبما ِ ُِصدور ِفي ِ َالعالمين ُ َِ َ  .اXيات ھذه مثل آخر إلى. . . 10: العنكبوت) 29 (سورة  "ْ

 يعرف أن لعبد كيف إذ أكيد؛ خطأ ھو إنما صحابى ھو ا]س�م على ومات به ًمؤمنا لقيه أو النبى رأى من كل بأن فالقول
 وزور بھتان ھذا سبحانك..!؟ ھو أرب[... ! ؟ ومنافق مؤمن بين يميز أن لعبد وكيف  ! ؟ ھو أإله! ... ؟ عدمه من غيره بإيمان

 بمن أعلم والتعديل الجرح أئمة صار وھل !؟ وبالمنافقين آمنوا بالذين الرسول من أعلم الحديث أھل صار ھل! عظيم وافتراء
 !؟ً سبي� أھدى ھو
 

 :ذكر الصحابة بالقرآن كله دون أسماء: ًثالثا
 

 والفصل، الجزاء، يوم ھو القيامة يوم كون مع يتوافق ما وھو (سمائھم،Q ذكر أى دون الصحابة بذكر اXيات جاءت فقد
 :ذلك ومن). الخ... والفرحة والتمييز،

ْلقد " َ َرضي َ َِ �ُ ْعن 6 َالُمؤمنين َ ِ ِ ْ ْإذ ْ َُيبايُعونك ِ ََ َتحت ِ ْ ِالشجرة َ َ َ َفعلم 6 ِ َ ْقلوبھم ِفي َما َ ِ ِ ُ َفأنزل ُ َ َْ كينة َ َالس6 َ ْعليھم ِ ِ ْ َ َوأثاب َ ََ ًفتحا ُْھمَ ْ ًقريبا َ ِ  سورة  "َ
 .18: الفتح) 48(



 :ًأيضا ذلك ومن. قلوبھم فى ما يعلم الذى سبحانه أنه ًمبّينا أشخاصھم يذكر ولم المؤمنين فعل على سبحانه فأثنى
ابقون " َوالس6 َُ لون ِ َاQو6 ُ َ ْمن ْ َالُمھاجرين ِ َِ ِ ِواQنصار ْ َ ََ َوالذين ْ َِ ْاتبُعوُھم 6 َ ٍبإحسان 6 َ ْ ِ َرضي ِ َِ �ُ ْعنُھم 6 ْ َورُضوا َ ْعنُه َ 6وأعد َ َ ْلُھم ََ 6جناٍت َ ِتجري َ ْ َ 

َتحتھا َ َاQنھاُر َْ ْ َ َخالدين ْ ِ ِ َفيھا َ ًأبدا ِ َ َذلك َ ِ ُالفوز َ ْ َ ُالعظيم ْ ِ َ  .100: التوبة) 9 (سورة  "ْ
 ذكر أى دون واQنصار رينالمھاج من اQولين السابقين عن تعالى � من الرضا حدوث على ًونّصا صراحة يدل والذى

 ! أشخاصھم أو Qسمائھم
 :شئ كل علمه وسع قولهً أيضا ذلك ومن
ْلقد " َ َتاب َ َ �ُ َعلى 6 :النبي َ ِ َوالُمھاجرين 6 َ َِ ِ ِواQنصار ْ َ ََ َالذين ْ ِ َاتبُعوهُ 6 ِساعة ِفي 6 َ ِالُعسرة َ َ ْ ْمن ْ ِبعد ِ ْ َكاد َما َ ُيزيغ َ ِ ُقلوُب َ ٍفريق ُ ِ ْمنُھم َ ْ َتاب 6مُث ِ َ 

ْعليھم ِ ْ َ 6إنُه َ ْبھم ِ ِ ٌرُءوف ِ ٌرحيم َ ِ  .117: التوبة) 9 (سورة  "َ
 .شخصيات أو Qسماء تحديد دونً أيضا وھو

 معلومة ثابتة الصحابة عدالة: " يقول )46 ص( الكفاية في الخطيب نجد أننا إM أحد فيه يمارى M الذى الوضوح ھذا وبرغم
 على شھداء لتكونوا وسطا أمة جعلناكم وكذلك( وقوله) للناس أخرجت أمة خير كنتم: (تعالى قوله ذلك فمن لھم، � بتعديل
 عن � رضي لقد (وقوله غيرھم دون الصحابة في وارد ھو وقيل الخاص به فالمراد عاما كان وإن اللفظ وھذا) الناس

 � رضي بإحسان اتبعوھم والذين واQنصار نالمھاجري من اQولون والسابقون (وقوله) الشجرة تحت يبايعونك إذ المؤمنين
 للفقراء (وقوله) المؤمنين من اتبعك ومن � حسبك النبي أيھا يا (وقوله) المقربون أولئك السابقون والسابقون (وقوله) عنھم

 الصادقون مھ إولئك ورسوله � وينصرون ورضوانا � من فض� يبتغون وأموالھم ديارھم من أخرجوا الذين المھاجرين
 ." تعدادھا ويطول إيرادھا يكثر آيات في) قبلھم من وا]يمان الدار تبوؤوا والذين

 .الكثيرون شبھاته فى الخطيب مجرى على جرى وقد
 :اXن لنبين أوردناه بما منھا نكتفى كثيرة المنوال نفس على واXيات

 
 .ھى مآلھم المؤمنين الحقيقيين 2 يعرفون نتيجة أعمالھم ومنتأن: ًرابعا

 .الحساب يوم يخافون بل
 رضاه، ومحل � أحباء نحن: المنصورة،أو الفئة نحن: ً)مث�( أنفسھم عن Mيقولون والمؤمنون

 :تعالى قوله ذلك ومن). به ويتعلقون ذلك فى يطمعون كانوا وإن (بالجنة وبشرنا � عنانا الذين المؤمنون نحن: أو
َإنما " 6 6يتذكُر ِ َ َ ُأولو َ ْ ِاQلباب اُ َ ْ َالذين ● َْ ِ َُيوفون 6 ِبعھد ُ ْ َ ِ �ِ6 Mَو َينقُضون َ َالميثاق َُ َ ِ َوالذين ● ْ َِ َيصلون 6 َُ َأمر َما ِ َ َ �ُ ِبه 6 ْأن ِ َُيوصل َ َويخشون َ َ َْ َ ْ 

ْرب6ُھم َويخافون َ َ َُ ِالحساب َُسوء َ َِ َوالذين ● ْ َِ َصبُروا 6  .اXيات .. "َ
 .الحساب سوء يخافون نالمؤمني أن منه يتضح والذى
 :يقول تعالى فا� والذنوب، المعاصى فى )إنسان أى( ا]نسان وقوع مع يتناسب تعميم وھو

ْولو " َ ُُيؤاخذ َ ِ َ �ُ َالناس 6 ْبظلمھم 6 ِ ِ ْ ُ َترك َما ِ َ َعليھا َ َْ ْمن َ ٍة ِ ْولكن َداب6 ِ َ ُْيؤخُرُھم َ : َإلى َ ٍأجل ِ َ ًُمسّمى َ  .21 ـ 19: الرعد) 13 (سورة ... "َ
ْولو" : وكذلك َ ُُيؤاخذ َ ِ َ �ُ َالناس 6 َبما 6 َكسُبوا ِ َترك َما َ َ َعلى َ َظھرھا َ ِ ْ ْمن َ ٍة ِ ْولكن َداب6 ِ َ ُْيؤخُرُھم َ : َإلى َ ٍأجل ِ َ ًُمسّمى َ ) 35 (سورة " ..َ
 .45: فاطر

 :فنقول اXن حتى إليه توصلنا ما ونلخص
 القطع صفة على الدنيا فى نفسه )الجنة أھل من وأنه عنه، مرضى بأنه ىتعال � عناه الذى( الصحابى يعرف أن استحالة
 :التالية لeسباب

 ! بھم مختلطين المنافقين وجود ـ 1
 ! � إM الحقيقة على المؤمنين يعلم M أنه ـ 2
 .أسماء أى تحدد لم الصحابة مناقب تعدد جاءت التى اXيات أن ـ 3
َبّين أن بعد سبحانه قال فقد ولذا. القيامة يوم قبلً مسبقا حسابه ونتيجة ،بمآله يعلم M نفسه المؤمن أن ـ 4  القيامة يوم الناس أن َ

 )بشماله كتابه أُوتى ومن بيمينه كتابه ُأوتى من( لھم ثالث M فريقان
ا " َفأم6 ْمن َ َأوتي َ ِ َكتابُه ُ َ ِبيمينه ِ ِ ِ َ ُفيقوُل ِ َ ْھاُؤم َ َاقرُءوا َ ِكتابي ْ َ :إني ●ِ َظنن ِ :أني ُتَ ٍُم�ق َ ِحسابي َ َ َفُھو ● ِ َعيشٍة ِفي َ َراضية ِ َِ ". 

 من صاروا بأيمانھم كتبھم ُوأتوا موتھم من ُبعثوا فلما الدنيا، فى الحساب يوم يخافون كانوا المؤمنين أن منه ُيفھم والذى
 . اXخرة فى السعداء

 ويرتكبون اQرض، على يمشون يزالون M وھم مالھمأع ونتيجة مآلھم يعلمون كانوا الصحابة أن للناس ھؤMء يصور فكيف
 !؟ الخيرات ويعملون المعاصى

 
 : � سبحانه عن تزكية أحد لنفسهنھى: ًخامسا

 
 :تعالى قوله فى الوضوح بمنتھى ذلك جاء وقد
" �ِو ِ ماوات ِفي َما 6َ ِالس6 َ َوما َ ِاQرض ِفي َ ْ َ َليجزي ْ َِ ْ َالذين ِ ِ َأساُءوا 6 َبما َ ُعمل ِ ِ َويجزي واَ َ َِ َالذين ْ ِ ُأحسنوا 6 َ ْ َبالُحسنى َ ْ ْ َالذين ● ِ ِ َيجتنُبون 6 َِ َ َكبائر ْ َِ َ 

ِا]ثم ْ ِ َوالفواحش ْ َ َِ َ ْ M6إ َاللمم ِ َ َرب6ك ِإن6 6 ِواسُع َ ِالمغفرة َ َِ َْ ُأعلم َُھو ْ َ ْ ْبكم َ ُ ْإذ ِ ْأنشأكم ِ ُ َ ْمن ََ ِاQرض ِ ْ َ ْوإذ ْ ِ ْأنتم َ ُ ْ ٌأجنة َ 6 ِ ُِبطون ِفي َ ھاتكمُأ ُ ْم6 ُ ِ َف� َ [تزكوا َ َُ 
ْأنفسكم ُ َُ ُأعلم َُھو َ َ ْ ْبمن َ َ َاتقى ِ  :تعالى بقوله جاء كما والنصارى، اليھود من ذلك حدوث سبق وقد.32 ـ 31: النجم) 53 (سورة  "6

ْوقالت " َ َ ُاليُھود َ َ َوالنصارى ْ َ ْنحُن 6َ َأبناُء َ ْ اُؤهُ 6ِ� َ ِوأحب6 َ ْقل َ َفلم ُ ِ ُْيعذُبكم َ ُ : ْبذنوبكم َ ُ ُِ ْبل ُِ ْأنتم َ ُ ْ ٌبشر َ َ ْمم6ن َ َخلق ِ َ ِيغفُر َ ْ ْلمن َ َ َيشاُء ِ :وُيعذُب َ َ  ْمن َ
َيشاُء َ ". 



 .قولھم فساد السامع يفھم لكى مباشرة بقولھمً مقترنا ّالرد فجاء
 :سبحانه قال فقدً وأيضا

ْألم " َ َتر َ َإلى َ َالذين ِ ِ َُيزكون 6 ] ْأنفسُھم َ َ ُ ْبل َ َ �ُ ْمن :كيَُيز 6 َيشاُء َ  .50 ـ 49: النساء) 4 (سورة  "َ
 .الصحابة زكى الذى ھو � إن: قائل يقول وقد

 تعالى، � إM يعلمھا M أعيانھم ولكن عنھم، � رضى مزكون ھم بالطبع: فنقول
 سيموتون الذين الصحابة من اأن: أو.! عنى � رضى أنا: أو..!! الجنة أھل من أنا:ًمث� يقول أن منھم واحد أى يستطيع ف�

 ! راض عنھم و�
 اQبدان، فى النفس وعادت الميزان، ووضع الصور، فى ونفخ تمور، السماء يوم اQمور، إليه ستؤول ما يجھل الجميع أن إذ

 ! رحمن يا سلم فاللھم
 الذين الصحابة من ف�نا إن أو. عنه � رضى ًف�نا إن أو ! الجنة أھل منً ف�نا إن): ًمث� (يقول أن أحد يستطيع ف� وكذلك
 !ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم راض، عنھم و� ماتوا

 
 : بعض من كانت له صحبة على عقبيه بعد موت النبىانقIب: ًسادسا

 
 :تعالى بقوله المعنى ھذا جاء وقد: وسلم عليه � صلى حياته وفى بل
" ْمن  َالُمؤمنين ِ ِ ِ ْ ٌرجال ْ َ ُدقواَص ِ ُعاھدوا َما َ َ َ �َ ِعليه 6 ْ َ ْفمنُھم َ ْ ِ ْمن َ َقضى َ َنحبُه َ ْ ْومنُھم َ ْ ِ ْمن َ ِينتظُر َ َ ْ َوما َ ُبدلوا َ 6 ًتبدي� َ ِ ْ ) 33 (سورة  "َ

 .اQحزاب
 .الخ.. صدقوا رجال المؤمنين بعض: أى للتبعيض، جاءت فمن

 ! الخ.. عليه � عاھدوا ما يصدقوا لم اXخر والبعض
 ً.تبدي� بدلوا فقد وبالطبع

 :وبالصحيحين ذلك، يوافق ما أنفسھم الحديث أھل بروايات جاء وقد
 أن) الحديث أھل من ھنا حصره يصعب ممن وغيرھما (بصحيحھما) 37 / 247 ح (ومسلم) 4463 ح(البخارى روى فقد

 :قال النبى
 لكم نعم،: قال ؟ أتعرفنا � نبى يا: قالوا. إبله عن الرجل إبل الرجل يذود كما عنه الناس أذود وأنا الحوض أمتى علّى ترد "

 رب يا: فأقول يصلون، ف� منكم طائفة عنى وليصدون. الوضوء آثار من محجلينّ ًغرM على تردون. غيركم Qحد ليست سيما
 ." !؟ بعدك أحدثوا ما تدرى وھل: فيقول ملك فيجيبنى. أصحابى من ھؤMء
 بقوله المعنى نفس جاء وقد ھذا. به ھو يؤمن بما المخالف إلزام باب من أسوقه أنى إM ىل بمرجع ليس كان وإن الحديث وھذا
 :تعالى

َوما " د َ ٌُمحم6 َ M6إ ٌرُسول ِ ْقد َ ْخلت َ َ ْمن َ ِقبله ِ ِ ْ ُسُل َ ْأفإين الر[ ِ َ َمات َ ْأو َ َقتل َ ِ ْانقلبتم ُ ُ َْ َ َعلى ْ ْأعقابكم َ ُ ِ َ ْ ْومن َ َ ْينقلب َ ِ َ ْ َعلى َ ِعقبيه َ ِْ َ ْلنَف َ َ� َيُضر6 َ 6 
ًشيئا ْ َ.. ". 

َالذين ِإن6: " سبحانه ويقول ِ [ارتدوا 6 َ َعلى ْ ْأدبارھم َ ِ ِ َ ْ ْمن َ ِبعد ِ ْ َتبي6ن َما َ َ ْلُھم َ َالُھدى َ َالشيطاُن ْ ْ ل 6 َسو6 ْلُھم َ َوأملى َ ْ َ ْلُھم َ َذلك ● َ ِ ْبأنُھم َ 6 َ ُقالوا ِ َ 
َللذين ِ ِكرُھوا 6ِ َنزل َما َ 6 َ �ُ ْنطيُعكمَس 6 ُ ِبعض ِفي ُِ ْ ِاQمر َ ْ َ ُو� ْ 6 ُيعلم َ َ ْ ْإسرارُھم َ َ َ ْ َفكيف ● ِ ْ َ َإذا َ ْتوفتُھم ِ ْ 6 َ ُالم�ئكة َ َ ِ َ َ َيضرُبون ْ َِ ُْوُجوھُھم ْ ْوأدبارُھم َ َ َ َْ َ 
َذلك●  ِ ْبأنُھم َ 6 َ َاتبُعوا ِ َأسخط َما 6 َ ْ َ �َ ِوكرُھوا 6 َ َرضوانُه َ َ ْ َفأحبط ِ َ ْ َ ْأعمالُھم َ َ َ ْ َحسب َْمأ ●َ َالذين َِ ِ ْقلوبھم ِفي 6 ِ ِ ُ ٌمرض ُ َ ْأن َ ْلن َ َُيخرج َ ِ ْ �ُ 6 

ْأضغانُھم َ َ ْ ْولو ● َ َ َنشاُء َ Qْريناكُھم َ َ َ ْ َ َ ْفلعرفتُھم َ َ َْ َ َ ْبسيماُھم َ َ ِ ْولتعرفنُھم ِ 6 ََ َِ ْ ِلحن ِفي َ ْ ِالقول َ ْ َ ُو� ْ 6 ُيعلم َ َ ْ ْأعمالكم َ ُ َ َ ْ َ ". 
 ! رجال من بالرسول يحيط ممنً سّرا ينالمرتد بعض وجود منه يتضح والذى
 ! ًشيئا � َيُضّر فلن ذلك سيفعل من بأن الجميع وإع�م الرسول، بموت عقبيه على ينقلب من ھناك أن على يدل والذى

ّسُيردون الذين ھؤMء لنا يسّموا أن ھؤMء يستطيع فھل  جاء كما اQصحاب من )ممتنع وھو وجوده بفرض( الحوض عن َ
 !؟ عليه المتفق بالحديث

 
 أصيحابى من ناس على ليردن  "6582) ح:)البخاري صحيح من وكلھا التالية باQحاديث جاءوا الذين ھؤMء ھم ومن

 ." .بعدك أحدثوا ما تدرى M: فيقول أصحابى،: فأقول دونى اختلجوا عرفتھم إذا حتى الحوض
 أعرفھم أقوام علّى ليردن . ًأبدا يظمأ لم شرب ومن شرب، علّى َمّر من الحوض، على فرطكم إنى  "7050 ،6583 ح ●

 ." وبينھم بينى ُيحال ثم ويعرفونى،
 غير6 لمن ًسحقا ًسحقا: فأقول. بعدك أحدثوا ما تدرى M إنك: فُيقال منى، إنھم :فأقول " 6584 ح: التالى الحديث فى وزاد
: فأقول الحوض، عن فُيجلون أصحابى، من ُرھط القيامة ميو علّى يرد  "6585 ح." ..ًبعدا: ًسحقا: عباس ابن وقال " بعدى

 ." القھقرى أدبارھم على ارتدوا إنھم بعدك، أحدثوا بما لك علم M إنك: فيقول أصحابى، رب يا
ًّفُيجلؤن أصحابى من رجال الحوض على يرد " 6586 ح ●  أحدثوا بما لك علم M إنك: فيقول أصحابى، رب يا: فأقول عنه، َ

 وبينھم بينى من رجل خرج عرفتھم إذا حتى زمرة، فإذا نائم أنا بينما " 6587 ح." القھقرى أدبارھم على ارتدوا ھمإن ! بعدك
 ؟ شأنھم وما: قلت. و� النار إلى: قال ؟ أين فقلت ھلم،: فقال
 أين: قلت ھلم،: فقال ينھموب بينى من رجل خرج عرفتھم إذا حتى زمرة، إذا ثم ! القھقرى أدبارھم على بعدك ارتدوا إنھم: قال

 ! القھقرى أدبارھم على بعدك ارتدوا إنھم: قال ؟ شأنھم ما: قلت ! و� النار إلى: قال ؟
" النعم ھمل مثل إM منھم يخلص أراه ف� . 



 ـ الرقاق 81 كتاب (فقط البخارى صحيح ومن فقط، واحد موقع من وكلھا منھا، سقناه بما نكتفى كثيرة ذلك غير والروايات
 يعتقده بما المخالف إلزام باب من ولكنه ًشيئا، منھا أصدق M أنني ولنتذكر). الحوض فى: 53 باب

 
 : إن البشر أجمعين يجھلون مستقبلھمً:سابعا

 
Mْقل" : لرسوله � أمر ترى أ ُكنت َما ُ ْ ًبدعا ُ ْ ْمن ِ ُسل ِ َوما ِالر[ ِأدري َ ْ َُيفعُل َما َ َوM ِبي ْ ْبكم َ ُ ْإن ِ 6أت ِ 6إM ِبُعَ َإلي6 َُيوحى َما ِ َوما ِ َأنا َ َ M6إ ِ 

ٌنذير ِ ٌُمبين َ  .المطلوبة المعرفة إدراك استحالة عنً فض� المؤمنين شيمة من ليس النتائج استباق أن منه يتضح الذى  "ِ
َبي6ن سبحانه له باMنتساب يتشرفون الذين الصالحين عباده � ذكر وعندما  سيؤول الناحيتين أى إلىو مصيرھم، يجھلون أنھم َ
 :ع�ه فى جّل فقال ؛ أمرھم

ُوعباد " َ حمان َِ ِالر6 َ َالذين ْ ِ َيمشون 6 َُ َعلى ْ ِاQرض َ ْ َ ًھونا ْ ْ َوإذا َ ِ ْخاطبُھم َ َ َ َالجاھلون َ َُ ِ ُقالوا ْ ًس�ما َ َ َوالذين ● َ َِ َيبيتون 6 َُ ْلربھم ِ ِ : َ دا ِ ًوقياما ًُسج6 َ َِ ● 
َوالذين َِ َيقولون 6 َُ ْاصرف َناَرب6 ُ 6عنا ِْ َعذاب َ َجھنم ََ 6 َ َعذابھا ِإن6 َ َ َكان ََ ًغراما َ َ َإنھا ● َ 6 ْساءت ِ َ ًُمستقّرا َ َ َ ًوُمقاما ْ َ َ ". 
ْرب[كم: " وكذلك ُ ُأعلم َ َ ْ ْبكم َ ُ ْإن ِ ْيشأ ِ َ ْيرحمكم َ ُ ْ َْ ْأو َ ْإن َ ْيشأ ِ َ ُْيعذبكم َ ُ ْ : َوما َ َأرسلناك َ ََ ْ ْ ْعليھم َ ِ ْ َ ًوكي� َ ِ َ ". 
ِفيغفُر" : وكذلك ْ َ ْلمن َ َ َيشاُء ِ :وُيعذُب َ َ ْمن َ َيشاُء َ  .الخ.. .. "َ

 
 كله ذلك بعد ھو ثم والذنوب، المعاصى عن والبعد الطاعات، عمل فى يتفانى وھو كلھا حياته يعيش الصالح المؤمن إن

 :اQمل ھذا على ويعيش الرحمة إدراك فى يطمع ولكنه عليه، ُيرد أم عمله ُيقبل ھل Mيدرى
َنماِإ " ُِيؤمُن 6 َبآياتنا ْ ِ َ َالذين ِ ِ َإذا 6 :ذكُروا ِ َبھا ُ وا ِ دا َخر[ َوسب6ُحوا ًُسج6 ِبحمد َ ْ َ ْربھم ِ ِ : ْوُھم َ َ Mَ َيستكبُرون َِ ْ َ َتتجافى ● ْ َ ُْجنوُبُھم ََ ْعن ُ ِالمضاجع َ ِ َ َ ْ 

َيدُعون ْرب6ُھم َْ ًخوفا َ ْ ًوطمعا َ َ ا ََ ِومم6 ْرزقناُھم َ َ َْ َُينفقون َ ُ َف� ● ِ ُتعلم َ َ ْ ٌنفس َ ْ َأخفي َما َ ِ ْ ْلُھم ُ ْمن َ ة ِ ِقر6 ٍأعُين ُ ْ ًجزاء َ َ َبما َ ُكانوا ِ َيعملون َ َ َُ ْ.. ". 
ِوالذي : "للخلف ًنبراسا ليكون قوله � وينقل ذلك، ُيعلن نفسه إبراھيم � خليل أن حتى 6 َأطمُع َ ْ ْأن َ َيغفر َ َِ ِخطيئتي ِلي ْ َِ َيوم َ ْ ِالدين َ : 

ُأعلم َُھو: " سبحانه ھو إM يعلمھم M الذين المتقين برحمته يختص تعالى فا� إذن." َ ْ ْبمن َ َ َاتقى ِ 6 ". 
 

 !  ا1سماء ظنى 2محالةنقل: ًثامنا
 

 اسم معرفة وسيلة ولنراجع ! Mمحالة ظني أسماءھم نقل فسيكون) محال وھو (الصحابة شخصيات بتحديد) ًجدM (سلمنا فلو
 :الخلف عند الصحابى

 تدريب: وانظر.. ". ًعدM كان إذا قوله أو صحابى، قول أو واMستفاضة، بالتواتر، صحبته ُتعرف ثم: " السيوطى وليق
 )والث�ثون التاسع النوع – 376 ص: (الراوى

 . والناظمين والمختصرين، الشراح، من خلفه ومن الص�ح ابن قول وھو: قلت
 :فھو التواتر عن فأما
Mالصحابة ماءأس فى واقع غير: ًأو. 
 )سيأتى كما (ا]ط�ق على واقع غير: ًثانيا

 !؟ نفسه الصحابى سيزكى كيف ثم
 ھى إنھا حيث) الحديث ظنية إثبات فى مناقشتھا ستأتى التى (الظنية القنوات خ�ل من ستنتقل) حدوثھا بفرض (التزكية وھذه

 !؟ رويةالم الروايات منً حاM أحسن تكون لن وبالتالى المتوفرة، الوحيدة
 له وMيدرك العق�ء، بسبيل وليس ممتنع، وھو الدور وMستمر له، غيره لتزكية يحتاج نفسه فالمزكى من، سيزكى من ثم

 !؟ ًابتداء فعلھا عن الربانى النھى ظل فى التزكية وتستمر ستقع وكيف. وقوع
 
 

 .وقوع ا2ختIف فى التعريف نفسه يطعن فى مسألة القطع: ًتاسعا
 

 !! التفاصيل كل وفى عظيمة وبصورة الصحبة، تعريف فى والعميق الواسع اMخت�ف وقوع إلى السابقة الصفحات فى أشرت
 ! الناس عند اشتھر ما على ًبناءا اQمر سار وإنما ھكذا، فيه ُاختلف لما قطعي اQمر ھذا متحصل كان ولو: قلت

 
 

 !  ومحاو2تھم ھذه ھى من اQحداث فى الدينً:عاشرا
 

 إذن النّص وأين! ؟) عندھم من والعدد (الصحابة من اMXف عشرات أسماء عن بالبحث � كلفكم ھل: الخلف لھؤMء لفنقو
 !؟

ًأوM،وثانيا أحدثتم قد أنكم فاعلموا ذلك أعجزكم إذا  الرواة روايات من السعى ھذا من المتحصل فى ًكثيرا ًاخت�فا ستجدون ً
 :تعالى لقولهً تصديقا

ْولو " َ ْمن َانَك َ ِعند ِ ِغير ِْ ْ ُلوجدوا 6ِ� َ َ َ ِفيه َ ًاخت�فا ِ َ ِ ًكثيرا ْ ِ َ ". 
 



 فيھم بمن الجميع على أمرھم حقيقة خفاء مع الصحابة وسط الموجودون منھم كان المنافقين أن: ھو وخIصة ھذه النقطة
 .أساسھا من أشخاصھم تحديد منطلق من الصحابة عدالة مسألة يھدم وذلك. النبى

 ضروب من ضرب ھو النبى بمدينة كانوا الذين الرجال بأسماء اMعتزاء يجعل المنافقين بأشخاص ًتحديدا العلم عدم إن ثم
 .اMحتماMت

 .اMستدMل به بطل اMحتمال إليه تطرق ما إذا الدليل أن العق�ء لجميع به المسلم ومن
 

 بينما المنافقون ھؤMء دسه مما فيه اQكاذيب لوجود ًنظرا فيه للتشكيك عرضة )دينه بعض أو( دينه ليجعل سبحانه � يكن ولم
 فيقبل اQكاذيب ھذه بعض منه فيخرجون بعضه ويبحثون المتأخرون الجھابذة بعض يأتى حتى صحابة، أنھم تعتقد الناس
 .محال.. اXخر البعض ويرفضه صنيعھم حولھم من بعض

... واQذواق واMجتھاد، واMنتقاء، منه، واMختيار فيه، لdخت�ف عرضة )كله وليس( دينه بعض ليجعل تعالى � يكن ولم
 .الخ
 

 كما عرفته ورسول واحد، كتاب بھم يجمعنى. Qشخاصھم تحديد وب� تفاضل، ب� عنھم � رضى الصحابة أحب فأنا ًوأخيرا
 )للكتاب القطعية بالنصوص( عرفوه

 .الزمان M ا]يمان إخاء بھم ويجمعنى
 من فيه وما الكتاب عن الخلف صرفت التى إبليس بسنة M بكتابه المتمسكين المصلحين من أكون Qن يوفقني أن أسأل و�
 .العالمين رب وأحكام اQولين، وذكر مبين، حق

 الحديث مصطلح عن ك�منا ونستكمل
 

 ً:قصور الجرح والتعديل زمنيا
 

 Qكثر تأخر الرجال فى الك�م أن مع الرواية، بداية منذ للنقاد واضحة كانت الرجال أحوال أن يفترض الراوى بعدالة فالحكم
 !!!سنة 160 من
 رجالكم، لنا سموا: قالوا الفتنة وقعت فلما ا]سناد، عن يسألون يكونوا لم: " قال سيرين ابن عن بصحيحه مسلم روى فقد

 ." حديثھم يؤخذ ف� البدع أھل إلى وُينظر حديثھم، فيؤخذ السنة أھل إلى فُينظر
 

/ 1 ( اQثير Mبن اQصول وجامع ، )209 ( للرامھرمزى الفاصل والمحدث ،)المقدمة ـ 18/ 1 (مسلم صحيح مقدمة: وانظر
 .)62 (الحنبلى رجب Mبن الترمذى علل وشرح ، )131

 
 ) ت ـ 494 / 12 ( الكمال بتھذيب البغدادى وقال

 .اھـ " معين بن ويحيى حنبل بن أحمد تبعه ثم القطان، سعيد بن يحيى عهتب ثم الحجاج، بن شعبة الرجال فى تكلم من أول "
 !ھـ 160 سنة توفى شعبة أن مع: قلت

 )63 الترمذى علل شرح (معين بن يحيى شيبة بن يعقوب سأل فقد. Xخر ناقد من ًنوعيا اختلف الرجال عن التفتيش أن ثم
 !؟ ينتقيھم سيرين ابن كان كما الرجال ينتقى كان التابعين منً أحدا تعرف "

 ." M: برأسه فقال
 
 
 

 :ًقصور الجرح والتعديل مكانيا
 

 ! الوضاعين حصر عن النقاد أعجز بما بالعراق الحديث وضعً مث� استشرى فقد
 وتاريخ ،)5/344 (النب�ء أع�م سير وانظر " ًذراعا العراق من إلينا فيرجع ًشبرا عندنا من الحديث يخرج: " الزھرى قال
 .شقدم

 تسمع وM وحدثھم تستقرئھم، وM أقرئھم: فقال العراق إلى العزيز عبد بن عمر بعثنى: " أشعث بن طلحة بن إسحاق وقال
 .)2139 ـ2/1097 (البر عبد Mبن وفضله العلم بيان جامع وانظر " منھم تتعلم وM وعلمھم منھم،

 منجوية ابن قال: غيره تبعه ثم وحده، ويفتش يبحث فأخذ ذلك، إلى باMنتباه شعبة بدأ بالعراق الحديث وضع استشرى وعندما
 عليه وتبعه به ُيقتدىً علما وصار والمتروكين الضعفاء وجانب المحدثين، أمر عن بالعراق فتش من أول كان": " شعبة "عن
 )12/495: (الكمال تھذيب: وانظر ". العراق أھل بعده
 :ًفنيا والتعديل الجرح قصور: ًثالثا

 
َتبدل أو والخطأ، الوھم كثير أو الحفظ سيئ يكون وقد المجھولين، من يكون أو يكذب أو يدلس قد وىفالرا  الناقد أن كما كتبه، ُ
 :وللبيان البشرية، وسمات العواطف فيه فتتحكم بشريته أسير نفسه



 
 : ـ التدليس والمدلسونًأو2

 
 )6/86 (العرب لسان وانظر العيب، وإخفاء المخادعة ھو: لغة التدليس

 ! الماكر الكذب من نوع يبدو كما وھو السامع، فينخدع بروايته عيب بستر الراوى يقوم أن ھو: ًواصط�حا
 ." التزين من فيه لما لdخ�ص مناٍف التدليس:" الذھبى ابن الحافظ قال

 ."أدلس أن من إلى أحب رضاQ إلى السماء من أخر لئن " و " الكذب أخو التدليس: " الحجاج بن شعبة المحدث ا]مام وقال
 ." التدليس يقبل M � إن: " وزاد اQخيرة شعبة جملة المبارك بن � عبد المحدث ا]مام وقال
 ذكره أو الراوى إسقاط باعتبار اثنين كونھما من الص�ح ابن ذكر ما إM فليس التدليس أصل أراد إن: " البقاعى ا]مام وقال

 ."العطف وتدليس القطع تدليس من يأتى لما ث�ثة من أكثر فھى نواعاQ أراد وإن وصفه، وتغمية
 الحثيث والباعث ،)1/208 (للسخاوى المغيث وفتح ،)عشر الثانى النوع ـ 230 (المحاسن مع الص�ح ابن مقدمة: وانظر

 له الفتح مع واQلفية ،)1/179 (ًأيضا له والتذكرة والتبصرة ،)عشر الثانى النوع ـ 95 (للعراقى وا]يضاح والتقييد ،)50(
 )508 (والكفاية ،)المدلس18 ـ 51 (للذھبى والموقظة ،)79(

 من الرجال كتب كل فى له ُترجم من عدد أن إM خاصة العراق ورواة عامة، الرواة بين مخيفة بصورة التدليس انتشار وبرغم
 ! المائة يتجاوز لم المدلسين
 تدليسه كان من منھا رفعنا فإذا ًتقريبا، ًراويا وث�ثون المائتى نحو إلى يصل عددھم نأ نجد المدلسين عن المؤلفات فى فبالنظر
 الذين وھم(الخامسة الطبقة أصحاب ورفعنا. )ًراويا وعشرون المائة حوالى فيتبقى والثانية اQولى الطبقة أصحاب وھم( محتمل
 !!! طفق ًراويا وسبعون خمسة فسيتبقى )التدليس بخ�ف آخر بأمر ُضعفوا
!! . . ؟ دلس من كل ًفع� استوعب العدد ھذا فھل. بالتحديث بالتصريح إM الحديث أھل عند روايتھم تقبل M الذين ھم وھؤMء
 ! M: بالطبع

 إM يدلس وھو إM ًأحدا بالكوفة أر لم: ھارون بن يزيد قال كثير، الكوفة محدثى فى التدليس: " بالتمھيد البر عبد ابن يقول ●
 ." ًوشريكا اًمسعر
 .)العربى البيان دار: ط ـ 33/ 1: ( البر عبد Mبن التمھيد: وانظر

 !!)1/34: (البر عبد Mبن التمھيد: وانظر ، "عون وابن مرة بن عمرو إM يدلس وھو إM ًأحدا رأيت ما: " شعبة ويقول ●
 للتعامل وتخرج النقود، ُتضرب كما بھا ربُتض اQحاديث أن أى " (الضرب دار: " بـ " العراق " مالك ا]مام سمى ولذا
 !)بھا
 ! سماعھم من الكثير يروون وممن أنفسھم، اQئمة من ًأيضا جاء التدليس ھذا إن ثم ●

 ." والثورى اQعمش: يدلسان كبيراك كان: قال ؟ً كثيرا سمعت وقد تدلس مالك: " لھيثم قال المبارك ابن أن الترمذى فعن
 ! سماه بكنيته ًمعروفا كان وإذا كناه باسمه معروف ضعيف عن روى إذا )اQئمة من حتى( الرواة بعض وكان ●
 ھو فإذا الوحاظى سعيد أبى عن يحدثنا ًدھرا كان اQسامى، ويكنى الكنى يسمى أنه لوM بقية الرجل نعم: " المبارك ابن قال
 ،)تركه على مجتمع وھو( القدوس عبد

 !!)2/643: (اMعتدال يزانوم ،)73: ص: الترمذى علل شرح: وانظر
 

 :المتعاصرين بين حتى التدليس كشف عسر لبيان أمثلة وسنضرب
 :علّى فسأله المدينى بن علّى ّحدث اQشقر حسين أن ذلك فمن
 .نوف عن � عبد أبى عن شعيب حدثنيه: فقال ؟ سمعته ممن "
 .القصار حماد عن: قال ؟ عمن: قلت لجصاص،ا � عبد أبو: قال ؟ بھذا حدثك من: فقلتً شعيبا فلقيت: علّى قال
 نوف، عن السبخى فرقد عن بلغنى: قال ؟ بھذا حدثك من: فقلتً حمادا فلقيت: علّى قال
 !!! ث�ثة عن دلس قد ھو فإذا

 منقطع، بعد والحديث
 مجھول، الجصاص � عبد وأبو

 ھو، من يدرى M القصار وحماد
 ،" رآه وM ًنوفا يدرك لم وفرقد فرقد عن وبلغه

 . )99: (للع�ئى التحصيل جامع: وانظر
 

 ! السماع عن يسألھم من تضليل إلى البعض ذھاب عنً فض�
 ؟، عمر ابن من ھذا سمعت ھل: له فقل )سماعه عن( أسلم بن زيد سل: " لرجل عيينة بن سفيان قال فقد

 !؟ عمر ابن من أسمعته ُأسامة أبا يا: له فقال
 !! " يتهرأ فقد أنا أما: زيد قال
 :ًقائ� البر عبد ابن علق فقد ولذا ؛ مباشرة إجابة يجيب M كى )يسمع الذٮلم( الراوى من تضليل فھذا
 منه سمعه ولو عمر، ابن من الحديث ھذا يسمع لم أنه على أعلم و� دليل وفيه عنه، سئل عما حيرة جواب ھذا زيد جواب "

 ." السماع صحة علىً دلي� لرؤيةا وليست رآه، بأنه يجب ولم سمعه بأنه Qجاب



 :قال شعبة أن بسنده عدى ابن رواه ما ذلك ومن
 ." ..يسمعھا لم ث�ثة أصبت أحاديث خمس عندهً محدثا أتيت لو "

  .)79 / 1: ( للكامل عدى ابن مقدمة: وانظر
 

 :ـ الكذبًثانيا 
 

 :شعبة بالحديث ؤمنينالم أمير فيقول. المكذوبة الروايات وبالتالى يتزايدون، الكذابون ظّل
 ." كذب أرباعه ث�ثة أن على وقفت ،)له( كتفتيشى الحديث فتشً أحدا أعلم ما "

 )1/50: (والتمھيد ،)80 ت ـ 7/226: (النب�ء أع�م سير: وانظر
 !! % 75 حوالى تقديره على الروايات فى المكذوب أن يعنى وھو
 !؟ الكذب من ثالهأم بث�ثة مختلط وھو للناس يأتى الذى ھذا دين فأى

 !الصحابة أيام من )الحديث أھل يصدق كما( واقع نجده الكذب ھذا وبتعقب
 :عفان بن عثمان فيقول ●
ًناسا ِإن6 " َيتحدثون َ َ َُ 6 ْعن َ ِرُسول َ َأحاديث 6ِ� َ ِ َ َ M َِأدري ْ َماھي؟ َ َِ! ". 

 )229/8 ح ـ 3/132(: النووى بشرح مسلم صحيح: وانظر
 :سفيان أبى بن معاوية ويقول ●
ا " ُبعد َأم6 ْ 6فإنُه َ ِ ِبلغني َ َ َ ًرجاM َأن6 َ َ ْمنكم ِ ُ ْ َُيحدثون ِ َُ َأحاديث : ِ َ ْليست َ َ ْ ِكتاب ِفي َ َِ �ِ6 Mَو َتؤثُر َ ْعن ُ ِرُسول َ َوأولئك �6، َ َِ َ ُْجھ6الكم ُ ُ ُ ". 
 :خديج بن رافع ويقول ●
 ." ..قلته ما: قال وكذا، كذا عنك ُيحدثون الناس إن � رسول يا: فقال رجل فجاء � رسول عند كنا "

 )107: (الخواص وتحذير ،)55 ح ـ 58: (المرفوعة اQسرار: وانظر
 :فقال ،)البخارى( القنوت عن مالك بنً أنسا عاصم ويسأل ●
 ! الركوع بعد قلت أنك يزعمً ف�نا إن: )عاصم أى( فقلت ". الركوع قبل "

 ! " كذب: " فقال
 )314 / 6: (حجر ابن وفتح ،)3170 ح: (البخارى صحيح :وانظر

 :ًقائ� البر عبد ابن فعقب جعفر، بن � عبد على البعض وكذب ●
 ضده، عرف بل يعرفه ولم جعفر ابن أنكره بما جعفر بن � عبد عن حدثوه أنھم جماعة عن يحكى لبيد بن محمود فھذا .."
 !! " ؟ بعدھم بمن ظنك فما الصحابة، فيه زمن فى وھذا

 )1552 ـ 2/240: (للخطيب والجامع ،)54 / 1: (التمھيد: وانظر
 :بسنده صحيحه فى البخارى ويقول ●

 أصدق من كان إن: فقال اQحبار كعب وذكر بالمدينة قريش من رھطا يحدث معاوية سمع الرحمن عبد بن حميد أخبرني .."
 ." الكذب عليه لنبلو ذلك مع اكن وإن الكتاب أھل عن يحدثون الذين المحدثين ھؤMء

 
 :ـ الجھالةًثالثا 

 
. يوثقه ولم واحد ٍراو إM عنه ٍيرو لم من وھو: العين مجھول: قسمين إلى الرواة فى الجھالة والروايات الحكايات فنيو يقسم

 العامة أو الظاھرة معرفته على يدل ما حاله من بّين ولكن فقط، واحد أو ًفصاعدا، اثنان عنه روى من وھو: الحال ومجھول
 .بالكلية الجھالة عنه زالت فقد وعدالته حاله خالصة منه علم فإن. فقط به

 .المجھولين الرواة أحد فيه كان لو ضعيف الحديث أن الحديث أھل يعتبر
 .Xخر مكان ومن Xخر، زمان من معاييرھا اختلفت الجھالة ھذه ولكن
 وھو الرجل عن اQئمة أحد يروى فقد. عنه اQئمة أحد برواية الراوى عن تفعتر الجھالة إن): حنبل بن كأحمد (البعض فقال
 .بثقة ليس
 ،"كذبه من صدقه أعرف أنا: فقال عنه، تروى فإنك: له فقيل الكلبى، اتقوا: " قال الثورى سفيان أن وغيره رجب ابن روى

 )79 ـ 77 ص: (الترمذى علل شرح وانظر
 ھذه مثل إيراد بعد رجب ابن عقب ولذا عنھم، الرواية ترك أمرھم له تبين فلما اعة،جم عن المبارك ابن ّحدث فقد وكذلك

 وشعبة الثورى كسفيان الضعفاء عن رووا الثقات من ًكثيرا فإن توثيقه على تدل M الرجل عن الثقة رواية إن: " الروايات
 )78 ـ العلل شرح " (وغيرھما

 يروى وكان ذلك، بعد تشدد ثم واحد، غير عن الرواية فى يتساھل الرحمن عبد كان: " يقول نفسه أحمد أن والعجيب: قلت
 ،" تركه ثم )الكذابين أحد وھو الجعفى( جابر عن

 ،" صالح بن عامر عن يروى أحمد، ُجّن: " نفسه أحمد عن معين بن يحيى ويقول
 من يجعل مما صفحات، بعد بعضھا تىسيأ والتى بمسنده، مروياته ھى والكذابين الضعفاء عن روايته على اQوضح والدليل

 .بالھواء كا]مساك السابق قوله
 )80 ـ 79: (الترمذى علل وشرح ،)47 / 14 (الكمال وتھذيب ،)2/360 (للذھبى اMعتدال ميزان وانظر



 .الراوى عن رجلين برواية تذھب الجھالة ):كالذھلى(البعض قال و
 

 بن كعلى( اXخر البعض وذھب. الفن فى وإمامتھما الرجل عن يرويا من عين إلى يرجع الجھالة زوال: اXخر البعض وقال
) إسماعيل كالقاضى( اXخر البعض وذھب. وانظر ث�ثة، العدد جعل إلى اXخر البعض وذھب ًتماما، العدد إلغاء إلى )المديني
  )!1/128: (والتعديل والجرح ،)80 ـ 77 ص (الترمذى علل شرح وانظر آخر، لتفصيل

 
 ! والعكس الضعف، إلى الصحة من يتبدل ) !!عندھم الدين أى( الحديث الجھالة تعريف في اMخت�ف ھذا دىأ وقد
 

 : ـ اQقليميةًرابعا
 

 وبرغم والتجريح، التضعيف أو بالتوثيق سواء الناقد حكم إفساد إلى وتؤدى العاقل، غير التعصب أوجه أحد ھى ا]قليمية
 )2/460 ـ 1983 (للخطيب الجامع: وانظر ، "ًأحدا بلدنا بأھل نعدل M: " قال الجراح بن وكيع أن إM ذلك وضوح

: وانظر ، "المدينة أھل بحديث فعليه القلوب إليه تسكن الذى المعروف والحديث ا]سناد أراد من: " عيينة بن سفيان وقال
 )1/79: (البر عبد Mبن التمھيد

 
 ر ـ 2/1098: (وفضله العلم بيان جامع: وانظر ". مكة أھل من س�ما] لُعرى أنقض ًقوما رأيت ما: " الزھرى وقال

2141( 
 ) 81/ 1: ( التمھيد: وانظر. يده فنفض الشام أھل حديث عن مھدى بن الرحمن عبد وسئل

 
 وھدى ،10/158،5/46،(1/182: (التھذيب تھذيب: وانظر. للنصب وميله لتشيعھم الكوفة أھل على الجوزجانى ّوحط

 )2/310: (دمشق تاريخ وتھذيب ،78 ـ (1/76: (اMعتدال وميزان ،)2/116: (السارى
 !؟ ًأقليميا َوُيرد ُيقبل دين إلى الدين حولت التى اQھواء من ذلك غير إلى
 

 : ـ العواطفًخامسا
 

 مصطلح أن يؤكد مما وھو الروايات، على وبالتالى الرواة على النقاد حكم فى تدخلت ولكنھا بالعلم، لھا دخل M العواطف
 :ذلك ومن بالعلم، له دخل M الحديث

 :ًقائ� ووثقه السختيانى أيوب مالك ا]مام أحب
: البر عبد Mبن التمھيد: وانظر ، "عنه كتبت للنبى وإج�له مارأيت منه رأيت فلما أرحمه، حتى بكى النبى ُذكر إذا "

)1/340( 
 

 ابن طعن أن بعد وذلك دجال أنه إياه ًمتھما عنه الرواية ورفض سحاقإ بن محمد الحديث مؤمني أمير نفسه وكره اQمام مالك
 .وعلمه مالك نسب فى إسحاق
  الحديث فى ثبت: " إسحاق بن محمد عن يقول معين بن يحيى وكان

". 
 ." جمعه فى يوازنه وM علمه فى إسحاق ابن يقارب بالمدينة أحد يكن لم: " عنه حاتم أبو وقال
 والبخارى المبارك بن � وعبد يحيى بن ويحيى المدينى بن وعلى سفيان، ووثقه الحديث، فى المؤمنين أمير: إنه شعبة وقال

 .والذھبى القيم وابن والمنذرى ھارون بن ويزيد
 ،: للصنعانى اMجتھاد تيسير إلى النقاد وإرشاد ،)1/173: (الحفاظ وتذكرة ،5275 ت ـ2/159: للذھبى المغنى: وانظر

 )383/ 7: (حبان Mبن والثقات
  

 ! عليه أغلظ وQنه ًأيضا، نسبه فى سعد لطعن إبراھيم بن سعد: ا]مام عن الرواية مالك ورفض
 له وروى له، وغيرھم سعد وابن حنبل وابن معين وابن والنسائى الرازى حاتم وأبو العجلى توثيق المزى الحافظ وذكر

 2199 ت ـ 10/243: 6للمزى الكمال تھذيب: وانظر.الجماعة
 عن ًنق� حجر ابن ذكره فتركه، عليه فأغلظ مالك وعظ إنه فقيل شخصى، لخ�ف الھجرة دار إمام مالك ا]مام تركه

 ! " مالك نسب فى تكلم Qنه: " معين ابن وقال). 3/463 (حجر Mبن التھذيب تھذيب: الساجى،وانظر
 

 وذكر ، "مأمون وM بثقة ليس: " النسائى عنه وقال يثه،تحد اQخير لرفض صالح بن أحمد ا]مام عن الرواية رفض والنسائى
 معين، بن يحيى عن حكاه ما إلى تضعيفه فى النسائى استند: "حجر ابن قال ". يتفلسف كذاب: " عنه قال معين ابن يحيى أن

 اQخير أن ھو دأحم على النسائى تحامل سبب أن حجر ابن ذكر ثم". صالح بن أحمد فى رأيه سؤ اعتقاده على حمله وھم وھو
 ! بعدھا من عليه النسائى فشنع أحمد؛ Mيرضاھم الحديث أھل من لقوم لصحبته النسائى يحدث أن رفض
 .المجال لضيق عنھا أحجمنا اQئمة كبار لحكم العاطفة ]فساد عدة أمثلة وھناك



 
 : ـ التقليدًسادسا

 
ّقدر أن بعد تراجعوا بعضھم إن ثم الرجال، نم حاله جھلوا من أحوال فى زم�ئھم الرواة نقاد من العديد قلد  بعض معرفة لھم ُ
 بالتمام اسمه معرفة دون عنده ثقة ھو بينما عبادة بن روح ّذم فى غيره يقلد كان سعيد بن يحيى النقاد فشيخ: فيھم تكلموا من

 ! فتأمل... اثنين الواحد الشخص عنده فصار
 أنه عرف حتى الكذب من ھي ذئب أبى ابن لمسائل روح رواية أن ًيداتقل يظن مھدى بن الرحمن عبد النقاد رأس وھاھو
 ً.فع� سمعھا
 !!1930 ت ـ 9/242: الكمال تھذيب: وانظر

 
 : ـ المذھبية الفقھية وا2جتھاداتًسابعا

 
 فيه ما مردودةال الروايات فى يكن لم إذا خاصة الرواية ّرد أو بقبول له ع�قة M الفقھية المذاھب فى اMخت�ف أن فالمفترض

 .يحدث لم ھذا ولكن الفقھى للمذھب دعوة
  

 بالمتعة، ]فتاءه عطاء عن الرواية حنيفة أبو فترك
 المتعة، يرى كان Qنه جريج ابن عن الرواية جرير َوترك
 بيته، من خارجةً ألحانا لسماعه عمرو بن المنھال شعبة َوترك
 الك�م، كثير كان Qنه زاذان عتيبة ابن َوترك

 ًقائما، لبوله حرب بن سماك عن الرواية الحميد عبد بن جرير ركَوت
 إM نفسى استصغرت ما: "يقول البخارى أن مع المحنة فى أجابوا من وكل المدينى بن علّى عن الرواية حنبل بن أحمد َوترك

َوترك ،"المدينى بن على عند ِ  ."روكينوالمت الضعفاء "كتابه فى الذھبى وذكره الصحيح، صاحب البخارى ُ
  

 يحيى بن محمد إليھما كتب عندما حديثه تركا ثم زرعة، وأبو حاتم، أبو) البخارى (منه سمع: " حاتم أبى ابن يقول
). 3/2 (حاتم أبى Mبن والتعديل الجرح وانظر ". مخلوق بالقرآن لفظه أن نيسابور فى عندھم أظھر أنه الذھلى النيسابورى

  الكثير ھؤMء وغير
 ! 

 والمنازعات والعقائد السياسة بسبب ذلك جاء فإنما فيه، تكلم من إلى يلتفت M" ): الكمال تھذيب محقق( بشار رالدكتو وقال
 )21/35: (ّالمزى تھذيب: وانظر ، "العافية � نسأل فيھما،

 
 :المذھبى للتوافق وُوثقوا اQشخاص من العديد ُقبل فقد ذلك عكس وعلى
 وانظر ، "بيننا فمزج الشافعى جاء حتى ويلعنوننا الرأى أھل نلعن زلنا ما: " الرأى أھل فى حكمه تغير عن حنبل ابن يقول

 )3/181 (،)1/91 (لعياض المدارك ترتيب
 
 

 :الشخصى ول�جتھاد
 ! " فكذبوه بث�ثة حدثكم فمن حديثين إM بذيمة بن علّى من سمعت ما: " وفيه شعبة عن روى ما ذلك ومن

 )1/79 (عدى Mبن الكامل مقدمة وانظر
 ...!! الحديثين متن يحدد ولم سمعه بما إM ھنا يعترف M فھو
 ! بالعدد والعبرة حديثين أى قبول يمكن أنه أى
  
  

 : ـ التIعب بالجرح والتعديلًثامنا
 

 .ذلك غير كان الحادث ولكن الشخصى، المزاج M والتجرد، اQمانة يقتضى والتعديل الجرح فى الك�م
 :لشعبة قال الثورى سفيان أن ىالشافع روى فقد
 ." ..فيك Qتكلمن )الرافضى( الجعفى جابر فى تكلمت لئن "

 .عنه Qذبن الجعفى جابر فى تكلمت لئن:يقول أن شعبة بخ�ف يرىً سفيانا أن لو المفترض وكان
 وجراءته كذبه خبروا أن عدب الرواية أئمة من العديد وتركه ماجه، وابن والترمذى داود أبو له روى الجعفى يزيد بن وجابر

 .� دين على
 879 ت ـ 4/467: ّللمزى الكمال تھذيب: وانظر

 



 
 ." فيه يتكلمان فذھبا ُيعطھما، فلمً كتابا وسأMه فأقصاھما،) بكير بن يونس (أتياه شيبة أبى ابنى رأيت: " وقال يحيى بن معين

 7171ت ـ 32/496 ّللمزى الكمال تھذيب: وانظر
 

 ! والتعديل بالجرح ومسلم البخارى شيخ عثمان ت�عب قليل بعد وسيأتى
 

 والعدالة، التعديل، بحقيقة علم على القارئ يجعل متغيرات من معاييرھا فى ومايتدخل بالعدالة يتعلق مما ھنا ماسقناه كل فلعل
 الحديث على التعرف كيفية عن منھم واحد تكلم كلما به والطرقعة ونفخه، مضغه على الحديث أھل دأب الذى والتوثيق
 !!! الصحيح

 
 لم إن: " القطان وقول ". يسير نفر عن إM أحدثكم لم الثقات عن إM أحدثكم لم لو: " شعبة قول وراء السبب ھو أنه وربما

 ". قليل عن إM رويت ما عنه أروى من جربت لو: " ًأيضا وقوله ". ذلك نحو أو خمسة عن رويت ما أرضى عمن إM أرو
 7999ص الترمذى علل شرح: وانظر

 
 :وننتقل اXن للكIم على الجزء الثانى من تعريف الحديث الصحيح وھو

 
 الضابطين بالعدول سنده اتصل ما  الضبط -2
 

 :وھما ضبطين، إلى الروايات فنيي عند وينقسم الحفظ، ھو الضبط
 )الكتاب حفظ أى (الكتاب وضبط). العقل حفظ أى( الصدر ضبط

 .والتغير الخلط أو الذھول، أو الوھم، أو للنسيان، وإما الخطأ، إلى ـ درجته تكن مھما ـ حفظه يتعرض وا]نسان
 :تعالى قال
" ا  َفلم6 َبلغا َ َ َمجمع َ َ َبينھما َْ َِ ِ َنسيا ْ ِ َُحوتُھما َ َفاتخذ َ َ َسبيلُه 6َ ِ ِالبحر ِفي َ ْ َ ًسربا ْ َ َيوم ." َ ْ َترونھا َ ََ َتذھُل َْ ْ َُمرضعٍة ُكل[ َ ِ ا ْ ْأرضعت َعم6 َ َ ْ َ ". 
نا" َرب6 َ Mَ َتؤاخذنا ْ ِ َ ْإن ُ َنسينا ِ ْأو َِ َأخطأنا َ ْ َ ْ َ ". 

 :سبحانه له قال حتى يردده فكان التنزيل نسيان من يخشى � رسول كان وقد
" Mَ ْتحرك : َ ِبه ُ َلسانك ِ ََ َلتعجل ِ َ ْ َ ِبه ِ َعلينا ِإن6 ● ِ ْ َ َجمعُه َ َوقرآنُه َْ ْ ُ َ ". 
 .الكتب بقية عن ًدونا له خاصية وھى سبحانه، به سُيحفظ الذى بالكتاب كان فالحفظ إذا
6وإنُه " ِ ٌلكتاب َ َ ِ ٌعزيز َ ِ َ ● Mَ ِيأتيه ِ ْ ِالباطُل َ َ ِبين ِمن ْ ْ ِيديه َ ْ َ َ Mَو ْمن َ ِخلفه ِ ِ ْ ٌتنزيل َ ِ ْمن َ ٍحكيم : ِ ِحميٍد َ َ ". 
Mفقالوا آخر، رأى لھم كان الحديث أھل أن إ: 

 .بالكتاب المحفوظ يوازى بصحته عمقطو حفظ على الحصول يمكن
 .الخ... ومسلم البخارى دفتى بين ما كل صحة على أجمعت قد اQمة إن: وقالوا

 :" الضباط ضبط " لـ نتعرف ھيا صحيح، قالوه ما فھل
 

 :ضبط الصدر
 

 : معين بن يحيى قال دينھم؛ فى اQخطاء بوجود المحدثون اعترف
 ،" كذاب وفھ الحديث فى ُأخطئ M إنى: قال من "

 ) 115: ص ( الترمذى علل وشرح ، )38 / 2 ( الرواى Qخ�ق الجامع: وانظر
 ." أحد الغلط من يفلت يكاد ليس: " الثورى سفيان وقال

 ) 2221/104 ح (مسلم وانظر للصحابة، ھذا وقوع زعموا وقد ،)93 ص(: الترمذى علل شرح: وانظر
 )6 ح: 6 ـ علّى مسند: (اXثار ھذيبوت) 253/ 10 (البارى وفتح) 5771 ح( والبخارى

 
 .اھـ.. " واحد بحديث حدثناكم ما سمعناه كما بالحديث نحدثكم أن أردنا لو: " ًأيضا وقال

 ؟ عشرة فى يغلط عمن أكتب: مھدى بن الرحمن عبد الدمشقى سليمان وسأل). 2/23: (والجامع ،)209: (الكفاية: وانظر
 علل شرح: وانظر ! " نعم: قال ؟ فخمسين: قيل ! نعم: قال ؟ فث�ثين: قيل ! نعم: لقا ؟ عشرين فى يغلط: قال ! نعم: قال

 )232 (للخطيب والكفاية ،)94 ص (الترمذى
 

 ثم ما، برواية الراوى تصريح طريق عن م�حظته تم وقسم ،)اQوفر وھو( ُي�حظ لم قسم قسمين، على النسيان وقع كما
 البعض فقبلھا. لھا نسيانه بعد روايته قبول فى الخ�ف وقع فقد ثم ومن يتذكرونھا، من ھافي راجعه لو حتى ذلك بعد لھا نسيانه

 :حديث منھا المشھور ومن. الروايات ھذه مثل ردوا فقد وبالتالى كاQحناف، اXخر البعض ورفضھا
 ." باطل فنكاحھا وليھا إذن بغير المرأة نكحت إذا "

 .الخ. . . ليمينوا بالشاھد القضاء فى ھريرة أبى وحديث



 
 مما مخرجھا، كان مھما )ًدينا المذاھب علماء من العوام يعتبرھا التى( المروية الرواية فى الخطأ وقوع ھى النھائية والمحصلة

 .)عندھم الدين متون أى( اQحاديث متون فى التناقضات حدوث إلى يؤدى
 

 وM Mبسھولة اكتشافه Mيمكن ما ومنھا بصعوبة، كتشافها مايمكن ومنھا بسھولة، اكتشافه مايمكن منھا التناقضات وھذه
 !! بصعوبة

 
 الكتب حفظ ضبط الكتاب

 
َُعبث التى اQئمة كتب ومن علمھم، دون أصحابھا وت�ميذ ومعارف ذوى من بالكتب للت�عب يتعرض الذى  :بھا ِ
ُُمسند( صھيب بن عاصم بن علّى ُكتب ●  النبى ك�م أنه على الكذابين ك�م فروى اقونالّور بھا عبث )المحدثين وشيخ العراق ِ

 .)7/344 (التھذيب وتھذيب ،)9/250 (النب�ء أع�م سير وانظر
 يرجع، فلم سفيان وروجع سفيان فيه يثق كان وّراق بھا عبث الكوفة محدث الحافظ بن الحافظ وكيع بن سفيان ُوكتب ●

 )2/152 (النب�ء أع�م روسي ،)1/114 (والميزان ،)4/124 (التھذيب تھذيب: وانظر
 سير: وانظر كتبه، بحرق سيف بن عمار فأوصى قوم، عن كتبھا أشياء على الثورى سفيان ندم الثورى، سفيان ُوكتب ●

 261 ،24/ 7: (النب�ء أع�م
 فى ھوً اباب: قال موضوع، ھو مقاتل أبا يا قلت: " قال ظبيان أبى عن بسنده عدى ابن روى السمرقندى، مقاتل أبو ُوكتب ●

 ." كتابك فى وضعوه نعم: قلت: قال ؟ موضوع وتقول كتابى
 .(2/393 (الميزان ولسان ،)90 (الترمذى علل وشرح  ـ (2/393 (الكامل: وانظر مريم، أبى ابن ُوكتب ●
 ويضع مريم أبى وابن الليث كاتب صالح أبى غلمان يصحب المصرى نجيح بن خالد وكان صالح، بن � عبد ُوكتب ●

 أبى ابن كتب فى ويضعھا اQحاديث يفتعل كذاب ھو: ويقول ذلك، يقول أبى سمعت: "حاتم أبى ابن قال. كتبھما فى لرواياتا
 ." صالح وأبى مريم

 الخ " !.. فغسلتھا كتبه أغسل أن مات إذا أبى أوصى: " سعد ابنه قال شعبة ُوكتب ●
 :التشكيل وأخطاء ا]م�ئية اQخطاء

 
 ذلك ومن النادر، القليل فى إM اللھم لحدوثه ينتبه أن كان من ًكائنا مخلوق أى يستطيع M ما اQخطاء من يھاف يقع الكتب إن ثم

 :الھمز عدم أو ًتماما، المعنى فيتغير كلمة إلى أو من نقطة زيادة أو سقوطً مث�
 :قال البستى الخطابى سليمان أبو رواه ما ذلك ومن

 :الضحايا فى وسلم عليه � صلى قوله ـ فيه الھمز يتركون الرواة وعوام ـ شكالا] لدفع ُيھمز أن سبيله ومما "
 ! " وائتجروا وادخروا "
 ." ّواتجروا: " يقولون والمحدثون فيه، لeجر طلبا تصدقوا أى

 ." جائز غير فاسد اQضاحى لحوم وبيع التجارة، إلى الصدقة عن المعنى فينقلب
 )ا]شكال لدفع ُيھمز أن سبيله مما ـ 71 (طابىللخ المحدثين خطأ إص�ح وانظر

 ليقولوا الخلف يأتى ثم موتھم، قبل بذلك ويوصون يحرقوھا أن أصحابھا ويتمنى العابثون، بھا يعبث التى ھذه كتب فأى: قلت
 قراءة من فضلأ ومذاكرتھا إليه، ھى تحتاج وM الكتاب إليھا ويحتاج �، كتاب على يقضى ما فيھا الكتب ھذه مثل إن: لنا

 ." الرواية: " الجديد اMختراع تفخيم ظل فى عليھم القرآن ھان أن بعد إM القوم من ُيقل لم ھذا إن !الخ؟.. القرآن
 

 :ُأسباب أخرى متنوعة
 

 الظنون، من ًظنا تكون أن Mتعدوا )مخرجھا كان مھما( الرواية كون تعمق التى اQخرى النقاط من العديد ھناك فإن ًوأخيرا
 :منھا ننتقي )عليھا اختلفوا لما ًعلما يتداولونه ما كان ولو( اخت�ف أيما الحديث أھل عليھا اختلف والتى

  
 :سن تحمل الرواية

 
 ! اXخرون ورفضھا سنوات الخمس ابن رواية البعض فقبل الخلف واختلف
 المغيث وفتح ،)61 (للذھبى الموقظة: انظرو. اQيام آMف بعد يحكونھا ثم !! سنوات الخمس أطفال بعضه يحمل لدين ولنتأمل
 ،)63 (لعياض وا]لماع ،)314 (الص�ح ابن ومقدمة ،)233 (الراوى وتدريب ،)120 (للنووى وا]رشاد ،)18 (للعراقى
 ،)1/144 (بغداد وتاريخ ،)79 (الروى والمنھل ،)1/126 (البارى وفتح ،)17 العلم ك (والبخارى ،)63 (للخطيب والكفاية
 ابن مختصر على ا]يجى وشرح ،)2/564 (للرازى والمحصول ،)1/216 (والبرھان ،)1/290 (السبكى شيوخ ومعجم

 )2/171 (الجمع على العطار وحاشية ،)2/61 (الحاجب
 
 



 ما يصيب الراوى من نعاس أثناء السماع
 

 ،)140 (والكفاية ،)66 (الروى المنھل: وانظر ! فالمعانى اQلفاظ، عليه فتختلط السامع ضبط ُيمّيع فالنعاس الخلف، واختلف
 والتبصرة ،)155 (للعراقى والتقييد ،)117 (للخليل وا]رشاد ،)120 (للحاكم الحديث وعلوم ،)224 (الراوى وتدريب

 )10/397 (الشافعية وطبقات ،)1/328 (المغيث وفتح ،)306 (الص�ح ابن ومقدمة ،)1/78 (والمجروحين ،)1/343(
 

 عكتابة أثناء السماانشغال الراوى بال
 

: وانظر. ًمؤثرا يكون لكى النوم تعمق مدى فى اختلفوا ثم. والكتاب الصدر ضبط وبالتالى والفھم الكتابة دقة على يؤثر فالنوم
 وا]رشاد ،)327 (الص�ح ابن ومقدمة ،)135 (الراوى وتدريب ،)83 (جماعة Mبن الروى والمنھل ،)69 (للخطيب الكفاية

)126( 
 

  العارض وسرعتهھينمة 
 

 لبعد ًنظرا اMلتباس حدوث إلى يؤدى مما ذلك غير إلى النطق، فى عيب أو لكنة ذو العرض سريع يكون قد فالعارض
 وا]لماع ،)328 (الص�ح ابن مقدمة: وانظر. مسموع غير الك�م يصير حتى الصوت انخفاض: ھي والھينمة! السامعين

 )68 (والكفاية ،)92(
 

 ة فى المجلس الواحدتفاقم عدد الروا
 

 كان فقد !! الموجودين عند الضبط استحالة إلى أدى مما الواحد المجلس فى ألف وعشرين بالمئة تعد صارت الرواة فجماھير
 وعشرين مئة حوالى مجلسه فى يجتمع الواسطى عاصم وكان ألفا سبعين حوالى مجلسه فى يجتمع ً)مث�( ھارون بن يزيد
 )2/59 (والجامع ،)14/346 (،)12/247 (بغداد تاريخ وانظر ألف،
 ھذا Mيستوعبان قد والمغطى المكشوف القاھرة استادى إن ؟ ًألفا وعشرين لمئة ويتسع القوم ذكره الذى ھذا مجلس أى: قلت

 حدثنا: ً)مث� (قال ثم) فقط( المكشوف القاھرة إستاد وسط فى )التكبير أجھزة اختراع قبل بالطبع( متكلم وقف لو فھل!... العدد
 الموجودين ألف المئة من واحد فكم الخ،... وكذا وكذا كذا أن ترتان بن ع�ن بن ف�ن حدثنا: قال ترتان، بن ع�ن بن ف�ن

 !!؟ سماعه سيضبط
 99.5 بنسبة أى (بواسطة إM ُيقال ما يسمع لن الموجودين من ًألفا عشر وتسعة مائة من أكثر أن تجنى ب� القول فُيمكن إذن
 ! منه يسمع لم وھو ف�ن وحدثنا ف�ن قال: ليقول فسيخرج ذلك وبرغم ،%)

 
 وبعض الرواة حتى بالصحيحين من كفيفى البصر

 
 كاMخت�ط البصر ذھاب أن )حجر كابن(البعض اعتبر ولذا الكتاب، وحفظ ضبط فى بغيره يستعين لكنه ثقة كان وإن والكفيف

 )102 (النظر ونزھة ،)97 (الراوى وتدريب ،)معارف ـ 392( الص�ح ناب مقدمة: وانظر !! اXخر البعض قبله بينما
 

 لتفرق وإثبات. إدانة دليل نحن ونعتبرھا علم، دليل يعتبرونھا )القوم ومراجع كتب بھا تغص التى(الخ�فية النقاط ھذه ومثل
 ! با� المحفوظ القطعى على لتغليبه به اMعتزاء وفساد تراثھم، ولظنية القوم،
 قد كانت التوقيت ذاك في الرواية أن على ھنا أنبه أن فأحب الصحيحين رواة من ونموذج عينة استعراض إلى ننتقل أن وقبل

َُيضرُب مما صارت حتى المھنة، أو الحرفة ھذه تفخيم وتم ھواية، M حرفة إلى تحولت  تفخيم على يدل ومما. ا]بل أكباد له ْ
 ُيخفى كان منھم الواحد أن إلى ًأحيانأ اQمر وصل أن بينھم افتخار محل كانت ونھاوك اQولى انتشارھا أيام الرواية مھنة

 :أوMده عن الرواية
  

ًكتبا ملئ بيت عنده ثقة شيخ على أقع أن أشتھى: " قال يحيى بن معين : للخطيب الجامع: وانظر ، "وحدى عنه أكتب ُ
 1468 ـ2/199
  

: للخطيب الجامع: وانظر " فأعطيته قط أحد معى سمع وM قط، ًحديثا ًإنسانا أفيد أن نفسى طابت ما: " وقال حجاج
  1470ـ2/200
  

: اليمان أبو قال. اQحاديث ھذه ابنى ُتسمع M حاجة، إليك لى إن: "عنده كانت أحاديث عن اليمان Qبى ويقول أحمد بن شبويه
 1471ـ2/200: للخطيب الجامع وانظر " ابنه يحسدً أبا رأيت ھل ! عجبى يا
 !! القوم بين به يتفاخر خبر يفوته لئ� م�بسه فى يتبول كان من منھم أن ذكروا القوم إن بل
  



 فرغ حتى الطيلسان وُيدرج ،)طويل رجالى رداء وھو( طيلسانه فى يبول المجلس فىً شيخا رأيت: " وقال جعفر بن درستويه
 1465 ـ 2/197: السامع وآداب راوىال Qخ�ق الجامع: وانظر ، "للبول قام إن مكانه يؤخذ أن مخافة
 فى وقع ما مثل فيه وقع كان وإM البشر من Qحد كتابه حفظ سبحانه الرب يكل لم ھنا بعضھا طالعنا التى اQسباب ھذه ولمثل
 الصحيحين رواة مناقشة إلى اXن ولننتقل. آنفا بعضه ذكرنا مما الحديث أھل كتب أصح

 
 ذكر ولعل ، "القنطرة قفزوا ممن " الحكاية أھل له يروج كما ليسوا فھم. الصحيحين واةر على ًأيضا ينطبق ھنا ذكرناه ما

 :ھنا إليه نذھب ما لتأكيد المفيد من يكون رواتھما بعض حال
 

  عثمان بن أبى شيبة
 ابن الوق. ثقة كوفى: العجلى وقال. مأمون ثقة: معين بن يحيى عنه قال. الكثير وكتب والتفسير، المسند،: عثمان صنف
  " عنا ھو ُيسأل إنما ؟ عنه ُيسأل ومثله � سبحان: فقال عنه نمير ابن وسئل ". أوھام له شھير، حافظ ثقة: حجر
 :الحقيقة فى المذكور أن برغم

 
 ـ مستھتر يتستر على الكذابين1

 ھذه ولكن " ! للقرآن قارئ الخلق، حسن رجل: " فقال ،ُ)كذابا وكان( الرفاعى رفاعة بن يزيد بن محمد عن عثمان ُسئل فقد
 ا]جابة بھذه اقتناعه لعدم أخرى مرة السؤال اQنصارى الحسين عليه أعاد فقد ولذلك والتعديل، الجرح بمعيار تشفى M ا]جابة

 حديث َيسرق إنه ھؤMء، تخبر M: فقال الرفاعى ھشام أبى عن وحدى أنا عثمان سألت ثم: " الحسين يقول! انفراد على ولكن
 !! فيرويه رهغي
 

 ." !؟ حدثنا: يقول وھوً تدليسا يكون كيف: فقال!.. ؟ الكذب وجه على أو التدليس وجه أعلى: قلت
 
 !"ـ قليل العقل 2
 

6حدث قد الصحيحين، صاحبا له روى الذى العثمان فھذا  النبى كان : "قال جابر عن بسنده ًحديثا حنبل بن أحمد بن � عبد َ
َملكين فسمع: قال مشاھدھم، )يادھمأع( المشركين مع يشھد َ  �، رسول خلف نقوم حتى اذھب: لصاحبه يقول وأحدھما خلفه َ
 مشاھدھم المشركين مع يشھد ذلك بعد) النبى أى (يقدم فلم: " قال! ؟ " قبل اQصنام باست�م عھده وإنما خلفه، نقوم كيف: فقال
" ! 
ّعلق وقد  ھذا أن ذلك معنى أن إذ ؛كبرى طامة وھذه " ! موضوعة كأنھا أو موضوعة اQحاديث ھذه: " ًقائ� حنبل بن أحمد َ

 جملته بعد( حنبل بن أحمد المحدث قال وقد ! . . ًأيضا ًصحيحا كونه يحتمل وھذا اMحتمال، على ًموضوعا يكون قد الخبر
 الس�مة � نسأل اQحاديث بھذه يتوھم نراه: " )السابقة الركيكة

". 
 !!! التوھم باب من ھي )عاقل مسلم أى تصدم التى(الشنيعة اQكاذيب لھذه عثمان رواية أن رىي أحمد فا]مام

 !!؟ النبى انتقاص حساب وعلى والدين، العقل قليل المستھتر لھذا المجاملة ھذه حدثت كيف رأيت فھل
 :والسبب . . . . الدين قليل فھو سبق ما بخ�ف ـ ھذاً عثمانا إن ثم
 
 
  !وآياته كلماته ويبدل بالقرآن، يت�عب ومسلم البخارى شيخ شيبة أبى بن عثمان !ـ قليل الدين3 

 
ْألم  "عثمان المحدث قرأ ● َ َترى َ َكيف َ ْ َفعل َ َ َرب[ك َ ِبأصحاب َ َ ْ َ ِالفيل ِ  :ھكذا." .ْ
 Mم، ألف،: " اھكذ عثمان قرأھا فقد القارئ، على يلتبس M وحتى... " !!! الفيل بأصحاب ربك فعل كيف ترى م، ل، أ، "

 !!! " الفيل بأصحاب ربك فعل كيف ترى ميم،
  !! والحضانة الكتاب كأطفال القراءة يعلمه من يريد فلعله: قلت

 
ْفإن: " عثمان المحدث وقرأ ● ِ ْلم َ َُيصبھا َ ْ ٌوابل ِ ِ َ iَفطل  :فقال ، "َ
ْفإن " ِ ْلم َ َُيصبھا َ ْ ٌوابل ِ ِ ٌفظل َ ِ " !! 
 

َوم: " عثمان المحدث وقرأ ● ْعلمتم اَ ُ ْ 6 ْمن َ ِالجوارح ِ ِ َ َ َُمكلبين ْ ِ : َ ": 
 !! " مكلبين الخوارج من علمتم وما "

 ! بالك�ب وُيشبھھم منھم، ويسخر الخوارج على ليتھكم ًعمدا؛ القرآن ألفاظ يحّرف الحافظ فا]مام
 

َوإذا : "عثمان المحدث وقرأ ● ِ ْبطشتم َ ُ ْ َ ْبطشتم َ ُ ْ َ َجب6ارين َ  :فقال ، "َِ
 !! " خبازين بطشتم وإذا "



 
َفُضرب: " عثمان المحدث وقرأ ● ِ ْبينُھم َ َ ْ ٍبُسور َ ٌباب َلُه ِ  :فقال " َ
 !! " ناب له بسنور بينھم فُضرب "

ٍبُسور " له وقالوا وتبديله تحريفه له صححوا قد الناس أن والمصيبة ٌباب َلُه ِ  .بدعة عندنا حمزة قراءة: فقال ، "َ
 

َجع : "عثمان المحدث وقرأ ● َالسقاية َلَ َ َ ِرحل ِفي : ْ ِأخيه َ ِ  :فقال ، "َ
 !! " أخيه رحل فى السفينة جعل "

َالسقاية: " له وقالوا ًأيضا ھنا تحريفه السامعون له فصحح ... َ َ : "، 
 ! لعاصم نقرأ M بكر أبو وأخى أنا: فقال

 
 علىً معلقا الذھبى فيقول له، ويبرر عنه، عيداف من وجد أنه إM العالمين رب كتاب Xيات توقيره فى حتى الرجل فساد وبرغم
 !! " ...لسان سبق لعله" : ربك فعل كيف ترى م ل، أ، قراءته
 ." وأناب تاب ولعله دعابة، صاحب فكأنه : ")ًعموما( الفاسدة الصورة بھذه قراءته علىً معلقا ويقول
 ." مالعظي القرآن من يتصحف فيما حتى دعابة صاحب ثقته مع وھو: " إياهً مجام�ً أيضا ويقول
 ! " ؟ ھو سورة أى فى والقلم ن: " يقول ھذا البخارى وشيخ
 لشيخ وخاصة للجميع فالمداعبة.. ًأيضا مداعبة.. القلم سورة أنھا الكتاب طفل يخبره أو.. البخارى شيخ يخبر الذھبى فلعل

 !القرآن وفى.. البخارى
 القرآن من صحفھا كثيرة أشياء التصحيف كتاب فى الدارقطنى له ذكرو: " ًأيضا شيخه فى البخارى ًمجام� حجر ابن ويقول

 !" ..القرآن يحفظ كان ما كأنه تفسيره فى
 

 ! ورجال الصحيحين منھم الكذاب الذى كان يتعمد وضع الحديث وإلصاقه للنبى
 

  إسماعيل بن أبى أويس:ـب ھنا المثل وسنضرب
 

 ببعض فانفرد صحيحه فى به واحتج البخارى، شيخ ا]مام، الفقيه، الحافظ، المحدث،: ھو الحديث أھل عند فإسماعيل
 !!! خ�فاتھم المدينة Qھل يحسم ولكى �، إلى بذلك يتقرب النبى، على الحديث يضع وضاع، كذاب ھو بينما الروايات،

 
 :يقول المروزى سلمة بن النصر سمعت: " يقول الدو2بى فى الضعفاء ●
 ! " وھب ابن بمسائل مالك عن يحدث كان كذاب، أويس أبى ابن
 ويسرقه ويزوره الحديث يضع كان أويس أبى بن وإسماعيل: قلت

 ! 
 :اQزدى الفتح أبو قال: " فقد قال ابن حزم فى المحلى ●

 ! " الحديث يضع كان أويس أبى ابن أن محمد بن سيف حدثنى
 

 شرحه أول فى الملقن بابن الشھير الدين سراج الحافظ شيخنا قال: " )الحديث بوضع اتھم فيمن كتابه فى( وقال الحلبى ●
 وصحته( شعيب بن سلمة عن )النسائى(حكاه كما بالوضع نفسه على أقّر )إسماعيل أى( إنه: عليه قرأته فيما البخارى على
 !! " عنه )شبيب بن سلمة

 
َلم: للدارقطنى قلت: وقال البرقانى  أحد وھذا ـ الھاشمى موسى بن محمد ذكره: الفق! ؟ أويس أبى بن إسماعيل النسائى َضّعف ِ

 ـ وھو( شبيب بن سلمة لى قال: )النسائى أى(لى قال ،...ولده به يخص لم ما يخصه )النسائى (الرحمن عبد أبو وكان ـ اQئمة
 :يقول أويس أبى بن إسماعيل سمعت: )عنه ورووا إسماعيل من سمعوا ممن ـ سلمة أى

  ! بينھم فيما شئ فى اختلفوا إذا دينةالم Qھل الحديث أضع كنت ربما
 

 ـ خنزابة ابن يعنى ( عليه وقرأتھا كتابه فى كتبتھا الوزير،: قال موسى، بن محمد عن ھذا لك حكى من: قلت للدارقطنى
 .)الحافظ

 أن إM ا]ط�ق على به يحتج لم مسلم أن وبرغم الكذب يتعمد كان رجل وأنه إسماعيل حال وضوح برغم أنه والغريب
 بتلك واسع جھل على أنفسھم الحديث أھل كان فقد ولeسف !!! واضح بحذر معه تعامله برغم شباكه فى وقع البخارى
 ! المطلوب بالتفصيل يضيق ھنا المجال ولكن إسماعيل، بحقيقة أوسع جھل وعلى الحقائق،

 
 
 
 



 
  العIء بن عبد الرحمن بن يعقوب

 
 ،ثقاته فى العجلى وذكره وغيره، حنبل بن أحمد ووثقه ًموضعا، وسبعين ثمانية حوالى فى صحيحه فى مسلم له روى

 ، "بحجة حديثه ليس الرحمن عبد بن الع�ء: " وقال ، "بحجة حديثه ليس الحديث مضطرب: " معين بن يحيى عنه وقال 
 أشياء حديثه من كران وانا الثقات عنه روى: " حاتم أبى ابن وقال ". حديثه يتقون الناس يزل لم بذاك ليس: " وقال
 ". 
 :فقال عنه معين ابن سئل فقد ،الحديث بوضع نفسه على واعترف بل ،ويزوره الحديث يضع كان ھذا والع�ء: قلت
 حديثا سبعين علي فضل في وضعت وقد لي � يغفر أن أرجو:فقال � تستغفر أM موته عند له قيل أنه عندي أحواله أحسن "
 ).580: ت ـ 204: (للحلبى الحديث بوضع رمى يمنف الحثيث الكشف: وانظر 

 
 بحر من قطرة ھو تعديليون الجرح اكتشفه وما " تعديليون الجرح " اكتشفه مما بحر من قطرة ھو ھنا المذكور وھذا: قلت
  !فتأمل.. عنھم غاب مما
 
 لكشف خاص لمصنف منھم كل يحتاج الرواة واXف مئات ھناك إن بل. ومتشعب طويل، حديث ھو الرواة عن الحديث إن ثم

 .ًأيضا ظنية ھى راوى كل علي الحكم مفردات كل إن إذ%. 100 ظنى النھاية فى الحكم سيكون ثم وعدالته، حقيقته،
: وانظر( وغيرھما صالح بن � عبد عن ومصنف. لھيعة بن � عبد عن مصنف: ومنھا ذلك، بعض ًشخصيا أنا صنفت وقد

 يشتغلون ممن أحد يظن كما ليسا المذكورين أن البحث نھاية فى تبين.. )مخطوط ـ والغيث لقطقطوا مطبوع، ـ المنيعة الحجة
 حجم ھو وما المصنف، ھذا إعداد استغرقه الذى المجھود حجم ھو ما: ھو السؤال ولكن اQحاديث، وتضعيف بتصحيح
 !؟ الرواة MXف المصنف ھذا مثل ]عداد المطلوب المجھود

 !؟ بحث كل نھاية فى إليھا نتوصل التى نتيجةال درجة ھى ما ثم
 .والعلل الشذوذ من والخلو اMتصال، عن نتكلم أن بقى
 
 )..لمنتھاه أوله من متصل بسند.. (: ا2تصال -3 
 

 أن كيف بنا مّر وقد. الظن تحسين إM يتبقى وM المحال، ضروب من ضرب ھو الرواية من اQولى الفترة فى اMتصال معرفة
 أھل يصدقه ما حسب( تعج كانت فترة وھى نفسھا، الرواية بدء من سنة مئة من أكثر بعد إM يبدأ لم الرجال أحوال عن السؤال
 .المنشود اMتصال إثبات بھا يتم سج�ت أى ھناك يكن ولم الرواية، ثم الدين فى العجم ودخول واMقتتال، بالفتن، )الرواية

) كالبخارى( البعض دعا مما بالطبع، يحدث لم وھذا نفسھا، للرواية سابق الاMتص إثبات يكون أن المفترض من وكان
 لشرط مسلم كرفض وذلك: لرفضھا والبعض ،)العنعنة فى المعاصرة لثبوت البخارى كاشتراط وذلك (الشروط Mشتراط
 � يرحمك )البخارى قول أى( القول وھذا المعنعن بالحديث اMحتجاج صحة باب: " صحيحه مقدمة فى قال حتى البخارى،

 والمحصلة ،.. "عليه العلم أھل من له مساعد وM إليه صاحبه مسبوق غير مستحدث مخترع قول اQسانيد في الطعن في
 .البحت الظن ھى النھائية

 
 )..علة وM شذوذ بغير.. (: الشذوذ والعلة -4
 

 مستحيل، وھذا الشذوذ، من بخلوه عليه للحكم حديث لك طرق جمع اQمر ويتطلب ًتماما، كالعلة والمتن بالسند يلحق الشذوذ
 ذلك عرضنا: ويقولون المحدثين، جل يرفضه وھذا القرآن، وھو منه أوثق ھو ما على المتن لعرض إضافة يحدث، ولن ولم

 !! ًأص� له نجد فلم القرآن على
 

 :خIصة ما سبق
 

 علة وM شذوذ، بغير منتھاه، إلى أوله من متصل بسند لضابط،ا العدل، رواية: " ھو الصحيح الحديث بأن المحدثين فقول إذن
 :اQمر حقيقة فى ھو" 
 والمظنون الشذوذ، من بخلوه المظنون منتھاه، إلى أوله من سنده باتصال المظنون بضبطه، المظنون بعدله، المظنون رواية "

 ." العلة من بخلوه
 ظن فوق ظن، فوق ظن، فوق ، ظن فوق ظن،: اQمر حقيقة فى وھو

 
 إيھاب حسن عبده الكاتب العصامي    و الس�م عليكم � أعلم و 


