
  بسم هللا الرحمان الرحيم
  

  :حمد � رب العلمين و الص�ة و الس�م على نبينا محمد أشرف ا�نبياء و المرسلين ، و بعد 

من أعظم ا�مم التى اتبعت فى تدوين علومھا وتاريخھا وسيرتھا أدق الطرق العلمية .. .ا�س�ميةالمعروف أن ا�مة من 
ا علميا سليما شھد له الغرب وعلماؤه وذلك تحت قواعد وأصول فاقت كل ما قنن المتوفرة في زمن التدوين، فوضعت منھج

  . في ذلك الزمان. له العلماء والباحثون

أنھم لم يأخذوا بخبر أو رواية الواحد ... ،من ھذا المنھج  حديثف فى تدوين اللمن السَّ علماؤنا ھذا المنھج ا�صيل اتبعه 
ِّيقصروا  ولم .! حاد تقوم على الظن والشك وO يقين فيھا�ن أحاديث اN والحدود في العقائد فى تقصى الحقائق العلمية   ُ

  .د ،والجرح والتعديل وعلم الرجال وطرق ا�سنا والتحري في الرواية

فى زمن .غفلة من علماء المسلمين قعت فى والتى  بعض ا�خطاء الخطيرة ثوحدO يمنع وO ينفى ھذا المنھج لكن 
ووجد الممكن والمستحيل من الخرافات .  عن التحري والتمحيص ًا�مور الدينية إلى أشياء غير ثابتة، بعيدةتحولت فيه 

  أضف إلى أن الذين قاموا. ا�س�م للقضاء عليه  الذين اعتنقوا  و نتيجة تدخل ا�غراض وا�ھواء والفرق والمذاھب
 وإعادة نسخ ھذه الكتب مرة أخرى بعضھم من الزنادقة والموالى ،ا�س�مي والتاريخ ...النبويةبتدوين الحديث والسيرة 

   وھائ ومل عليه الص�ة و الس�مفوا ، فى أحاديث الرسول سوا وحرََّّوا�عاجم ، قد دسوا فيھا أحقادھم ، ودل
بينھم دOت  وتنشأ المجا  علماء المسلمين أنفسھم  وھم متأكدون أنه سيأتي يوم يكتشف ھذه ا�كاذيب. سرائيليات با�

 الھدف  -.  من شك ورد ورفض فى دين هللا وشرعه  واOخت�فات والتشكيكات وھذا ما يريدونه من الفتن بين المسلمين 
 فنحن نقرأ حديث رسول هللا  الحديثروى  ناتج عن عدم فھم اللفظ والمعنى والمدلول الذي من أجله  الوصول للحقيقة

  . ورد فنصدق كل ماعليه الص�ة و الس�م هللا روى ف�ن عن رسول ..   فقط نقرأ. ونمر عليه مرور الكرام 

عليه الص�ة و ا، لو فكروا في تكذيب أي رواية عن رسول هللا ًا وتورعً، خوفً ورعشةً تصيبھم ھزة قدالناس نالكثير م
  ً.لم مث� البخاري ومسي في صحيح واردة، �ن ھذه ا�حاديث والذنبثم�اا من الوقوع في ًتورع الس�م

 مغالطات مخالفة للدين ولشرع هللا سبحانه ، كتب الحديث بما فيھا البخاري ومسلمأن فيولن يخطر على بال الكثير 
  . وتعالى 

  !. نھا أثناء إعادة طبعھا ؟َّوَوأنه ھو الذي د. ؟.ا ً في البخاري صحيحَنِّوُل ما دُھل ك :  والسؤال

 وأسندوا إلى ابن عباس رضي هللا عنه آراء في التفسير عليه الص�ة و الس�م سولون كذبوا على الرُسِّلَدُوإذا كان الم
   !. ؟...ون على البخاريُسَّلَُدوغيره لم يقلھا ، أف� ي

ك�م  والخرافات الخارقة للعادة من طيران ا�موات في النعش وتسرائيلياتب التراث مليئة با�ُوالمؤسف أن ك
   .  وغير ذلك مما O يقبله إO مرضى العقولرقه للتمر والبلح وس الجانالحيوانات إلي تجسد

غير قابلة  ُقضايا مسلمةك  كتب الحديث خاصة ما يوصف بالصحاح ما فيتعودنا على أن كل أننا  في ھذا كلهوالمحزن
 من أقوال خير ليتأكد القارئ أنھا O يمكن بحال من ا�حوال أن تكون  يسيرتعلق بجزء والموضوع الذي نبدأ به يللنقاش

لتشويھه ا من طرف المنافقين أعداء ھذا الدين، ًا وبھتانً وضعت كذبالبرية عليه الص�ة و الس�م و أنھا بدون أدنى شك 
  .من الداخل وجعله مضحكة للناقمين عليه 

ئ بھا كتب إليك عزيزي القارئ بعض ا�مثلة عن عدد O يستھان به من الخرافات التي تمتل ،خير الك�م ما قل ودل
 : الحديث بما فيھا ما يسمى بالصحاح



  
  ا�حاديثخرافات بعض 

 

 

  يصارع عفريت من الجن و يريد أن يربطه) صلى هللا عليه وسلم( النبي

 صلى هللا   عن النبي   أبي ھريرة    عن    محمد بن زياد    عن    شعبة    حدثنا    محمد بن جعفر    حدثنا    محمد بن بشار    حدثني 
فأردت أن أربطه على سارية  إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي ص�تي فأمكنني هللا منه فأخذته   عليه وسلم 

رب ھب لي ملكا O ينبغي �حد من بعدي    سليمان    فذكرت دعوة أخي  من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم
    مثل زبنية جماعتھا الزبانيةمتمرد من إنس أو جان خاسئا عفريت    فرددته  

  

 قول هللا تعالى ووھبنا لداود سليمان نعم العبد باب .. كتاب أحاديث ا�نبياء .. صحيح البخاري 
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  بين يديه و الشيطان يقول أوجعتني  يصارع الشيطان فيخنقه و يجد برد لسانه) صلى هللا عليه وسلم(  النبي

صلى هللا    قال رسول هللا   قال    عبد هللا    عن    أبي عبيدة    عن    أبو إسحاق    ذكر    قال    إسرائيل    أنبأنا    أسود بن عامر    حدثنا  
  مر علي الشيطان فأخذته فخنقته حتى إني �جد برد لسانه في يدي فقال أوجعتني أوجعتني   عليه وسلم 

   

  د رضي هللا تعالى عنهمسند عبد هللا بن مسعو.. مسند المكثرين من الصحابة .. مسند أحمد 
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  !! يريد أن يربط الشياطين و العفاريت و الجن بسارية المسجد ) صلى هللا عليه وسلم(  النبي

عن   أبي ھريرة    عن    محمد بن زياد    عن    شعبة    عن    ومحمد بن جعفر    روح    قال أخبرنا    إسحاق بن إبراھيم    حدثنا  
ليقطع علي الص�ة فأمكنني هللا    أو كلمة نحوھا    إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة    قال    صلى هللا عليه وسلم    النبي 

 رب   سليمان    فذكرت قول أخي  من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم   سارية    منه فأردت أن أربطه إلى 
   خاسئا   فرده    روح    قال  ) ھب لي ملكا O ينبغي �حد من بعدي ( 

   

  باب ا�سير أو الغريم يربط في المسجد.. كتاب الص�ة .. صحيح البخاري 
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 عفريت من الجن يربط بالمسجد

صلى هللا    عن النبي   أبي ھريرة    عن    محمد بن زياد    عن    شعبة    حدثنا    محمد بن جعفر    حدثنا    محمد بن بشار    حدثني 
فأردت أن أربطه على سارية تي فأمكنني هللا منه فأخذته إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي ص�   عليه وسلم 

 ھب لي ملكا O ينبغي �حد من بعدي رب   سليمان    فذكرت دعوة أخي  من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم
  متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعتھا الزبانية فرددته خاسئا عفريت 

  

  قول هللا تعالى ووھبنا لداود سليمان نعم العبد باب .. اء كتاب أحاديث ا�نبي.. صحيح البخاري 
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  محمد وھو ابن زياد    حدثنا    شعبة    أخبرنا    النضر بن شميل    قاO أخبرنا    وإسحق بن منصور    إسحق بن إبراھيم    حدثنا 
علي البارحة ليقطع    يفتك    تا من الجن جعل إن عفري   صلى هللا عليه وسلم    قال رسول هللا   يقوO    أبا ھريرة    قال سمعت  

ھممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا  فلقد   فذعته    علي الص�ة وإن هللا أمكنني منه 
فرده  سليمان رب اغفر لي و ھب لي ملكا O ينبغي �حد من بعدي    ثم ذكرت قول أخي  تنظرون إليه أجمعون أو كلكم

   خاسئا    هللا

  

    جواز لعن الشيطان في أثناء الص�ة والتعوذ منه وجواز باب .. كتاب المساجد و مواضع الص�ة .. صحيح مسلم 
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 الشيطان يضرط عندما يصلي المسلم

   

  رضي هللا عنه    ة أبي ھرير   عن    أبي سلمة    عن    يحيى بن أبي كثير    عن    ا�وزاعي    حدثنا    محمد بن يوسف    حدثنا  
بھا أدبر فإذا    ثوب    فإذا قضي أقبل فإذا  أدبر الشيطان وله ضراط إذا نودي بالص�ة   صلى هللا عليه وسلم    قال النبي   قال  

قضي أقبل حتى يخطر بين ا�نسان وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا حتى O يدري أث�ثا صلى أم أربعا فإذا لم يدر ث�ثا صلى 
   سجدتي السھو    أربعا سجد أو

 
  باب صفة إبليس و جنوده.. كتاب بدء الخلق .. صحيح البخاري 
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 قردة تزني و القرود ترجمھا

  

قردة اجتمع عليھا قردة  رأيت في الجاھلية  قال    عمرو بن ميمون    عن    حصين    عن    ھشيم    حدثنا    نعيم بن حماد    حدثنا  
   قد زنت فرجموھا فرجمتھا معھم

 

  باب القسامة في الجاھلية. .كتاب المناقب .. صحيح البخاري 
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 ت العرش و تسجد و : تشرق إ: بعد تكلم 9 و تستأذنهالشمس تذھب تح

   

قال    رضي هللا عنه    أبي ذر    عن    أبيه    عن    إبراھيم التيمي    عن    ا�عمش    عن    سفيان    حدثنا    محمد بن يوسف    حدثنا  
تدري أين تذھب قلت هللا ورسوله أعلم قال فإنھا تذھب أ   حين غربت الشمس    �بي ذر    صلى هللا عليه وسلم    قال النبي   

ويوشك أن تسجد ف� يقبل منھا وتستأذن ف� يؤذن لھا يقال لھا ارجعي من  تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لھا حتى
  .و الشمس تجري لمستقر لھا ذلك تقدير العزيز العليم حيث جئت فتطلع من مغربھا فذلك قوله تعالى

  

  باب صفة الشمس و القمر.. كتاب بدء الخلق  .. صحيح البخاري
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 الموت ھو كبش أملح يذبح يوم القيامة أمام الناس

   

  رضي هللا عنه    أبي سعيد الخدري    عن    أبو صالح    حدثنا    ا�عمش    حدثنا    أبي    حدثنا    عمر بن حفص بن غياث    حدثنا  
ينادي مناد يا أھل الجنة فيشرئبون وينظرون ف يؤتى بالموت كھيئة كبش أملح    صلى هللا عليه وسلم   قال رسول هللا   قال  

فيقول ھل تعرفون ھذا فيقولون نعم ھذا الموت وكلھم قد رآه ثم ينادي يا أھل النار فيشرئبون وينظرون فيقول ھل 
ثم يقول يا أھل الجنة خلود ف� موت ويا أھل النار خلود ف�  فيذبح تعرفون ھذا فيقولون نعم ھذا الموت وكلھم قد رآه

  .و ھم O يؤمنون وھؤOء في غفلة أھل الدنيا  ثم قرأ و أنذرھم يوم الحسرة إذ قضى ا�مر و ھم في غفلة موت

  

 باب قوله و أنذرھم يوم الحسرة.. كتاب تفسير القرآن .. صحيح البخاري 
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 جھنم تكلم 9 و تشتكي له و تقول أكل بعضي بعضا

 

رضي هللا    أبا ھريرة    أنه سمع    و سلمة بن عبد الرحمن أب   قال حدثني    الزھري    عن    شعيب    أخبرنا    أبو اليمان    حدثنا  
فأذن لھا بنفسين  اشتكت النار إلى ربھا فقالت رب أكل بعضي بعضا    صلى هللا عليه وسلم   قال رسول هللا   يقول    عنه 

 الزمھرير   نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من 

  

  باب صفة النار و أنھا مخلوقة.. كتاب بدء الخلق .. لبخاري صحيح ا
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 موسى يلطم ملك الموت على عينه و يفقأھا �نه : يريد أن يموت

   

عن رسول هللا    أبو ھريرة    قال ھذا ما حدثنا    ھمام بن منبه    عن    معمر    حدثنا    عبد الرزاق    حدثنا    محمد بن رافع    حدثنا  
عليه    موسى    جاء ملك الموت إلى    صلى هللا عليه وسلم    وقال رسول هللا   نھا فذكر أحاديث م   صلى هللا عليه وسلم    

قال فرجع الملك إلى هللا تعالى فقال    ففقأھا    عين ملك الموت    عليه الس�م    موسى    قال فلطم    أجب ربك    فقال له    الس�م 
قال فرد هللا إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن  عيني    فقأ   إنك أرسلتني إلى عبد لك O يريد الموت وقد 

يدك من شعرة فإنك تعيش بھا سنة قال ثم مه قال ثم تموت قال    توارت    كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما 
وهللا لو أني عنده    هللا عليه وسلم صلى    قال رسول هللا    رمية بحجر    فاNن من قريب رب أمتني من ا�رض المقدسة 

  ا�حمر    الكثيب    �ريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
   بمثل ھذا الحديث   معمر    أخبرنا    عبد الرزاق    حدثنا    محمد بن يحيى    حدثنا    أبو إسحق    قال  

 

  و سلمباب من فضائل موسى صلى 9 عليه .. كتاب الفضائل .. صحيح مسلم 
1=doc&4375=hnum?asp.Display/Display/com.islam-al.hadith://http  

 

 



 

 مبقرة تتكلم و ذئب يتكل

 

رضي 9    أبي ھريرة    عن    أبي سلمة    عن    ا�عرج    عن    أبو الزناد    حدثنا    سفيان    حدثنا    علي بن عبد 9    حدثنا  
بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبھا    ص�ة الصبح ثم أقبل على الناس فقال    صلى 9 عليه وسلم    صلى رسول 9   قال    عنه 

  وأبو بكر    فقال فإني أومن بھذا أنا  فقالت إنا لم نخلق لھذا إنما خلقنا للحرث فقال الناس سبحان 9 بقرة تكلمھا فضرب
فقال له الذئب  وما ھما ثم وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذھب منھا بشاة فطلب حتى كأنه استنقذھا منه   وعمر  

قال فإني أومن بھذا  يوم : راعي لھا غيري فقال الناس سبحان 9 ذئب يتكلم   سبع يوم ال   استنقذتھا مني فمن لھا  ھذا
  وما ھما ثم    وعمر    وأبو بكر    أنا 

صلى 9    عن النبي    أبي ھريرة    عن    أبي سلمة    عن    سعد بن إبراھيم    عن    مسعر    عن    سفيان    حدثنا    علي    و حدثنا  
  بمثله    وسلم عليه

  

 باب حديث الغار.. كتاب أحاديث ا�نبياء .. صحيح البخاري 
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  تحول رأس المسلم إلى حمار

  

  قال    صلى هللا عليه وسلم    عن النبي   أبا ھريرة    سمعت    محمد بن زياد    عن    شعبة    قال حدثنا    حجاج بن منھال    حدثنا 
أسه رأس حمار أو يجعل هللا صورته يجعل هللا ر أما يخشى أحدكم أو O يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل ا�مام أن 

  صورة حمار

 
  باب إثم من رفع رأسه قبل اGمام.. كتاب ا�ذان .. صحيح البخاري 
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   ) في الجنة( من ا�رضميلبأخذ مقعدة الحورية 

   

قال   قال    أبي ھريرة    عن    شھر بن حوشب    عن    ا�شعث الضرير    حدثنا    سكين بن عبد العزيز    حدثنا    حسن    حدثنا 
إن أدنى أھل الجنة منزلة إن له لسبع درجات وھو على السادسة وفوقه السابعة وإن له    هللا عليه وسلم صلى    رسول هللا 

من ذھب في كل صحفة لون ليس    وO أعلمه إO قال    ويغدى عليه ويراح كل يوم ث�ث مائة صحفة    لث�ث مائة خادم 
رب لو أذنت لي �طعمت أھل الجنة وسقيتھم لم ينقص مما عندي في ا�خرى وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره وإنه ليقول يا 

مقعدھا قدر ميل من  شيء وإن له من الحور العين Oثنين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا وإن الواحدة منھن ليأخذ
  ا�رض
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  و الناس ترى عورة موسى" ثوبي حجر" و يركض و موسى و يلحقه و يقول الس�م  عليهحجر يسرق ثوب موسى

  

رضي    أبي ھريرة    عن    وخ�س    ومحمد    الحسن    عن    عوف    حدثنا    روح بن عبادة    حدثنا    إسحاق بن إبراھيم    حدثني  
جلده شيء استحياء منه ستيرا O يرى من    كان رج� حييا    موسى    إن    صلى هللا عليه وسلم    قال رسول هللا   قال    هللا عنه 

فقالوا ما يستتر ھذا التستر إO من عيب بجلده إما برص وإما أدرة وإما آفة وإن هللا أراد    بني إسرائيل    فآذاه من آذاه من 
فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذھا وإن  فخ� يوما وحده   لموسى    أن يبرئه مما قالوا 

بني     حتى انتھى إلى م� من عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر   موسى    جر عدا بثوبه فأخذ الح
بالحجر ضربا بعصاه    وطفق    فرأوه عريانا أحسن ما خلق هللا وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه    إسرائيل 

 ث�ثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله يا أيھا الذين آمنوا O تكونوا كالذين آذوا موسى من أثر ضربه   لندبا    فوهللا إن بالحجر 
  .فبرأه هللا مما قالوا و كان عند هللا وجيھا
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محمد    عن    أبو ھريرة    قال ھذا ما حدثنا    ھمام بن منبه    عن    معمر    حدثنا    عبد الرزاق    حدثنا    محمد بن رافع    و حدثنا  
يغتسلون    بنو إسرائيل    كانت    صلى هللا عليه وسلم    وقال رسول هللا   فذكر أحاديث منھا    صلى هللا عليه وسلم    رسول هللا 

أن يغتسل معنا    موسى     فقالوا وهللا ما يمنع يغتسل وحده   عليه الس�م    موسى    عراة ينظر بعضھم إلى سوأة بعض وكان 
بإثره يقول ثوبي حجر    موسى    فجمح    فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال  إO أنه آدر قال فذھب مرة يغتسل

حتى نظر إليه قال من بأس فقام الحجر    بموسى    قالوا وهللا ما     موسى   إلى سوأة    بنو إسرائيل    ثوبي حجر حتى نظرت 
 بالحجر   موسى    وهللا إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب    أبو ھريرة    فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا قال 
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  يطوف على تسعين امرأة في ليلة واحدةالس�م  عليهسليمان

   

  عن النبي   أبي ھريرة    عن    ا�عرج    عن    أبي الزناد    عن    ورقاء    دثني ح   شبابة    حدثنا    زھير بن حرب    و حدثني  
 الليلة على تسعين امرأة كلھا تأتي بفارس يقاتل في سبيل هللا   �طوفن    سليمان بن داود     قال قال   صلى هللا عليه وسلم  

  بشق    عليھن جميعا فلم تحمل منھن إO امرأة واحدة فجاءت    اف فط   فقال له صاحبه قل إن شاء هللا فلم يقل إن شاء هللا 
   لو قال إن شاء هللا لجاھدوا في سبيل هللا فرسانا أجمعون   بيده    محمد    رجل وايم الذي نفس  
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