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المنسػػوإ إلػػ   حػػديثالفكػػرة الموسػػوعة الحديايػػة التػػي تصػػفي  الدراسػػةِ ىػػذه ت تناولػػ ممخــ :
رحمػو  -لضػعيؼ والموضػوعو والتػي دعػا الشػيت األسػتاذ الػدكتور عمػر األشػقرامػف  رسػوؿ 

مكانية إلنجازىاو  -هللا  دوف ذلؾ. و والمعوقات التي تحوؿاإلنجازمع بياف مبررات دعوتوو وا 

Abstract: This study examined the idea of Alhdith encyclopedia in 

which the subjective and week hadiths of the prophet peace be upon 

him is filtered and excluded. The Sheikh Professor Dr. Omar Al-

Ashqar God's have mercy on his soul called for its completion. The 

study discusses the justification of the call for its completion, and the 

possibility of the encyclopedia achievement, and the obstacles that 

prevent its achievement.                                                                       

إفَّ الحمد هلل نحمده ونستعينوو َمْف َيْيِدِه هللا فبل ُمِضؿَّ لوو وَمْف ُيضمؿ فبل ىادي : مقدمةال
 هللا وحده ال شريؾ لوو وأف ُمحمًدا عبده ورسولوو أما بعد:إال لوو وأشيُد أف ال إلو 

 القرآف الكريـآيات نقية طاىرة كما حفظ  أحاديث النبي حفظ ب هللا  توكؿفقد 
نَّا َلُو َلَحاِفُظوفَ : قاؿ  ْكَر َواِ  ْلَنا الذِّ مرِّ و فسخر رجااًل عم  [ٜ]الحجر: ِإنَّا َنْحُف َنزَّ

 الحرص عم  جمع األحاديثو وشدة وعمو اليمةحسف الفيـو  وىبيـ بفضمو وكرموو  األزمافو
 َفْمُيْبِمغْ {و و(ٔ)}آَيةً  َوَلوْ  يَعنِّ  َبمُِّغوا{: وصية نبينا وَبمَّغ  وطبَّؽ ـَ َمْف َسِمعَ و فكانوا ِنعْ اتصفيتيو 

اِىدُ   . (ٕ)}اْلَغاِئإَ  الشَّ

 ىـ عم  أمٍؿ بأفو  واألعم  وانتقموا إل  الرفيؽ بذلوا الجيدوو  وعاشوا حياتيـوقد 
 يرحـ هللا  وخاصة وحديث سيد المرسميفيف لدتحشد الجيود وتتجو نحو عمؿ جميؿ يخدـ ا

: "وقد آف األواف أف تتجو الجيود نحو عمؿ (ٖ)قاؿ الذياألستاذ الدكتور عمر األشقر  لشيتا
                                                           

أخرجػػػػو اإلمػػػػاـ البخػػػػاري فػػػػي الصػػػػحييو كتػػػػاإ: أحاديػػػػث األنبيػػػػاءو بػػػػاإ: مػػػػا ُذكػػػػر عػػػػف بنػػػػي إسػػػػرائيؿو  (ٔ)
 .. مف طريؽ عبد هللا بف عمرو رضي هللا عنيما(ٙٙٙ(و )صٖٔٙٗ)ح
(. مػػف ٖٖٔ(و )صٜٖٚٔأخرجػػو اإلمػػاـ البخػػاري فػػي الصػػحييو كتػػاإ: و بػػاإ: الُخطبػػة أيػػاـ ِمنػػً و )ح (ٕ)

 .طريؽ عبد هللا بف عباس رضي هللا عنيما
 (.ُٗ٘ٔينظر: كتاإ الوضع في الحديث النبوي لمدكتور األشقر )ص (ٖ)
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 مف سبؽو ويبني عميو إليجاد عمؿ متكامؿ يجمع الحديث النبوي كمو فييستفيد مف جيود 
 ".(ٔ)اني الضعيؼو والاالث الموضوعابلاة أقساـ: األوؿ الصحييو والا

لجيودو حتاج إل  تظافر اي موسوعي لو أىميتو وفائدتووعمؿ  عمؿالىذا شؾ أف ال و 
يبق  الدعوة و   لكف تبقو  العمؿ المتواصؿ والبذؿ السخيو طيطو باإلضافة إل ودقة التخ

الذي ندعو ": (ٕ)قاؿ الشيت األستاذ الدكتور عمر األشقرإنجاز ىذا العمؿو الدعوة إل  ؛ مؿاأل
نَّةجمع إليو أف تُ   ".في عمؿ موسوعي يقوـ بو فريؽ متكامؿ يدونوه في إنجاز عممي كبير السُّ

"وأممي أف تجد ىذه :  (ٖ)قاؿ الشيت األستاذ الدكتور عمر األشقرواألمؿ في تحقيؽ اإلنجازو 
الدعوة صداىا عند أصحاإ الغيرة مف العمماء وأصحاإ الرأي وأىؿ الماؿو وليكف الشعار: 

مف الضعيؼ  "نحو مسيرة رائدة إلنجاز موسوعة حدياية ُتصفي حديث رسوؿ هللا 
 والموضوع".

عمماء قديًما وحدياًا في برز بعض جيود الىذه الدراسة الذي ت تكان ـ الشيتمف كبلو 
إل  ىذا  حاجة األمةمدى و و تأىمية الدعوة التي أطمقيا الشي بّيفو وتخدمة الحديث النبوي

دعوة ال ىذه التي تحوؿ دوف ذلؾو لعؿ كشؼ عف إمكانية اإلنجاز والمعوقاتاـ يمف و  العمؿو
إنجاز موسوعة حدياية ُتصفي : "وقد سميت ىذا البحث وىاا تجد يوًما مف يسمع صد

مف الضعيؼ والموضوع بيف أمؿ الشيت  رسوؿ هللا  المنسوإ إل  حديثال
 .و وهللا الموفؽوواقع األمة اإلسبلمية" عمر األشقر األستاذ الدكتور

تفادة البحث فكرة إبداعية جديدة تخدـ الحديث النبوي تقوـ عم  االس يبرزأىمية البحث: 
 .في آف واحد ةو واالستفادة مف التقنيات الحديامف الجيود السابقةو وحشد الجيود المعاصرة

                                                           

. مع العمـ بأف الحػديث عنػد أىمػو عمػ  ابلاػة -رحمو هللا -الدكتور عمر األشقر ىذا التقسيـ بحسإ رأي (ٔ)
أقسػػاـ: صػػحييو وحسػػفو وضػػعيؼو فيػػو إّمػػا مقبػػوؿ أو مػػردودو المقبػػوؿ يشػػمؿ الصػػحيي والحسػػفو والمػػردود 

 (.ٕٙ/ٔيشمؿ الضعيؼ بأنواعو. ُينظر: تدريإ الرَّاوي لئلماـ السيوطي )
 (.ٙ٘ٔث النبوي لمدكتور األشقر )صُينظر: كتاإ الوضع في الحدي (ٕ)
 (.ُٙ٘ٔينظر: كتاإ الوضع في الحديث النبوي لمدكتور األشقر )ص (ٖ)
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 منيا:ييدؼ البحث إل  أمور أىداف البحث: 

 إبراز بعض جيود العمماء في خدمة الحديث النبوي الشريؼ قديًما وحدياًا.  -ٔ

 .وأىمية تتبعيا ووالموضوعة ةبياف خطر انتشار األحاديث الضعيف  -ٕ

كاف الشيت األستاذ الدكتور عمر  ة التييتسميط الضوء عم  أىمية الموسوعة الحديا -ٖ
 إلنجازىاو ومبررات دعوتو.يدعو  األشقر

التي كاف الشيت األستاذ  مكانية ومعوقات إنجاز الموسوعة الحديايةالكشؼ عف إ -ٗ
 .ويأممو الدكتور عمر األشقر يدعو إلنجازىا

 اة مباحثو وىي كما يمي:تتكوف مف تمييد وابل خطة البحث:

 عمر األشقر األستاذ الدكتورالشيت  ترجمة: و وفيوتمييد

 .ىاخطر انتشار بياف و  ةوالموضوع ةديث الضعيفاحاألالتعريؼ بالمبحث األوؿ: 

مف  في تصفية حديث رسوؿ هللا  السابقيف والمعاصريفجيود عمماء األمة  المبحث الااني:
 .الضعيؼ والموضوع

إلنجػػاز موسػػوعة حديايػػة تصػػفي  عمػػر األشػػقراألسػػتاذ الػػدكتور ث: دعػػوة الشػػيت المبحػػث الاالػػ
 .مف الضعيؼ والموضوع حديث رسوؿ هللا 

 لنتائج والتوصيات.و وتشمؿ: االخاتمة

ف تكػف األخػػرىو فالحمػػد هللو  تاًمػاو فيػػذا جيػػد ُمقػؿ فػػقف ُوفِّقػػوخت وأسػػاؿ فالحمػػد هللو وا 
 .شرِّ تحريؼ الكِمـو أو الوقوع في الوىـمف  يو ويعصمنيُرشد يميمنأف يُ   هللا

رحـ الشيت العبلمة األسػتاذ الػدكتور عمػر األشػقر وأف يجزيػو خيػًرا أف ي أسألو كما 
 عنا وعف سائر المسمميف إنو ولي ذلؾ والقادر عميو.                             

 الباحث                                                                          
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 تمييد: 

 (ٔ)خ أ.د. عمر األشقرالشيترجمة 

: ا -  ه ونشأتو:مولدو و سمأوًلا

امػػػاف  ولػػػد سػػػنةو ر بػػػف سػػميماف بػػػف عبػػػد هللا األشػػػقرالػػػدكتور عمػػػاألسػػػتاذ الشػػػيت ىػػو 
 بقريػة برقػة التابعػة لمحافظػة نػابمس بفمسػطيفو وىػو مػف بيػت وخمسيف وابلامائة وألؼ ىجرية

 و.اف األشقرو أحد عمماء أصوؿ الفقأخاه ىو الدكتور محمد سميم عمـو إذ إفَّ إيماف و 

 :يةممالع توومسير  تودراسثانياا:  -

مف فمسطيف وىو ابف ابلث عشرة سنةو إل  مدينػة الريػاض  -رحمو هللا -شيتخرج ال
 .دراستو الاانويَّة العامَّة ىناؾبالمممكة العربية السعوديةو وأكمؿ 

َـّ أكمػػػؿ الدراسػػػة فػػػي جا فػػػي الريػػػاضو وحصػػػؿ عمػػػ   محمػػػد بػػػف سػػػعود معػػػة اإلمػػػاـاػػػ
 .البكالوريوس مف كميَّة الشريعة

َـّ اسػػػتكم مػػػف كميَّػػػة الشػػػريعة اػػػـ الػػػدكتوراه  الماجسػػػتيرفحصػػػؿ عمػػػ  رحمتػػػو العمميَّػػػة  ؿاػػػ
  .مصرجميورية في  ربجامعة األزى

 التي شغميا: ومناصبثالثاا:  -

ي المدينػػة المنػػورةو اػػـ انتقػػؿ إلػػ  إلسػػبلمية فػػأمػػيف مكتبػػة فػػي الجامعػػة ا الشػػيت عمػػؿ
 في جامعة الكويت.في كمية الشريعة  مدرًساعمؿ الكويت و 

 فػػػيأسػػػتاًذا و اػػػـ األردنيػػػة فػػػي الجامعػػػةعمػػػؿ أسػػػتاًذا و  إلػػػ  المممكػػػة األردنيػػػةانتقػػػؿ  اػػػـ
شػػغؿ منصػػإ عضػػو فػػي شػػغؿ منصػػإ عميػػد كميػػة الشػػريعة فييػػاو كمػػا  حتػػ  جامعػػة الزرقػػاء

 .األردنية ةفتاء في المممكمجمس اإل
                                                           

و وموقػػػع /http://iumsonline.org/arتُنظػػػر ترجمتػػػو فػػػي: موقػػػع االتحػػػاد العػػػالمي لعممػػػاء المسػػػمميف  (ٔ)
و وموقػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػبكة الشػػػػػػػػػػػػاىد اإلخباريػػػػػػػػػػػػة /http://ar.islamway.net/scholarٔٙٔطريػػػػػػػػػػػػؽ اإلسػػػػػػػػػػػػبلـ 

ٚ٘ٛٛٔhttp://arabic.alshahid.net/columnists/األخرى و والعديد مف المواقع. 

http://iumsonline.org/ar/
http://ar.islamway.net/scholar/161
http://arabic.alshahid.net/columnists/75881
http://arabic.alshahid.net/columnists/75881
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 شيوخو وتالميذه: رابعاا:  -

و الشػيت عبػد العزيػز بػف عبػد هللا بػف بػاز و مػنيـ:تتممذ الشيت عم  أيػدي شػيوخ أعػبلـ 
  .الشيت محمد ناصر الديف األلبانيو 

ـ ابنػػػو: فػػػي البمػػػداف المختمفػػػةو مػػػنيد كبيػػػر مػػػف التبلميػػػذ المنتشػػػريف عػػػد وكػػػاف لمشػػػيت
   الدكتور أسامة بف عمر األشقر.

ا:  -  مؤلفاتو وآثاره العممية:خامسا

مختمفػةو ومسػائؿ إسػبلمية ي قضػايا فػالعمميػة  بحاثواأل مؤلفاتكاير مف ال لمشيتإفَّ 
 أقساـ أربعة: بحسإ موضوعاتيا إل  يمكف تقسيميا

ة عػدَّ تمؿ يت سمسمة فػي العقيػدة تشػشمل واإلسبلمية العقيدة: مؤلفات وأبحاث في أواًل  -
األبػػرارو وعػػالـ الجػػف وعػػالـ المبلئكػػة  والرسػػؿ والرسػػاالتوفػػي هللاو  : العقيػػدةو منيػػاموضػػوعات
 كمػػا لمشػػيت مصػػنفات أخػػرى فػػي موضػػوعات العقيػػدة منيػػا: و...والقضػػاء والقػػدر والشػػياطيفو

 أسماء هللا الحسن  اليادية إل  هللا والمعرفة بو. و  أصؿ االعتقادو

الفقػػو اإلسػػبلميو ونظػػرات  و منيػػا: تػػاريتوأصػػولو الفقػػوفػػي اانًيػػا: مؤلفػػات وأبحػػاث  -
 وأبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة. في أصوؿ الفقوو ومسائؿ في الفقو المقارفو

التاريت اإلسػبلمي بػيف الحقيقػة و منيا: والقصص التاريتفي االاًا: مؤلفات وأبحاث  -
 روائع القصص اإلسبلمي.والتزييؼو وجولة في رياض العمماء وأحداث الحياةو 

"و منيػػػا: كيػػػػؼ تسػػػتعيد األمػػػػة الػػػػدعوة والاقافػػػة اإلسػػػػبلمية: مؤلفػػػػات وأبحػػػاث ارابًعػػػ -
 اإلسبلمية مكانتيا مف جديدو ومواقؼ ذات عبرو ونحو اقافة إسبلمية أصيمة.

 كتإ الشيتو والتي تدؿ بمجموعيا عم  سعة عممو ودرايتو.  مف قمت: ىذه نماذج 

 ا: وفاتو:دسا سا -
سنة في الااني والعشريف مف رمضاف  عماف يوـ الجمعةبالعاصمة األردنية  ُتوفِّيَ   

 .سنة اانيف وسبعيفابف وىو  وبعد معاناة مع المرض ووألؼ ىجرية ابلث وابلايف وأربعمائة
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 المبحث األول: 

 ىاانتشار  خطربيان و  ةوالموضوع ةلضعيفالتعريف باألحاديث ا

اـ تعريؼ يستعرض الباحث في ىذا المبحث تعريؼ الحديث الضعيؼ وحكموو  
مااؿ ىذه األحاديث عم  المجتمعاتو وما و اـ يبّيف خطر انتشار أوالحديث الموضوع وحكم

 تعود بو مف آااٍر خطيرة عم  حياة الناس.

 :الضعيف وحكمو حديث: تعريف الاألول المطمب

: "الَحديُث وىو (ٔ)بمعن  الجديد أو الخبرو قاؿ الزبيدي: مف )حدث( الحديث لغةً 
 يما ُمتراِدفاِفو يأتي عم  القميؿ والكاير".: الخبرو فاألشياءو والَحديثُ  الَجِديُد مف

و أو أو تقريًرا وأو فعبًل  وقواًل لو الحديث اصطبلًحا: ىو "ما ُأضيؼ إل  النبي و 
 .(ٕ)صفًةو حت  الحركات والسكنات في اليقظة والمناـ"

وفي ىذا  .(ٖ)لحديث كمو راجع إل  ابلاِة أقساـ: الصحيي والحسف والضعيؼاو 
 الضوء عم  تعريؼ الحديث الضعيؼ وحكمو.الباحث يسمط المبحث 

ْعؼُ : "(ٗ)ةو قاؿ ابف منظوروّ خبلؼ القُ  : مف "ضعؼ"و والّضعؼُ الضعيؼ لغةً ف  والضُّ
ْعؼُ  :وقيؿ والُقّوةِ  ِخبلؼُ  عؼ والجسد في بالضـ الضُّ  ىما وقيؿ ووالَعْقؿِ  الرَّْأي في بالفتي والضَّ

 ".وجو كؿ يف جائزاف معاً 

                                                           

 .(ٕٛٓ/٘الزبيدي )تاج العروس لئلماـ  (ٔ)
 .(ٗٔ/ٔفتي المغيث لئلماـ السخاوي ) (ٕ)
 (.ٕٚ-ُٕٙينظر: تدريإ الرَّاوي لئلماـ السيوطي )ص (ٖ)
 .(ٖٕٓ/ٜلساف العرإ لئلماـ ابف منظور ) (ٗ)
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و وىي (ٔ)"كؿ حديث لـ تجتمع فيو صفات القبوؿ"اصطبلًحا: والحديث الضعيؼ 
واةو والسبلمة مف الشذوذو والسبلمة مف العمة و خمسة: اتصاؿ السندو  عدالة الرواةو وضبط الرُّ

 .(ٕ)القادحة

  ؼ:مؼ العمماء في حكـ الحديث الضعيوقد اخت 

 .شرط أف ال يوجد غيرهيجوز العمؿ بو مطمًقا ب فمنيـ مف قاؿ:

  ال يجوز العمؿ بو مطمًقا.قاؿ: مف ومنيـ 

ومنيـ مف قاؿ: يستحإ العمؿ بالحديث الضعيؼ في فضائؿ األعماؿ مف 
قاؿ اإلماـ النووي: "قاؿ العمماء مف  .(ٖ)المستحبات والمكروىات. واألخير ىو الراجي

ايف والفقياء وغيرىـ: يجوز ويستحإ العمؿ في الفضا ئؿ وفي الترغيإ والترىيإ الُمحدِّ
 .(ٗ)"بالحديث الضعيؼ مالـ يكف موضوًعا

في الفضائؿ  لجواز العمؿ بالحديث الضعيؼذكر الحافظ ابف حجر قاؿ الباحث: 
 :ىي ا ابلاةشروطً  والترغيإ والترىيإ

: أف يكوف الضعؼ غير شديدو فيخرج مف انفرد مف الكذابيف والمتيميف األوؿ -
 وىذا الشرط متفؽ عميو. مف فحش غمطووو بالكذإو 

 الااني: أف يندرج تحت أصؿ معموؿ بو. -

 .(٘)الاالث: أف ال يعتقد عند العمؿ بو ابوتو بؿ يعتقد االحتياط -

                                                           

 (.ٕٜٗ/ٔالنكت عم  كتاإ ابف الصبلح لمحافظ ابف حجر ) (ٔ)
 (.ٖٜٗ/ُٔينظر: النكت عم  كتاإ ابف الصبلح لمحافظ ابف حجر ) (ٕ)
 (.ٜٕٗ-ُٜٕٔينظر: منيج النقد في عمـو الحديث لمدكتور الديف عتر )ص (ٖ)
 (.٘األذكار لئلماـ النووي )ص (ٗ)
 (.ٕٙٔ/ُٔينظر: تدريإ الرَّاوي لئلماـ السيوطي ) (٘)
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 :المطمب الثاني: تعريف الحديث الموضوع وحكمو

واألوؿ  أو الَخْفػػض واإلسػػقاط والحػػطو و: مػػف "وضػػع"و بمعنػػ  اإللصػػاؽالموضػػوع لغػػةً 
  .(ٔ)أليؽ

: "الػػػواو والضػػػاد والعػػػيف: أصػػػٌؿ واحػػػد يػػػدؿُّ عمػػػ  الَخْفػػػض لمشػػػيء (ٕ)فػػػارس قػػػاؿ ابػػػف
 و". طِّ وحَ 

ولػـ  -أي ُأْلِصَؽ بػو -: "الموضوع: ىو ما وضع عم  رسوؿ هللا (ٖ)وقاؿ ابف ِدْحَية
قػاؿ  عػاًرا إذا ألصػقو بػوو والوضػع أيًضػا الحػطُّ واإلسػقاط".يُقْموو يقاؿ: وَضع فبلٌف عمػ  فػبلٍف 

 ". -وهللا أعمـ -أليؽ بيذه الحيايةوؿ : "واأل(ٗ)ًبامعق حجر ابف

ىو الكذإ المختمؽ المصنوع عم  النبي  والحديث الموضوع اصطبلًحا:
(٘).  

ـَ حاَلو في أيِّ تحؿ ر الحديث الموضوع شرُّ األحاديث الضعيفةو وال "و  وايتو ألحٍد َعِم
 .(ٙ)معنً  كاف إال مقروًنا ببياف وضعو"

 ة:والموضوع ةديث الضعيفاحانتشار األ المطمب الثالث: خطر

واالستدالؿ بيا في و سواء الضعيفة أو الموضوعة الواىية حاديثالشؾ أف انتشار األ
 :(ٚ)خطيرةو منيا آاارٍ الناس بالمجاالت المختمفةو يعود عم  حياة 

                                                           

 .(ٖٛٛ/ُٕينظر: النكت عم  كتاإ ابف الصبلح لئلماـ ابف حجر ) (ٔ)
 .(ٚٔٔ/ٙمعجـ مقاييس المغة لئلماـ ابف فارس ) (ٕ)
اعيف في رجإ لئلماـ ابف ِدْحَية )ص (ٖ)  .(ٜٗٔ-ٛٗٔأداء ما وجإ مف بياف وضع الوضَّ
 .(ٖٛٛ/ٕالنكت عم  كتاإ ابف الصبلح لئلماـ ابف حجر ) (ٗ)
 (.ٛٗٔ/ُٔينظر: تدريإ الراوي لئلماـ السيوطي ) (٘)
 (.ٜٛعمـو الحديث لئلماـ ابف الصبلح )ص (ٙ)
وايػػػات الواىيػػػة مػػػف قبػػػؿ الخطبػػػاء والوعػػػاظ لؤلسػػػتاذ محمػػػد الجػػػدي ُينظػػػر: اراػػػار السػػػمبية لبل (ٚ) سػػػتدالؿ بالرِّ

 (.ٛٓ٘-ٜٜٗ)ص
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: غرس التطرف والتعصب  - باالعتماد وذلؾ  وفي نفوس المدعويناألعمى أوًلا
ويسرهو وينتج  وسماحتواألمر الذي يتناف  مع وسطية اإلسبلـ ايات الواىيةو و الرِّ بعض عم  

 عنو آاار سمبية خطيرةو منيا:

روايات واىية مف وا بلاستدغمؽ باإ اليداية أماـ غير المسمميفو والقائميف بيذا  -ٔ
)مف صافي ييودًيا أو فوًعا: مر  المنسوإ إل  ابف عباس و  والحديث الذي ال يصي :لؾذ

 .(ٔ)وليغسؿ يده(رانًيا فميتوضأ نص

و والتنفير مف صحبتيـ مف خبلؿ إصدار معاداة أىؿ المعاصي مف المسمميف -ٕ
َمْف أَعاَف منيا: حديث ) وروايات واىيةباالستدالؿ بأحكاـ جائرة بحقيـ وبدوف إقامة الُحجةو و 

 .(ٕ)تارَؾ الصبلِة ِبُمْقَمٍةو َفَكَأنَّما َقَتَؿ األَنبياَء ُكمَُّيـ(

وايات الرِّ بعض مصدرىا  نقل والعقل،ثانياا: نشر خرافات وأساطير تتناقض مع ال -
مرفوًعا: )إفَّ هلل ديًكا ُعُنُقُو  المنسوإ إل  جابر و الحديث الموضوع  :مف ذلؾالواىيةو 

 .(ٖ)بلُه التُّخوـ(َمْطِويٌَّة َتْحَت الَعْرِشو َوِرجْ 

وقد تعددت أنواع البدع التي يايرىا  ين،نشر البدع وتقويتيا بين المدعو ثالثاا:  -
 ع:و ومف ىذه البدواىيةالروايات ال بعض ومصدرىا طائفة مف أصحاإ الفكر المنحرؼ

و روايات واىيةب ستدلواأو غيرهو وا الترغيإ في زيارة القبور سواء قبر النبي  -ٔ
ف زارني وزار ممف زار قبري كنت لو شفيًعاو و ) موضوع الذي ال أصؿ لو:الالحديث  :منيا

 .(ٗ)الجنة(دخؿ أبي إبراىيـ في عاـ واحد 

                                                           

 (.ٕٓٙ/ٔالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ لئلماـ ابف عدي ) (ٔ)
 (.ٖٚٔاألسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة لممبَل القاري )ص (ٕ)
 (.ٙ/ٖالموضوعات لئلماـ ابف الجوزي ) (ٖ)
 (.ٖ٘ٔي األحاديث الموضوعة لئلماـ الشوكاني )صالفوائد المجموعة ف (ٗ)
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روايات واىيةو و واستدلوا بالترغيإ في قراءة سور أو آيات مخصوصة في القرآف -ٕ
: )مف قرأ قؿ ىو هللا أحد مائتي في اواإ قراءة سورة اإلخبلص منيا: الحديث الذي ال يصي

 .  (ٔ)مرة ُغفر لو ذنوإ مائتي سنة(

واىيةو روايات ب ستدلواواوصةو صادات مخصوصة في أوقات مخالترغيإ بعب -ٖ
رجإو رجإ: )إف في الجنة نيًرا يقاؿ لو الحديث الذي ال يصي في فضؿ صياـ شير : منيا

 .(ٕ)مف ذلؾ النير( مف صاـ رجإ يوًما سقاه هللا 

ويرجع ذلؾ إل   ليا مكانتيا في اإلسالم،ا: المغاًلة في شخصيات اعتبارية رابعا  -
 والنماذج عم  ذلؾ كايرةو منيا:الروايات الواىيةو بعض تشار ان

واىيةو منيا:  رواياتب استدؿ الغبلةو  والاناء عميوو  المغاالة في مدح النبي -ٔ 
الحديث الموضوع: )ىبط جبريؿ عمّيو فقاؿ: يا محمدو إف هللا يقرئؾ السبلـو ويقوؿ: إني 

كفمؾو فقاؿ: يا جبريؿو بّيف ليو فقاؿ:  حرمت النار عم  صمإ أنزلؾو وبطف حممؾو وحجر
أما الصمإ: عبد هللاو وأما البطف فآمنة بنت وىإو وأما الحجرو فعبد يعني عبد المطمإو 

 .(ٖ)وفاطمة بف أسد(

 :واىيةو منيا رواياتو واستدؿ الغبلة ب المغاالة في مدح أصحاإ النبي -ٕ 
ـ األنبياء وأنت يا عمي خاتـ : )أنا خاتفي حؽ عمي بف أبي طالإ الحديث الموضوع 

   .(ٗ)األولياء(

ا: الترويج ألفكار - ويرجع ذلؾ إل   سطحية متعمقة بالجوانب المعيشية، خامسا
منيا: الحديث الموضوع الذي يحث عم  األكؿ مف صنؼ الروايات الواىيةو و بعض انتشار 

                                                           

 (.ٖٔٔ/ٔالعمؿ المتناىية في األحاديث الواىية لئلماـ ابف الجوزي ) (ٔ)
 (.٘٘٘/ٕالعمؿ المتناىية في األحاديث الواىية لئلماـ ابف الجوزي ) (ٕ)
 (.ٖٕٛ/ٔالموضوعات لئلماـ ابف الجوزي ) (ٖ)
 (.ٜٜٖ/ٔالموضوعات لئلماـ ابف الجوزي ) (ٗ)
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ديث ال أصؿ لو الذي ينفر مف و ومنيا: الح(ٔ)مخصوص: )َمْف َأَكَؿ َمع َمْغفوٍر لُو ُغِفَر َلُو(
و وغيرىا مف األحاديث التي ُتشعر (ٕ)بعض الحرؼ واألعماؿ: )ُبَخبَلُء ُأمَّتي الَخيَّاُطوَف(
 بالبساطة والسطحية في معالجة القضايا المختمفة.  

ا: تغميب العاطفة غير الم - يرجع ذلؾ و  تزنة عمى التفكير العقمي الصحيح،سادسا
الحديث الموضوع: )ما  ومنيا: التي تناقض العمـ والواقعو يات الواىيةالروابعض  إل  انتشار

 . (ٖ)ِمْف مدينٍة يكاُر َأذاُنيا إالَّ َقؿَّ َبْرُدىا(

 المبحث الثاني: 

من  في تصفية حديث رسول هللا  السابقين والمعاصرين جيود عمماء األمة
 الضعيف والموضوع

نَّةجيابذة حفظوا  اف عمماءعم  َمرِّ األزم لقد سخر هللا    والنبوية ودافعوا عنيا السُّ
 -مف الضعيؼ والموضوعو فيذا عبد هللا بف المبارؾ وسعوا إل  تصفية حديث رسوؿ هللا 

و وىذا يزيد بف (ٗ)ذكرت لو األحاديث المصنوعة فقاؿ: "يعيش ليا الجيابذة" -رحمو هللا
اف اإلماـ ابف حبّ ؿ اقو (٘)فرساف" قاؿ: "لكؿ شيء فرسافو وليذا العمـ -رحمو هللا -ُزَريع
يفو وىدوىـ إل  الصراط المستقيـو : ُمعقًبا "فرساف ىذا العمـ الذيف حفظوا عم  المسمميف الدِّ

يار واألوطاف في طمإ الُسنف في  الذيف آاروا قطع المفاوز والقفار عم  التنعـ في الدِّ
ارو حت  أفَّ أحدىـ ليرحؿ في األمصارو وجمعيا بالوجؿ واألسفار والدوراف في جميع األقط

َنف  الحديث الواحد الفراست البعيدةو وفي الكممة الواحدة األياـ الكايرة لئبل ُيدِخؿ ُمضؿ في السُّ
                                                           

(و تنزيػو الشػريعة المرفوعػة عػف ٛٛالمنار المنيػؼ فػي الصػحيي والضػعيؼ لئلمػاـ ابػف قػيـ الجوزيػة )ص (ٔ)
 (.ٕٚٙ/ٕاألحاديث الشنيعة الموضوعة لئلماـ ابف عراؽ )

 (.ٕٙٔاألسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة لممبَل القاري )ص (ٕ)
 (.ٜٚ/ٕالموضوعات لئلماـ ابف الجوزي ) (ٖ)
 (.ٛٗٔ/ٔكفاية في عمـ الرواية لمخطيإ البغدادي )ال (ٗ)
 (.ٕٚ/ٔكتاإ المجروحيف لئلماـ ابف حّباف ) (٘)
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ف فعؿ فيـ الذَّاّبوف عف رسوؿ هللا  ذلؾ الكذإو والقائموف بنصرة  شيًئا يضؿ بوو وا 
 . (ٔ)الديف"

الحديث في تصفية يف والمعاصريف جيود عمماء األمة السابقبعض وفيما يمي بياف ل
 مف الضعيؼ والموضوع.

في تصفية الحديث من الضعيف  السابقينب األول: جيود عمماء األمة المطم
 :والموضوع

عيد  الشريؼو ففي النبوي كبار في التاريت اإلسبلمي تجاه الحديث لقد حدات نقبلت
لترىيإ مف الكذإ عم  سبيؿ ا كاف الكذإ غير موجودو وقد سمؾ الصحابة  الصحابة 
و واستمرت رواية الحديث حفًظا عيًدا طويبًل إل  أف بدأ الكذإ عم  رسوؿ هللا رسوؿ هللا 

 فنشط أىؿ العمـ في تمقي الحديث مف أىمو الذيف يواؽ بيـو وكانت تمؾ نقمة أخرىو حت  و
ًبا لمرواية عف إف العالـ اإلسبلمي أصبي كخمية النحؿو يرحؿ فيو العمماء مشرقيف مغربيف طم

 الاقات الحفظة. 

جمعت وظيرت ُمصنَّفات عدَّة  اـ بدأ تدويف األحاديث وجمعيا في مصنَّفاتو
َف عمـ الرِّجاؿ  ناؿ بعضيا وأحاديث النبي  القبوؿ عند المسمميفو ومع تدويف الحديث ُدوِّ

ال تقبؿ  والمجروحيف الذيف والذي نتمكف بو مف الكشؼ عف حاؿ الرِّجاؿ الاقات األابات
 .(ٕ)روايتيـ

                                                           

 (.ٕٚ/ٔكتاإ المجروحيف لئلماـ ابف حّباف ) (ٔ)
 (.ُٗ٘ٔينظر: كتاإ الوضع في الحديث النَّبوي لمدكتور األشقر )ص (ٕ)
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نَّةوكاف لمعمماء جيودىـ في سبيؿ  و وتمييز صحيحيا مف فاسدىاو وفيما يمي السُّ
نَّةيا في سبيؿ النقد حت  أنقذوا ا عميالخطوات التي سارو بعض بياف  مما ُدبِّر ليا مف  السُّ

 : (ٔ)كيدو ونظفوىا مما عمؽ بيا مف أوحاؿ

: إسناد الحديث: - والتابعيف يتحروف في نقؿ  ماء مف الصحابة فقد كاف العم أوًلا
قاؿ األحاديث وال يقبموف منيا إال ما عرفوا طريقيا ورواتياو واطمأنوا إل  اقتيـ وعدالتيـو 

ْسَناِدو َفَممَّا َوَقَعْت اْلِفْتَنةُ  ـْ َيُكوُنوا َيْسَأُلوَف َعْف اإْلِ محمد بف سيريف: "َل
و َقاُلوا: َسمُّوا َلَنا (ٕ)

و َفُيْنَظُر ِإَل  أَْىِؿ ِرَجاَلكُ  نَّةـْ " السُّ ـْ و َوُيْنَظُر ِإَل  أَْىِؿ اْلِبَدِع َفبَل ُيْؤَخُذ َحِديُاُي ـْ َفُيْؤَخُذ َحِدياُُي
(ٖ). 

والتابعيف وأئمة ىذا  وذلؾ بالرجوع إل  الصحابة  ق من األحاديث:ثانياا: التوث -
  .فوظ المعروؼ ُتِرؾفما وافؽ المحفوظ المعروؼ ُقِبؿو وما خالؼ المحالففو 

أيًضا مف مصر إل   وليذا الغرض كارت رحبلت التابعيف بؿ بعض الصحابة 
واة الاَّ مصر   قات. ليسمعوا األحاديث الاابتة مف الرُّ

وا - عظيـ وصؿ منو  وىذا باإ :ة، وبيان حاليم من صدق أو كذبثالثاا: نقد الرُّ
واة ودرسوا  العمماء إل  تمييز الصحيي مف المكذوإ والقوي مف الضعيؼو فقد تتبعوا الرُّ
واة ورع وال حرجو حياتيـ وتاريخيـ وسيرتيـ وما خفي مف أمرىـ ولـ  يمنعيـ مف تجريي الرُّ

أما تخش  أف يكوف ىؤالء ": -أي القطاف -قمت ليحي  بف سعيد ::(ٗ)دبكر بف خبّل  وأب ؿاق

                                                           

نَّة ومكانتيا في التشريع اإلسبلمي لمدكتور  (ٔ)  (.ٔٓٔ-ٜٔمصطف  السباعي )صُينظر: السُّ
ُظـ ذلؾ عم  أىؿ الخير مف عَ حيث و ىجريةخمٍس وابلايَف  في سنةِ  أي فتنة مقتؿ عاماف بف عفاف  (ٕ)

َحاَبةِ   (.ٙٓٔ/ٙ. ُينظر: اإلصابة في تمييز الصحابة لمحافظ ابف حجر )ةػػػػػػػوغيرىـو وانفتي باإ الفتن الصَّ
وايػػة ال تكػػوف إال عػػف الاِّقػػاتو وأفَّ جػػرح مقدمػػة صػػحيي مسػػمـو بػػاإ بيػػاف أفَّ  (ٖ) اإلسػػناد مػػف الػػّديف وأفَّ الرِّ

واة بما و فييـ جائز )ص  (.ٕٗالرُّ
ُينظػر: أبػو بكػر الَبْصػريو مػات سػنة أربعػيف ومػائتيف عمػ  الصػحيي.  وميد بف كاير البػاىِ محمد بف خبّل  (ٗ)

 (.٘ٙٛ٘(و ترجمة رقـ: )ٚٚٗتقريإ التيذيإ لمحافظ ابف حجر )ص:
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 إليّ  ؿ: ألف يكونوا خصمائي أحإُّ فقا ولقيامة؟اؾ عند هللا يوـ ماءَ صَ يـ خُ حدياَ  الذيف تركتَ 
  .(ٔ)"عف حدياي الكذإَ  إَّ ذُ تَ  ـْ لَ  ـَ لِ " :يقوؿ لي  هللا صمي رسوؿُ مف أف يكوف خَ 

وقد وضعوا لذلؾ قواعد ساروا عمييا فيمف يؤخذ منو ومف ال يؤخذ منوو ومف ُيكتإ 
 عنو ومف ال يكتإ عنو.

 ـ قسموا الحديث إل يذلؾ أنَّ و  :هرابعاا: وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييز  -
كما  أنواعو.وبيَّنوا  وحده وحكمو وضعوا لكؿ قسـوضعيؼو و  وصحييو وحسف :اة أقساـابل

 تنقسـ إل  قسميف: وىي يعرؼ بياو التي عبلمات ال معرفة الموضوعو وبيَّنواوضعوا قواعد ل

لكذإو أو في السندو مف أىميا: أف يكوف راويو كذاَبا معروًفا باالوضع عبلمات  -
أف يعترؼ واضعو بالوضعو أو أف يروي الرَّاوي عف شيت لـ يابت لقياه لوو أو قد يستفاد مف 

 حاؿ الراوي وبواعاو النفسية.

لفتو اعبلمات الوضع في المتفو مف أىميا: ركاكة المفظو أو فساد المعن و أو مخ - 
و أو موافقة الحديث بي لصريي القرآفو أو مخالفتو لحقائؽ التاريت المعروفة في عصر الن

اشتماؿ  أو لمذىإ الرَّاويو أو أف يتضمف الحديث أمًرا مف شأنو أف تتوفر الدواعي عم  نقموو
 الحديث عم  إفراط في الاواإ العظيـ.

نَّةبيذه الجيود استقاـ أمر الشريعة بتوطيد دعائـ و  و واطمأف المسمموف النبوية السُّ
كانت و ُميَِّز بيف الصحيي والحسف والضعيؼو و خيؿو فُأقصي عنو كؿ د إل  حديث نبييـ 

 :(ٕ)امار مباركةو منيا ليذه الجيود

: تدوين  - نَّةأوًلا نَّةو وقد دونوا الممموسة ؿ امار جيود العمماءأو  :السُّ خوًفا  السُّ
عمييا مف الضياعو وصيانة ليا مف التزيُّد والنقصافو وقد بدأ التدويف الرسمي في عيد 

                                                           

 (.ٜٖٛ)ص: لئلماـ ابف الصبلح عمـو الحديث (ٔ)
نَّة ومكانتيا في التشريع اإلسبلمي لمدكتور مصطف  السباعي )ص (ٕ)  (.ٕٓٔ-ُٖٓٔينظر: السُّ
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و اـ شاع التدويف وجاء القرف -رحمو هللا -  يد الخميفة عمر بف عبد العزيزالتابعيف عم
نَّةالاالث فكاف أزى  عصور   وأسعدىا بأئمة الحديث وتآليفيـ العظيمة.  السُّ

الذي يضع القواعد العممية لتصحيي األخبارو وقد  ثانياا: عمم مصطمح الحديث: -
ه لمحيطة م  أساس عممي ال مجاؿ بعدكاف عمماؤنا ىـ أوؿ مف وضعوا ىذه القواعد ع

يج عمماء الحديثو عمماء السمؼ في المياديف العممية األخرىو نعم  م والتابت. وقد نيج
  كالتاريت والفقو والتفسير والمغة واألدإ وغيرىا.

واة وأمانتيـ واقتيـ الذي ُيبحث فيو  عديل:ح والتَّ ر  ثالثاا: عمم الج   - عف أحواؿ الرُّ
أو عكس ذلؾ مف كذإ أو غفمة أو نسيافو وىو عمـ جميؿ أدَّى إل   وطيـوعدالتيـ وضب

واةو حت  يميزوا بيف الصحيي مف غيرهو  نشأتو حرص العمماء عم  الوقوؼ عم  أحواؿ الرُّ
واةو ويسألوف عف السابقيف ممف لـ يعاصروىـو  فكانوا يختبروف بأنفسيـ مف يعاصرونو مف الرُّ

 .إذ كاف ذلؾ ذبِّا عف ديف هللا وسنة رسولو وال تأاـ  ويعمنوف رأييـ فييـ دوف تحرج

نَّةعمـو استمزمتيا دراسة  رابعاا: عموم الحديث: - وروايتيا والدفاع عنيا وتحقيؽ  السُّ
نَّةأصوليا ومصادرىاو وىي عموـ كايرةو تبّيف لمناظر فييا مقدار دقة ُعمماء  في نقدىا  السُّ

 يا. وتحقيقيـ في ضبطيا ودأبيـ في صيانت

فقد كاف مف عادة السمؼ حيف وقع  ا: كتب في الموضوعات والوضاعين:خامسا  -
الكذإ في الحديث وتتبعوا الكذابيف وعرفوىـو أف يجيروا بأسمائيـ في المجالس فيقولوا: فبلف 

و فبلف زنديؽو فبلف قدريو وىكذا. اـ تتبعوا أحاديايـ وأفردوىا بالجمع كذاإ ال تأخذوا عنو
يًيا لمعامة. ومف أشير ىذه الكتإ: الموضوعات ألبي الفرج الجوزيو وتذكرة والتأليؼ تنب

 الموضوعات البف طاىر المقدسيو والآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة لمسيوطي. 

ا: كتب في األحاديث المشتيرة عمى األ  - وبياف ما فييا مف صحيي أو  :ةن  لس   سادسا
لئ المناورة في األحاديث المشيورة لمزركشيو ضعيؼ أو موضوعو ومف ىذه الكتإ: الآل

  والمقاصد الحسنة في األحاديث المشتيرة لمسخاوي.                                                                          
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في تصفية الحديث من  المعاصرينالثاني: جيود عمماء األمة  المطمب
  :الضعيف والموضوع

ف جيود مف سبقيـ عم  مّر التاريتو وقاموا بنشر ىذه المعاصري مةعمماء األتمق  
والعموـ التي تتعمؽ الجيود وتمؾ اإلبداعاتو وأحيوا ما كتبو السمؼو وأصبحت الاروة الحدياية 

بالحديث متوفرة بيف يدي طبلإ العمـو لقد استفاد العمماء مف الاورة التقنية في عالـ الطبع 
بوي نصيإ وافرو فقد ُنشرت كتإ الحديث وكتإ عموموو وكتإ والنشرو وكاف لمحديث الن

وألؼ المعاصروف في  عديؿو وما يتعمؽ بالضعيؼ والموضوع وغيرىا.ح والتَّ رْ الرِّجاؿو والجَ 
  .(ٔ)ذلؾ كّمو

نَّةفي سبيؿ  وكاف لمعمماء جيود كبيرة ا ضعيفً و وتمييز صحيحيا مف فاسدىاو السُّ
 و مف أىميا:(ٕ)ه الجيود بتقسيمات عّدةو ويمكف تقسيـ ىذاموضوعً كاف أو 

: جيود جماعية وفردية - الجماعية فيناؾ عديد مف الجيود التي ا الجيود أمّ ف: أوًلا
يياو ات العمماء وجمعياتيـو وكميات الشريعة وأقساـ الحديث فعف طريؽ تجمعبذلت وتبذؿ 

نَّةبخدمة  والمؤسسات العممية التي ُتعن  تإ تحقيؽ التراث التابعة لدور ماؿ: مكا والنبوية السُّ
نَّةالنشرو والمراكز التابعة لبعض الجامعات ماؿ: مركز  والسيرة بالجامعة اإلسبلمية  السُّ

نَّة والسيرة النَّبوية بجامعة قطرالمنورة لمدينةاب  .و ومركز السُّ

 يدة يقوـ بيا أفراد مف أىؿ العمـ لخدمة الحديثدا الجيود الفردية فيناؾ جيود عوأمّ 
 .عم  مستوى العالـ اإلسبلمي النبوي الشريؼ

جيود تتوالىا المراكز فيي ا الجيود الرسميةو أمّ ف ثانياا: جيود رسمية وشعبية: -
أمااؿ: كميات الشريعةو وأقساـ الحديث فيياو  والعممية المتخصصة التابعة لجيات رسمية

نَّةومراكز   التابعة لمجامعات الحكومية. السُّ
                                                           

 (.ُٖ٘ٔينظر: كتاإ الوضع في الحديث النَّبوي لمدكتور األشقر )ص (ٔ)
نَّة النبوية لمدكتور محمد أب (ٕ)  (.ٚٔ-ٕٔو صعيميمؾ )صُينظر: جيود المعاصريف في خدمة السُّ



 17 

شعبيةو فيي الجيود التي تعتمد عم  جيود أفراد أو جماعات غير وأما الجيود ال
ات العمماء وجمعياتيـو تجمعرسميةو ويدخؿ فييا: الجيود الفردية ألىؿ العمـو وجيود 

لدور وجيود الحركات اإلسبلمية المعاصرةو وجيود مراكز األبحاث والتحقيؽ التابعة 
 النشر والمكتبات التجارية.

صور جوانإ و امار مباركة تمامت في ظيور  التي تبذؿ وبذلت ديذه الجيو ل وقد كاف
نَّة متعددة لخدمة  :و ىي(ٔ)صور تسع أذكر منياو و ودراستياو وتصفيتياالنبوية السُّ

كتإ األحاديث األمياتو تـ تحقيؽ عديد مف الكتإو منيا:  فقد الكتب: تحقيق -5
 وغيرىا. وعمؿو والمصطميالشروح وكتإ األحاديث األخرى: وكتإ الرِّجاؿو وكتإ ال

نَّةتبسط عدَّة  دراساتظيرت  حيث :التصنيف في الحديث وعمومو -4 بوية النَّ  السُّ
 بأسموإ يناسإ عصرنا سواء في عمـ الدراية أو الرواية.

نَّةحكمة )الماجستير والدكتوراه( في لرسائل الجامعية المُ ا -4  بويةالن   السُّ
نَّةوالتي ليا دور في إاراء  :وعموميا  .بشكؿ جاد ومفيد السُّ

المتصمة بالحديث الشريؼو  دراسات المغة العربية )البالغية والمغوية واألدبية( -3
 في إبراز قيمة الحديث المغوية. تساىـوالتي 

نَّةاإلعجاز العممي في  دراسات -1 نَّةعظمة  تظير التي: السُّ دراسات و و النبوية السُّ
تطبيؽ أمور وردت جيد في توعية الناس بفوائد  بشكؿ ؤارت التي ليدي النبوي في الطإفي ا
نَّةفي   النبوية. السُّ

 تحت رعاية والتي تنعقد فييا،ؤتمرات والندوات والدراسات التي ُتمقى الم -6
نَّةفي دعـ وتفعيؿ  ىذه المؤتمرات والندوات ساىـتالحكومات اإلسبلميةو و  النبوية لتكوف  السُّ

                                                           

ػػاـو لمػػدكتور محمػػد أسػػود  (ٔ) ػػنَّة النَّبويػػة فػػي مصػػر وبػػبلد الشَّ ُينظػػر: االتجاىػػات المعاصػػرة فػػي دراسػػات السُّ
نَّة النبوية لمدكتور محمد أبو صعيميؾ )ص (و وجيود المعاصريفٖٖٙ -ٕٖٙ)ص  (.ٖٓ-ٛٔفي خدمة السُّ
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ريعيةو والقانونيةو والتربويةو والسياسيةو لتشات الحياة اإلنسانية: مجاالمنارة لمتطبيؽ في كؿ 
 والعسكريةو واالجتماعيةو واالقتصاديةو والحضارية.

نَّةاألبحاث العممية الُمحك مة المختصة بدراسة  -7 التي تنشر في  النبوية السُّ
 رة.حدياية المعاصتطوًرا كبيًرا في النيضة ال تعطييةو والتي المجبلت العمم

نَّةلعممية المرتبطة بالمراكز والمؤسسات ا -8 أسست عم  والتي  النبوية، السُّ
كبير في نشر وخدمة دور ليا بلمية والعربيةو والتي المستوى الحكومي في بعض الدوؿ اإلس

نَّة  النبوية تأليًفا وتحقيًقا. السُّ

نَّةدخمت في بداية العقد الثاني من القرن الخامس عشر اليجري  -9 النبوية  السُّ
ومواقع الشبكة  ب اآللي،مرحمة جديدة من خالل ثورة المعمومات المتمثمة في نتاج الحاس

نَّةفأصبحت  الدوليةو   في متناوؿ كؿ باحثو مما أوجد استفادة كبرى لمعمماء والباحايف. السُّ

ود: قاؿ الشيت األستاذ الدكتور عمر األشقر في سياؽ مبلحظتو ومتابعتو ليذه الجي
قامت نيضة عممية بدأت تؤتي ُأكمياو فبرز عمماء في الحديث النبويو وكار طمبة ىذا "و 

ولكف المبلحظ أف ىذه الجيود ال تزاؿ العمـو وشاعت الكتإ المؤلفة فيوو وتعددت وتنوعتو 
  .(ٔ)و ىي دائرة مف سبقنا مف غير جديد"ة واحدةفي دائر 

كاف  -رحمو هللا -الدكتور األشقر ستاذالشيت األ بأف قاؿ الباحث: ومما الشؾ فيو
في دائرة  يا ال تزاؿولكف يرى بأنَّ  وفي ىذا الباإالجديدة ود المعاصريف جيدر عرؼ ويقيَ 

 ومعتمدة عمييا. جيود السابقيفو ومرتبطة بياو

متكامؿ يخدـ الحديث النبوي موسوعي إل  إنجاز عمؿ  كانت دعوة الشيتومف ىنا 
و ويبدأ مف حيث انتي  ارخروف فقاؿ: "والمطموإ أف نقيـ بؽيستفاد فيو مف جيود مف س

عمبًل كبيًرا يرق  إل  مستوى اإلمكانات التي تممكيا الموسوعات الكبرىو وال شؾَّ أفَّ ىذه 

                                                           

 (.ٖ٘ٔر )صكتاإ الوضع في الحديث النَّبوي لمدكتور األشق (ٔ)
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المؤسسة العظيمة التي ندعو إلقامتيا ستستفيد مف اإلنجازات السابقةو وتبدأ مف حيث انتي  
 .(ٔ)ارخروف"

عمر األشقر في تصفية الحديث األستاذ الدكتور د الشيخ المطمب الثالث: جيو 
 :من الضعيف والموضوع

المعاصريف حيث يت األستاذ الدكتور عمر األشقر عم  نيج عمماء األمة الشسار 
في إطار جيود العمماء وذلؾ بويو وسع  لتصفيتو مف الضعيؼ والموضوعو ـ الحديث النّ خدَ 

 :السابقيفو وتمامت خدمتو في جانبيف

و الوضع في الحديث النبوي""بعنواف:  اكتابً  حيث صنَّؼ نظري،الالجانب األول:  -
وحكـ الوضع في الحديثو وحكـ  وو وما يتعمؽ بوتعريف ع؛الحديث الموضو  تحدَّث فيو عف

 طرؽو و في الحديث و وأسباإ الوضعروايتوو وحكـ الوضاعيفو وخطورة األخبار الموضوعة
 ر الحديث الموضوعة.الحديثو ومصاد في معرفة الوضع

 ."نحو سنة نبوية كاممة خالصة خالية من الدخيل"عنواف: تحت بخاتمة  ختمواـ 

ماؿ في تت -أسأؿ هللا أف يكتإ لو أجرىا -وأطمؽ خبلليا دعوة كاف يأمؿ إنجازىا
مف الضعيؼ والموضوعو فقاؿ: "وأممي  موسوعة تصفي الحديث المنسوإ إل  رسوؿ هللا 

صداىا عند أصحاإ الغيرة مف العمماء وأصحاإ الرأي وأىؿ الماؿو  أف تجد ىذه الدعوة
مف  وليكف الشعار: نحو مسيرة رائدة إلنجاز موسوعة حدياية تصفي حديث رسوؿ هللا 

 الضعيؼ والموضوع".

مكانية  الي لمحديث عف دعوة الشيتو فبّيفوقد أفرد الباحث المبحث الت مبرراتياو وا 
 حوؿ دوف ذلؾ. إنجازىاو والمعوقات التي ت

                                                           

 (.ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔكتاإ الوضع في الحديث النَّبوي لمدكتور األشقر )ص (ٔ)
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ةو كتإصنَّؼ حيث  التطبيقي:الجانب  الثاني: -  واشترط في تصنيفيا وأبحاث عدِّ
 كتاإ قصص الرسوؿ صحيي القصص النبويو و كتاإ  مف ذلؾ: وصحة الحديث

صحابو في صحيي الحديث النبويو وكتاإ قصص الغيإ في صحيي الحديث النبويو وأ
نَّةاكتاإ وصحيي وكتاإ الرؤى واألحبلـ في ال  .لسُّ

صنَّؼ عدد مف الكتإ في المعارؼ اإلسبلمية المختمفة باإلضافة إل  أفَّ الشيت 
نَّةالمستمدة مف الكتاإ و   األحاديث صحيحيا مف سقيميا. و وكاف يميزالسُّ

 المبحث الثالث: 

 عمر األشقر األستاذ الدكتور دعوة الشيخ 

 يف والموضوعمن الضع إلنجاز موسوعة حديثية تصفي حديث رسول هللا 

نَّةجمع إل  أف تُ  -رحمو هللا -دعا الشيت األستاذ الدكتور عمر األشقر  النبوية في  السُّ
يرق  إل  مستوى اإلمكانات التي تممكيا الموسوعات  عمؿ موسوعي يقوـ بو فريؽ متكامؿو

عرض الباحث ستوفيما يمي سيو (ٔ)مف اإلنجازات السابقةخبللو االستفادة مف و يتـ الكبرى
 مطالإ: ةومف خبلؿ ابلا

 مبررات دعوة الشيت إلنجاز الموسوعة الحدياية. -ٔ 

 معوقات إتماـ إنجاز الموسوعة الحدياية. -ٕ 

 إمكانية إنجاز الموسوعة الحدياية. -ٖ 

 كؿ ذلؾ بيف أمؿ الشيت األستاذ الدكتور عمر األشقر وواقع األمة. 

                                                           

 (.ٛ٘ٔ-ُٚ٘ٔينظر: كتاإ الوضع في الحديث النَّبوي لمدكتور األشقر )ص (ٔ)
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عمر األشقر إلنجاز ور األستاذ الدكتالمطمب األول: مبررات دعوة الشيخ 
 :الموسوعة الحديثية

عممنا مما سبؽ خطر انتشار األحاديث الواىية سواء الضعيفة أو الموضوعة 
تيا معاصريف في مواجيالسابقيف والجيود العمماء وتعرفنا عم  بعض و ستدالؿ بياواال
ف دع ةنَّ صفية السُّ وت الموسوعة إلنجاز  وة الشيت األستاذ الدكتور عمر األشقرمنياو وا 

تأتي في إطار جيود  مف الضعيؼ والموضوع تصفي حديث رسوؿ هللا التي الحدياية 
نَّة النبويةو ويمكف العمماء في خ  مبرراتيا فيما يمي: تحديددمة السُّ

والبناء عمييا إليجاد عمل السابقين، العمماء اًلستفادة من جيود  األول: -
 متكامل يخدم الحديث النبوي الشريف:

تمق  العمماء المعاصروف جيود السمؼ عم  مر التاريتو وقاموا بنشر تمؾ فقد 
الجيود وتمؾ اإلبداعات وأحيوا ما كتبو السمؼو واستفادوا مف الاورة التقنية في عالـ الطبع 
والنشرو وكاف لمحديث النبوي الشريؼ نصيإ وافرو ولكف المبلحظ أف ىذه الجيود ال تزاؿ 

 .(ٔ)مف غير جديد مف سبؽ و ىي دائرةفي دائرة واحدة

 واألصؿ أف يستفاد مف سبؽ ويبن  عمييا وتأتي ىذه الموسوعة في ىذا اإلطار. 

 األسانيد دراسة واستمرت باإلسنادو الرواية توقفت الزماف طاؿ ولما: "الشيت قاؿ
 نحو فيو الجيود اتجيت الذي العيد وطاؿ. األحاديث دونت التي المؤلفات عبر واألحاديث
 يتقّدـ ولـ بياو استشيدت التي األحاديث تخريج وفي مدوناتياو في األحاديث تمحيص
 عمؿ إليجاد عمييا ويبني سبؽ مف جيود مف يستفيد عمؿ نحوفيو إل  األماـ  أصحابو

                                                           

 (.ُٖ٘ٔينظر: كتاإ الوضع في الحديث النَّبوي لمدكتور األشقر )ص (ٔ)
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 الضعيؼو والااني الصحييو األوؿ: أقساـ ابلاة في كمو النبوي الحديث يجمع متكامؿ
 .(ٔ)"الموضوع والاالث

نَّة النبوية لعمل عمى تخالثاني: إن ا - يوحد من الضعيف والموضوع مي  السُّ
 :اإلسالمية ويقارب بين أبناء األمة

فبل يخف  عم  أحد ما تعيشو األمة اإلسبلمية اليوـ مف فرقة وتشتتو حيث تشعبت 
بقوة إما مذاىإ األمة وتنوعت مشاربياو وكؿ يدعي أف الحؽ معوو ويسع  إلابات رأيو 

 أخرى فيستدؿ منطؽ القوة أحياًناب وأة الصحيحةو نَّ بالقرآف والسُّ  فيستدؿ المنطؽ أحياًنا
لآلياتو واألحاديث الواىية والمكذوبة والموضوعة التي تنسإ زوًرا وبيتاًنا بالتأويؿ الباطؿ 

و واألخير ىو األخطرو فقنو يزيد أبناء األمة فرقة وتشتتو خاصة في ظؿ قمة لمنبي 
 ه األحاديث دوف تابت ىذا مف جانإ.أبناء األمة فيتمقوا ىذ كارأعند البضاعة الحدياية 

ما تشكمو ىذه األحاديث الواىية مف خطر إذ إنيا مخالفة ليدي  ؛اـ مف جانإ آخر
و اـ إنَّيا في غالبيا صناعة اإلسبلـ ودعوة الجماعةو وتنشر الكذإ عم  رسوؿ هللا 

 . (ٕ)مأجورة مدسوسة مف أعداء األمة

ود ماؿ ىذه الموسوعة مف شأنو أف ُيعّد األمة اإلسبلمية لموحدة والتجمع لذا فقفَّ وج
 ؿ الشيت األستاذ الدكتور عمر األشقر: "إف تصفية سنة رسوؿ هللا اقبعد الفرقة والتشتتو 

نَّةاألمة اإلسبلميةو لمزيد مف الوحدةو ف ُيعدّ  األصؿ الااني الشارح لمقرآفو والمبيف لوو  السُّ
لدخيؿ يعطي األمة مزيًدا مف التوحد والتقارإو واألمة التي تقيـ بنيانيا عم  فتخميصيا مف ا

 . (ٖ)غير أصؿ أمة ضائعة يوشؾ بنيانيا عم  االنييار"

                                                           

 (.ٗ٘ٔكتاإ الوضع في الحديث النَّبوي لمدكتور األشقر )ص (ٔ)
-ُٛٔٓٔينظػػر: أاػػر االسػػتدالؿ عمػػ  توسػػيع دائػػرة الخػػبلؼ بػػيف أبنػػاء األمػػة لمػػدكتور عمػػي سػػواعد )ص (ٕ)

ٜٔٓٔ.) 
 (.ُٚ٘ٔينظر: كتاإ الوضع في الحديث النَّبوي لمدكتور األشقر )ص (ٖ)
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 :معوقات إتمام إنجاز الموسوعة الحديثةالمطمب الثاني: 

لقد طاؿ الحديث عف الموسوعة الحديايةو وأعمنت بعض المؤسسات أنيا تعمؿ  
كما ذكر الشيت األستاذ الدكتور  ف لـ يظير حت  ارف مف أعمف عف إنجازىالتحقيقياو ولك
 ؾ معوقات تحوؿ دوف ذلؾ.و والشؾ أف ىنا(ٔ)عمر األشقر

: عدم القدرة عمى التخطيط  -  إلقامة ىذا العمل. الالزمة وحشد الجيودأوًلا

ؼ فقف "التخطيط بمفيومو العاـو إنَّما ىو عبارة عف تحديد لمجموعة مف األىدا
المتناسقة التي يراد تحقيقيا وفؽ أولويات معينةو وخبلؿ فترة زمنية محددةو مع اختيار 

 .(ٕ)لمجموعة الوسائؿ واإلجراءات البلزمة لتحويؿ ىذه األىداؼ إل  واقع"

القائميف عم  خدمة الحديث المخمصيف مف أبناء ىذه األمة والناظر في جيود 
في باركة يجد جيوًدا ملشعبيو الجماعي أو الفرديو سواء عم  المستوى الرسميو أو ا النبوي

المعوقات  ىذا مف أىـو و الجيودحشد التخطيط و في أحياٍف كايرة ينقصيا ىذا الباإو ولكف 
 الشيت األستاذ الدكتور عمر األشقر التي تحوؿ دوف إنجاز الموسوعة الحدياية التي دعا

: "وعدـ تحقيؽ اإلنجاز في ىذا تقاؿ الشيف و وقد أكد الشيت عم  ىذا المعوؽإلنجازىا
ما إل  عدـ وجود المشروع يعود إمَّ  ا إل  عدـ القدرة عم  التخطيط وحشد الجيود البلزمةو وا 

 .(ٖ)الماؿ الكافي"

التخطيط جزًءا  المطموإ: "والمطموإ أف يكوف كيفية التخطيط الشيت في بيافاـ قاؿ 
ف بالحديث وأصحاإ البرمجة مف العمؿو فيجإ أف يجتمع أصحاإ العقوؿ مف المختصي

   . (ٗ)ليأتي العمؿ أقرإ إل  الكماؿ"

                                                           

 (.ُٚ٘ٔينظر: كتاإ الوضع في الحديث النَّبوي لمدكتور األشقر )ص (ٔ)
 (.ٚواالجتماعي لمدكتور مجيد مسعود )ص التخطيط لمتقدـ االقتصادي (ٕ)
 (.ٚ٘ٔكتاإ الوضع في الحديث النبوي لمدكتور األشقر )ص (ٖ)
 (.ٙ٘ٔكتاإ الوضع في الحديث النَّبوي لمدكتور األشقر )ص (ٗ)
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  ثانياا: ضعف القدرات المالية. -

فقذا كاف عدـ القدرة عم  التخطيط عائًقا يحوؿ دوف إنجاز الموسوعة الحدياية فقف 
يت قاؿ الشرصد لماؿ ىذه المشاريعو ىناؾ معوًقا آخًرا ميًما ىو ضعؼ القدرات المالية التي تُ 

 .(ٔ)"أو أف ضعؼ القدرات المالية حاؿ دوف تحقيؽ ذلؾ: "شقراأل

في العالـ اإلسبلمي دواًل اريةو وىناؾ أسٌر إف "اـ قاؿ في كيفية تجاوز ىذا المعوؽ: 
ؿ الماؿ لينجز ىذا العمؿ أف يبذ اريةو وأفراد أارياءو وليس بكاير عم  سنة رسوؿ هللا 

و الذي يقوـ عم  استيعاإ الجيود ىذا العمؿ الرائد إف الجيد الفردي ال يصمي إلقامةالرائد. 
 السابقةو وتمخيصيا وترتيبياو واإلتياف بامار طيبة في بناء ىذا الصرح العظيـ".

ىذا األمر يحتاج فقط إل  توعية بأىمية وأجر القياـ بيذا العمؿ وتشجيع قمت: 
 رؤوس األمواؿ إل  بذؿ أمواليـ في سبيؿ إنجازه. 

 .ات التي يوردىا بعض طمبة العممبيثالثاا: الش -

الميتميف والغيوريف عف بعض أصحاإ اليمـ مف طمبة العمـ و قد تاني الشبيات 
تكمَّـ  وىذا عائؽ  والوصوؿ إل  اإلنجازأو االستمرار في العمؿ حت   البذؿو أو التخطيطو

طمبة  قد يورد بعض " فقاؿ: وضرإ ماااًل لوو والشيت األستاذ الدكتور عمر األشقر عنو
 -رحمو هللا -العمـ شبيات تصد عف السير في ىذا المشروعو فيقوؿ مابًل: إف اإلماـ مالؾ

ف الشافعي قطع بأنَّو ليس في طاقة  أب  أف يجعؿ كتابو األصؿ الذي تعتمد الدولة عميوو وا 
نَّة.  أحد مف الناس أف يجمع السُّ

نَّة كانت مفرقة في :والجواإ  األمصار حيث تفرؽ  أف مالؾ أب  ذلؾو ألف السُّ
نَّة النبوية التي كانت متفرقةو  الصحابة في تمؾ الديارو والذي ندعو إليو ىو تجميع السُّ
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وقوؿ الشافعي صحييو ولكف الذي ندعو إليو أف تجمع تصفيتيا مف الشوائإ التي شابتيا.  و 
نَّة في عمؿ موسوعي يقوـ بو فريؽ متكامؿ يدونوه في إنجاٍز عممي كبير"  .(ٔ)السُّ

 :إمكانية إتمام إنجاز الموسوعة الحديثيةالمطمب الثالث: 

الحدياية التي دعا الشيت  الموسوعة غـ المعوقات التي تحوؿ دوف إتماـ إنجازرُ 
تظافرت الجيودو إذا ما  ليس مستحيبًل  إال األمرإل  إنجازىا  األستاذ الدكتور عمر األشقر

توفر البذؿ السخيو وقد ردَّ الشيت األستاذ وتـ التخطيط الدقيؽو وبدأ العمؿ المتواصؿو و 
: "إف بعض عم  مف يعتقد أف ىذه الموسوعة ال يمكف إنجازىاو فقاؿ الدكتور عمر األشقر

نجازهو لضخامتوو وكارة تفرعاتو. وأنا  األخيار قد يظف أفَّ ىذا المشروع ال يمكف تحقيقو وا 
نجازه م  .(ٕ)مكف ألمور"أوافؽ عم  أف العمؿ ضخـ وكبيرو ولكف تحقيقو وا 

 : (ٖ)اـ ذكر أموًرا تبيف إمكانية إنجاز الموسوعةو ىي

أف عمماء الحديث قدموا إنجازات ىائمة عم  مّر العصورو وقد جمعت مؤلفاتيـ  -ٔ
 و بطرؽ متنوعة.سنة رسوؿ هللا 

تيسر اليوـ طباعة تمؾ المؤلفاتو وأصبي العالـ بالحديث أو طالإ عممو يجمع  -ٕ
صة كنوز العمـ في الحديث وعمومو وشروحو ورجالوو وأصبي الوصوؿ إل  في مكتبتو الخا

 تمؾ العموـ معروًضا أمامو عم  رفوؼ مكتبتو.

بؿ تقدـ إمكاف االنتفاع بالجيود السابقة حيث أدخمت تمؾ المؤلفات في برامج  -ٖ
أعدت عم  الحاسإ ارليو سيمت االنتفاع بيذه المؤلفاتو والوصوؿ عبرىا إل  أدؽ 

 فصيبلت بيسر وسيولة.الت

                                                           

 (.ٚ٘ٔر )صكتاإ الوضع في الحديث النبوي لمدكتور األشق (ٔ)
 (.ٙ٘ٔكتاإ الوضع في الحديث النبوي لمدكتور األشقر )ص (ٕ)
 (.ٛ٘ٔ -ُٙ٘ٔينظر: كتاإ الوضع في الحديث النبوي لمدكتور األشقر )ص (ٖ)
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عاٍؿو  ـ الحديثو وأصبي ليـ في ذلؾ مقاـٌ كارة العمماء الذيف توجيوا إل  عم -ٗ
 ووجود الرجاؿ الصالحيف ليذا العمؿ أصؿ النجاح في ىذا المشروع.

وجود الرغبة القوية عند العمماء لتحقيؽ ىذا اإلنجازو فالحديث عنو كاير بيف  -٘
نَّة لمسير في ىذا الميداف....أىؿ العمـو بؿ سارع بعض العم  ماء مف محبي السُّ

و ويحبوف أف وجود الدوؿ أو األارياء مف األفراد الذيف يحبوف سنة رسوؿ هللا  -ٙ
يحشروا في زمرة الذيف حفظوا سنتوو وذبوا عنيا ما دخؿ فييا مف باطؿو وىؤالء إف خمصت 

واإ في حياتيـ وبعد مماتيـ إل  أف منيـ النياتو وحقؽ هللا ىذا المشروع كاف ليـ األجر والا
يرث هللا األرض ومف عميياو وىذا البخاري ومسمـ رحميما هللا يصميما بقذف هللا فيض مف 

 األجر والاواإ كمما ُطبع كتاباىما أو درس ما فييماو واستفيد مف عمميما.

 الخاتمة:

و ىذا البحثو الحمد هلل الذي وفقنا إلتماـ مد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحاتالح
 وعم  آلو وصحبوو وبعد.  والصبلة والسبلـ عم  رسوؿ هللا 

 إل  النتائج التالية:  فقد توصؿ الباحث

ىو أحد عمماء األمة العامميف  -رحمو هللا -إف الشيت األستاذ الدكتور عمر األشقر -ٔ
 .والغيوريف عم  سنة خير  المرسميف 

نَّة مف الضعيؼ والموضوعو تأتي في إف دعوة الشيت الموسوعة الحدياية الت -ٕ ي تصفي السُّ
 .إطار جيود العمماء المعاصريف لخدمة حديث النبي 

 مبررات إنجاز ىذه الموسوعة الحدياية تتماؿ في أمريف: -ٖ

 االستفادة مف الجيود السابقة والبناء عمييا إليجاد عمؿ يخدـ الحديث النبوي. - 

نَّة النبوية -   عيؼ والموضوع يوحد ويقارإ بيف أبناء األمة.مف الض تخميص السُّ
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  معوقات اإلنجاز تتماؿ في ابلاة أمور: -ٗ

 عدـ القدرة عم  التخطيط. -

 وضعؼ القدرات المالية. -

 الشبيات التي يوردىا بعض طمبة العمـ.و  -

يمكف إنجاز الموسوعة الحدياية التي دعا إلييا الشيت إذا ما توفرت النية والتخطيط  -٘
 بذؿ. والعمؿ وال

الشيت األستاذ الدكتور عمر األجرو قاؿ  ال ندري لمف ادخر هللا  ...وأخيراا
: "ال أدري لمف ادخر هللا فضؿ إقامة ىذا المشروع الجميؿ العظيـ الذي -رحمو هللا -األشقر

الجية التي ستأخذ عم  عاتقيا إنجازهو وكؿ  يتطمع العمماء وطمبة العمـ إل  تحقيقوو ومف
   .(ٔ)إذ دعوت مع الداعيف إل  إقامتو" أف يكوف لي اواإ الذي أسألو هللا

قاؿ  ووتو إل  إنجاز ىذا المشروعأسأؿ هللا العمي القدير أف يكتإ لمشيت اواإ دع 
 .(ٕ))َفَمُو ِمْاُؿ َأْجِر َفاِعِموِ َمْف َدؿَّ َعَم  َخْيٍر : )النبي 

 توصية: 

األسػػػتاذ الػػػدكتور عمػػػر األشػػػقر  أوصػػػي الميتمػػػيف والبػػػاحايف االسػػػتجابة لػػػدعوة الشػػػيت
 لتحقيؽ ىذا اإلنجاز الفريد والمفيد. ةاتخاذ خطوات عمميَّ رحمو هللاو و 

 ََعاَلِميَ َواْْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ الْ  ،َوَسََلٌم َعَلى اْلُمْرَسِليَ  ،بِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفونَ ُسْبَحاَن رَبَِّك ر 

 [ٕٛٔ - ٓٛٔ]الصافات: 

                                                           

 (.ٌٚ٘ٔينظر: كتاإ الوضع في الحديث النبوي )ص (ٔ)
يؿ هللا بمركػػػوٍإ أخرجػػو اإلمػػاـ مسػػمـ فػػي الصػػحييو كتػػاإ: اإِلّمػػػارةو بػػاإ: فضػػؿ إعانػػة الغػػازي فػػي سػػب (ٕ)

 (. ٚٛٚ(و )صٖٜٛٔوغيرهو وِخبلفتو في أىمو بخيرو )ح
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 اجع:المصادر والمر 
 
نَّة تدراسا في المعاصرة االتجاىات -ٔ اـ وببلد مصر في النَّبوية السُّ و لمدكتور محمد عبد الرزاؽ الشَّ

 ـ(.ٕٛٓٓسورياو دار الكمـ الطّيإو ) -أسودو دمشؽ
وايات لبلستدالؿ السمبية اراار -ٕ و لؤلستاذ محمد مصطف  والوعاظ الخطباء قبؿ مف الواىية بالرِّ

وايات الواىية عم  اإلسبلـو كمية ًأوؿ الّديفالجديو بحث مقدَّـ لمؤ  الجامعة  -تمر خطر الرِّ
 ـ(. ٕٔٔٓاإلسبلمية بغزةو )

و لمدكتور عمي محمد سواعدو بحث مقدَّـ األمة أبناء بيف الخبلؼ دائرة توسيع عم  االستدالؿ أار -ٖ
وايات الواىية عم  اإلسبلـو كمية ًأوؿ الّديف مية بغزةو الجامعة اإلسبل -لمؤتمر خطر الرِّ

 ـ(.ٕٔٔٓ)
اعيف وضع بياف مف وجإ ما أداء -ٗ و لئلماـ عمر بف حسف ابف ِدْحَيةو تحقيؽ: رجإ في الوضَّ

يف األلبانيو بيروت لبنافو المكتإ  -الشيت محـ زىير الشاويشو تخريج: الشيت محمد ناصر الدِّ
 ـ(.ٜٜٛٔاإلسبلميو )

 ـ(.ٜٜٗٔار الفكرو )لبنافو د -و لئلماـ يحي  بف شرؼ النوويو بيروتاألذكار -٘
المعروؼ بالموضوعات الكبرىو لئلماـ عمي بف محمد  الموضوعة األخبار في المرفوعة األسرار -ٙ

لبنافو  -المشيور بالمبّل القاريو حّققو وعّمؽ عميو وشرحو: محمد بف لطفي الصّباغو بيروت
 ـ(.ٜٙٛٔالمكتإ اإلسبلميو الاانيةو )

  تحقيؽ: عبد هللا بفمد بف عمي بف حجر العسقبلنيو الصحابةو الحافظ أح تمييز في اإلصابة -ٚ
إلسبلمية بدار ىجرو مصرو المحسف التركي بالتعاوف مع مركز البحوث والدراسات العربية وا عبد

 .دار ىجر
مف جواىر القاموسو لمسيد محمد مرتض  الحسيني الزبيديو تحقيؽ: عمي ىبلليو  العروس تاج -ٛ

 ـ(.ٕٗٓٓمطبعة حكومة الكويتو )
مجيد مسعودو الكويتو عالـ المعرفةو  و لمدكتورواالجتماعي االقتصادي لمتقدـ خطيطالت -ٜ

 .(ـٜٛٚٔ)
في شرح تقريإ النَّواويو لئلماـ عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطيو شرح ألفاظو  الرَّاوي تدريإ -ٓٔ

 لبنافو دار الكتإ العممية. -وعمَّؽ عميو: صبلح بف محمد بف عويضةو بيروت
ـَ لو دراسة وافية وقابمو بأصؿ و حمد بف عمّي بف حجر العسقبلنيلمحافظ أ تقريإ التيذيإو -ٔٔ قّد

 .(ـٜٜٔٔ)و سورياو دار الرشيدو الطبعة الاالاة -مؤّلفو ُمقابمة دقيقة: محمَّد عوَّامةو حمإ
و لئلماـ عمي بف محمد بف عراؽ الموضوعة الشنيعة األحاديث عف المرفوعة الشريعة تنزيو -ٕٔ

 -اجع أصولو وعّمؽ عميو: عبد الوىاإ عبد المطيؼو وعبد هللا الصديؽو بيروتالكنانيو حّققو ور 
 لبنافو دار الكتإ العممية.
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نَّة خدمة في المعاصريف جيود -ٖٔ و لمدكتور محمد عبد هللا أبو صعيميؾو دمشؽو دار القمـو النبوية السُّ
 بيروتو الّدار الشامية.

نَّة -ٗٔ مصرو دار السبلـو  -صطف  السباعيو القاىرةو د. ماإلسبلمي التشريع في ومكانتيا السُّ
 ـ(.ٜٜٛٔ)

 -اعتن  بو: أبو صييإ الكرميو الرياضو محمَّد بف إسماعيؿ البخاري صحيي البخارّيو -٘ٔ
 .ـ(ٜٜٛٔ)و السعوديةو بيت األفكار الدولية

و لئلماـ عبد الرحمف بف عمي بف الجوزيو قّدـ لو وضبطو: الواىية األحاديث في المتناىية العمؿ -ٙٔ
 .ـ(ٖٜٛٔاألول و ) لبنافو دار الكتإ العمميةو -شيت خميؿ الميسو بيروتال

و اإلماـ عاماف بف عبد الرحمف الَشيرزوري "ابف الصبلح"و تحقيؽ وشرح: د. نور الحديث عمـو -ٚٔ
 .(ـٜٙٛٔ)سورياو دار الفكرو  -الديف عترو دمشؽ

السخاويو دارسة وتحقيؽ: بشرح ألفية الحديثو تأليؼ الحافظ محمد بف عبد الرحمف  المغيث فتي -ٛٔ
 .(ـٕ٘ٓٓ)السعوديةو دار المنياجو  -د. عبد الكريـ الخضيرو ود. محمد آؿ فييدو الرياض

و لئلماـ محمد بف عمي الشوكانيو تحقيؽ: رضواف الموضوعة األحاديث في المجموعة الفوائد -ٜٔ
 السعوديةو مكتبة نزار مصطف  الباز. -جامع رضوافو مكة المكرمة

 ـ(. ٜٛٛٔلبنافو دار الفكرو الاالاةو ) -و بيروتجاؿالرِّ  اءضعف في الكامؿ -ٕٓ
ايف والضعفاء والمتروكيفو لئلماـ محمد بف حّباف أبي حاتـ  المجروحيف كتاإ -ٕٔ التميميو مف الُمحدِّ

 ـ(.ٕٜٜٔلبنافو ) -تحقيؽ: محمود إبراىيـ زايدو دار المعرفةو بيروت
و ضبط وتقديـ وتحقيؽ: عبد الرحمف جوزيال بف و لئلماـ عبد الرحمف بف عميالموضوعاتكتاإ  -ٕٕ

 ـ(.ٜٙٙٔالسعوديةو ) -محمد عامافو المدينة المنورة
األردفو  -و لؤلستاذ الدكتور عمر سميماف عبد هللا األشقرو عّمافالنَّبوي الحديث في الوضع كتاإ -ٖٕ

 ـ(.ٕٗٓٓدار النفائسو األول و )
و حيدر آباد يالمعروؼ بالخطيإ البغداد و لئلماـ أحمد بف عمي بف اابتوايةالرِّ  عمـ في الكفاية -ٕٗ

 ـ(.ٖٜٛٔالدكفو جمعية دائرة المعارؼ العامانيةو )
لبنافو دار صادرو  -و لئلماـ محمد بف مكـر بف منظور األفريقي المصريو بيروتالعرإ لساف -ٕ٘

 األول .
 -وتو لئلماـ أحمد بف فارس بف زكرياو تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاروفو بير المغة مقاييس معجـ -ٕٙ

 ـ(.ٜٜٚٔلبنافو دار الفكرو )
 -اعتن  بو: أبو صييإ الكرميو الرياضاإلماـ مسمـ بف الحجاج الٌقشيريو  ومسمـ صحيي مقدمة -ٕٚ

 .ـ(ٜٜٛٔ)و السعوديةو بيت األفكار الدولية
و لئلماـ ابف قّيـ الجوزيةو حّققو: العبلمة عبد الرحمف بف والضعيؼ الصحيي في المنيؼ المنار -ٕٛ

السعوديةو دار  -و أعّده وأخرجو: منصور بف عبد العزيز الّسماريو الرياضيحي  المعمِّمي
 ـ(. ٜٜٙٔالعاصمةو )
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 ـ(.ٜٛٛٔسورياو ) -الحديثو لمدكتور نور الديف عترو دار الفكرو دمشؽ عمـو في النقد منيج -ٜٕ
الصبلحو لمحافظ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلنيو تحقيؽ ودراسة:  ابف كتاإ عم  النكت -ٖٓ

 ـ(.ٜٜٗٔالسعوديةو دار الرايةو ) -ربيع بف ىادي بف عميرو الرياض لمدكتور
 و/http://iumsonline.org/arموقع االتحاد العالمي لعمماء المسمميف  -ٖٔ
 .  tp://arabic.alshahid.net/columnists/htٔٛٛ٘ٚ اإلخبارية الشاىد شبكةموقع  -ٕٖ
 . /http://ar.islamway.net/scholarٔٙٔ اإلسبلـ طريؽ موقع -ٖٖ
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