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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 مقدمة هذه الطبعة

الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركاا ييا ك كماا يحان ربياا ،يرااصك ،الصا   

ك ،هاا ا البيارية  لاص الروادك ،مخارس اليااس  ،الس م علص معلم الياس الخيار،

من الظلمات  لص اليور باذن  ربمام  لاص طاراط العاياا الحميادك سايدنا ، مامياا 

بيا محمد بن عبد هللا ،علص آل  ،طحب  ،من اتابعمم بذحساا   لاص ،أسوتيا ،حبي

 يوم الدين.

 ...أما بعد

ي  زالت أمة اإلس م ميذ عصار اليباو  ،عصار الصاحابة يمان بعادهم  لاص 

؛ أل  األمة مأمور  باتباا  نبايممك طلص هللا علي  ،سلماليوم يمتمو  بسية نبيمم 

ك يمااو ي ييطاا  عاان المااو ك ،طاعااة رسااولممك باعتبااار طاعتاا  ماان طاعااة هللا

، نما يتبع ،حي رب ك الذا أنال علي  الكتاا،ك ،علما  ماا لام يكان يعلامك ،كاا  

 يضل هللا علي  عظيما.

ۡطأ}قاال تعاالص   ل أُ ل ي ۡل أِّط ُي ل ِطمطع  أ ۡل َيع لط ْ  ٱأنط س ل ْط َيَأَّط أنطل ُللْفطإ  ُ عُُلْ ٱأهس ِي َط طأأط  َ عُُلْ ٱأه ِي أَط  ۡ قُل

إأ تُم  م  ۡأُ ل ي كُمأِّ  ِطمطع  تطدُأ ٱأأط عُُْهُأَّطه  أَُّطي إَي أ}ك ،قاال  [54الياور  ] {أأط طلد  ُللْفطأنۡط  ُ ل يأهس ل أُُطي  ِّ

طأ  َ لۡل طأه ِط َطأ}ك ،قااال  [80اليساا:  ] {َط تطللدُأ أَّطه  طم ُكللم  ُللْهُأسُط هَّ بُي ك ،قااال  [158األعارا:  ] {أط

لُُأنطلتعتطُهْ ٱأ} ِطن  أ ٰىكُم  ۡأعطهط ِّط ُلُْفأنطُخذُأهُأأط  ُ ۡٓأءط َّطٰىكُُمأهس ِّط أ}ك ،قاال  [7الحيار  ] {أط ِي لذط عطح  نطم 

أ ِط   أ َط ۡسيفُْ أُُخط ُ ط ِطذط ٌبأَطسيعمٌأهس ذي أ عبطُهم  أُُصي نطةٌأَطأ  أنيت  عبطُهم  أَُّصي ۦٓأََط هي ُي  .[63اليور  ] {َطِّ 

،قد عيي المسلمو  بالساية اليبوياة ياي عصارنا مان ناوا  واتصك ،بأساالين 
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بحااول لخدمااة الساايةك مختلفااةك ،كااا  ماان أهاام مظاااهر العيايااة   نيااا: مراكااا 

مخد،مة محققةك ،تأليف الكتن يي بيا  حجيتمااك ،ييما بذحيا: تراثما ،نير  ،ا

 آ ا،.، ،الكيف عما اوتملت علي  من أحكام ،توجيمات ،قيم

،كا  من أهم ما هديت  لي  هذه المراكا   طدار موساوعة عصارية تجماع 

جامعاةك مبوباة مصايفة األحا يث القولية ،الفعلية ،التقريرية يي مد،ناة ،احاد  

علااص أساااس المواااوعاتك التااي عريتمااا جوامااع السااية ،سااييما ،مصاايفاتماك 

قديماك مضايا  ليما  ما اكتياف  عصارنا ،اساتيبط  العقال المسالم المعاطار مان 

 كتن السية من مواوعات ،أبوا، ،معا  جديد  لم يعريما علماؤنا السابقو .

 ومما ،العمل الموسوعي ييما ،هياك اتجاها  لد  الميتغلين بالسية ،عل

ايتجااااه األ،ل  أ  تكاااو  الموساااوعة وااااملة لجمياااع األحا ياااث طاااحيحما 

،اعيفماك مقبولما ،مر ، هاك بحيث تكو  مرجعا مستوعبا للسية كلمااك ،هاذا 

ما اتجمات  ليا  الياد،  التاي عقادت ياي قطارك ، عاا  ليماا مركاا بحاول الساية 

 و موسوعة واملة للحديث اليبوا.،السير  بجامعة قطرك ،كا  وعارها  نح

،ايتجاااااه ا أاااار  أ  تكااااو  الموسااااوعة المييااااو   ل حا يااااث الصااااحا  

،الحسا  يقط؛ ألنما هي التي تلاام المسالمين بايهتادا: بمااك ،ايساتيباط ميمااك 

 ،ما عداها ي يلاميا يي وي:.

كمااا أ  المااد: ماان الموسااوعة  أ  تواااع األحا يااث المقبولااة بااين ياادا 

ن ،طلبة العلمك ليرجعوا  ليماك سوا: كانوا يقما:ك أم  عاا ك أم ماربينك أم الباحثي

باحثين يي مختلف المواوعات اليفسية ،ايجتماعية ،ايقتصاا ية ،السياساية 

 ،العلمية ،غيرها.



 3 نحو موسوعة للحديث الصحيح

هااو الااذا أرجحاا  ،أتبياااه وخصااياك ،هااو الااذا تبياااه مركااا ،هااذا ايتجاااه 

أسيسا ك ،واريت بذ ارتا ك مياذ بحول السية ،الساير  ياي قطارك الاذا كلفات بت

أنيئ مع مطالع القر  الخاام  عيار المجاراك ،أ،ااال الثمانيياات ياي القار  

العياارينك ،هااو أ،ل المراكااا التااي أسساات لخدمااة السااية يااي عااد  ماان الااد،ل 

 العربية.

حاول ميار،  هاذه  - من نحو عيرين سية - ،قد كيت كتبت رسالة مركا 

دا هاك ،ماااا يجااان أ  تتضااامي ك الموساااوعةك تضاااميت ميمجاااا مقترحاااا إلعااا

،الطريقااة التااي ييبغااي أ  تااتم بماااك ،الخطااوات ال زمااة لااذل ك كمااا تضااميت 

 استط عا للرأا يطلن من القرا: اإلجابة عن أسئلت .

نياار مركااا بحااول السااية هااذه الرسااالة ،،زعمااا علااص نطااا  ،اسااعك كمااا 

ثال  مجلاة نيرتما مجلة المركا الحولياةك ،نيارتما بعال المجا ت العلمياةك م

 ك ،غيرها.«المسلم المعاطر»

،قاد اطلااع بعاال اإلأااو  الممتمااين علااص هااذه الرسااالةك ياارأ  أنمااا تتضاامن 

أيكااارا ،معلومااات ،توجيمااات يجاان نياارها ،تعماايم اليفااع بماااك لمااذا رأياات أ  

أعدها للييرك بعاد  عاا   اليظار ييماا تماذيبا ،تيقيحااك ، اااية ،حاذياك كماا هاو 

 نظر ييما كتب  من قبل.وأ  كل عالم ،باحث  نا 

و أ  يجااد القاارا: يااي هااذه الرسااالة مااا يلقااي وااعاعا ماان اااو: حااول جاارأ

 المرتجا .« الموسوعة الحديثية»

 ،هللا يقول الح  ،يمدا السبيلك ،الحمد هلل أ،ي ،آأرا.

 الفقير  لي  تعالص هـ1423القاهر   ربيع ا أر 
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 يوسف القراا،ا م2002يونيو 
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 م بسم هللا الرحمن الرحي

 مقدمة الطبعة األ،لص

الحمد هلل ،الص   ،الس م علص رساول هللاك ،علاص آلا  ،طاحب  ،مان اتباع 

 هداه.

 ..أما بعد

يقد كا  من توطيات الماتتمر العاالمي الثالاث للساير  ،الساية اليبوياة الاذا 

هااـ  العماال علااص  قامااة مركااا 1401انعقااد بالد،حااة يااي قطاار يااي محاارم سااية 

اليبوياةك ، أاراس موساوعة للحاديث اليباواك ،توجا  لدراسات الساير  ،الساية 

 المتتمر،  بالرجا:  لص  ،لة قطر أ  تتبيص هذا المير،  الكبير.

،كاناات  ،لااة قطاار عيااد حساان الظاان بماااك يصاادر القاارار األمياارا بذنيااا: 

 مركا بحول السية ،السير ك ،حد  مممت  بواو  يي هذه األمور 

م طااحا  األحا ياااث محققاااةك أ،ي   عاادا  موساااوعة للحااديث اليباااوا تضااا

مبوبااةك مفمرسااةك مخرجااة  أراجااا عصااريا ميااوقاك معلقااا عليمااا بمااا يواااح 

 المفاهيمك ،يديع اليبمات ،المفتريات.

ثانيا  اإلسمام يي تحقي  المصا ر المممة للسير  ،السيةك ،نيرها بما ي اام 

 العصرك ،يقربما لمن يريد أ  يستفيد ميما.

ة عن السير  ،السية تجلي مقاطادهاك ،تسامم ثالثا   طدار  راسات عصري

 ،عي  س مي طحيح.يي تكوين 
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رابعااا  متابعااة مااا ييياار عاان السااير  ،السااية بااأق م المستياارقين ،غياارهمك 

 للتيوي  بالجيد ميماك ،الر  علص ما يي  تحامل أ، ايترا:.

مفصاااالةك ،أأاااار  « ببليوجراييااااة»أامسااااا   أااااراس  راسااااات مرجعيااااة 

رااط ألرض الرسااالةك ،مواقااع الغااا،ات ،أحاادال يتاار  جغراييااة ،أثريااة ،أاا

 اليبو .

سا ساااا   راساااة األحكاااام اليااارعية المساااتمد  مااان الساااية بياااكل متكامااالك 

 ل ستفا   ميما عيد ،اع القوانين ،التيريعات.

ساابعا   طاادار مجلاة علميااة متخصصااةك تتاابع حركااة التاأليف ،اليياار يااي 

لسايةك ، طادار  ليال  ،را باالمراجع حقل الفكر اإلس مي المتعل  بالسير  ،ا

 ،الكتن ،المقايت المييور  يي هذا اليأ .

ثاميااا   نيااا: مكتبااة  ساا مية لبحااول السااير  ،السااية ،متلفاتمااا ،مراجعمااا 

 ،مخطوطاتما.

 هو أ،ل أهدا: المركا ،أبرزها.« الموسوعة»،من ثم كا  مير،  

مقتاار  لمااذه  ،هااذه الصااحااف التااي أقاادمما اليااوم  نمااا هااي مياار،  ماايم 

،ا اإلساا مي؛ ليباادالموسااوعة المرجااو ك أعراااما علااص أهاال العلاام يااي عالميااا 

م حظاتمم علي ؛ ليستفا  ميما يي ،اع المير،  يي طاورت  اليمااياة ليساير 

 العمل يي اوا .

،الموسوعة  نما هي للمسلمين جميعااك يمان حقمام أ  يكاو  لمام رأا ييمااك 

 د أمرهم.،ما تيا،ر قوم قط  ي هد،ا ألرو
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،قد ألحقيا بماذا الميار،  كراساة يساتط   الارأاك نرجاو مان كال قاار  

للمياار،   أ  ير هااا  ليياااك بعااد اإلجااا  عمااا ييمااا ماان أساائلة ،استفساااراتك 

، ااااية مااا يعاان لاا  ماان مقترحاااتك ،المساالم ي يكتفااي بطلاان الحساان ماان 

،علاص هللا  الطراا ك بل يسعص أبدا  لص التي هي أحسانك ،هاذا ماا نصابوا  ليا ك

 قصد السبيلك ،هو حسبيا ،نعم الوكيل.

 مدير المركا

 يوسف القراا،ا/ أ. 
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 نحو موسوعة للحديث الصحيح

 العياية بالقرآ  

ت يمان بعادهم باالقرآ  رااي هللا عيا  عيي المسلمو  مياذ عماد الصاحابة 

ك طلص هللا علي  ،سالمباعتباره ا ية الكبر  ،المعجا  العظمص لمحمد الكريمك 

طاااف  ر،  الوجاااو  اإلسااا ميك ، ساااتور األماااة ،مرجعماااا األساسااايك ،بو

 ،مصدرها األ،ل للعقيد ك ،العبا  ك ،التيريعك ،القيم.

،كانااات عياياااة المسااالمين باااالقرآ  عياياااة ي نظيااار لمااااك عياياااة بألفا ااا ك 

،حر،ي ك ،عياية بمضمونة ،معيااهك يحفظاوه ياي طاد،رهمك ،تلاوه بألسايتممك 

اقلوه جااي  بعااد جياالك حتااص ،طاال  لييااا بااالتواتر ،كتبااوه يااي مصاااحفممك ،تياا

اليقييااايك كماااا وااارحوه ،يسااار،هك ،بيياااوا  عجاااازهك ،اساااتيبطوا ميااا  األحكاااام 

،التوجيماااااتك ،ألفاااات يياااا  تفساااايره ،علوماااا  رساااااال ،كتاااان مختصاااارات 

لُ أ،مطويتك ،كا  نل  الجمد الكبيار مان األمماة تحقيقاا لقولا  تعاالص   أعطح  }إيع ۡل

ك أ أهسذ ي نۡط س  {عطز  َط فيُظْ ُۥأسطحطٰ أسُط إيعۡ  أأط  .[9]الحجر   ُط

 العياية بالسية 

بالساية اليبوياةك باعتبارهاا  - ميذ عمد الصاحابة أيضاا - كما عيي المسلمو 

أ}البيا  اليظراك ،التطبي  العملاي للقارآ ك كماا قاال تعاالص   ُط ك  أهسلذ ي ل ط ٓأإيسطع  نطۡل س  َطعزط أط

أإيسطع أ فط ۡأعُز ي أِّط سي أسيمنۡ  م أسيتُبطع ي ط  .[44]اليحل   {هي

المصاادر الثاااني للتيااريع  - القوليااة ،الفعليااة ،التقريريااة - ،لااذا كاناات السااية

اإلساا ميك ،المرجااع التفصاايلي لتوجياا  الحيااا  اإلساا ميةك ، عطاااا  اليمااونس 
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المثالي ،العملي لإلنسا  المسلمك مجسدا يي حيا   نسا  اططفاه هللا مان ألقا ك 

للبير عامةك ،ألهل اإليما  أاطةك كماا قاال  ،طيع  علص عيي ك ،جعل  أسو 

أهتعالص   ُلْفي ِط أنييأ أسطكُم  َط أكطۡ طد  سطنطة أ}سۡ  ةٌأ ط ْط يأَُل  أأَ  ُط ل ٓري  ٓ أه ْ  ط عطل هس  طأأط  َ ُجلْ ٱأه  ُ أُط َط س يلط أكطۡ

ُ أ طأكطثيع  َ أه ُط ذطكط  .[21]األحاا،    {أط

بعالك  حرص المسلمو  علص حفظ الساية اليبوياةك ،ر،ايتماا بعضامم عان

،اربوا ليا أرقاما قياساية ياي الرحلاة ياي طلبماا ،ساماعما مان أعلاص مصادر 

ممكن لماك حتص    أحد الصحابة ساير مان المديياة المياور   لاص مصار ليسامع 

طالص هللا حديثا ،احدا من طحابي آأر عر: أن  سمع  وفاها من رساول هللا 

مع  ميا ك ثام عاا  ك يقطع هاذه المسااية ليسامع  ميا  با  ،اساطةك يساعلي  ،سلم

 لتوهك ،ما حل رحل .

،قااال سااعيد باان المسااين التااابعي الجلياال   نااا كيااا ليسااير الليااالي ،األيااام يااي 

 طلن الحديث الواحد.

لقد بذلوا الجمو  المضيية ياي جماع السايةك ،ياي حفظماا ،تاد،ييماك ،اابط 

ت أسانيدها ،ور  متونماك أ، استيباط األحكام ميمااك ،نفاي الادأيل عيمااك ،ألفا

يي نلا  الجواماع ،الساين ،المساانيد ،المعااجم ،المصايفات ،األجااا:ك ،كتان 

الجاااار  ،التعااااديلك ،موسااااوعات الرجااااال ،الاااار،ا ك المخصصااااة للثقااااات 

 ،المقبولينك أ، للضعفا: ،المجر،حينك أ، الجامعة للصيفين معا.

،،اعت لذل  علوم جمة لخدمة السيةك ،يا  ميااه  علمياة رطاييةك حتاص 

تااادرين »ياااي كتابااا   - حسااابما نكاااره الحاااايظ السااايوطي - ومبلغااات هاااذه العلااا

 تسعين علما. 90« الرا،ا
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أ عتۡۡءأ سصحعح:

،كا  من طور العياية بالسية  يرز الصحيح ميما مان غيار الصاحيحك مان 

الضااعيف ،الااواهي ،الميكاار ،المواااو  ،مااا ي أطاال لاا ك ،يضااح أكانياان 

 المرعية.المبطلينك ،،اع القواعد الضابطة لذل ك ،ي  األطول 

هااـ  هاذه األحا يااث المواااوعة  181ت - قيال لإلمااام عباد هللا باان المباارك

 قال  تعيش لما الجمابذ .

،قد عاا  الجماباذ  ،األاماة لماذه األحا ياث المر،ياة عان الرساول الكاريمك 

ييخلوها نخ ك ،بييوا مراتبماك ،ميا،ا مقبولما من مر ، هااك كماا تحار،ا عان 

ل ،الاار ك ،تكلماوا يايمم توثيقاا ،تضاعيفاك ،تجريحااا الار،ا  ،ماراتبمم مان القباو

 ،تعدي .

،لكن كانت الكتن المصيفة يي السية ميتملة علص الصحيح ،الضاعيف مان 

 األحا يثك ،يترك التمييا بييما ألهل العلم.

ثاام رأ  بعاال الجمابااذ  ،األامااة أ  يفاار ،ا الحااديث الصااحيح بالتصااييفك 

 عن  رجة الحديث.بحيث ي يحتاس قار  كتبمم  لص البحث 

،كااا  يااي مقدمااة هااتي:  طاااحبا الصااحيح اإلمامااا   محمااد باان  سااماعيل 

ك «هااااـ261ت»،مساااالم باااان الحجاااااس الييسااااابورا « هااااـ256ت»البخااااارا 

 ،كتاباهما أطح كتن الحديث كلما بيما   أهل ايأتصاص.

ثم اجتمد بعدهما من حا،ل محا،لتمما ،   لم ييترطوا ماا اواترط اليايخا  

 يد ،المتو .يي األسان
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ياي « هاـ354ت»ك ،ابان حباا  «هاـ311ت»من هتي:  األامة ابن أايمة 

ياااي كتابااا  « هاااـ405ت»ك ،الحااااكم أباااو عباااد هللا الييساااابورا «طاااحيحمما»

 «.المستدرك علص الصحيحين»

أِّحۡأالتأ سجل أبع أ سصحعحع :

،كا  من طور العياية بالسية  تجمياع كتبماا بعضاما  لاص بعال ماع حاذ: 

 اك علص اأت : غايات التجميع ،مياهج .المكرر ميم

،من نل   محا،لة الجمع بين الصحيحينك ،قد قام بذل  عد  من األاماة مياذ 

 القر  الرابع المجراك من هتي: 

 «.388ت»محمد بن عبد هللا الجوزقي 

 «.401ت»أبو مسعو   براهيم بن محمد بن عبيد الدميقي 

 «.425ت»أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني 

 «.488ت»أبو عبد هللا محمد بن أبي نصر الحميدا 

 «.517ت»أبو نعيم عبيد هللا بن الحسن بن أحمد الحدا  األطبماني 

 «.581ت»عبد الح  بن عبد الرحمن بن عبد هللا اإلوبيلي الخراط 

 «.622ت»أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الكر ا الموطلي 

 «.650ت»الحسن بن محمد الصاغاني 

 ،غيرهم.

مااا ي واا  يياا  أ  كاال جااامع كااا  لاا  هااد: يسااعص  لااص تحقيقاا ك ماان ،م
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 اأتصارك أ، مقارنةك أ، تبوين.

للحمياادا ماان أواامر هااذه الجوامااعك « الجمااع بااين الصااحيحين»،يعااد كتااا، 

،قااد حااذ: مصاايف  األسااانيد ،اكتفااص بااذكر الصااحابيك ،رتباا  علااص طريقااة 

ماذكور ييمماا  ،جمعياا حاديث كال طااحن»المسانيدك ،قد بين طريقتا  بقولا   

 ...علص حد ك ،رتبياهم علص أم  مراتنك يبدأنا بمسيد العير 

،لم نخل بكلمة يما يوقمااك تقتضاي حكمااك أ، تفياد ياااد ك ،نسابياها  لاص مان 

 .(1)«...ر،اها  ،أ،ر نا المتن بلفظ أحدهما

،الواقع أ  الحميدا لم يكن مبتكرا يي عمل  هذاك ، نما اقتفاص أثار أباي بكار 

 - محمد البرقانيك ،أبي مساعو   باراهيم بان محماد بان عبياد الدمياقيأحمد بن 

ياذنمم جمعاوا باين كتاابي البخاارا ،مسالمك ،رتباوا كتابمم  - كما قال ابن األثير

 .(2)علص المسانيد  ،  األبوا،

،لاام يقتصاار الحمياادا علااص نااص الصااحيحينك باال تماام بعاال األحا يااث 

 بر،ايات من غيرهما.

غياار أ  الجمااع بااين الصااحيحين للحمياادا »تاا   قااال اباان الصاا   يااي مقدم

مااان تتماااة  - األندلساااي ميماااا يياااتمل علاااص زياااا   تتماااات لااابعل األحا ياااث

يربمااا نقاال ماان ي يميااا بعاال مااا يجااده يياا  عاان  - لمحااذ،:ك أ، زيااا   واار 

الصحيحينك أ، أحدهماك ،هو مخطئ؛ لكون  مان تلا  الاياا ات التاي ي ،جاو  

ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ـــ
:( الموجاو   ياي مكتباة جامعاة اإلماام ياي الريااض 9055من مقدماة المخطوطاة رقام ) (1)

 صالح أحمد اليامي.ل« الجامع بين الصحيحين»نق  عن 

 (.1/48« )جامع األطول» (2)
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 .(3)«لما يي ،احد من الصحيحين

،كانت طريقة عبد الح  األوبيلي  الجمع علص أساس المواو ك كماا يعال 

أبو نعيم من قبل ك لكي  حذ: األسانيدك ،التام بلفظ الكتابينك كما نبا  علاص نلا  

 «.تدرين الرا،ا»السيوطي يي 

 تجميع السية علص طعيد ،احد 

،بعد محا،يت جماع الصاحيحينك جاا:ت محاا،يت أكثار وامويك ،أ،ساع 

ك استمرت لعد  قر، ك ،هي محا،يت تجمياع الساية علاص طاعيد ،احادك  اار 

 ،يي مد،نة ،احد ك نذكر هيا أهم اليمانس التي تمثل نل  الجمد الكبير.

أسُزُ :«أ ستجُُدأسمصحۡحأ سستة»أ-أ1

ملاا  أبااو الحساان رزياان باان معا،يااة ،كااا  ماان أ،اااال هااذه المحااا،يت  مااا ع

التااي  - يقااد جمااع الكتاان السااتة ك«هااـ535ت»درا السرقسااطي األندلسااي بااعال

ك «التجرياد للصاحا  الساتة»يي كتا، ،احدك ساماه  - تعتبر أممات عيد العلما:

،هااي  الموطااأك ،الصااحيحا ك ،سااين أبااي  ا، ك ،الترمااذاك ،اليساااايك يجعاال 

سا سااما  موطااأ مالاا ك ،لااي  سااين اباان ماجاا ك كمااا يعاال الحااايظ اباان طاااهر 

ك ،أطاحا، كتان األطارا: «لكماالا»ك ،الحاايظ عباد الغياي ياي «هـ507ت»

 ،المتأأر، ك ،هو ما اوتمر ،استقر علي  علما: الحديث من بعد.

 ،قد رتن كتاب  هذا علص األبوا، ،المواوعات ي علص المسانيد.

ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ـــ
لصاالح أحماد « الجاامع باين الصاحيحين»(ك نق  عن 12ك 11)ص« مقدمة ابن الص  » (3)

 اليامي. نير   ار القلم. بدمي .



 14 نحو موسوعة للحديث الصحيح

أالب أ ٓثعُ:«أجِّۡ أ ٓصْفأنيأَ ۡدُثأ سُلْف»أ-أ2

أبااو اسااعا ات »،جااا: بعااد رزياان اإلمااام مجااد الاادين اباان األثياار الجااارا 

ك يوقاف علاص محاا،يت التجمياع هاذه ،أعجان «هاـ606بارك ابن محماد تالم

أكبرهاا »بماك ،أص بمايد الثيا: ميما كتا، رزينك يمو كماا قاال ابان األثيار  

،أعمما حيث حو  هذه الكتن الستة التي هاي أم كتان الحاديثك ،أوامرها ياي 

حكاامك ،واا ،ا أيدا الياسك ،بأحا يثما أأذ العلما:ك ،استدل الفقما:ك ،أثبتوا األ

 مباني اإلس م.

،مصاايفوها أواامر علمااا: الحااديثك ،أكثاارهم حفظاااك ،أعااريمم بموااااع 

 «.الخطأ ،الصوا،ك ، ليمم الميتمصك ،عيدهم الموقف

يحييئااذ أحبباات بااأ  أوااتغل بمااذا الكتااا، الجااامع لمااذه »قااال اباان األثياار  

علص ماا قاد  - الصحا ك ،أعتيي بأمرهك ،لو بقرا:ت  ،نسخ ك يلما تتبعت  ،جدت 

قد أ،   أحا يث يي أبوا، غير تل  األباوا، أ،لاص بمااك ،كارر ييا   - تعن يي 

 أحا يث كثير  ،ترك أكثر ميما.

ثم  نيي جمعت بين كتاب  ،باين األطاول الساتة التاي ااميما كتابا ك يرأيات 

يي  أحا يث كثيار  لام ياذكرها ياي كتابا ك  ماا ل أتصاارك أ، لغارض ،قاع لا ك 

 يأهملما.

  لم أجدها يي األطول التي قرأتماا ،سامعتما ريي كتاب  أحا يث كثي،رأيت 

يسخ ،الطار ك ،رأيتا  قاد ل،نل  يأت : ا - يعيي أطول  الستة - ،نقلت ميما

 اعتمد يي ترتين كتاب  علص أبوا، البخاراك يذكر بعضما ،حذ: بعضما.

يياااجتيي نفسااي أ  أهااذ، كتاباا ك ،أرتاان أبواباا ك ،أ،طاائ مقصاادهك ،أساامل 



 15 نحو موسوعة للحديث الصحيح

لب ك ،أايف  لي  ما أسقط  من األطولك ،أتب  ور  ما يي األحا ياث مان مط

 ا. هـ.«. الغرين ،اإلعرا، ،المعيصك ،غير نل  مما يايده  يضاحا ،بيانا

 ،تضمن جامع ابن األثير الكتن الستة نفسماك التي تضميما كتا، رزين.

،لكياا  اعتمااد علااص أطااول  ماان الكتاان ي علياا ك ،رتباا  علااص أساااس الكتاان 

 ي أنا  رتان هاذه الموااوعات أ، الكتان  - أا  ترتيبا موااوعيا - ،األبوا،

يياا  عياار  كتاان  « حاار: الممااا »ك يمااث   «أك ،ك تك ل»علااص حاار،: 

كتا، اإليما  ،اإلس مك كتا، ايعتصام بالكتا، ،السيةك كتا، األمانةك كتاا، 

لماواتك األمر بالمعر،: ،اليمي عن الميكرك كتاا، ايعتكاا:ك كتاا،  حياا: ا

 كتا، اإلي :ك كتا، األسما: ،الكيصك كتا، ا نيةك كتا، األمل ،األجل.

يياا  أربعااة كتاان  الباارك البيااعك البخاال ،نم المااالك البييااا  « حاار: البااا:»،

 ،العمار ك ،هكذا.

ك «م»ك ،لمسالم «خ»،قد استخد الجامع الرما ألطحا، الكتانك يللبخاارا 

 «.س»ك ،لليسااي « »  ك ،ألبي  ا،«ت»ك ،للترمذا «ط»،للموطأ 

،قد قدم ابن األثيار لكتابا  بتممياد طويالك اعتباره الاركن األ،ل ياي الكتاا،ك 

،قد اوتمل علص أمسة أبوا،ك تضميت التعريف بالكتا،ك ،باعثا  علاص تأليفا  

،عملاا  يياا ك ،مااا ي بااد مياا  ماان التعريااف بعلااوم الحااديثك ،أهاام كتباا  ،أامتاا ك 

 . عيممراي هللا،أصوطا أطحا، كتب  الستة 

حديثاك ،يقا للطبعة التي حققماا ،أارس « 9523»،قد بلغت أحا يث الكتا، 

 أحا يثما الييخ عبد القا ر األرناؤ،ط.

، نمااا أطلاات نساابيا يااي التعريااف بمااذا الجااامع ألناا  يعتباار ماان األعمااال 
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 الموسوعية الممممة الباقيةك ،اليايعة  لص يوميا هذا.

د الارحمن بان علاي الابيادا اليايباني عبا»،قد اأتصره الع مة ابن الديبع 

ك ،قاد طباع «تيسير الوطول  لص جامع األطاول»ك يي كتا، سماه «هـ944ت

يااي مصاار أكثاار ماان ماار ك ،علاا  علااص  حااد  طبعاتاا  المرحااوم الياايخ محمااد 

 حامد الفقي.

أ«:جِّۡ أ سلسۡععدأأ سسن ،أ سهۡديأٓقْ ألن »أ-أ3

 ساماعيل بان »يا   ابان كثيار ،هو المسيد الكبير للحايظ المفسر الماترخ الفق

 «.هـ774عمر بن كثير الدميقي ت

جمع أحا يث الكتن الستة ،المسانيد األربعة  ألحمدك ،الباارك ،أباي يعلاصك 

 ،الطبراني يي معجم  الكبير.

رتباا  علااص حاار،: المعجاام  يااذكر كاال طااحابي لاا  ر،ايااةك ثاام يااور  يااي 

الرساالة »كماا ياي  ترجمت  ما ،قع لا  ياي هاذه الكتانك ،ماا تيسار مان غيرهااك

 «.المستطرية

ياي جرياد  مراجعا  ياي الجاا: الثالاث عيار  رحما  هللا نكره الييخ واكر 

من تحقيق  لمسيد أحمدك قال  ،هو  يوا  عظيم لم يوجد مي   ي سابعة مجلادات 

 مفرقة بدار الكتن المصرية.

كمااا قاارأت أ  يااي الخاانااة العامااة بالرباااط بااالمغر، مجلاادا مياا ك ،عسااص 

 .(4)،التيقين أ  تتكامل مي  نسخة بالبحث

ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ـــ
،قد نير أأيرا هذا الكتا، الجاامع ياي ثمانياة ،ث ثاين جاا:ا تحقيا   عباد المعطاي أماين  (4)

 قلعجي.
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أهـ:807سمحۡنظأعِْأ سدُ أ سهعثليأت«أِّجل أ سزأ ئدأأِّنب أ سفْ ئد»أ-أ4

،قد جمع يي  ز،ااد مسيد أحمدك ،مسيد أبي يعلاصك ،مسايد البااارك ،معااجم 

الطبراني الث ثةك ،يعيي ز،اادها علص الكتان الساتةك علاص اعتباار أ  سا ساما 

 ابن ماج .

ا، بتعقيبات الحايظ الميثمي علص األحا يث تصاحيحاك ،تحساييا ،يتميا الكت

،لكن حكما  معتبار لاد  العلماا: ،قاد طباع  - ،   لم تخل من تعقن - ،تضعيفا

 الكتا، يي عير  مجلدات.

،لم يعر: عد  أحا يث ك حيث لم تارقمك ،الكتاا، جادير أ  يييار مان جدياد 

 .(5)نيرا علميا محققا

أ«: ٓصْفأأِّجل أ سزأ ئدجل أ سفْ ئدأِّ أجِّۡ أ»أ-أ5

جماع ييا  أهام ماا « هاـ1094ت»للع مة محمد بن سليما  الفاسي المغربي 

يي الكتابينك بذاااية ز،اااد ابان ماجا ك حياث لام تاذكر ياي كا  الكتاابينك ،قاد 

،يقااا لطبعااة مطبعااة  ار التااأليف بالقاااهر ك بتعلياا  « 10121»بلغاات أحا يثاا  

أعاذ، الماوار  بتخاري  »،قد سمص تعليق    ناوره السيد عبد هللا هاوم اليمانيك

ك ، مر يي مجلدينك هذا مع أنا  اعتبار كال زياا   أ، مخالفاة ياي «جمع الفوااد

 ر،اية حديثا ل  رقم .

ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ـــ
طااول  كلمااا أ، جلمااا قااد نياارت محققااة  مساايد أبااي يعلااصك ،ز،ااااد الباااارك ،ي ساايما أ  أ (5)

،المعجم الكبير للطبرانيك ،أأيرا  مسيد أحمدك الذا حققا  واعين األرنااؤ،ط ،زما ؤهك 

 ،قد طدر يي أمسين مجلداك عن متسسة الرسالة يي بير،تك ،هو عمل علمي كبير.
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 « المطالن العالية با،ااد المسانيد الثمانية» - 6

جمااع يياا  الا،ااااد علااص « هااـ852ت»للحااايظ الكبياار اباان حجاار العسااق ني 

حماادك ماان ثمانيااة مسااانيد كاملااة  للطيالساايك ،الحميااداك الكتاان السااتة ،مساايد أ

،ابن أبي عمرك ،مسد ك ،ابن مييعك ،ابن أبي ويبةك ،عبد بن حميدك ،ابن أباي 

مماااا لاااي  ياااي « بر،ايتااا  المطولااة»أسااامةك ،أااااا: مااان مساايد أباااي يعلاااص 

الميثميك ،من مسيد  سحا  بن راهويا ك مماا ،قاف عليا  ميا ك ،هاو « مجمع»

رتاان تلاا  األحا يااث علااص األبااوا،ك ألفااا لترتياان المسااانيد نحااو اليصاافك ثاام 

المسااتمد ميماااك ،قااد طبعتاا  ،زار  األ،قااا: بالكويااتك بتحقياا  محاادل الميااد 

الييخ حبين الرحمن األعظميك ، مر يي أربعة مجلداتك ،بلغ عاد  أحا ياث 

 ي قلااي ك « المطالاان»ك ،لاام يبااين اباان حجاار  رجااة األحا يااث يااي «4702»

الييخ األعظمي بعضا آأرك ،بقي كثير ميما غيار محكاوم عليا  ،أاا:  ليما 

 بصحة أ، اعف.

 «  تحا: الخير  الممر  با،ااد المسانيد العير » - 7

ك «اااد ابان ماجا ،ز»متلاف « هاـ840ت»للحايظ وما، الدين البوطايرا 

،هو مماثال لكتاا، ابان حجارك ياي الغارض ،المايم  ،ايساتمدا ك ألنا  يساتمد 

تااي اسااتمد ميمااا اباان حجاارك  ي أناا  حساان يااي العااد مساايد أبااي نفاا  المسااانيد ال

يعلصك ،مسيد ابن راهوي ك ،لم يحسبمما ابن حجرك ،قد ألف البوطايرا كتابا  

ك ،قااد كتاان «...مختصاار اإلتحااا:»ميااتم  علااص األسااانيد ثاام جاار ه ،سااماه 

الكتابا  يي عصر ،احدك يقد أأذ البوطيرا عن ابن حجرك كما تتلمذ ك هماا 

هااـك ،أتاام 823حااايظ العراقاايك ،ياارص البوطاايرا ماان اإلتحااا: سااية علااص ال

هاااـك ،يااارجح اليااايخ حبيااان الااارحمن األعظماااي محقااا  832مختصاااره ساااية 
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المطالن أ  البوطيرا اطلع علص المطالنك ،نقل مي   ،  عا،  لي ك ،يلحاظ 

يي اإلتحا: اإلكثار من بياا   رجاة الحاديثك بخا : ابان حجارك ياذل  عياده 

 .(6)أقل

 « هـ911ت»للحايظ ج ل الدين السيوطي « لجامع الصغيرا» - 8

جمع يي  من األحا يث القولية الوجيا  مرتباة علاص حار،: المعجام ماا بلاغ 

 «.ييل القدير»المطبوعة مع « الجامع»،يقا لطبعة « 10031»

 «.4440»،قد أاا:  لي  السيوطي زيا   عدها بعضمم يبلغت 

يي كتاا، ،احاد مرتان  سف اليبماني،قد ام الجامع ،زيا ت  الييخ يو - 9

 14471ك ،معيص هذا  أ  الكتاا، يضام «الفتح الكبير»حسن الحر،: ،سماه 

ماان األحا يااثك ،هااو الااذا عماال الع مااة ناطاار الاادين األلباااني علااص تمييااا 

طحيح  من اعيف ك يي كتابين من عد  مجلادات  أحادهما للصاحيحك ،ا أار 

« 6469»،بلااغ عااد  الضااعيف ك «8058»للضااعيفك ،قااد بلااغ عااد  الصااحيح 

 بير،ت. -  مي  - ط. المكتن اإلس مي

 للسيوطي أيضا « جمع الجوامع» - 10

جمع  من نحو ثمانين كتابا من كتان السايةك « الجامع الكبير»،يسمص كذل  

،قد اامي  قسامين مان األحا ياث  األ،ل ييامل األحا ياث القولياةك ،قاد رتبماا 

،الثاااني  ألحا يااث األيعااالك ،يياامل علااص حاار،: المعجاام كالجااامع الصااغيرك 

األحا ياااث الفعلياااة المحضاااةك أ، المياااتملة علاااص قاااول ،يعااالك أ، سااابنك أ، 

 مراجعةك أ، نحو نل .

ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ـــ
 ود.،قد نير هذا الكتا، محققاك نيرت  مكتبة الر (6)
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مجماااع البحاااول »،قاااد رتااان هاااذا القسااام علاااص مساااانيد الصاااحابةك ،كاااا  

قد ور  ميذ سايوات ياي نيار الكتاا،ك ،أطادر ميا  عاد  « اإلس مية باألزهر

نك ،أثااار بعاال كبااار العلمااا: اااجة حااول نياار أجاااا: طااغير  تبااا  لليااع

الكتا،ك لما يي  من أحا ياث ميكار  ،موااوعةك ترتان عليماا توقاف  طاداره 

 يتر .

مصاورا مان « جماع الجواماع»،قد نيارت الميئاة المصارية العاماة للكتاا، 

حساان عباااس زكااي /مخطوطااة  ار الكتاان المصااريةك بتوجياا  األسااتان الدكتور

 ،لة اإلمارات العربية المتحد ك ،،زيار ايقتصاا  المستيار ايقتصا ا ألمير 

 سابقا يي مصر.

 « كيا العمال يي سين األقوال ،األيعال» - 11

لع مة المياد المحادل عا : الادين علاي بان حساام الادين اليامير باـ المتقاي 

ك جمع ييا  الجاامع الصاغير ،زيا تا ك مضاايا  ليا  ماا بقاي مان قسام «975ت»

ثم قسم األيعاال ميا ك مرتباا نلا  كلا  علاص األباوا،  األقوال من جمع الجوامعك

الفقميةك علص طريقة جاامع األطاولك ،لماذا قاال بعال العلماا:     للسايوطي 

 مية علص العالمينك ،للمتقي مية علي ك أا  بترتين كتابي  علص األبوا،.

،يقاا لطبعاة متسساة الرساالةك ،هاي « 46624»هذا ،قد بلاغ عاد  أحا يثا  

حلاانك ،هااو يعااد بمااذا أكباار مجموعااة حديثيااةك ،لكاان يياا  مصااور  عاان طبعااة 

 تكرار كثيرك ،ألط بين الصحيح ،الضعيفك ،المقبول ،المر ، .

 « الجامع األزهر يي أحا يث اليبي األنور» - 12

للع مة عباد الارؤ،: المياا،اك واار  الجاامع الصاغيرك ،طااحن الكتان 
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« 30000»لاف حاديث ك جمع يي  نحاو ث ثاين أ«هـ1031ت»الحديثية العديد  

يي ث ثة مجلدات كبارك جلما من أارس الكتن الساتةك ،عقان كال حاديث بياا  

 رتبت  من طحة أ، حسن أ، اعف بالتصريح ي بالرما.

،نكر من البواعث علاص تأليفا   أ  الحاايظ الكبيار الجا ل السايوطي ا عاص 

تا  الثلاث األحا ياث اليبوياةك ماع أنا  قاد يا« الجاامع الكبيار»أن  جمع يي كتاا، 

،هاذا ييماا ،طالت  ليا  أيادييا بمصارك ،ماا لام يصال  ليياا أكثارك »يأكثرك قال  

 «.،يي األقطار الخارجة عيما من نل  أكثر

،قد رتن الكتا، علص حر،: المعجمك لكون  أسمل ياي الكيافك كماا قاالك 

أا  « الجاامع الكبيار»،قد نير الكتا، بالقاهر  بايف  الصاور  التاي نيار بماا 

مخطوطة بدار الكتان المصاريةك ،باهتماام األساتان حسان عبااس  مصورا عن

 زكيك جااه هللا أيرا.

* * * 
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 الموسوعة الحديثية المييو  

هذه محا،يت قديمة لجمع السية يي  يوا  ،احادك أ، موساوعة ،احاد ،لكن 

يتأذ عليما آية ميتركةك ،هو تجريادها مان األساانيدك ماع الجماع باين المقباول 

ديثك باااال    بعضااااما يياااا  اليااااديد الضااااعف ،الميكاااار ،الماااار ،  ماااان الحاااا

،المواو ك ،بعضما لم يبين ييا   رجاة الحاديث تصاحيحا ،تضاعيفاك كماا أ  

البعل ا أر الذا اوتمل علص هذا البيا  من حيث التصحيح ،التضاعيفك لام 

يسلم مان انتقاا  ،تعقان؛ يأات : ،جماات اليظار مان ناحياةك ،لادأول الاوهم 

 ممما ع  كعب  يي العلم من ناحية أأر .،الخطأ علص اإلنسا  

،مما أأذ عليما كذل  عدم ايستيعا،ك ،أ  تبويبما لم يعاد مياسابا لعصارناك 

،ساابن هااذا يرجااع  لااص أ  هااذه المبااا رات الكبياار  كلمااا جمااو  ير يااةك ،عماال 

ي يسلم من القصور ،ا ياتك ثم  نما كتبات ياي  -  نا لم يراجع ،يياقش - الفر 

 يا.زمن غير زمي

،لمذا كيا يي حاجاة  لاص موساوعة عصارية تقاوم بجماو  جماعياةك يياترك 

ييما أهل ايأتصاص ،الخبار  ياي العاالم اإلسا مي باالرأا ،المياور ك  نا لام 

يسااعفمم ايوااترك بالعماال ،الجماادك ،يسااتخدم ييمااا مااا ،طاال  لياا  عصاارنا ماان 

 عويااة ،عمليااة؛ لتحقياا  أهاادا: علميااة ،تربويااة ،تيااريعية ، علميااة مكانااات 

يي مطالع قرنما المجرا الجديادك بال  - أمة اإلس م - تحتاس  ليما أمتيا الكبر 

لتااواز  بااين مااا  - علااص تعااد  أ يانمااا ،أجياسااما ،لغاتمااا - تحتاااس  ليمااا البياارية

 كسبت  من نتاس العلمك ،ما تتطلع  لي  من رحي  اإليما .
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ا  لااص عماال ،المساالمو  قااد اتجمااوا يااي أ،اأاار القاار  الرابااع عياار المجاار

موسااوعة للفقاا  اإلساا ميك ،قاماات جمااو  ميااكور  لااذل  يااي  مياا  ثاام يااي 

سااتة »مصاارك ثاام يااي الكويااتك ،طاادرت ماان موسااوعة مصاار عااد  مجلاادات 

ك كما طدر من موسوعة الكويت عد  أجاا: ياي طبعاة تمميدياةك «عير مجلدا

ثم طدر من الطبعة األساساية ثمانياة ،ث ثاو  جاا:اك ،هام يتجماو  الياوم ياي 

 مطالع القر  الخام  عيرك  لص عمل موسوعتين مممتين 

مركاا  - بعو  هللا ،توييقا  - موسوعة للحديث اليبوا  ،هو ما ااطلع ب  - 1

بحول السية ،الساير  بجامعاة قطارك ثام نازعا  مممتا  مراكاا ،متسساات 

 أأر  مضت ووطا بعيدا.

التااي «  اااار  المعااار:»موسااوعة للحضااار  اإلساا مية  باادل الموسااوعة  - 2

كتبمااا المستياارقو  بمااا ييمااا ماان أغاا ط ،مغالطااات ،قصااورك ،قااد تبياهااا 

 أأيرا المجمع الملكي األر ني لبحول الحضار  اإلس مية.

،قد نص القرار األميرا يي قطر بذنيا: مركا بحول السية ،السير  علاص 

تضام طاحا  األحا ياث محققاةك  مام   عدا  موسوعة للحديث اليباواأ  من م

مفمرسااةك مخرجااة  أراجااا عصااريا ميااوقاك معلقااا عليمااا بمااا يواااح  مبوبااةك

 المفاهيمك ،يديع اليبمات ،المفتريات.

هااد: الموسااوعة ، طارهاااك يليساات موسااوعة لكاال ،قااد حااد  هااذا القاارار 

األحا يااث مااا يقباال ميااا ،مااا ياار ك باال للصااحيح ،الحساانك ،ليساات موسااوعة 

لكاال مثقااف مساالم يااي  للمختصااين يقااط ماان الميااتغلين بعلااوم الحااديثك باال هااي

عصرناك يمي موسوعة للمسلمين ياي القار  الخاام  عيار المجاراك ،يجان 
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أ  يراعص نل  يي تبويبماك ،وارحما ،التعليا  عليمااك ، أراجمااك ،يمرساتماك 

بحيث تخادم مسالم هاذا العصارك ،تأأاذ بياده نحاو يمام ساليم لإلسا م ،مقوماتا  

 ،أصااص ك ،أهدا: ،،ساال ك ،أطول  ،مصا ره.

 اطر الميم  المقتر  للموسوعة عي

،يي او: هذا أتقدم بميم  مقتار  للموساوعة الميياو   يتضامن العياطار 

 التالية 

 أ،ي  التصييف علص أساس مواوعي 

يقوم ترتين الموسوعة علص أساس التصاييف الموااوعي ل حا ياثك كماا 

ي هو ميم  مال  ،البخارا ،مسلم ،ساار أطحا، الكتن الستة ،ابان األثيار يا

 ك ،غيرهم.«مجمع الا،ااد»ك ،الميثمي يي «جامع األطول»

،لااي  علااص أساااس الترتياان المعجمااي أل،اااال األحا يااثك كمااا هااو ماايم  

 السيوطي يي جامعية الكبير ،الصغير.

، نمااا رجحيااا الطريقااة األ،لااص  ألنمااا تعطييااا تعاااليم السااية يااي المواااو  

ص الباحث الرجاو   ليماا الواحد مجتمعة مرتبة يي مواع ،احدك مما يسمل عل

بأيسار جماادك بخاا : الطريقااة الثانياةك يذناا  محتاااس  لااص تتبعماا يااي كاال أجاااا: 

الموسوعةك ،يي هذا عيا: كبير ،لماذا رأ  علماا: بعاد السايوطي حاجاة كتابا  

 لاص ترتيان جدياد ألحا يثا  حسان األباوا، ،الموااوعاتك « الجامع الكبيار»

كيااا العمااال يااي سااين »لاا  يااي كتاباا  يقااام بااذل  الع مااة المتقااي الميااداك ،ن

 كما نكرنا من قبل.« األقوال ،األيعال

كما أثيص العلما: يي عصارنا علاص عمال اليايخ الجليال أحماد عباد الارحمن 
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ك «الفاتح الربااني»البيا يي ترتيب  لمسيد اإلمام أحمد علص األبوا،ك الاذا ساماه 

 ،طدر يي ث ثة ،عيرين مجلدا.

عاان حااديث معااين يااي الموسااوعةك يسااتمدي  ،أمااا ماان احتاااس  لااص الكيااف 

 يمارسما المتيوعة بسمولةك    وا: هللاك كما سيتضح ييما بعد.

أكعفأُتمأ ستصنعفأ سلْضِْي؟

مان علمااياا  صييف المواوعي  ،هل نلتاام طريقاة أحاد،لكن كيف يتم الت

 السابقينك أم نتخذ طريقة أاطة 

اأ كال قسام ميماا  لاص هيا أر  أ  نقسم الموسوعة  لص أقساام كبار ك ثام يجا

ثام يقسام كال كتاا،  - مواوعاتك أ، كتنك بتعبير المحدثين ،الفقماا: القادامص

أ، مواو   لص أبوا، ،يصول يواع  األ كل با، ميما جملة مان العياا،ين 

 الجاايةك تجمع محتويات ك ،تعبر عيما بواو  كا:.

 ،األقسام األساسية الكبر  يي نظرا هي ما يلي علص الترتين 

 السير  اليبويةك ،بما يجن البد؛ ألنا مدأل اإلس م. - 1

 مصا ر العلم باإلس مك ،ميما يعر: اإلس م. - 2

،هااي « اإليمااا  باااهلل ،م اكتاا ك ،كتباا  ،رساال  ،اليااوم ا أاار»ااااد  قعال - 3

 أساس البيا: كل .

العبااا اتك ،هااي أركااا  اإلساا م ،وااعااره العظمااصك ،يلحاا  بمااا األنكااار  - 4

 ،الت ،  ،نحوها. ،األ عية

األأاا   ،الساالوك يااي الجاناان الرباااني ،الجاناان اإلنسااانيك ،هااي ثماار   - 5
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 العقااد ،العبا ات.

أ ، األكل ،الير،ك ،الجلاوسك ،الميايك ،التحياةك ،التااا،رك »ا  ا،   - 6

 ك ،هي المكملة للث ثة اسابقةك ،المجملة للحيا  اإلس مية.«،غيرها

،هااي أساااس المجتمااع  - ي األساار  الممتااد  الواسااعة،هاا - األساار  المساالمة - 7

 الكبير.

تجلص يي  الحيا  اإلسا ميةك ،القايم اإلسا ميةك المجتمع المسلم  ،هو الذا ت - 8

..  لااااخك بحااااد، ها .ماااان اإلأااااا: ،العاااادل ،التكاياااال ،المسااااا،ا  ،الحريااااة

 ،اوابطما اليرعية.

توجيماااك ،تيااريعاك الد،لااة المساالمة  ،هااي المساائولة عاان المجتمااع المساالم  - 9

،حمايااةك ،عاان تبليااغ  عااو  اإلساا م للعااالمك ،تياامل نظااام الحكاامك ،أساا  

 السياسة اليرعيةك ،الجما ك ،الع قات الد،ليةك ،نحوها.

 ايقتصا  ،المعام ت المدنية ،المالية. - 10

 «.الحد،  ،القصاص ،التعاير»الجراام ،العقوبات  - 11

 الرقاا ك ،غيرها. - الفتن - التعبير - المياقن - متفرقات  التاريخ - 12

،بعد هذا التقسيم األساسي تجااأ األقساام  لاص كتان أ، موااوعات رايساةك 

 يالسير  مث  تقسم  لص ث ثة كتن 

  ماان المااي    لااص البعثااةك ،ماان البعثااة  لااص طاالص هللا علياا  ،ساالمحياتاا   - 1

 المجر ك ،من المجر   لص الويا .

ياي ع قتا  بربا ك ،ع قتا  بأسارت ك  -  علي  ،سلمطلص هللاوماال  ،هدي   - 2
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،ع قتاا  بصااحب    اعيااة ،معلمااا ،طااديقا ،رايسااا ،قااااداك ،يااي ع قتاا  

 ..  لخ..بأعداا  المجاهرين ،الميايقين يي السلم ،الحر،

،ما أ مر هللا علص يدي  مان معجاااتك  - طلص هللا علي  ،سلم يال نبوت   - 3

 اطات.مبيرات ، ره،ما سبق  من 

،هكاااااذا األقساااااام األأااااار  مااااان عقااااااادك ،عباااااا اتك ،أأااااا  ك ،آ ا،ك 

 ..  لخ..،معام ت

تبو، قبل البد: يي العملك ،يفر  كال باا،  لاص عياا،ين تفصايليةك يساتعا  

يي ،اعما بكتن األحا يث نفسماك ،كتن الفقا  ،التصاو: ،ا  ا، ،غيرهااك 

 ا .لكي يواع تحت كل با، ما يياسب  من األحا يث الميتق

،قد تواع عيا،ين جديد  ييما بعدك تلمم بما األحا يث نفساماك مماا ي يادأل 

تحااات العياااا،ين الموجاااو  ك ، نماااا يااادأل تحااات العلاااوم الطبيعياااة ،اإلنساااانية 

،ايجتماعية الحديثةك ،هو ما عيي ب  طديقيا ايستان الادكتور هماام ساعيد ياي 

 عما ك ،اعتقد أن  قطع يي  ووطا.

ر  يااي الموسااوعةك يااكاال قساام ماان هااذه األقسااام الكب،عيااد العماال يخصااص 

 ملف كبير تحفظ يي  أحا يث .

كما يخصاص لكال موااو  ياي هاذه األقساام ملاف أطاغر أ، أكثارك يضام 

 محتويات  ،عيا،يي  المختلفة.

 ،يخصص لكل حديث بطاقة أ، ،رقة تقسم قسمين  أعلص ،أسفل.

،بخاطاة ماا  يكتن متن الحديث مضابوطا بالياكلك« الصلن»يفي األعلص 
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يحتماال الغلااط يااي آأااره أ، يااي بييتاا ك ،مااع المااتن ماان أأرجاا  ماان أطااحا، 

 الكتنك ،من ر،اه من الصحابة.

يكتن سيد الحديث ،تخريج ك ،تفسير غريبا ك ،ماا « الحاوية»،يي األسفل 

 ..  لخك ،نل  ببيط أطغر..ي بد مي  من ور ك أ، استيباط حكمك أ،  يع وبمة

وا  ،تصييفما بما أنتجتا  التكيولوجياا الحديثاة مان ،يستعا  يي حفظ هذه الم

أجما  ،أ ،اتك ،أصوطا الحاسن أ، الخاز  اإللكتر،نيك الذا سماه أأوناا 

ك يمااو يقااوم اليااوم مقااام «حااايظ عصاارنا»الاادكتور عبااد العظاايم الاادين بحاا   

الذين اوتمر بمم تاريخيا العلميك ،كانوا آية من آياات هللا ياي « حفا  الحديث»

 ،الوعي ،ايستيعا،.الحفظ 

 ثانيا  موسوعة للصحيح ،الحسن من الحديث يقط 

 مان الحاديث يقاطك  ن هماا اللاذا  يحات  تضم الموساوعة الصاحيح ،الحسان

 بمما.

،تتأااذ ميممااا األحكااامك ،تعاار: يااي اااوامما هدايااة هللا تعااالصك ،هاادا 

 .طلص هللا علي  ،سلمرسول  

احات  با  مان احات ك  نا  أما الضعيف  ي  يدأل يي طلن الموسوعةك ،  

تبااين اااعف  ألامااة الصااياعة الحديثيااةك ،ي بااأس بااذكرهك أ، اإلوااار   لياا  يااي 

الحاويةك ،ي سيما  نا كا  قد حسي  أ، طحح  بعال العلماا:ك أ، كاا  ااعف  

أفيفاك ،قد يحتمل التحسينك ،كذل   نا كا  مما احات  با  بعال أاماة الفقا ك أ، 

ص األلساايةك باال قاد يااذكر المواااو ك ،مااا ي كاا  ممااا اوااتمر يااي الكتان أ، علاا

أطاال لاا ك  نا كااا  بمااذه المثابااة ماان الياامر ك تيبيمااا علااص حالاا ك ،تحااذيرا ماان 
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 ايغترار باوتماره.

،ايكتفا: بالصحيح ،الحسن هو ميم  الموسوعة يي كال جوانان اإلسا مك 

ماااا يتعلااا  بالعقااااادك ،باألحكاااام ،الحااا ل ،الحااارامك ،ماااا يتعلااا  بالترغيااان 

ترهياان ،يضاااال األعمااالك كمااا هااو مااذهن جماعااة ماان المحققااينك ،كبااار ،ال

األامةك مثل  يحيص بن معينك ،البخااراك ،مسالمك ،ابان العربايك ،ابان تيمياةك 

،اليااااطبيك ،غيااارهمك ،   تسااااهل غيااارهم يأجااااز،ا العمااال بالضاااعيف ياااي 

يضاااال األعمااالك أأااذا بمااا ر،ا عاان بعاال الساالف مثاال  اباان حيباالك ،اباان 

 نا ر،ييااا يااي الحاا ل ،الحاارام تيااد نا يااي »يرهماااك أنماام قااالوا  ممااداك ،غ

األسااانيدك ،انتقااادنا الرجاااالك ، نا ر،يياااا ياااي الترغيااان ،الترهيااان ،الفضااااال 

 «.تساهليا

،يبااد، عيااد التحقياا  أ  تساااهلمم ي يعيااي األأااذ بالضااعيف يااي اطااط   

ن نلا  المتأأرينك بل يي اطط حممك ،هو ما سمي الحسان ييماا بعادك كماا باي

 المحققو .

علص أ  الذين تساهلوا يي ر،اية الضعيفك أ، العمال با  اواترطوا وار،طا 

 ث ثة نقلما السيوطيك عن ويخ  الحايظ ابن حجرك ،هي 

أ  يكو  الضاعف غيار واديدك ييخارس مان انفار  بحاديث مان الكاذابين أ،  - 1

 المتممين بالكذ،ك ،من يحش غلط ك ،هذا ورط متف  علي .

ميدرجا تحات أطال عاامك ييخارس ماا كاا  مخترعاا مان أساسا ك  أ  يكو  - 2

 ي  يكو  ل  أطل بتاتا.

؛ لائ  ييسان طالص هللا عليا  ،سالمأي يعتقد عيد العمل ب  ثوبت  عان اليباي  - 3
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  لي  ما لم يقل .

،هذه الث ثة تضم  لص اليرط السااب ك ،هاو أ  يكاو  ياي يضااال األعماال 

 األحكامك ،بيا  الح ل ،الحرام.،الرقاا  ،نحوهاك ي يي  ثبات 

بال  طالص هللا عليا  ،سالم،ورط آأرك ،هو  أي يقاال ييماا  قاال رساول هللا 

 . أ، ،ر . أ، نحو نل ..يقال  ر،ا عن

،الذا أراه للموسوعة أي تدأل يي طلبما أقل من الحسنك حتاص ياي مجاال 

 المواعظ ،الفضاالك ،الترغين ،الترهينك ،نل  لعد  أسبا،ك ميما 

أ  ياااي الصاااحيح ،الحسااان ماااا يغياااي عااان الضاااعيف ،الحماااد هللك يلماااانا  - 1

 ايستكثار بالضعيفك ،عيدنا ثر،  من غيره 

ي تراعااي يااي  - التااي اوااترطما ماان أجاااز،ا الضااعيف - أ  هااذه الياار،ط - 2

التطبي  عا   عيد من يار،،  الضاعيفك يمام يساو،  باين ماا كاا  ااعف  

قارباااك ،يقولااو  يااي هااذا ،نلاا   قااال وااديدا جااداك ،مااا كااا  اااعف  أفيفااا م

ماع تحاذير العلماا: المحققاين مان اساتعمال  طلص هللا علي  ،سالمرسول هللا 

 مثل هذه الصيغةك  ي ييما ثبت من األحا يث.

أ  هاااذه األحا ياااث ،   كانااات ي تثبااات حكمااااك ،ي تتضااامن تحلاااي  ،ي  - 3

،ير هاا الادين تحريماك كثيرا ما تتضمن مبالغات يريضما العقل الصريحك 

الصااحيح أ،تلفظمااا اللغااة العربيااة السااليمةك ،كثياارا مااا تخاال هااذه المبالغااات 

باليساان ،المراتاان الياارعية ل عمااال ،التكاااليفك يتعطااي عماا  أكباار ماان 

حجم  أ، قيمت ك علص حسا، ما هو أكبر مي  ،أهمك ،ياي هاذا ألال ،اااح 

 بفق  األ،لويات.
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 .(7)يلتراجع 76ص« الداعيةثقاية »،قد اربت أمثلة لذل  يي كتابي 

 ثالثا  معايير لتمييا المقبول من المر ،  

،لكاان مااا هااي المعااايير التااي يحااتكم  ليمااا لتمييااا الصااحيح ،الحساان ماان 

غيرهما مع كثر  ايأات : ياي نلا  باين المتياد ين ،المتسااهلينك ،تعاارض 

 الميقول أحيانا عن المعدلين ،المجرحين 

، المعااييرك ييبغااي أ  نسالم بمااك ،نصااطلح ،هياا نضاع جملاة ماان القواعاد أ

 عليما؛ لتكو  أساس اينتقا: ألحا يث الموسوعة 

يماااا ر،اه الصاااحيحا  أ، أحااادهما يقاااد جااااز القيطااار ك لتلقاااي األماااة لمماااا  - 1

.. ،ي يبحااث يياا ك  ي  نا كااا  ممااا انتقااد عليمماااك أ، علااص أحاادهما .بااالقبول

ا حااةك يتبااين نا يياا  علااة يدت ألهاال العلاام يااي عصاارمتيااا أ، ساايداك أ، باا

 ،تبحثك يي او: ميم  علمي قويمك ،هي أحا يث محد،  .

أاماة هاذا الياأ  ،لام يخاالفمم   ،أما ما ر،اه غيرهما  يما طاحح  أ، حساي - 2

 علةك أ، ،همك يمو يي مواع القبول. يي  غيرهمك ،لم تظمر لمن بعدهم

 يخااالفمم ، نمااا قياادت قبااول تصااحيح األامااة لمااا عاادا الصااحيحين بااأ  ي

غيرهمك ،أي تظمر لمن بعدهم يي  علة أ، ،همك لما ثبت أنا  قاد يصاحح بعال 

األامااة أ، يحساان بعاال األحا يااث لاابعل الاار،ا ك ،ي يوايقاا  غياارهك مثاال  

 - لحديث كثيار بان عباد هللا بان عاو: - بل تصحيح  أحيانا - تحسين الترمذا

المضاعفين عيااد  ،لعاد  مان الاار،ا  - ،هاو مجار،  عيااد جمماور أاماة الحااديث
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،كتابياا  «الميتقص من الترغيان ،الترهيان »،انظر   ما كتبياه عن نل  يي مقدمة كتابيا   ( 7)

 .«كيف نتعامل مع السية اليبوية »
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 غيره.

،مثل نل   تصحيح ابان أايماة ،ابان حباا  ألحا ياث كثيار ك هاي ااعيفة 

عيد غيرهماك بيا: علص توثيقمماا لار،ا  لام ياوايقمم أكثار األاماة علاص تاوثيقممك 

،ي سيما أ  يبن حبا  ميمجا أاطا يي التوثي  انفر  ب ك لم يرا  الكثيار،  

ساهل ملحو ك بذ أال كثير من المجماولين من أامة هذا اليأ ك لما يحمل  من ت

 عيد غيره يي الثقات.

ك يقااد «المسااتدرك»،ماان المياامور المعاار،: هيااا  تصااحيحات الحاااكم يااي 

ثبت تساهل  ،سعة أطوه ييماك مما أأذه علي  كبار الحفاا  اليقاا ك ،تعقبا  ييماا 

اإلمااام الااذهبي يااي تلخيصاا  للمسااتدركك ،لمااذا حاارص أهاال العلاام علااص نقاال 

ة الاذهبي علاص تصاحيح الحااكمك أ، ر ه لا ك ،   لام يسالم هاو ا أار مان موايق

 أ،هام ،تساهل يي موااع كثير .

،لمذا يلام تتبع ماا قاالوه عان الحاديث ياي مظانا ك حتاص تتاواير عيادنا الثقاة 

بصااحة الحااديث أ، حسااي  ،ساا مت  ماان اليااذ،ن ،العلااةك ،كااذل  ماان الخطااأ 

 قدره يي العلم. ،الوهمك ،هو يعرض لكل  نسا ك ممما عظم

،أمااا مااا اأتلااف يااي  رجتاا  أامااة هااذا اليااأ ك ياا  بااد ماان البحااث يااي ساايده 

،متي ك علص أاوا: قواعد علم الجر  ،التعاديلك لبياا   رجتا ك مان طاحة أ، 

 حسن أ، اعف.

ما لم ييص أهال ايأتصااص علاص  رجتا   - بل من با، أ،لص - ،مثل نل 

 من حيث القبول ،الر .

ظمريياا  انقطااا ك ،ساالم ماان اليااذ،ن ،العلااة يااي ت ،لاام ييمااا كااا  ر،اتاا  ثقااا



 33 نحو موسوعة للحديث الصحيح

 سيده ،متي ك يمو طحيح أ، حسنك حسن مرتبة الر،ا  يي الضبط ،اإلتقا .

،ما كا  ييا  را، ااعيف أ، مابممك أ، كاا  ييا  انقطاا ك أ، واذ،نك أ، علاة 

يي متي  أ، سيدهك يمو مر ، ك محكوم علي  بالضعفك ،   كا  الضعف نفسا  

 فة.يتفا،ت ود  ،أ

،ماان المقاارر المعلااوم أ  الاايص علااص اااعف حااديث بساايد معااين  ي يعيااي 

ط  ك يقد يكو  المتن مر،يا من طري  أ، طر  أأر  قويةك عان إلاعف  با

ك  ي أ  ياايص راااي هللا عاايممهااذا الصااحابيك أ، عاان غيااره ماان الصااحابة 

 الحفا  علص أن  لم ير، بغير هذا السيد.

علميااة متفاهمااة متعا،نااة ييمااا « جماعااة»ر ،المماام هيااا  أ  يقااوم بمااذا األماا

بييمااك ،أ  تراجاع عملماام لجياة مان كبااار العلماا:ك تجماع بااين الحاديث ،الفقاا ك 

،بااين أطااالة التااارالك ،نظاارات العصاارك ،باااين طااحيح الميقااول ،طاااريح 

 المعقول.

،معيص هاذا  أ  مان حا  العلماا: ياي هاذا العصار أ  يصاححوا أ، يحسايوا 

لي  األامة السابقو ك ما  اماوا أها  لاذل  بتبحارهمك من األحا يث ما لم ييص ع

،قو  معريتممك ،سعة آياتممك كما أ  لمم أ  يجتمد،ا يي اساتيباط األحكاام ميماا 

ما ي ام عصرهمك مما يحق  مقاطد الير ك ،مصاالح الخلا ك ،   لام يسابقمم 

مان  لي   مام متبو ك ،ي حرس علص يضل هللاك ،ي نحجر ماا ،ساع هللاك أ ياا ل

 قال يوما بسد با، ايجتما  يي الفق ك ،با، التصحيح يي الحديث.

« المقدمااة»،نحاان بااذل  نخااالف الحااايظ تقااي الاادين اباان الصاا   طاااحن 

ك يقد نهن ييما  لص أ  التصحيح مقصاور علاص «علوم الحديث»الميمور  يي 
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 المتقدمين من علما: األمةك ،لي  للمتأأرين أ  يستقلوا ب .

حققااينك الااذين أااالفوه يااي هااذه القضاايةك نظريااا ،عملياااك باال نحاان مااع الم

 يصححوا ،حسيوا ،اعفوا.

طاا   ييمااا نهاان  لياا ك ،ي  لياال معاا ك ،الماادار ،الحاا  أناا  ي ساالف يباان 

علص األهليةك ،قد يوجد يي عصرنا نحن من الوساال ما لام يكان مثلا  ميساورا 

 .(8)للسابقين

 قضايا أ يية ي بد من حسمما 

يمااا يااا أ  نلفاات اينتباااه  لااص بعاال القضااايا التااي تتفااا،ت ي،ماان المماام ه

ياة ييماا  لاص بلبلاة ،اااطرا، ياي معاايير األنظارك ،يت ا عادم ،ااو  الرؤ

 التصحيح ،التضعيف.

أَُّددأ سطُقأ سضُعفةأهۡأُْۡيأ سحدُث؟

ك ،هاال توطاال  لااص «تعااد  الطاار  الضااعيفة للحااديث»ماان نلاا   قضااية 

 الصحة أ،الحسن المحت  ب  أم ي 

ياليااع عيد الكثيرين  أ  كثر  الطر  يقوا بعضاما بعضااك بحياث ترتقاي 

ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ـــ
علااص أنااي أعتقااد أ  نطااا  التصااحيح للمتااأأرين ،المعاطاارين  محااد،  ييمااا ي يضاايف  (8)

،أتاام باا  اليعمااة علااص ،اجبااات جديااد ك أ، محرمااات جديااد ك يااذ  هللا قااد أكماال هااذا الاادينك 

األمةك ،استقرت أطول  ،تعاليما  األساساية بماا ييماا مان ياراال ماأمور ك أ، محرماات 

محظور ك ي  مجال للايا   عليماك أ، اليقص ميماك ،لكن مجال التصاحيح هياا ياي تقوياة 

بعاال ا را: علااص بعاالك يااي األمااور المختلااف ييماااك ،يااي تصااحيح بعاال المفاااهيم 

التاي أجمعات عليماا « الثوابات»بعال اإلرواا ات الفرعياةك ياي  طاار  الجاايةك أ، تأكيد

 األمة يي او: محكمات القرآ  ،السية.
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 بالحديث  لص  رجة ايحتجاس ب .

ضاعيفة الواهياة لابعل األحا ياثك لبل بالغ بعضمم يي جماع هاذه الطار  ا

،ركن ياي نلا  الصاعن ،الاذلولك ،اجلان بخيلا  ،رجلا ك ليخارس ياي اليماياة 

باارغم أ  طرقاا  كلمااا لااي  ييمااا بيتيجااة غريبااةك هااي  أ  الحااديث متااواتر   

 طري  ،احد طحيحك ،ي أرج  ،احد من الييخين.

 ،ي رين أ  هيا قدرا متفقا علي ك ،قدرا مختلفا يي .

يااالمتف  علياا  أ  مااا كااا  اااعف  لفساا  أحااد ر،اتاا ك أ، اتماماا  بالكااذ،ك أ، 

نحو نل ك ي  يتثر يي  موايقاة غياره لا ك  نا كاا  ا أار مثلا ك لقاو  الضاعفك 

 قاعد هذا الجابر عن التأثير يي .،ت

،أمااا  نا كااا  الضااعف إلرسااالك أ، تاادلي ك أ، جمالااة رجااالك يذناا  يااا،ل 

 بمجيئ  من ،ج  آأر سالم من سبن الضعف المذكورك ،يرتقي ب .

،كااذل   نا كااا  للمااتن واااهد أ، أكثاارك سااالم ماان الضااعفك ماان حااديث را، 

 آأر من الصحابة.

فك لعدم تواير ورط ابط الارا،اك لقلاة ،أما ما لي  كذل  بأ  كا  الضع

حفظاا ك أ، كثاار  غلطاا ك ،نحااو نلاا ك يمااذا هااو الااذا اأتلفااوا يياا ك ،تساااهل 

بعضمم يقواه بكثر  الطر  بذط  ك ،هو ما نخالف يي ك يمجار  تعاد  الطار  

 الضعيفة ،كثرتماك  ،  اعتبار آأرك ي يرتقي بما  لص القو  بذط  .

لمك ي يصااحح أحاادهما حااديثا لمجاار  ،هااا نحاان ناار  مثاال البخااارا ،مساا

 ،ر، ه من عد  طر .
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،نر  الترمذا يضعف الحديث مع أ  يي البا، أحا يث مثل  عن عد  مان 

 الصحابة.

« العلل المتياهياة ياي األحا ياث الواهياة»،نر  مثل ابن الجوزا يذكر يي 

الحديث عن جمع من الصحابةك بعد  من الطر ك ،يضعفما جميعااك ،ي يقاوا 

 ببعل. بعضما

،ناار  الفقمااا: ياار ،  الحااديث الماار،ا بساايد اااعيفك ،ي يبحثااو   هاال 

 ر،ا من طر  اعيفة أأر  يقو  بما أ، ي 

بل تراهم ير ،ن  ،ي يقولو  ب ك ،هم يعلمو  أ  ل  العديد من الطر  التاي 

ي تبلغ طري  ميما بمفر هاا  رجاة ايحتجااسك ،كثيارا ماا نجادهم يقولاو  هاذه 

 عد  طر ك ،كلما ي تسلم من مقال. العبار   ،ر  من

ك يقاد ر،اه  «الأأضْءأسل أسمأُذكُأ للمأ أَُّلۡس »أذ مث  حديثا مثل  

ك جاا ك قااطك كك هاا ك ،اباان السااكن ماان حااديث أبااي «العلاال»حاامك  ك ت يااي 

هريار ك ،طاحح  الحااكمك ،تعقبااوه ياي تصاحيح ك ،قااد ر،ا مان حاديث أبااي 

عدك ،أبااي ساابر ك ،أم ساابر ك سااعيدك ،سااعيد باان زياادك ،عاايااةك ،ساامل باان ساا

.. ،ماع هاذا لام يار  الحاديث .،عليك ،أن . ،بعضما جا: من أكثر من طري 

عيااد جممااور الفقمااا:  أبااي حييفااةك ،مالاا ك ،اليااايعيك ،ر،ايااة عاان أحمااد  لااص 

 رجة الصاحةك أ، الحسان الاذا يتأاذ ميا  ،جاو، التسامية ياي الوااو:ك بال 

علاام يياا  حااديثا طااحيحاك ،ر،ا ر،ا عاان أحمااد  أناا  ساائل التساامية يقااال  ي أ

عياا   لااي  يياا  وااي: يثبااتك ،قااال الباااار  كاال مااا ر،ا يااي هااذا البااا، يلااي  

 بقواك ،قال العقيلي  األسانيد يي هذا البا، ييما لين.
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نصاان »،قااد أطااال الحااايظ الايلعااي يااي تخااري  الحااديث ،بيااا  طرقاا  يااي 

  كثار  الطار  أ ك ،اليتيجة «التلخيص»ك ،كذل  الحايظ ابن حجر يي «الراية

 ث  لص  رجة ايحتجاس ب  عيد جممور األامة.يحد،تعد ها لم تر  بال

 ،لو أر نا أ  نضر، األمثلة لطال بيا القول.

 ،لمذا أر  أ  الحديث الضعيف ي يتقو  بكثر  الطر   ي بقيو ك ميما 

 أ  يكو  اعفما مقارباك قاب  ل نجبار أ، محتم  للتحسين. - 1

كماااا مساااتق  مااان األحكاااام اليااارعيةك ،أصوطاااا  اإليجاااا، أي يييااائ ح - 2

 ،التحريم.

أي يعارااا  معااارض معتباار ماان نصااوص الياار  أ، مبا ااا  العامااةك أ،  - 3

 حكم العقل ،العلم ،نحوها.

الترغيااان »،مثاااال المعاااارض المعتبااار  ماااا نكاااره الحاااايظ المياااذرا ياااي 

رحمن باان بعااد أ  سااا  حااديثا : وااأ  الصااحابي الجلياال عبااد الاا« ،الترهياان

عااو: أحااد العياار  المبياارين بالجيااةك ،أحااد السااتة اطااحا، اليااور ك قااال  

،قد ر،ا مان غيار ماا ،جا ك ،مان حاديث جماعاة مان الصاحابةك عان اليباي »

يادأل الجياة  رااي هللا عيا    أ  عبد الرحمن بان عاو: طلص هللا علي  ،سلم

بااانفرا ه حبااوا لكثاار  مالاا . ،ي يساالم أجو هااا ماان مقااالك ،ي يبلااغ وااي: ميمااا 

طاالص هللا علياا   رجااة الحساانك ،لقااد كااا  مالاا  بالصاافة التااي نكاار رسااول هللا 

ك ياااأنص تااايقص  رجاتااا  ياااي «عُلللمأ سللللۡفأ سصلللۡسحأسمُجلللۡأ سصلللۡسح»  ،ساالم

ا أر ك أ، يقصر ب   ،  غيره من أغييا: هذه األمة  يذن  لم ير  هذا ياي حا  

 «.  . ،هللا أعلمغيرهك  نما طح سب  يقرا: هذه األمة أغييا:هم علص اإلط
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نعمك  ن  يتساهل يي أحا يث المواعظ ،الرقااا ك ،الترغيان ،الترهيانك ماا 

ي يتساهل يي غيرهاا مان أحا ياث العقاااد ،األحكاام ،نحوهااك ،لكان لاي   لاص 

 حد قبول الضعيف بذط  .

أ رتالفأِملۡءأ سجُحأأ ستُدُۡ:

يااي بعاال ،ماان القضااايا المممااة  قضااية اأاات : علمااا: الجاار  ،التعااديل 

الر،ا  بيا: علص الموازين الخاطة لكل ميممك ،علص ما بلغ  من معلومات عان 

 الر،ا  يي عدالت  أ، ابط .

 ،هيا ييبغي أ  نرجع  لص ما ،اعوه أنفسمم من اوابطك مثل 

يقدم الجر  علص التعديلك  نا كاا  الجار  مفسارا ،معتادا با ك طاا را مان  - 1

 أهل .

  نا كا  المعدلو  أكثرك ،الجر  غير مفسر. يقدم التعديل علص الجر  - 2

 نا تعا لت كفتا المياا  باين المعادلين ،الجاارحينك ،كاا  كال ميمماا غيار  - 3

مفسارك يا  بااد مان مارجحك مثاال  اليظار ياي ميالااة المعادلين ،الجااارحينك 

يمن عدل  البخارا مث  ،جرحا  اليسااايك قادم تعاديل البخااراك أ، اليظار 

تعاديلك ياذنا كاا  مان عدلا  جعلا  ياي المراتان العلياا يي مراتن الجر  ،ال

للتوثياا ك ،ماان جرحاا  جعلاا  يااي آأاار مراتاان الجاار ك رجااح التعااديلك 

،العكاا  بااالعك ك  لااص غياار نلاا  ماان المرجحاااتك كاااليظر يااي مر،يااات 

 الرا،اك ،الحكم علي  من أ لما.

،مان ي توجااد لاا  ترجمااة يااي كتاان الرجااالك يمااو مجمااولك ،حالاا  محمااول 

 ضعفك حتص يعر: ،يوث .علص ال
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،ي بااد ماان التيبياا  علااص ،جااو، اينتفااا  بكاال الكتاان التااي تعرااات لبيااا  

 رجة الحديث ياي مختلاف العصاورك أ، تعراات للرجاال توثيقاا أ، تضاعيفاك 

ماان عصاار مالاا  ،اباان معااين  لااص عصاار الماااا ،الااذهبي ،اباان حجاار ،ماان 

 بعدهم.

،ك ،ي بيااو  عاان ي يكتفااي ييمااا بمتلااف عاان متلاافك ،ي بكتااا، عاان كتااا

نااو ك ،ي بمطبااو  عاان مخطااوطك باال يسااتفا  ميمااا جميعاااك علااص اأاات : 

مياهجمااااك ،تفاااا،ت مصااايفيما ياااي التياااد  ،التسااااهلك مماااا أيااار  للثقااااتك أ، 

للضعفا: ،المجار،حينك أ، جماع بييممااك ،مماا أصاص لرجاال بعال الكتان 

تماذين »، للحاايظ عباد الغيايك« الكماال»كالصحيحينك أ، الكتن الستةك مثال  

« تاااذهين الكماااال»يبااان حجااارك ،« تقريبااا »،« تمذيبااا »للماااااك ،« الكماااال

ك ،رجاااال «الموطاااأ»للخارجااايك ،مثااال نلااا  رجاااال « أ طااات »للاااذهبيك ،

ك ،رجااااال «أامااااة المااااذاهن المتبوعااااة»ك ،رجااااال األربعااااة «مساااايد أحمااااد»

 ك ،غيرها.«الميكا »

  أحا ياث نصان الراياة ياي تخاري»،من نل  الكتن الخاطاة باالتخري  كاـ 

« التلخاايص يااي تخااري  أحا يااث واار  الرايعااي الكبياار»للايلعاايك ،« المدايااة

 للعراقيك ،غيرها.« تخري  أحا يث اإلحيا:»يبن حجرك ،

يباان الجااوزاك « المواااوعات»،ميمااا  كتاان الضااعيف ،المواااو ك كااـ

يبان القايمك « المياار الميياف»للاذهبيك ،« تلخيصا »لا ك ،« العلل المتياهية»،

ك ،الياوكانيك ،ابان «مواوعات القارا»للسيوطيك ،« ئ المصيوعةالآلل»،

 عرا ك ،غيرهم.



 40 نحو موسوعة للحديث الصحيح

للاركياايك ،اباان حجرك،الساايوطيك  - األحا يااث الميااتمر  ،ميمااا  كتاان

  ،السخا،اك ،ابن الديبعك ،العجلونيك ،غيرهم

ك ،غيرهماا مان «عمد  القاارا»ك ،«يتح البارا»الير، ك كـ،ميما   كتن 

،ا ،عياااض ،القرطبااي ،غيرهااا ماان واار،  واار  البخاااراك ،واار  اليااو

ك للبااااجيك ،الارقاااانيك السااايوطيك ،الااادهلواك «الموطاااأ»مسااالمك ،وااار،  

للخطاااابيك ،ابااان العربااايك ،السااايوطيك ،الكانااادهلواك « الساااين»،وااار،  

ك ،وار،  كتان األحكاام  «الجاامع الصاغير»ك ،«الميكا »،غيرهمك ،ور،  

 ك ،غيرها.«نيل األ،طار»ك ،«سبل الس م»كـ

ا يسااتفا  بمااا كتباا  كبااار العلمااا: المحاادثين ،المعاطاارينك مثاال  رواايد كماا

رااااك ،أحمااد واااكرك ،اللكيااواك ،الكيااميراك ،الكااوثراك ،المباااركفوراك 

،األلبااانيك ،المعلماايك ،األعظماايك ،أبااو غااد ك ،األرناااؤ،طك ،غياارهمك  ،  

تعصاان لمااذهن معااينك ،ي تقاادي  ليااخص معااينك ،ي انغاا   علااص مدرسااة 

 همااال مااا سااواهاك باال يسااتفا  ماان الجمااع يااي علميااة ،مواااوعية ،احااد ك ،

 محايد .

علص أ  تطب  القواعاد التاي ،ااعما األاماة ياي أطاول الحاديثك ،أطاول 

الفق ك ،ما اأتلف يي  من القواعدك ،لم يعر: يي  الرأا الصاحيحك أ، الاراجحك 

ا و  مجاااي للبحااث ،ايجتمااا ك ،األ،لااص أ  يحساام ييمااا األماار بتاارجيح رأكااي

معاااينك ليساااير العمااال علاااص ااااوا ك مثااال  اأااات يمم ياااي الحاااديث المرسااال 

.. ،اأات يمم يااي زياا   الثقااةك ،هال هااي مقبولااة .،ايحتجااس باا ك ، لاص أا حااد

بااذط   أ، بقيااو  معييااة  ،ماان نلاا  مااا ر،ا مرساا  ،موطااويك ،مااا ر،ا 

 موقويا ،مريوعا  أيما يرجح 
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 العياية بيقد المتو  مع األسانيد 

يااا نريااد لموسااوعتيا أ  تكااو  موسااوعة عصاارية حقاااك ييجاان أ  ي ، نا ك

« نقااد المتااو »نغماال أعيييااا عاان اتجاااه عصاارناك الااذا يركااا علااص العيايااة بااـ

 «.اليقد الداألي لليص»أكثر من عيايت  بيقد األسانيدك ،هو ما يسمون  

،من المعلوم  أ  هياك أويا: ،معار: كانت مقبولاة ،مسالمة ياي العصاور 

عيااد األماام كايااةك أطاابحت مريواااة لااد  العقاال المعاطاار الااذا غاادا  السااالفة

يمل  التلميذ ييا  مان المعاار: العلمياة ياي الطبيعياات ،الريااايات ،القاوانين 

 الكونية ما لم يكن يعري  أكبر الف سفة يي القر،  المااية.

،يااي اااو: عالااة المجتمعااات القديمااة بعضااما عاان بعاال  كاناات تاار،س 

ثياار ماان الياااسك الااذين كااانوا يعااا ا بعضاامم بعضاااك باال مفاااهيم ،قاايم لااد  ك

يحار، بعضمم بعضاك ،هذه المفااهيم القديماة لام تعاد رااجاة الياوم ياي عصار 

ك كما عبر بعل األ با:ك ،أنا أقول   نا  أطابح «قرية كبر »أطبح يي  العالم 

قريااة طااغر ؛ أل  القريااة الكباار  ي يعلاام الياااس يااي واارقما مااا يجاارا يااي 

بعد يوم أ، يومينك ،نحن نتابع ما يجرا ا   يي أنحا: العالم أثياا:  غربماك  ي

 ،قوع  لحظة بلحظة.

،مااان هياااا كاااا  لااماااا عليياااا  أ  نيظااار ياااي بعااال األحا ياااث التاااي قبلماااا 

الساابقو ك ،لاام يعااد يقبلمااا ميطاا  الااامنك باال هااي يااي الحقيقااة ي يقبلمااا ميطاا  

،يجماااع باااين األطاااالة  اإلسااا م الصاااحيحك الاااذا ياااواز  باااين العقااال ،اليقااالك

،المعاطر ك ،الذا يتمن ب  الراسخو  ياي العلام مان الحكماا: ،الرباانيين مان 

 علما: األمة.
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،لاااي  معياااص هاااذا  أ  ناااركل ،را: األيكاااار المساااتور   مااان الغااار، أ، 

الياار ك محااا،لين أ  نلبسااما عبااا:   ساا مية أ، عمامااة  ساا ميةك ،أ  نااريل 

ماان الضااعيف مااا يتياادهاك ،أ  تاات،ل  ماان األحا يااث مااا ي يوايقماااك ،نقااوا

اليصوص الثابتة لتتف  مع الفكر الادأيلك الاذا يتباع ساين اليماو  ،اليصاار ك 

 وبرا بيبرك ،نراعا بذرا .

، لاااص ميطااا  « الثوابااات اإلسااا مية»،لكااان الواجااان هياااا  أ  نحاااتكم  لاااص 

اإلساا م نفساا ك المسااتيد  لااص أطااول ،معااايير قطعيااةك أثبتمااا الاايص الصااحيح 

 الصريح. ،العقل

،أ،  أ  أنكر هياا  أ  عيايتياا بيقاد متاو  األحا ياث ي يعياي  غفاال البحاث 

يي األسانيد التي عيي بما أامتيا األقدمو ك بل نحن نعتمد ياي نقادنا علاص السايد 

 ،المتن معا.

،قد تبين لاي مان أا ل البحاث ،الممارساة  أ  كال ماتن يتوقاف ييا  العقال 

يي ك ،مان ثغار  يمكان الياقاد أ  يادأل ميمااك المعاطرك ي يخلو سيده من ك م 

،أصوطا  نا رجع  لص األامة اليقا  القدامصك مثل  ابن الماديييك ،ابان معاينك 

 ،ابن ممداك ،أبي حاتم الرازاك ،البخاراك ،أمثالمم.

 ،ليضر، مثاي لذل ك يالمثال يتضح المقال.

أ:«بعثت بين يدا الساعة بالسيف» دُث:أ

 يعيي  الواساطي - قال  حدثيا محمد بن زيد« مسيده»ر،  اإلمام احمد يي 

أأبرنا ابن ثوبا ك عن حسا  بن عطيةك عان أباي مييان الجروايك عان ابان  -

بُثل أبۡسسلعف،أ تل أُُبلدأ»  طلص هللا علي  ،سلمعمرك قال  قال رسول هللا 
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 أأ لللدهأالأكلللُُ أسلللُ،أأجُلللۡأِزقللليأَّحللل أ لللۡأِِّحلللي،أأجُلللۡأ سلللذفأ

 .«،أأِّ أَّشبُأبْۡ أنهْأِّنهمأ سصغِۡأِم أِّ أرۡسفأَُِّي

 بتحقي   واكر.« المسيد»( من 5115( ،)5114الحديث رقم )

أعظُةأنيأ سحدُثأِّ أجهةأإلنۡده:

،ليا يي هذا الحديث نظرتا ك نظر  ييا  مان جماة اإلسايا ك ،نظار  ييا  مان 

 جمة المتن.

، نا نظرنا يي  سيا ه ،جدنا عد ا من العلما: المعاطرين أرجاوهك يلييظار 

 قالوا  مانا

أَّخُُجأ سشعخأَ لدأكۡكُ:

قال الييخ أحماد وااكر ياي تخريجا    سايا ه طاحيحك ابان ثوباا   هاو عباد 

(ك حساا  بان 4968( ،)3281الرحمن بن ثابت بن ثوبا ك سب  الك م عليا  )

اعطياة المحااربي الدمياقي  ثقااةك ،ثقا  أحماد ،اباان معاين ،غيرهمااك ،ترجماا  

ميياان الجروااي الدميااقي األحااد،   (ك أبااو2/1/31« )الكبياار»البخااارا يااي 

ك ،ترجما  البخاارا «الثقاات»تابعي ثقةك ،ثق  العجلايك ،نكاره ابان حباا  ياي 

بضااام الجااايم ،ياااتح الااارا: ،بالياااين »(ك الجرواااي 658رقااام )« الكياااص»ياااي 

 نسب   لص بيي جر ك بطن من حمير.«  المعجمة

( معلقاااك قااال  72  6قااال  ،الحااديث نكاار البخااارا بعضاا  يااي الصااحيح )

  طلص هللا علي  ،سالمبا، ما قيل يي الرما ك ،يذكر عن ابن عمر عن اليبي »

جُللۡأِزقلليأَّحلل أ للۡأِِّحللي،أأجُللۡأ سللذفأأ سصللغِۡأِملل أِّلل أرللۡسفأ»

 «.«َُِّي
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من هذا الوج ك ثم قاال  ،أأارس « المسيد»عن « الفتح»،أرج  الحايظ يي 

 ك حسانك مان هاذا الوجا ك«ِّل أَّشلبُأبۡلْ أنهلْأِّلنهم»أبو  ا،  ميا  قولا   

،أبااو ميياان ي يعاار: اساام ك ،يااي اإلساايا  عبااد الاارحمن باان ثاباات باان ثوبااا   

 مختلف يي توثيق .

( ،قااال  ر،اه أحماادك 6/49« )مجمااع الا،ااااد»،أ،ر  الميثمااي الحااديث يااي 

،يي  عبد الرحمن بن ثابتك ،ثق  ابان المادييي ،غيارهك ،ااعف  أحماد ،غيارهك 

 ،بقية رجال ثقات. انتمص.

( الاذا ساب  لليايخ وااكر ييا  توثيا  3281ث رقم )،لما رجعت  لص الحدي

ابن ثوبا ك ،جدت  قال عيا   قاال أحماد  أحا يثا  ميااكيرك ،قاال أيضاا  لام يكان 

 بالقوا يي الحديث.

 ،قال أيضا  كا  عابد أهل اليام.

،قال يعقو، بن ويبة  اأتلف أطحابيا ييا ك يأماا ابان معاين يكاا  يضاعف ك 

يكا  حسن الرأا يي ك قاال  ابان ثوباا  رجال  - يعيي  ابن المدييي - ،أما علي

طااد  ي بااأس باا ك ،قااد حماال عياا  الياااسك ،،ثقاا  الفاا س ، حاايم ،أبااو حاااتمك 

ك ،اأتلفات الر،اياة ييا  عان ابان معاينك يار،ا «الثقاات»،نكره ابن حبا  يي 

 عي  أيضا أن  قال  طالح.

عقلا  ياي قال واكر  ،الظاهر أنمم تكلموا يي  من أجل القدرك ،من أن  تغير 

آأر عمرهك ،لم يذكر البخارا ،ي اليسااي يي الضعفا:ك ،طحح لا  الترماذا 

 حديثا. انتمص.

ك يقد طحح  سيا  الحاديث رحم  هللا هذا ما انتمص  لي  الع مة الييخ واكر 
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برغم ما يي الرجل من أا : واديد حاول توثيقا  أ، تضاعيف ك ،اليايخ وااكر 

ثقاا  ،  يوجااد را، مختلااف يياا   ي ،معاار،: بتساااهل  يااي التصااحيحك ياا  يكااا

اإلمام أحمد  أحا يث  مياكير يدل علص أنا  لام يضاعف  مان أجال  ل،اعتمدهك ،قو

 القدر كما قال الييخ.

 ،قد رأيياه نقل عن حايظين كبيرين نكرا الحديث ،لم يصححاه 

 «.مجمع الا،ااد»أحدهما  الحايظ نور الدين الميثمي طاحن 

 «.الفتح»يي ،الثاني  الحايظ ابن حجر 

،ك همااا نكاار الحااديث ،نكاار مااا يااي ر،ايااة اباان ثوبااا  ماان أاا :ك ،ممااا 

« الصاحيح»يتأذ علص ك م الييخ واكر  أنا  قاال  نكار البخاارا بعضا  ياي 

معلقاااك ،كااا  ييبغااي أ  يقااول  بغياار طاايغة الجااامك باال بصاايغة التمااريل 

 .  لخ...،التضعيفك ألن  قال  ،يذكر عن ابن عمر

أ:َّخُُجأ ٓسبۡعي

،قد يتح الييخ واكر باا، تصاحيح هاذا الحاديث للمعاطارينك ييجاد اليايخ 

 ناطر الدين األلباني طحح  يي أكثر من كتا، ل .

( نكاار أناا  2831نكااره باارقم )« طااحيح الجااامع الصااغير ،زيا تاا »يفااي 

« اإلر،ا:»(ك ،104« )حجااا، الماارأ »طااحيحك ،أوااار بااالرجو   لااص كتاباا  

(1269.) 

يال ياي تخاري  أحا ياث مياار  ر،ا: الغل»أعيي  « ا:اإلر،»،بالرجو   لص 

،قد نكر طاحن الميار الجا: األأير من الحديثك ،هو الاذا أأرجا  « يلالس
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. قال ياي تخريجا   طاحيح. «ِّ أَّشبُأبْۡ أنهْأِّنهم»أبو  ا،  مي ك ،هو  

« الميتخااان مااان المسااايد»(ك ،عباااد بااان حمياااد ياااي 92ك 2/50أأرجااا  أحماااد )

(ك ،أبااو سااعيد باان 7/150/1« )المصاايف»ة يااي (ك ،اباان أبااي واايب92/2) 

(ك 54/2) « نم الكا م»(ك ،المار،ا ياي 110/2) « المعجام»األعرابي ياي 

عاان عبااد الاارحمن باان ثاباات باان ثوبااا  ثيااا حسااا  باان عطيااة عاان أبااي ميياان 

بُثل أبلع أ»  طلص هللا عليا  ،سالمالجروي عن ابن عمر قال  قال رسول هللا 

أأ ده،أالأكُُ أسُ،أأجُۡأِزقيأَّح أُديأ سسِۡةأبۡسسعفأ ت أُُبدأ 

 ۡأِِّحي،أأجُۡأ سذفأأ سصغِۡأِم أِّ أرۡسفأَِّلُي،أأِّل أَّشلبُأبۡلْ أ

 .«نهْأِّنهم

ثوبا  هاذاك يفيا  أا :ك قلت  ،هذا  سيا  حسن رجال  كلمم ثقات غير ابن 

 «.طد، ك يخطئ ،تغير بآأره«  »التقرين»ظ يي ،قال الحاي

( الجملااة قباال األأياار ك ،التااي 6/72« )طااحيح »،قااد علاا  البخااارا يااي 

 ( الجملة األأير .4031ك ،ألبي  ا،  مي  )(9)قبلما

(  1/88« )ميااكل ا ثااار»،لاام يتفاار  باا  اباان ثوبااا ك يقااال الطحااا،ا يااي 

حاادثيا أبااو أميااة حاادثيا محمااد باان ،هاان باان عطيااة ثيااا الوليااد باان مساالم ثيااا »

 «.األ،زاعي عن حسا  بن عطية ب 

ات غياار ابااي أميااة ،اساام  محمااد باان  بااراهيم قلاات  ،هااذا  ساايا  رجااال ثقاا

 «.طد،  طاحن حديث يمم«  »التقرين»الطرسوسيك قال الحايظ يي 

ك ،لكيا  كاا  يادل  تادلي  «الصاحيحين»،الوليد بن مسلم ثقة محت  ب  يي 

ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ـــ
 ،لكي  علقما بصيغة التضعيف ي بصيغة الجامك مما يدل علص اعف الحديث عيده. (9)
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 التسويةك يذ  كا  محفو ا عي  ييخيص أ  يكو  سواه.

يص بان أباي كثيارك ،قد أالف  يي  سيا ه طدقةك يقال  عن األ،زاعي عن يح

 ب . طلص هللا علي  ،سلمعن أبي سلمةك عن أبي هرير ك عن اليبي 

 ( من طري  عمر بن أبي سلمةك حدثيا طدقة ب .54/1أأرج  المر،ا ) 

 ا هو ابن عبد هللا السمين الدميقي ،هو اعيف.ذ،طدقة ه

د بان جبلاة عان يعبان ياون  يقاال  عان األ،زاعاي عان سا ،أالفمما عيساص

 قال  يذكره. طلص هللا علي  ،سلمطا،س أ  اليبي 

 (.7/152/1أأرج  ابن أبي ويبة )

(ك مان ر،اياة بان 6/72« )الفاتح»قلت  ،هذا مرسلك ،قد نكره الحاايظ ياي 

 ساايا ه »أبااي واايبة عاان سااعيد باان جبلااة مرساا ك لاام يااذكر يياا  طا،سااا ،قااال  

 «.حسن

ر ساعيد بان جبلاةك ،قاد أ،ر ه ابان كذا قالك ،رجال ثقات رجال الييخين غي

ك «هاو واامي»( من ر،اية األ،زاعي عي ك ،قال عن أبيا   2/1/10أبي حاتم )

ك «تاريخا »،لم يذكر يي  جرحا ،ي تعدي ك ،هو علاص وارط ابان عسااكر ياي 

 ،لم يور ه يي .

( 1/129« )أأباار أطابما »(،أبو نعايم ياي 2ك 54/1ثم أأرج  المر،ا )

ين األطبماني ثيا الابير بن عدا عان أنا  بان مالا  من طري  بير بن الحس

 مريوعا ب .

 قلت  ،بير هذا متر،ك متمم ي  يفر  بحديث . انتمص.
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،بمااذا تبااين ليااا أ  الحااديث لاام يااأت ماان طرياا  ،احااد  طااحيحةك متصاالةك 

سالممة من اليقدك ، نما طحح  من طحح  بطرقا ك ،كلماا ي تسالم مان مقاالك 

يقااوا بعضااما بعضاااك عاال أ  التصااحيح بكثاار  ،لاام تكثاار  لااص  رجااة يقااال  

 نماا يعمال با   - ،   لم يكن معر،يا عيد المتقادمين مان أاماة الحاديث - الطر 

يي القضاايا اليساير ك ،األماور الجااياة البسايطةك ي ياي مثال هاذا األمار الاذا 

 ل بعث رسول  بالرحمة أ، بعث بالسيف يعبر عن عيوا  ا س م ،اتجاه ك ه

 عين تخري  الييخ و

 ،أما الييخ وعين األرناؤ،ط  يل  تخريجا  للحديث  قديم ،حديث.

عيدما حققا  مياذ سايينك ،كاا  « زا  املعا »يأما القديم يفي تخري  أحا يث 

 يي  مقلدا أكثر مي  محققا ،مستق ك يحسن  سيا ه.

ك حياث أطابح أكثار نضاجا ،اساتق ي «للمسايد»،أما الجديدك يفي تخريجا  

ر،  مان العلماا:ك يماو عمال جمااعي غدا ييارك  أمسة آأ ن ناحيةك ،حيثم

 ل  قيمت .

د أ  نكار ابان القايم الحاديث مستيامدا با  علاص أ  الاذل عابيي تخري  الاا  

ك قال وعين  أأرجا  طلص هللا علي  ،سلم،الصغار علص من أالف أمر محمد 

( ،ساايده حساانك ،جاو  اباان تيمياة  ساايا ه يااي 92ك 2/50« )المسايد»أحماد يااي 

ك ،حسااي  «اإلحيااا:»(ك ،طااحح  الحااايظ العراقااي يااي 29)ص« يقتضااا:ا»

(ك ،أأااارس الجملاااة األأيااار  ميااا  أباااو  ا،  10/230« )الفاااتح»الحاااايظ ياااي 

(ك ،لاا  واااهد 6/72« )طااحيح »طريااا مياا  البخااارا يااي   (ك ،علاا4031)

زا  »حاواية »  األ،زاعاي مرسل بسيد حسنك أأرج  ابن أبي ويبة من طريا
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 طبعة الرسالة. («1/35)س« المعا 

لاام يحسااي ك باال نكاار ايأاات : يااي « الفااتح»،ي حااظ هيااا  أ  الحااايظ يااي 

توثي  ابن ثوبا ك ، نما حسن الياهد المرسل لا ك كماا ي حاظ أ  اليايخ واعيبا 

قلد الييخ أحمد واكر حين نكر أ  البخارا عل  طريا مي ك ،لام ييار  لاص أنا  

 بصيغة التضعيف.

ا: السااابع الااذا اوااترك يياا  مااع الياايخ يااي الجاا« المساايد»،يااي تخااري  

وعين  محمد نعيم العرقسوس ، باراهيم الاابا ك قاالوا   سايا ه ااعيفك علاص 

  أقاوال المجارحين ،المعادلينك يانكار  يي بعل ألفا  ك ابن ثوباا   اأتلفات ي

يميمم مان قاو  أمارهك ،مايمم مان ااعف ك ،قاد تغيار باآأرهك ،أ طاة القاول 

لم يتفر  بما ييكارك يقاد أواار اإلماام أحماد  لاص أ  لا  يي   أن  حسن الحديث  نا 

 أحا يث ميكر ك ،هذا ميما.

.. ... ،الطبرانااي يااي مساايد الياااميين.،نكاار،ا مماان أأرجاا   عبااد باان حميااد

.. أربعااتمم عان اباان ثوبااا  .مقاي يااي الياعني،ابان األعرابااي ياي معجماا ك ،الب

 ،زا ،ا يي  بعد قول   بعثت بالسيف  بين يدا الساعة.

 الفتح( بعض  بصيغة التمريل. 6/98ل  البخارا )،ع

بذسايا هك ،ييا  ثا ل علالك « وار  مياكل ا ثاار»،أأرج  الطحاا،ا ياي 

بييوهااا بتفصاايلك ثاام قااالوا  يمااذه العلاال الااث ل مجتمعااة ي يمكاان معمااا تقويااة 

 الحديث المريو  بمتابعة األ،زاعي يبن ثوبا . ،هللا تعالص أعلم.

( تخاري  125 - 123)ص« مسايد اإلماام أحماد» انظر  الجاا: الساابع مان

 (.5114الحديث )
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،أزيد هياا ياأقول     اإلماام أحماد لام يقال     لا  أحا ياث ميكار ك بال قاال  

 أحا يث  مياكيرك ،هذه العبار  أود من األ،لص.

 ما قال  رجال الجر  ،التعديل عن ابن ثوبا  

القار  المماتم  أقاوال أ  نضع بين يدا  - استكماي للبحث - ،يحسن بيا هيا

أامة الجر  ،التعديل يي عبد الارحمن بان ثابات بان ثوباا ك أحاد الار،ا ك الاذا 

 اأتلف يي توثيق ك كما رأيياك ،هو سبن اعف هذا الحديث.

تمااذين »،نكتفااي هيااا بكتااا، لعلاا  أهاام الكتاان يااي هااذا البااا،ك ،هااو كتااا، 

يا  عاد  كتانك للمااك ،هو أااص بار،ا  الكتان الساتةك ،قاد تفار  ع« الكمال

تاذهين »لا  أيضااك ،« تقرين التماذين»يبن حجرك ،« تمذين التمذين»مثل  

للخارجااايك ،أمماااا جميعاااا  « أ طاااة تاااذهين الكماااال»للاااذهبيك ،« الكماااال

 للماا.« تذهين الكمال»

أ«:َّهذُبأ سكلۡف»ِّۡأعۡمُأ سلزيأنيأ

 عان ابان ثوباا ك يقاد قاال« تماذين الكماال»أما ما نكره الحايظ المااا ياي 

(  قاال أباو بكار األثارم عان أحماد بان حيبال  أحا يثا  3775يي ترجمت  برقم )

 مياكير.

،قااال محمااد باان علااي الااورا  عاان أحمااد باان حيباال  لاام يكاان بااالقوا يااي 

 الحديث.

،قال أبو بكر المر،زا عان أحماد بان حيبال  كاا  عاباد أهال الياامك ،نكار 

لمماداك ،ابيتا  علاص من يضل ك قال  لما قدم ب   أال علاص ناك الاذا يقاال لا  ا

 عيق .
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 ،قال  براهيم بن عبد هللا بن الجييدك عن يحيص بن معين  طالح.

 ،قال يي مواع آأر  اعيف.

 ،قال عباس الد،را عن يحيص بن معين  لي  ب  بأس.

،كااذل  قااال علااي باان الماادييي ،أحمااد باان عبااد هللا العجلااي ،أبااو زرعااة 

 الرازا.

الاادارمي ،عبااد هللا باان وااعين ،قااال معا،يااة باان طااالح ،عثمااا  باان سااعيد 

 الصابوني عن يحيص بن معين  اعيف.

زا  معا،يااة  يقلاات  يكتاان حديثاا   قااال  نعاام علااص اااعف ك ،كااا  رجاا  

 طالحا.

 ،قال أبو بكر بن أبي أيثمة عن يحيص بن معين  ي وي:.

،قال يعقو، بن ويبة السد،سي  اأتلف أطحابيا يي ك يأما يحياص بان معاين 

علاي بان المادييي يكاا  حسان الارأا ييا ك ،قاال  كاا  ابان  يكا  يضعف ك ،أماا

ثوبا  رجل طاد ك ي باأس با ك اساتعمل  أباو جعفار ،الممادا بعاده علاص بيات 

 المالك ،قد حمل الياس عي .

،قااال عماار، باان علااي  حااديث الياااميين كلماام اااعيفك  ي نفاارا ماايمم  

 األ،زاعيك ،عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبا ك ،نكر آأرين.

ثمااا  باان سااعيد الاادارمي عاان  حاايم  ثقااةك يرمااص بالقاادرك كتاان  لياا  ،قااال ع

 األ،زاعيك ي  أ را أا وي: ر  علي .

 ،قال أبو حاتم  ثقة.
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 ،قال يي مواع آأر  ييوب  وي: من القدر.

،قال أبو  ا،   كا  يي  س مةك ،كا  مجا، الدعو ك ،لي  ب  باأسك ،كاا  

 علص المظاليم ببغدا .

 ،قال اليسااي  اعيف.

 ،قال يي مواع آأر  لي  بالقوا.

 ،قال يي مواع آأر  لي  بثقة.

ب  مذهن القادرك ،قال طالح بن محمد البغدا ا  وامي طد، ك  ي أ  مذه

الياامي  ثكر،ا علي  أحا يثك ير،يما عي  أبي ك عن مكحول مسايد ك ،حادي،أن

 ي يضم  لص غيرهك معر،: أطته من طواب .

بكر بن عبد هللا ويئاك ، نماا يار،  عان  ،قال يي مواع آأر  لم يسمع من

 أبي ك ،عن الياميين.

 ،قال ابن أرا   يي حديث  لين.

،قال أبو أحمد بن عدا  ل  أحا يث طالحةك يحادل عيا  عثماا  الطراافاي 

 بيسخة.

،يحاادل عياا  يايااد باان مرواال بيسااخةك ،يحاادل عياا  الفريااابي بأحا يااثك 

ي عر،باة مان جميعممااك ،غيرهمك ،قد كتبت حديث  عن ابان جوطاي ،ابان أبا

 ،يبلغ أحا يث رج  طالحاك ،يكتن حديث  علص اعف ك ،أبوه ثقة.

 «.الثقات»،نكره ابن حبا  يي كتا، 

ل أبااو بكاار الخطياان  كااا  مماان يااذكر بالاهااد ،العبااا   ،الصااد  يااي ،قااا
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 الر،اية. انتمص.

لاام يوثقااوه  - ،هاام قلااة - ،بمااذا يتبااين ليااا أ  مجرحياا  أكثاارك ،أ  موثقياا 

 ك يدحيم الذا ،ثق  قال  يرمص بالقادرك كتان  ليا  األ،زاعايك يا  أ را بذط 

أا وااي: ر  علياا ك ،أبااو حاااتم الااذا ،ثقاا  قااال عياا  أيضااا  ييااوب  وااي: ماان 

 القدرك ،تغير عقل  يي آأر حيات .

عاان « المياااا »،كمااا رمااي بالقاادر رمااي بااالخر،سك ،قااد نكاار الااذهبي يااي 

أن  كتن  لص ابن ثوباا  يقاول لا   ،قاد  الوليد بن يريد أن  ر،  عن األ،زاعي 

كياات تاار  قباال ،يااا  أبياا ك تاارك الجمعااة حراماااك ،قااد أطاابحت تاار  تاارك 

 الجمعة ،الجماعة ح ي.

،معيص هذا  أن  رجل لديا  اساتعدا  للغلاوك ،مثلا  يار،س عياده حاديث مثال  

 .«بُث أبع أُديأ سسِۡةأبۡسسعف»

ن ثوباا   ي مان هاو  ،نا  أ، ،نقل الذهبي عان العقيلاي أنا  قاال  ي يتاابع ابا

 .(10)مثل 

 ،نكره ابن الجوزا يي جملة الضعفا:.

لاام يكاان بااالمكثرك ،ي هااو بالحجااةك باال «  أعاا م اليااب :»،قااال الااذهبي يااي 

 .(11)طالح الحديث

طااد،  يخطاائك ،رمااي بالقاادرك ،تغياار «  التقرياان»،قااال اباان حجاار يااي 

ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ـــ
 (.4828ترجمة )« مياا  ايعتدال»انظر   (10)

 (.314« ) ع م اليب :» (11)
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 . انتمص.(12)بآأره

ث يحمال مثال هاذا المضامو  الخطيار  ،مثل هذا الرا،ا ي يتأد ميا  حادي

 اإلس م  ين السيف  ،أ  الرسول يرتا  من رمح  

أعظُةأَرُىأنيأ سحدُثأِّ أجهةأِّتنُأأِّضلْعُ:

، نا غضضيا الطر: عن سيد الحديث ،ما يي  من ك مك ،نظرنا ياي متيا  

،مضمون ك ،جدناه ميكراك ي يتف  مع ما قرره القرآ  بخصاوص ماا بعاث با  

ك يالقرآ  لم يقرر يي آية ،احد  مان آياتا  أ  محمادا  علي  ،سلمطلص هللامحمد 

رسول هللا بعث  هللا بالسيفك بل قرر ياي آياات واتص أ  هللا بعثا  بالماد  ، يان 

 الح  ،الرحمة ،اليفا: ،الموعظة للياس.

 ،هذا ثابت بواو  يي القرآ  المكيك ،يي القرآ  المدنيك علص سوا:.

لة أ}يا: ،هي مكياة  يقول تعالص يي سور  األنب لط ِط   أ أإيال   ط
نطٰ لم  لط  ِ ٓأَط ۡل ِّط {أط لع ط مطلي ُطٰ  أس يم 

إعلۡأَعۡأِ للةأ»يقال   طلص هللا علي  ،سلمك ،عبر عن هذا اليبي [107]األنبيا:  

 .(13)«ِّهد ة

لة أ}،قال تعالص يي ساور  اليحالك ،هاي مكياة   أَُِّ  ۡ ي ُطلُثأنيليأُكل ْ  طأعطب  ُطل عدا أأط أكطلهي

أَطع مأِّ ي   هي أِطمطع  أبي ط نۡط ئ  جي أأط إ م  هي ن أفُسي عطٰ أَّيب  تطٰبط كي أهس  ِطمطع  ط أ نۡط س  عطز  أأط ٓءيِۚ ُٓؤالط ِطمطٰ أهطٰ عدا أ أكطهي ۡ ي ء أۡأس يُكل أكطلي 

} ع ط ميلي ُلس  ٰىأسيم  ُط بُش  أأط ة  لط ِط   ىأأط هُد   .[89]اليحل   أط

ِيأ}،قال تعالص يي سور  يون ك ،هي مكياة    ْ كُمأِّ   َّ ٓءط ۡل أجط ُسأقطلد  أهسن ۡل ۡل ُّهط ُط ٓأ لة أُطٰ أظط

ٓء أ فۡط كي أأط ب يكُم   ِ هُد أأِّ ي أ أأط ِي ۡأنييأهسصُّدُأ لُأس يلط أس يم  ة  لط ِط   نيع طأىأأط ِّي  .[57]يون    {ؤ 

ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ـــ
 بير،ت. -( طبعة الرسالة 3820( ترجمة )279)ص «تقرين التمذين» (12)

 ( طحح ك ،،ايق  الذهبي.1/35الحاكم ) (13)
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ُهلدطٰىأ}،قال تعالص يي سور  التوبةك ،هي مدنياة   ُۥأبيتس  ُللْسُط ِط أ ۡط ل لط  ِ ٓيأَط أهس لذي ْط ُهل

هطأ ُي أكط  ْ سط أأط ۦُي أكُم ي ُ ي ِطمط أهسد ي هُۥأ ُط هي
أسيعُظ  ي ق  حط

أهس  ُ ي دي َطأأط ُكْ ُي ُلش   .[33]التوبة   {أهس 

 ،هي مدنية. [9]الصف  ،قد تكررت بلفظما يي 

ُۥأ}،يي سور  الفاتحك ،هاي مدنياةك نقارأ قولا  تعاالص   ُللْسُط ِط ۡطأ ل لط  ِ ٓيأَط أهس لذي ْط ُهل

عد   يأكطهي  َ كطفطٰ أبيت أأط ُيۚۦِ أكُم ي ُ ي ِطمط أهسد ي هُۥأ ُط هي
أسيعُظ  ي ق  حط

أهس  ُ ي دي ُهدطٰىأأط
 .[28 ]الفتح  {بيتس 

ُلْف أ}،يي أتام سور  التوبة أيضا   ِط أ كُم  ۡٓءط أجط طد  ُلزٌأسۡط ِطزي أ لكُم  أَطعفُسي ل   أأِّ ي ۡل أِّط ُي ل ِطمطع  أ

أ ُءأف  ِط أ نيع ط ِّي ُلؤ  كُمأبيتس  ِطمطع  ٌُصأ ُي أ ط أِطنيتُّم  عم  ِ  ي أهأ128أ لبييط س  أ ط  ۡ ُ ْ  ٱأنۡط س  ْط َيَأَّط لُطأنط ٓأإيسطٰ ُأالط  َ

أأطأ
ُ إ ك م  ْط أَّط ُي ِطمطع  أ ْطإ أُه عميأإيال  ُطظي أهس  شي  ُ ُط أهس  بُّ ِط أ ْط  .[129ك 128]التوبت   {ُه

أ}،يي سور  آل عمرا  ،هي مدنية   ل ي ِّط يأأط َي  أ يط هي ج  ُ أأط مطل  أَطل   ۡ ُ أنۡط ْكط ۡٓجُّ أ ط  َ َي نط

أَُأَُّْ ٱأه ُ ط قُۡأس يم ذي أأط ط يِۗ ع يأس أهَّ بُط ُِّ ي  ٓ ه أأط تطٰبط أهه أأۧكي طلدي لمطُلْ ٱأنۡط أَطل   َ َي أنطل تُم ِۚ مطل  َطل  أءط ْ  ٱأ ط س ل ْط أَّط إَي أأ 
تطلدطأ ٱإ

ديأ بۡط ُي أبيتس 
ُُُۢ ع ُأبطصي  َ ه أأط

ِۗ
ُغ بطمطٰ أهس  ِطمطع  ط ۡأ َيع لط  .[20]آل عمرا    {نط

ْ  ٱأ}،يي سور  اليورك ،هي مدنياة   س ل ْط َيَأَّط أنطل ُللْفطإ  ُ عُُلْ ٱأهس ِي َط طأأط  َ عُُلْ ٱأه ِي أَط  ۡ قُل

أ ُأ لۡل كُمأِّ  ِطمطلع  ۡطأأط لل أُ ل ي ۡل أِّط ُي لل ِطمطع  أ ۡل َيع لط أنط أإيال  ُلللْفي  ُ ِطمطلل أهس أ ۡل ِّط أأط
تطللدُأ ٱِۚ عُُلْهُأَّطه  أَُّطي إَي أأط إ للتُم  م  ل ي

ُلبيع ُأ
ُغأهس  بطمطٰ  .[54]اليور   {هس 

 نماا بعاث  طالص هللا عليا  ،سالم،هذه ا يات كلما قد اتفقت علص أ  محمادا 

بالرحمة ،المد  ، ين الح ك ،تبيا  كل وي:ك ، قامة الحجة علص الياسك ،لام 

ف  علص الياسك حتص يي حالة تاولص اليااس عيا ك لام ياتمر باأ  يبعث واهرا سي

ييمر يي ،جوهمم السيفك  نما قيل ل    نما علي  الب صك ، نما علي  ما حمالك 

 ،عليمم ما حملواك ،قل  حسبي هللا.

،المبيااار،  ،المستيااارقو  ،غيااارهم مااان أصاااوم اإلسااا م ييااايعو   أ  
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 ميمم  لص هذا الحديث ،أمثال .اإلس م  نما انتير بالسيفك ،يستيد كثير،  

،ا عياا  ساابيل ك م  نمااا واامر الساايف يااي ،جاا  الااذا طااد،الحقيقااة أ  اإلساا 

أ}،قا،موه بالقو ك ،ريعوا السيف ياي ،جما ك كماا قاال تعاالص   ۡي لبيع تيمُلْ ٱأنيليألط
قطٰ أط

لُأ أهس  لللبُّ أُُحي طأالط  َ أه  َ أإي
تطلللدُٓأ ٱِۚ  ُ أَّط الط أأط تيمُلللْعطكُم 

أُُۡطٰ ُ ط يأهس لللذي  َ أه ُ ط تطلللدي لللُثأأ190ُ  ع  أ ط تُمُلللْهُم  هق  أط

نلدطأ ِي أ تيمُلْهُم  أَُّۡطٰ الط أأط ۡيِۚ ل ۡطت 
أهس  ل ط لدُّأِّي نطلةُأَطكط فيت  هس  أأط ُجْكُم ِۚ ُط ُثأَطر  ع  أ ط ُجْهُمأِّ ي   ُي َطر  أأط تُُلْهُم  ۡيف  ثط

سيأ
لذطٰ أكط ِۗ تُمُْهُم  أنطلتق  تطمُلْكُم  َيَأقطٰ أنطل ُيإ أنيعل تيمُلْكُم 

ت ٰ أُُۡطٰ أ ط ُط  ي حط أهس  دي جي س  لط
أهس  ُ ط ُي ل في كطٰ لزط ُٓءأهس  أجط أ191 ط

ِ أ طأغطفُْ  َ أه  َ َي ْ  ٱأنط أهعتطهط َي َي أنط عم  ِ  ي أأ192أ َط ُطُكلْ أأط نطلة  أنيت  َط أَّطُكْ ت ٰ أالط أ ط تيمُْهُم 
قطٰ أأط يإ َي  ُُ أ هسلد ي

ع طأ ميلي
ِطمط أهسظ ٰ أ أإيال  َط أطٰ أُِد  ْ  ٱأنطالط أهعتطهط َي َي  .[193 - 190]البقر    {نط

رآ ك بااين كاال البيااا ك ي لااب  يياا  ،ي غمااوضك يااذنا يمااذا هااو ميطاا  القاا

ك ي  و  أ  القرآ  هاو المقادمك «بُث أبۡسسعف»عارا  حديث مثل حديث  

يمو المصدر األ،لك ،الدليل األ،لك الذا ي يأتي  الباطل من باين يديا  ،ي مان 

 ألف .

،لو بعث الرسول بالسيف لظمر نل  طوال ث ثاة عيار عامااك قضااها ياي 

أطحاب  يأتو   لي  بين مضر،، ،مياجوس ،معتاد  عليا ك يساتأننون  مكةك ،

يي أ  يدايعوا عن أنفسمم بالسا  ك ييقاول لمام  كفاوا أياديكم ،أقيماو  الصا  ك 

حتااص هاااجر،ا  لااص المدييااةك يااأن  هللا لماام أ  يااديعوا عاان أنفسااممك ،حرماااتممك 

أبيل، عوت ك كما قال تعالص   َط تطمُلْ
أُُۡطٰ ُ ط أسيم لذي َط أه}َُذي  َ إي أأط

أ ُميُللْ ٱِۚ طع ُهم  أأ هيم  ُي ل ِطمطلٰ أعطص  طأ  َ

ٌُأ ُ طدي يأأ39أسۡط  َ لُ أه أدطن  الط  ْ سطل أأط ُِۗ  َ أه بُّنطۡل ِط ُْسُلْ ٱأ أُۡط ٓأََط لق  أإيال  أ ط ُي هيمأبيغطع  ُي ُطٰ ُجْ ٱأِّي أدي ُي أَُر  ُ ط هس ذي

أ    ُ ُهمأبيلبط ضط  ُ أبط سط أهسنۡ  ِّط   بيعطل  أأس ُهلد ي ُ أأط ِّي ْطٰ ل ت أصط ْطٰ لمط صط لُمأهأأط أهل  ۡل أنيعهط ُُ كط دُأُُلذ  لجي سطٰ ِّط يأأأط  َ

ُ أ أهكطثيع  َ ُط سطعطنُص أأط ُزٌأ ِۗ ِطزي أ ْييٌّ ط طأسۡط  َ أه  َ أإي
هُۥِٓۚ ُُ ُأِّط أُطنُص  .[40ك 39]الح    {َ 
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ساوا: نظرناا  لاص  سايا ه أم  «بُث أبۡسسعف»،الخ طة  أ  هذا الحديث  

العلاام ،قواعااد نظرنااا  لااص متياا  يمااو ماار ،  غياار مقبااول يااي اااو: مااوازين 

 الضابطة. 

 ،الحمد هلل ر، العالمين.

 األحا يث الميكلة 

جماة السايدك ،لكان ييماا  مانبقي هيا أمر مممك ،هو األحا يث التاي طاحت 

 وكاي من ناحية المعيصك ،أصوطا باليسابة للعقال المعاطارك ،الاذا أراه أ  

اك تتأر هذه األحا يث الميكلة لتجمع يي ملحا  أااص يوااح المقصاو  ميما

،يااايح واابمات الميااتبمين ييماااك ،ي ساايما أ  هااذه األحا يااث يااي الغالاان ي 

تترتاان عليمااا أحكااامك تحااتم بحثمااا يااي أبوابماااك ،ي ااارر ماان  رجااا: البحااث 

ييمااك مثال  حاديث الاذبا،ك ،حاديث لطام ملا  الماوتك ،يا : عييا ك ،حااديث  

ع ك ،غيرهااا ممااا يتعااارض  اااهره ماا«سللْالأبنللْأإلللُ ئعۡأسللمأُخنللزأ سمحللم»

 قواطع العلم أ، التاريخ أ، الواقع.

 رابعا  تقسيم العمل ،مراحل  

 يقسم العمل يي جمع األحا يث الميتقا  للموسوعة  لص مرحلتين 

،هاي الكتان الساتة »يي المرحلة األ،لص تقسم أحا يث الكتان السابعة عيار 

،هاي كتان المعجام المفمارس أللفاا   - ،الموطأ ،مسيد أحماد ،مسايد الادارمي

،طاحيحا ابان أايماة ،ابان حباا ك ،مساتدرك الحااكمك ،مسايد أباي  - ثالحادي

يعلااصك ،الباااارك ،معاااجم الطبرانااي الث ثااة مضااايا  ليمااا كتاان البيمقااي  السااين 

الكبر ك ،معرية الساين ،ا ثاارك ،واعن اإليماا ك ، ياال اليباو ك ،كتان ابان 
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 تقسم كلما  لص أقسام ث ثة « عبد البر مثل  جامع بيا  العلم

قساام عرياات طااحت  أ، حسااي ك مثاال  أحا يااث الصااحيحنك ،مااا طااحح   - 1

األامة أ، حسيوه من غيرهماك ،لم يعارا  غيرهمك ،لم تظمر ييا  علاة أ، 

 ،هم.

،ييااار  لااص القساام ،الكتااا، الااذا ييقاال  لياا  « »يمااذا نعلاام علياا  بع مااة 

 - ليالقياام ال - ،البا، ،العيو  ما أمكن نل ك كأ  يقاال أماما   عباا ات  طا  

 .. ،هكذا..األكل باليمين - أ ، األكل - أ، يقال  آ ا،

،قساام عاار: اااعف ك بااأ  نااص علااص نلاا  بعاال الحفااا  اليقااا ك ،لاام  - 2

يعارامم أحدك ،لم يظمر ما ييقل  من الضعف  لص القو ك أ، عر: ااعف  

 بالبحث يي سيدهك ،   طحح  أ، حسي  بعل من سب .

 «.»يمذا يعلم أمام  بع مة 

قسم اأتلفوا يي تصحيح  ،تضعيف ك أ، لم ييقل عيمم يي  كا م باإليجاا، ، - 3

ليبحث عيا  حتاص يلحا  «  »أ، بالسلنك يمذا يواع أمام  ع مة استفمام 

 بالقسم األ،لك أ، الثانيك ،يقا لما تظمره نتاا  البحث.

،يي المرحلة الثانية يقسم ما بقي من أحا يث تضميتما كتن متفرقاة ،تولات 

يبن حجرك ،جامعي السايوطيك ،بعباار  « المطالن العالية»تما مثل  جمع وتا

للميااا،ا  لااص « الجااامع األزهاار»مضااايا  لياا  زيااا ات « كيااا العمااال»أأاار   

 األقسام الث ثة الماايةك ليتبع معماك ما اتبع مع سابقتما.
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 أامًسا  من أين يتأذ الحديث 

مخطوًطاااك ي ماان يتأااذ الحااديث ماان مصاادره األطاالي رأساااك مطبوًعااا أ، 

الابيادا ماث ك « تجرياد»المصا ر ا أذ  عي ك ي  يتأذ حديث البخاارا مان 

« مختصاار»نفساا ك ،ي يتأااذ حااديث مساالم ماان « الجااامع الصااحيح»باال ماان 

ناتاا ك ،ي يتأااذ حااديث الترمااذا ماان مثاال « الصااحيح»الميااذرا لاا ك باال ماان 

بلااوص »أ، ك «ميتقااص األأبااار»ك أ، «تيسااير الوطااول»ك أ، «جااامع األطااول»

 نفس .« جامع الترمذا»ك أ، غيرهاك بل من «المرام

 نفسا ك« المسايد»ك بال مان «مجمع الا،اااد»،ي يتأذ حديث عن أحمد من 

،كااذل  سااااار الكتااانك مااان الجواماااع ،الساااين ،المساااانيدك  ي  نا كاااا  الكتاااا، 

طاحيح ابان »مفقو اك ييكتفص بأأذه عمن نقل عي ك مثال ماا لام يعثار عليا  مان 

 ك ،كثير من الكتن التي نقل عيما الحايظ السيوطي يي جامع  الكبير.«أايمة

،تعتمد الطبعات المحققة الموثقة من العلما:ك مثل  طبعاات المرحاوم محماد 

لفاتح »ك ،«ساين ابان ماجا »ك ،«طاحيح مسالم»ك ،«للموطاأ»يتا  عبد الباقي 

 بتحقياا  وااعين األرناااؤ،ط« مساايد أحمااد»ك ،معاا  البخاااراك ،طبعااة «البااارا

ك «مسااايد الحميااادا»ياااي أمساااين جاااا:اك ،« الرساااالة»،زم اااا ك ،نيااارت  

ك ،كلمااا «سااين سااعيد باان ميصااور»ك ،مااا ،جااد ماان «مصاايف عبااد الاارزا »،

بتحقيا    . عباد « مصيف ابن أباي وايبة»للع مة حبين الرحمن األعظميك ،

بتحقيااا    . محماااد « طاااحيح ابااان أايماااة»العلااايك ،نيااار الااادار السااالفيةك ،

ك بتحقياا   عبااد القااا ر األرناااؤ،طك «جااامع األطااول»ك ،مصااطفص األعظمااي

طبعة حمصك بتعلي   عاات الادعاسك « سين الترمذا»ك ،«سين أبي  ا، »،

بتحقيااا   اليااايخ واااعين األرنااااؤ،ط  لاااخك « اإلحساااا »،طاااحيح ابااان حباااا  
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 ااًمااا  ة.. مااع المقارناا.ك ،غيرهااا«معجاام الطبرانااي»ك ،«مساايد أبااي يعلااص»،

 نل ك ،أصوًطا عيد ايوتباه.باليسخ األأر  ما أمكن 

،بخاطااة المطبااو   - ماان مصاادره« مصااورا»،يفضاال أ  يتأااذ الحااديث 

 ثم يواع يي مكان ك بطري  القص ،اللص . - المحق 

 سا ًسا   لص من ييسن الحديث 

ييساان الحااديث  لااص ماان أأرجاا  ماان أطااحا، الكتاانك ، نا كثاار مخرجااوه 

الصحيحا ك ،السين األربعاةك يمكن ايكتفا: بالكتن التسعة عن غيرهاك ،هي  

،هااي التااي اوااتمل عليمااا  - «سااين الاادارمي»ك ،«مساايد أحمااد»،« الموطااأ»،

مااع ايهتمااام  - المعجاام المفماارس أللفااا  الحااديث الااذا ،اااع  المستياارقو 

بذكر تصحيح الترماذا ،تحسايي ك ،ماا يادل علاص قاو  الحاديث عياد أباي  ا، ك 

ك ،ابن عبد البار علاص «ابن ماج ز،ااد »،اليساايك ،تعليقات البوطيرا علص 

 ك ،غيرهم.«ز،ااد أحمد»ك ،الميثمي علص «الموطأ»

، نا لاام يكاان الحااديث يااي أحااد الصااحيحين يييبغااي نكاار الكتاان التااي التااام 

مخرجوهااا الصااحةك مااع الكتاان المااذكور ك مثاال  اباان أايمااةك ،اباان حبااا ك 

ك «يعلاااصمسااايد أباااي »،ي باااأس باااذكر  -  نا ،ايقااا  الاااذهبي ،غياااره - ،الحااااكم

،الباارك ،معاجم الطبراني الث ثةك ،تعليقات الميثمي عليماك ،هي بقياة الكتان 

للميثماايك يماذه الكتاان السابعة عياار هااي « مجمااع الا،اااد»التاي اوااتمل عليماا 

المصاااا ر األساساااية للموساااوعةك ،عليماااا يقاااوم عمااال المرحلاااة األ،لاااص مااان 

 الموسوعةك كما نكرنا من قبل.

بالرما اأتصاراك كماا يعال اسايوطي ياي جامعياة  ،يكتفص يي أسما: الكتن
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اااااية   األزهاارك مااع واااي: ماان اإلالكبياار ،الصااغيرك ،المياااا،ا يااي جامعااا

ك ،للترمااذا « »ك ،ألبااي  ا،  «م»ك ،لمساالم «خ»،التعااديلك ييرمااا للبخااارا 

ك «ط« »الموطااأ»ك ،لمالاا  يااي «جاا »ك ،يباان ماجاا  « »ك ،لليسااااي «ت»

ك ،للاادارمي «عاام»،ااااد ابياا  عبااد هللا يياا  ك ،لا«حاام« »المساايد»،ألحمااد يااي 

 «.مي»

ك ،لممااا مااع أبااي  ا،  ،الترمااذا « »،لمااا اتفاا  علياا  البخااارا ،مساالم 

ك ،للسااتة مااع أحمااد «السااتة»ك ،للخمسااة مااع اباان ماجاا  «الخمسااة»،اليسااااي 

ك ،يطاحا، الساين  أباي «التساعة»ك ،للسبعة مع الموطأ ،الادارمي «السبعة»

ك ،لماام مااا عاادا اباان ماجاا  «األربعااة»،اباان ماجاا    ا،  ،الترمااذا ،اليسااااي

 «.الث ثة»

ك ،للحاااكم يااي «حاان»ك ،يباان حبااا  يااي طااحيح  «أااا»،يباان أايمااة 

ك ،لعبااد الاارزا  يااي «ص»  ك ،لسااعيد باان ميصااور يااي ساايت«ك»درك  مساات

ك «يااع»ك ،ألبااي يعلااص يااي مساايده « »ك ،يباان أبااي واايبة «عاان»مصاايف  

ك ،لاا  يااي األ،سااط «طاان»ي يااي الكبياار ك ،للطبراناا«بااا»،للباااار يااي مساايده 

ك ،للبيمقاي «قاط»ك ،للادارقطيي ياي سايي  «طاص»ك ،ل  يي الصاغير «ط »

 «.هن»ك ،ل  يي وعن اإليما  «ه »يي السين 

،مااا عاادا نلاا  يااذكر اساام الكتااا، طااراحة ي رمااااك ،ماان نلاا  أ  يكااو  

الجااامع »ألطااحا، الكتاان المااذكور  كتاان أأاار ك مثاال  البخااارا لاا  غياار 

ياي « خ»األ ، المفر ك ،التاريخك ييايص علاص نلا ك ييقاال ماث   «  حالصحي
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 .(14)يي التاريخك ،هكذا« خ»األ ،ك أ، 

هذا ،يجن نكر ما تدل علي  هذه الرموز يي مقدمة الموساوعةك ثام ياي أ،ل 

كاال جااا: ميماااك تساامي  علااص الباحااثك حتااص ي يضااطر للرجااو   لااص الجااا: 

 اك أرا  معريت .األ،لك كلما غمل علي  معيص رما ميم

 سابعا  كيف تيتقي الر،ايات 

يذكر من ر،ايات الحديث الر،اية المتف  عليما عيد األكثرك ،كذل  ماا كاا  

ك ميساوبة  لاص الكتان التاي أأرجتمااك ، لاص مان ر،اهاا مان ماع للمعياصميما أج

 الصحابة.

ثم تذكر الايا ات ،المخالفات بعدك ،بخاطة ما يضيف معيص جديادا  حكماا 

 جيماك أ، أبراك أ، نحو نل .أ، تو

،ما أمكن   أال  من الايا ات امن الر،اية المختار  يواع بين معقاويين 

 مع اإلوار   لص من أأرج ك مفصوي بقاطع.

 ثاميا  بين الصلن ،الحاوية 

يذكر متن الحديث ياي طالن الموساوعةك ،معا  مان أأرجا  مان أطاحا، 

 أكثر. الكتن مع نكر من ر،اه من الصحابةك ،احدا أ،

أما سيد الحديث ييذكر مع تخريج  يي الحاوية ،من طاحح  أ، حساي  مان 

العلما:ك ،من أالف يي نل ك ،سبن مخالفت  ،الر  عليا ك ، نا تعاد ت الطار  

،األسانيد اكتفي بأطحما ،أقواهاك ،أوير  لص الطر  األأار ك أ، بعضاما ياي 

ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ـــ
ك ،ياي «أاد»يمكن استخدام مصطلح السيوطي يي جامعي ك ييرما للبخاارا ياي األ ،  (14)

 «.تخ»التاريخ 
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ث مر،يااا عاان مصاا رها األطااليةك أيااية اإلطالاةك ،أصوطااا  نا كااا  الحادي

 .(15)عد  من الصحابة

 تاسعا  ترقيم األحا يث 

تاارقم أحا يااث الموسااوعة غياار المكاارر  ترقيمااا مسلساا ك ماان ياتحتمااا  لااص 

أاتمتماك كما ترقم أحا يث كل مواو  علص حاد  ترقيماا مسلسا  آأارك ببايط 

 أطغر علص يسار الرقم العامك ،لو كا  الحديث مكررا.

يي أكثر من معيص ،يمكن ،ااع  ياي أكثار مان  ، نا كا  الحديث يستفا  ب 

مواااعك ياارجح ،اااع  كااام  يااي أ،لااص الموااااع باا ك ،يعطااص عيداااذ رقماا  

 ايطلي المتميا يي الموسوعة.

 ،يمكن ،اع الضوابط المبداية لمذه األ،لوية.

 يما يدل علص الحكم ،المعيص بالتصريح أ،لص مما يدل علي  باإلوار .

 أ،لص مما يدل علي   يلة عابر .،ما يدل علي   يلة متكد  

،مااا ييغيااي عياا  غيااره أ،لااص ممااا يغيااي عياا  غياارهك ،يوجااد يياا  أكثاار ماان 

 حديثك  لص غير نل  من الضوابط ،المرجحات التي تظمر عيد الممارسة.

،عيد تااحم أكثر من مرجحك يحسان ،ااع  ياي أ،ل المواااع ،ر، ا ياي 

ييمااا بالحااديثك ي  اعااي الموسااوعةك ،يااي الموااااع األأاار  التااي يستياامد 

ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ـــ
كانت هياك يكر   أ  الحديث  نا كا  يي أحد الصحيحينك ييكتفص بيسبت   لي  أ،  ليمماك  (15)

،ي حاجة لذكر سيدهك  ي لفااد  علميةك كأ  يكو  يي السيد بعل من تكلم يي  من رجاال 

أحد الييخينك ،لكن ترجح لدييا أ  يذكر السيد ،لاو كاا  الحاديث ياي الصاحيحين لضابط 

 الميم  ،السير علص قاعد  ،احد .
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،يكتفص باذكر أ،لا  أ، الفقار  المستيامد بماا ييا ك  - ما لم يكن قصيرا - لتكراره

مع نكر رقم  األطلي يي الموسوعةك ليرجع  لي  بتمام  هيااكك ،يعطاص رقماا 

  األ المواو  الخاص.

،قااد يحساان هيااا اتبااا  طريقااة البخااارا بااذكر ر،ايااة أأاار  للحااديث غياار 

اااع األ،لك ،أصوطااا  نا كاناات الر،ايااة أ ل علااص المعيااص ر،ايتاا  يااي المو

 المرا .

علااص أناا  قااد يحساان  عااا   نكاار الحااديث بتماماا  يااي بعاال األحيااا ك يااي 

 الحاوية أ، يي الصلن لفااد  تراها اللجية المختصة.

 عاورا  بين المريو  ،الموقو: 

األطل يي الموسوعة أنما للحديث اليباواك ،هاو المعار،: ياي المصاطلح 

ك رااي هللا عايممك ،يلح  ب  ماا جاا: عان الصاحابة «الحديث المريو »اسم ب

لا  مكانتا  أيضااك  رااي هللا عايمممما ل  حكم المريو ك ،لكن هدا الصاحابة 

باعتبارهم نقلاة القارآ  ،السايةك ،أيمام اليااس لمماا لميااهدتمم يسابا، الياا،ل 

لعيش ياي مدرساة لآليات ،الور،  ل حا يثك ،معرية القراان ،الم بساتك ،ا

اليبو ك ،التمكن من ناطية اللغة التي نال بما القارآ ك ،جاا: بماا الحاديثك ماع 

س مة يطر ك ،نور بصاير ك ،قاو   يماا ك ،طاد  التااامك  لاص غيار نلا  مان 

يضاااال ،طاافات ي تتااواير كاملااة يااي جياال غياارهمك لمااذا أثيااص علاايمم القاارآ  

يياين مايممك بماا ي يوجاد لساواهمك ،السيةك ،جا: التيوي  بجماعتممك ،باأيرا  مع

يض  عما أمرنا ب  من ايهتادا: بساية الخلفاا: الراوادين مايممك  لاص غيار نلا  

يبلغاات سااتة «  عاا م المااوقعين»ماان الوجااوه التااي نكرهااا اإلمااام اباان القاايم يااي 
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 ،أربعين ،جما.

،لمااذا أر  أي تحاارم الموسااوعة ممااا طااح ماان أقااوال الصااحابة ،أيعااالمم 

« الموقاو:»طا الراودينك ،هو ما يسامي  علماا: المصاطلح ،هديممك ،أصو

علص أ  يكو  ل  تحت الرقم المسلسل العاام رقام أااص متمياا مسلسال أيضااك 

ليمكن يي اليماياة حصار الموقوياات عاداك ،طرحماا مان الارقم الكلايك لمعرياة 

 عد  المريو  تماما.

 ،معيص هذا أن  سيكو  عيدنا يي بعل األحيا  ث ثة أرقام 

 الرقم العام ل حا يث غير المكرر . - 1

 الرقم الخاص  األ كل مواو ك علص يسار الرقم العام. - 2

 الرقم الخاص باألحا يث الموقويةك تحت الرقم العام. - 3

،ييبغااي مراعااا  نلاا  عيااد الطباعااةك ،تمييااا كاال ميمااا بباايط أاااص أ، لااو  

 أاص    أمكن.

 حا ا عير  ما ي بد مي  من الير  

يااي الموسااوعة أنمااا لمتااو  األحا يااث الميتقااا ك ،ليساات لياار،  األطاال 

 الحديثك ،لكن لتحصيل ما ي بد مي  من الفااد  نر  أ  تتضمن 

ث ماااان األلفااااا  ،الجماااالك اعتمااااا ا علااااص الكتاااان يدواااار  غرياااان الحاااا - 1

المتخصصة يي نل ك كغرين أباي عبيادك ،يااا  الامخياراك ،نماياة ابان 

،معاااجم اللغااةك ،كتاان الياار،  المختلفااة  األثياارك ،مجمااع بحااار األنااوارك

 علص الصحيحينك ،السينك ،الميكا ك ،الجامع الصغيرك ،غيرها.



 66 نحو موسوعة للحديث الصحيح

 يضااا  مااا ي بااد مياا  ممااا ييااكل علااص القااار   اااهرهك كمااا  نا عااارض  - 2

 اااهر الحااديث القاارآ ك أ، حااديثا آأاارك أ، المساالمات العقليااة أ، العلميااةك 

د تثار حول الحاديث ثبوتاا ، يلاةك ،نحوهاك ،ر  اليبمات التي أثيرت أ، ق

،بخاطة ما أثاره المستيرقو  ،ت ميذهم يي هاذ العصارك ،ايساتفا   هياا 

مما كتب  علماؤنا قاديماك مثال  ابان قتيباةك ،الطحاا،اك ،ابان ياوركك ،ابان 

الجوزاك ،من بعدهم من العلما: ،اليرا ك ،بخاطة يقما: الحديثك مثال  

إلسا م ابان تيمياة ،مدرسات ك ،الع ماة ابان اإلمام ابن  قي  العيادك ،وايخ ا

الاااوزيرك ،الحاااايظ ابااان حجااارك ،مااان بعااادهم مثااال  المياااا،اك ،،لاااي هللا 

الاادهلواك ،الصاايعانيك ،اليااوكانيك ،طاادي  حساان أااا ك ،غياارهمك كمااا 

يستفا  مما كتب  المعاطر،  مثل  رويد رااك ،مصطفص السباعيك ،أباو 

 ومبةك ،غيرهم.

 لااص أهاام مااا يماادا  لياا  الحااديث ماان أحكااام  - تركيااايااي  يجاااز ، - التيبياا  - 3

  العقااال المعاطاارك ،يعرياا  بحقيقاااة ،توجيمااات ،بخاطااة ماااا يحتاااس  لياا

 ه  لص هللا ر ا جمي . س مك ،يراإل

، نا كا  الحديث مما اأتلف أامة الفق  يي  يلتا  علاص حكام مااك يياار  لاص 

 نل  مجر   وار ك ،ي يتوسع يي .

مراجاااع الموثقاااة التاااي لماااا طااالة بماااذا الحاااديثك وااارحا اإلحالاااة علاااص ال - 4

،اسااتيباطا أ،  ياعااا أ، تخريجاااك أ، غياار نلاا ك ممااا قااد يوجااد يااي واار،  

الكتاان السااتة أ، واار،  الموطااأك ،الميااكا ك ،الجااامع الصااغيرك أ، واار،  

ك ،بلااوص الماارام «اإلحكااام»كتاان األحكااامك مثاال  واار،  عمااد  األحكااام 

ك ،كتان الفقا  التاي تعياص «نيال األ،طاار»ر ك ،ميتقص األأبا«سبل الس م»
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يباان عبااد « ايسااتذكار»يباان حااامك ،« المحلااص»بايسااتديل ،المقارنااة  

يبان « اإلوارا:»للياو،اك ،« المجماو »يبن قدامةك ،« المغيي»البرك ،

يبااان المماااامك « ياااتح القااادير»يبااان روااادك ،« بداياااة المجتماااد»المياااذرك ،

يطقاايشك ،غيرهاااك ،كااذل  « ياالالي»للسااياغيك ،« الاار،ض اليضااير»،

كتاان التفساايرك ،بخاطااة مااا يعيااص ميمااا بالحااديث ،األثاار ،األحكااام مثاال  

تفاسااير اباان جرياارك ،اباان كثياارك ،القرطباايك ،الجصاااصك ،اباان العرباايك 

 ،اليوكانيك ،غيرهمك ،نل  لمن أرا  التوسع ،المايد من المعرية.

 ثاني عير  مقدمات الموسوعة 

للموساااوعة تحتاااو  تعريفاااا بالسااايةك ،حجيتمااااك تكتااان مقدماااة مفصااالة  - 1

،أهاادايماك ،أهميتماااك ،مكانتماااك باعتبارهااا مبييااة للقاارآ ك ،مصاادرا ثانيااا 

للتياااريعك ،باعتبارهاااا كاااذل  مصااادرا لتوجيااا  الحياااا  اإلسااا ميةك ير ياااة 

،أساارية ،اجتماعيااةك يمااي البيااا  اليظاارا ،التطبياا  العملااي للقاارآ ك مااع 

 .(16)لتيريع ،ما لي  للتيريعالتمييا بين ما كا  ميما ل

،تتضااامن هاااذه المقدماااة جماااو  علماااا: األماااة ياااي حفاااظ الساااية ،تاااد،ييماك 

،ورحما ،الذ،  عيماك كما تتضمن  ياع أبارز اليابمات ،ر  المفترياات عيمااك 

كما تيمل ما ي بد مي  من مصاطلح الحاديث ،علوما ك علاص نحاو ماا يعال ابان 

 «.جامع ايطول»األثير يي مقدمة 

 - ،ل جاااا: المامااة ماان المواااوعات أحيانااا - ن لكاال مواااو كمااا تكتاا

مقدمات تواح ،جمة اإلس م عامةك ،السية أاطة يي هذا الجانانك ،تكياف 
ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ـــ

ة الساااية مصااادرا للمعريااا»مااان كتابياااا « الجانااان التياااريعي ياااي الساااية»انظااار  يصااال  (16)

 نير   ار الير، . بالقاهر .« ،الحضار 
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 عن أسس  ،أصااص ك ،تلقي الضو: علص أهم جوانب .

 ثالث عير  ربط السية بالقرآ  

ممااا يياامد  - يااذكر مااا تيساار ماان آيااات القاارآ  الكااريم يااي مقدمااة كاال بااا،

ك «جامعاا  الصااحيح»كمااا هااو ماايم  اإلمااام البخااارا يااي  - و  الحااديثلموااا

ك ،بمااذا «رياااض الصااالحين»،هااو الااذا سااار علياا  اإلمااام اليااو،ا يااي كتاباا  

 نربط بين المبين ،البيا ك أا  بين القرآ  ،السية.

 رابع عير  يمارس الموسوعة 

الت  الفمارس هي مفاتيح العلمك ،هي المصابيح التاي تمادا الباحاث  لاص اا

 ،  كثير من المعانا ك يتذلل ل  الصعنك ،تقر، ل  البعيدك ،تاوير عليا  كثيارا 

 من الجمد ،الوقتك ،هما رأس مال اإلنسا  يي الحيا .

 ،هيا يمكن أ  تقدم الموسوعة جملة أنوا  من الفمارس 

يمرس تفصيلي للمواوعات ،األبوا،ك ،ما تحتوي  مان عياا،ين جااياةك  - 1

.. ،أ  يكاو  ياي نماياة .  يي نماية كل مجلد علاص حاد ،هذا يحسن أ  يكو

 الموسوعة يمرس  جمالي لماك يسمل الرجو   ليما يي أماكيما.

 ا يات القرآنية. سيمر - 2

يمااارس تفصااايلي ل حا ياااث حسااان أ،االماااا علاااص طريقاااة السااايوطي ياااي  - 3

جامعيا ك ،يكتفااص باذكر الفقاار  األ،لاص ماان الحاديثك سااوا: كانات مريوعااة 

أم موقوياة مثال  قاول عمار  بييماا نحان .. .«إعللۡأ ِٓللۡفأبۡسنعلۡت»مثل  

.. ،يساتدل علاص الحاديث  ااماا .طلص هللا علي  ،سلمجلوس عيد رسول هللا 

 برقم  األطلي يي الموسوعة.
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،ي بااأس أ  يااذكر الحااديث أكثاار ماان ماار ك كااأ  يكااو  أ،لاا  يعاا  أ، قصااة 

إَأَ لقأ»القاولك كحاديث   ره قويك ييذكر مر  بأ،ل الفعلك ،مر  باأ،لأ×،آ

 .«ِّۡأَرذَّمأِمعُأَجُ أكتۡبأ 

يمارس معجمااي ألهاام األلفااا ك علااص غارار المعجاام المفماارس الااذا عملاا   - 4

 المستيرقو   ي أن  يخالف  يي امرين 

مثل  األلفا  التي لما  ييت علمية معيياةك »ايقتصار علص أهم األلفا   - أ

 يطااول جااداك يمعجاام المستياارقين حتااص ي« ،ييبغااي أ  تواااع لمااا اااوابط

  علاص لتسعة كتن يقطك ،قد بلغ سبعة مجلدات اخامك يكيف بموساوعة كاملاة

يفاار  هااذا مفصاا  بعااد نلاا ك علااص أ  يكااو  عماا  مسااتق  ماان  أناا  ي مااانع أ 

 ثمرات الموسوعة.

واامول  ألسااما: األعاا م ،القباااال ،الجماعااات ،األماااكن الااوار   يااي  - ،

يايقص معجام المستيارقينك يلاو بحثات ييا  ماث  عان اسام  الموسوعةك ،هو ما

أبي بكر أ، عمر أ، قريشك أ،الكعبة أ، اليمو  أ، اليصاار ك لام تجادهك ،يمكان 

 رأ  يجعل هذا مستق  عن يمرس األلفا ك ،لعل هذا أ،ي ك ،هاو ماا يفعلا  كثيا

 من المحققين.

 معجم الغرينك أ، األلفا  المير،حة. - 5

مواوعات ،المسااال العلمياة المساتفا   مان األحا ياثك يمرس تفصيلي لل - 6

يااي مختلااف جواناان العلاااوم ،الدراسااات الياارعيةك ،األ بيااةك ،العلمياااةك 

 ،ايجتماعيةك ،التاريخيةك ،اإلنسانية.

،يياااارك ياااي ،ااااع  أهااال ايأتصااااص مااان علماااا: العقااااادك ،الفقااا ك 
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ك ،ايجتمااا ك ،األأاا  ك ،األ ،ك ،اللغااةك ،التاااريخك ،التربيااةك ،علاام الاايف 

،ايقتصا ك ،الطانك ،الفلا ك ،األحياا:ك ،الفياياا:ك ،الكيمياا:ك ،الرياااياتك 

الذا ،ااع  المستيار  « مفتا  كيوز السية»من كتا،  ،غيرهمك ،يستفا  هيا

رحما  الدكتور أ. ا. ،ييسي ك ،نقل   لص العربية ايستان محمد يتا  عبد الباقي 

 .هللا 

 م.يمرس للرجال المترجم لم - 7

هااذا ،يمكاان اقتاارا  يمااارس أأاار ك مثاال  يماارس لجوامااع الكلاامك يماارس  - 8

 ل مثالك يمرس للمجازات اليبويةك ،غير نل .

،ممااا يكماال اينتفااا  بالفمااارس المااذكور  بساامولة ،يساار أ  يراعااص عيااد 

طباعة الموسوعة ،تجليدها  أ  تكتن أرقام األحا يث أعلص الصفحةك كماا هاو 

علااص المجلااد ماان  نتاابتحقياا  الياايخ واااكرك كمااا يك «أحماادمساايد »متبااع يااي 

(ك كمااا 1950 - 1500الخااارس بدايااة ،نمايااة األرقااام علااص كاال مجلاادك مثاال  )

..  لاخك ليسامل رجاو  الباحاث .يكتن المواو  أيضااك مثال  ساير ك أ، عقاااد

  لص طلبت  بأيسر جمد.

 أام  عير  طبعات تمميدية 

ت تمميدية بأعادا  محاد،  ؛ من مواوعات الموسوعة طبعا يطبع ما ييجا

لتكو  بين أيدا أهل الذكر ،الخبر ك ليبد،ا م حظااتمم عليمااك ثام توااع هاذه 

الم حظااات مواااع الدراسااة ماان المتخصصااينك يمااا أقاار ميمااا أأااذ باا  يااي 

الطبعة األطليةك سوا: كا   اايةك أم حذياك أم تعدي ك  لص غيار نلا  مان كال 

 مستطا .ما يرقص بالموسوعة نحو الكمال ال
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 « الكمبيوتر»سا س عير  استخدام الحايظ ا لي 

،ياي أا « الكمبياوتر»للمعلوماات  ن الياوم  ايساتفا   مان الحاايظ ا لاييج

مرحلة يمكن استخدام ك ،يستعا  ياي نلا  بأهال ايأتصااصك ،بتجاار، مان 

ك «حاار:»ك ،وااركة «طااخر»ساب  لماام عماال يااي هااذا المجاالك مثاال  وااركة 

ا الادكتور محماد مصاطفص األعظمايك الاذا يعمال ياي ،غيرهماك ،مثل طديقي

هاذا الحقال ميااذ سايين بغياة الوطااول  لاص أيضال اليتاااا ك ،لا خ الادكتور عبااد 

العظيم الدين األستان بكلية اليريعة بجامعة قطرك ،عضو مجل    ار  مركاا 

بحااول السااية ،السااير   راسااة حااول هااذا المواااو ك كااا  قااد قاادمما للمااتتمر 

ييبغااي أ  « هااـ1401محاارم »للسااير  ،السااية الميعقااد بالد،حااة العااالمي الثالااث 

 يستفا  بما.

،قد ناقش مجل    ار  مركا بحول السية ،السير   راسة تقدم بما  لي  ياي 

حااايظ عصاارنا  »نفاا  المواااو ك كمااا نياار يااي مجلااة المركااا مقاااي سااماه 

 «.الكمبيوتر

ياي موساوعة هذا ماا اساتبا  لاي مان عياطار المايم  الاذا ييبغاي أ  يتباع 

.. ،لام يبا   ي أ  يعارض هاذا المايم  المقتار  علاص .الحديث اليبوا الياريف

المعييااين بمااذا األماار ماان كبااار العلمااا: ،الباااحثينك ليكتبااوا ليااا بمااا ير،ناا  ماان 

م حظااات علااص الماايم ؛ ليسااتفا  ميمااا يااي ،اااع الصاايغة اليماايااة حتااص يباادأ 

 بعدها العملك    وا: هللا.

السية ،السير  يعارض هاذا الميار،  علاص أطاحا،  ،ها هو مركا بحول

ايأتصاااصك ل نتفااا  بااآراامم ،تااوجيممم كمااا يضااع أمااام أعياايمم نمااونجين 
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عمليااين لحااديثين وااريفينك توااايحا ،تقريبااا لمااا يمكاان أ  يسااير علياا  العماال 

 ،لكل مجتمد نصينك ،لكل امر  ما نو . -    وا: هللا - المرجو

 «.توكلت ، لي  أنين ،ما توييقي  ي باهلل علي »

* * * 
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 ملح  بيمانس تطبيقية

 1نمونس رقم 

  طالص هللا عليا  ،ساالمقاال  قاال رسااول هللا  راااي هللا عيا عان ابان عمار 

بنلليأ اللللال أِملل أرللل :أكللهۡدةأََأالأإسللُأإالأ ،أأََأِّحلللد أِلللْفأ»

حامك خك مك . »« ،أأإقۡ أ سصالة،أأإُتۡءأ سزكۡة،أأ سحلج،أأصلْ أِِّضلَۡ

 . ،اللفظ للبخارا.(17)«عنتك  ك 

طالص هللا ،الجماا  حسانك هكاذا حادثيا رساول هللا »زا  حم  قال ابن عمار  

 «.علي  ،سلم

علااص أ  يعبااد هللا « »م - علااص أمسااة  علااص أ  يوحااد هللا»،ماان ر،اياتاا   

« ...علص أما   واما   أ  ي  لا   ي هللاك ، قاام الصا  « »م - ،يكفر بما  ،ن 

،حاا  « »م - ي  لاا   ي هللاك ،أ  محماادا عبااده ،رسااول  وااما   أ «. »حاامك م»

 «.،الح »بدل « م - البيت

الحااا  ،طااايام »يقاااال رجااال  « ،طااايام رمضاااا  ،الحااا »،ياااي ر،اياااة  

طالص رمضا   قال  يك طيام رمضا  ،الحا ك هكاذا سامعت  مان رساول هللا 

 «.م« »هللا علي  ،سلم

تغاا،  يقاال   ناي سامعت  أي» قال لعبد هللا بن عمر  ،يي ر،اية  أ  رجً  
ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ـــ

« ت»( تحقياااا   أحمااااد واااااكرك 5672ك 6015ك 5672ك 4798بأرقااااام )« حاااام»ر،اه  (17)

(ك 8/107بااا،  علااص كاام بيااي اإلساا م ) - يمااا  «  »(ك 2763حااديث رقاام ) 3 يمااا ك 

(ك ،يياا      اإلساا م بيااي علااص أربااع  عاااام ... أسااقط ماان الخماا  5/9279« )عاان»

 .اليما تين
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حاامك «. »يقاول     اإلساا م بياي علااص أما  طاالص هللا عليا  ،ساالمرساول هللا 

 «.م

 راااي هللا عياا  ،جااا: هااذا الحااديث ماان طرياا  جرياار باان عبااد هللا البجلااي 

رااي هللا ك ،ر،اه ابن اليجار من طري  أبي هريار  (18)«حمك  ك يعك طن»

 .(19)عي  

أحأ سحدُث:كُ

بمعيااص  استساالم ،انقااا  ،أنعاانك ،ساامي  ياان هللا « أساالم»اإلساا م مصاادر 

ك ،انقياا  لا  بالطاعاةك كماا بالتوحيادالذا ارتضاه لعبا ه بذل  ألنا  استسا م هلل 

للع طأ}جااا: يااي القاارآ  عاان  بااراهيم   مطلي ُطٰ يأهس  ب  ُط لل ُ أسي للمطل  فطأَطل  أقطلۡل إ للميم  بُّللُُۥٓأَطل  ِط فطأسطللُُۥأ أقطلۡل
 {إيذ 

أا  أم   عاامك كما طار  با  عباد « بيي علص أم »،معيص   [131]البقر   

 علص أمسةك أا  أمسة أركا .« م»الرزا  يي ر،ايت ك ،يي ر،اية 

،الماارا  باليااما تين  اإليمااا  باااهلل ،رسااول ك كمااا جااا: يااي ر،ايااة نكرهااا 

أ  يوحاد »البخارا تعليقاك ،كما نكرنا يي بعل ر،ايات مسلم بدل الياما تين 

ك ياإليماا   اأال هياا ياي اامن اإلسا مك «،نا هللا أ، أ  يعبد هللا ،يكفار بماا  

،يي  يدأل اإليما  بالم اكة ،الكتن ،الرسال ،غيرهاا؛ ألنماا جميعاا مماا جاا: 

 .طلص هللا علي  ،سلمب  رسول هللا 

،اقتصااار بعاال الر،ايااات علااص اليااما   األ،لااص ،مااا يااي معياهاااك  ،  

لمام يعلاوا نلا  اليما   الثانيةك يحمال علاص أنا  تقصاير مان بعال الار،ا ك ،لع
ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ـــ

« حام»( قاال الميثماي  ر،اه 1/47« )مجمع الا،ااد»جـ ص. ،يي «  ( »4/364حم ) (18)

 ك ، سيا  أحمد طحيح.«طن« »يع»

 .«جمع الجوامع»نكره السيوطي يي  (19)
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 اكتفا: بأحد القرييين عن ا أر.

،المقصااو  تمثياال اإلساا م ببييااا   عاااا  ،أركاناا  هااذه أماا ك ياا  يثباات 

البييا  بد،نماك ،بقية أصال اإلس م كتتمة اليبياا   ياذنا يقاد واي: ميماا نقاص 

: نقااص هااذه الاادعاام البييااا ك ،هااو قاااام ي ياايقص ،ي ييماادم بيقصااانماك بخاا 

ساا م يااا،ل بفقااد جميعمااا بغياار  وااكالك ،كااذل  يااا،ل يقااد   اإلالخماا ك يااذ

 اليما تينك ألنمما أساس البيا: كل ك ،ي بقا: لبيا: بغير أساس.

أما بقية الخم   يمل يا،ل اإلس م با،الماا  الظااهر أ  ايسام باا  ماا  ام 

األساااس باقياااك ،مااا  ام معتريااا بوجوبمااا كلماااك غياار ميكاار ليااي: ميماااك أ، 

 ،   - ب ك ،أماا مان تارك وايئا ميماا كسا  أ، واحاك أ، اتباعاا للماو مستخف 

يااالجممور علااص أناا  عاااص هلل تعااالصك ناااقص اإلساا م  - جحااو  ،ي اسااتخفا:

نقصااا ي يصاال باا   لااص الكفاارك ،نهاان أحمااد ، سااحا   لااص كفاار تااارك الصاا   

 - أاطةك لظواهر أحا يث ،ر ت عن كفر تاركمااك ساتأتي ياي كتاا، الصا  

 : هللا.   وا

« أيماة»ببيت من الياعر  - أأذا من الحديث - ،ييب  الجممور اإلس م هيا

 أقيم علص أمسة أعمد ك أحدها أ،سطك ،البقية أركا .

يمااا  ام األ،ساااط قاامااا يمسااامص البيااات موجااو ك ،لاااو ساااقط مااا ساااقط مااان 

 األركا ك يذنا سقط األ،سط سقط مسمص البيت.

ا تين تااأتي الصاا   ألنمااا يبعااد الياام، نمااا رتبمااا هكااذا بيااا: علااص أهميتماااك 

س مك كما يي حديث معان عن الترمذاك ،الاكاا  قرييتماا ياي الكتاا، عمو  اإل

،الساايةك ،لمااذا قااال أبااو بكاار  ،هللا ألقاااتلن ماان ياار  بااين الصاا   ،الاكااا ك 
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 ،الصوم يليما؛ ألن  يريضة سيويةك ،الح  آأرهاك ألن  يي العمر مر .

م ميالت  يي الدين؛ ألن  يارض كفاياةك ،ي يتعاين ،لم يذكر الجما  رغم عظ

بضااع األحااوالك ،لمااذا جعاال اباان عماار الحااديث جااوا، ماان سااأل   أي  ي ي ياا

 تغا، 

يراجااع  يااتح البااااراك ،عمااد  القاااار ك ،واار  مسااالم لليااو،ا ،غيااارهك »

،ور  المياكا  للقااراك الحاديث الراباعك ،جاامع العلاوم ،الحكام يبان رجانك 

 «.رها من الير، الحديث الثالثك ،غي

أَّخُُجُ:

يي اإليما ك ،سيد  حدثيا عبيد هللا بن موسصك قال  أأبرنا حيظلاة بان « خ»

 .. الحديث..أبي سفيا ك عن عكرمة بن أالدك عن ابن عمر

،رجال السيد كلمم ثقات مترجم لمام ياي التماذين ،ير،عا ك  ي أ  عبياد هللا 

م ياال السالف ،الخلاف اعف  بعضمم لتييع ك ،ل - ويخ البخارا - بن موسص

علص قبول الر،اية من الييعة ،الخاوارس ،غيارهمك  نا كاانوا مان أهال الصاد  

،اإلتقا ك ،بعضمم ير  بين الداعي  لص بدعت  ،غير الداعي  ليماك ،هذا ما لام 

ير، ما يي  تر،ي  لبدعت ك ،يي ر،ا  الصحيحين كثيار مان هاتي: الاذين رماوا 

 ،هم ثقات طا قو . بالتييع ،نحوه من البد  القولية

،لمذا ،ث  األكثر،  عبياد هللاك ،قاالوا عيا   كاا  عالماا باالقرآ  رأساا ييا ك 

 هـ(.214أ،  213)ت« الجماعة»،أأرس ل  

 أيضا يي التفسيرك سور  البقر ك من طري  أأر .« خ»
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 (.22 - 19يي اإليما  من أربع طر  عن ابن عمر )« م»

* * * 
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 2نمونس رقم 

أاارس  لااص المسااجد  راااي هللا عياا  أبياا ك أ  عماار  عاان زيااد باان أساالم عاان

يبكايك يقاال  ماا  طالص هللا عليا  ،سالميوماك يوجد معان بن جبل عيد قبر اليبي 

 سعسلعُأ»ك قاال  طلص هللا علي  ،سلميبكي   قال  حديث سمعت  من رسول هللا 

(أ أ4(،أنۡلدأبلِۡزأ 3(.أِّل أِلۡدىأَأسعلۡءأ أ 2(أكلُكأ 1ِّ أ سُُلۡءأ 

بللة،أإَأ أُحللبأ ٓبللُ ِأ َّٓۡعللۡءأ ٓرفعللۡء،أ سللذُ أإَأغللۡبْ أسللمأبۡسلحِۡ

(،أ6(،أقملللْبهمأِّصلللۡبعحأ سهلللدىأ 5ُفتۡلللدأ ،أأإَأ ضلللُأ أسلللمأُُُنلللْ أ 

أ«.جُ،أك،أهقأنيأكتۡبأ سزهدأسُ(.أ»7ُخُجَْأِّ أكۡأغبُ ءأِّظملةأ 

 ور  الحديث 

مصادر را:  يراااي رياا: ،مارا:ا ك يماو ميات  مان الرؤياةك   سُُۡء:( 1)

لمرااي ياار  الياااس ،يظماار لماام مااا ييبغااي أ  يكااو  هلل تعااالصك يمااو يطلاان يااا

الميالة ،الجاه ،الثيا: عياد اليااسك بطاعاة هللا تعاالصك كاأ  يجاهاد أ، يتصاد ك 

أ، يتلو القرآ ك أ، يعظ ،يعلمك ابتغا: ما عيد الياسك ،هو من معاطي القلاو،ك 

اإلثام ييا  بتفاا،ت المراااي  التي اوتد التحذير ميما يي القرآ  ،السيةك ،يتفاا،ت

 ،المرا:  ب  ، رجة الريا:.

اليرك األطغرك كماا ياي حاديث محماو  بان لبياد   سلُ دأبۡسشُكأهنۡ:( 2)

. « سُُلۡءأ-أإَأَرْفأِّۡأَرۡفأِمعكمأ سشلُكأ ٓصلغُ»عيد أحمد مريوعا  

أا   «كللُكأ سسللُ ئُ»ك ،سااماه يااي حااديث آأاار  «. الموسااوعة.حاديث رقاام»

 الييات.
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أ}مااذكور،  يااي قولاا  تعااالص  ( هاام ال3) الط أأط م  هي ِطمطللع  ٌفأ  ْ لل أرط يأالط  َ أه ٓءط سيعطلۡل أَطأ   َ ٓأإي َطالط

أ َط عُْ زط أُطح  َطأأ62هُم  ُْ كطۡعُْ ٱأُطتۡ  نُْ ٱأأط أءط ِّط ُ ط  .[63ك 62]يون    {هس ذي

( ييبم  بمن أرس يي مبارز  عليية يحار، ييما هللا سابحان ك يا  غار، 4)

ِّ أِلۡدىأسليأ»ما يي الحديث القدسي عيد البخارا  أ  يحارب  هللا تعالصك ،ك

 «.. الموسوعة.رقم. »«أسعۡأنۡدأآذعتُأ سحُب

( تصااوير نبااوا رااااع أل،لئاا  الااذين أألصااوا  ياايمم هللك ،أألصاامم هللا 5)

لديياا ك يلاام يسااعوا لجاااه ،ي لمحمااد  ،ي واامر ك ،لاام يحظااوا بماااك باال قاادموا 

ل عايمم  نا غاابواك ،ي يعرياو  ،بذلواك ،عاواوا ياي اليااس مغماورينك ي يساأ

ك ،هام الاذين «الجيو  المجماولين» نا حضر،اك ،هم الذين نسميمم يي عصرنا 

ِبأَكُثأَغبُأذيأِلُُ أالأُؤبُأسلُأسلْأَقسلمأِمل أ»،ر  ييمم الحديث  

 «.. الموسوعة.رقم. »« أٓبُه

تماديمم ياي ماواطن  - بسا متما ،طافااما بااإلأ ص - ( أا  أ  قلوبمم6)

حياار  ،موااااع ايوااتباه كالمصااابيح يااي مااواطن الظاا مك يماام يسااتفتونماك ال

كمااا يااي « البوطاالة»يتفتاايمم ،تحااد  لماام ايتجاااه الصااحيحك كاااإلبر  الممغيطااة 

 «.. الموسوعة.رقم. »« لتف أقمب أأإَأَنتۡكأ سنۡسأأَنتْك»حديث  

( ،هاام بذأ طاامم ،طمااار  قلااوبمم ييجاايمم هللا ماان كاال ،اقعااة غباارا: 7)

مااة  مربكااة محياار ك بمعيااص أ  البياار يعجااا،  بوساااالمم المعتااا   عاان مظل

ل أ}الخر،س ميماك ،هم يخرجو  ميما باإلأ ص ،التقو ك كما قال تعاالص   ِّط أط

ۡ ج  ُط خ  ُۥأِّط أسُ  ُۡط طأُطج   َ  .[2]الط     {ُطت قيأه
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أَّخُُجُ:

( قااال  حاادثيا حرملااة باان يحيااصك ثيااا عبااد هللا باان 3989رقاام )« جاا »ر،اه 

هنك أأبرني ابن لميعةك عن عيسص بن عبد الرحمنك عن زيد بن أسالمك عان ،

 .. الحديث..أبي ك عن عمر بن الخطا،

ياي  سايا ه عباد هللا بان لميعاة ،هاو «  ز،ااد ابن ماج »قال البوطيرا يي 

 اعيف.

عبااد هللا باان »،المحققااو  علااص أ  اباان لميعااة  نا ر،  عياا  أحااد العبا لااة 

يحديثا  مقباولك ،الارا،ا « ،هانك ،عباد هللا بان المقاراالمباركك عبد هللا بان 

 هيا عبد هللا بن ،هنك يييبغي أ  يقبل 

،كا  أ،لص بالبوطيرا أ  يضعف الحديث بعيساص بان عباد الارحمنك يماو 

تماذين »متر،ك بايتفاا ك ،لام يار، لا  ابان ماجا  غيار هاذا الحاديثك كماا ياي 

 «.التمذين

اس محمد بن يعقو،ك ثياا الربياع بان ثيا أبو العب( قال  حد1/4« )ك»،ر،اه 

سليما ك ثيا عباد هللا بان ،هانك قاال  أأبرناي اللياث بان ساعدك عان عياا  بان 

 .. الحديث..عباس القتبانيك عن زيد بن أسلمك عن أبي 

 يلييظر هذا السيد 

ماام المفيااد الثقااةك محاادل اإل - واايخ الحاااكم - أباو العباااس محمااد بان يعقااو،

 (.346)ت« تذكر  الحفا »يي ير ك كما ،طف  الذهبي لما

الربيع بان ساليما   المارا ا الماتن  طااحن الياايعيك ،را،ياة كتبا ك ثقاة 
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 هـ(.270ر،  ل    ك  ك ج  )ت

عبااد هللا باان ،هاان  الفقياا  المصااراك ثقااة حااايظك عاباادك ر،  لاا  السااتة 

 هـ(.197)ت

 هـ(.175الليث بن سعد  ثقة ثبت يقي   مام ميمورك ر،  ل  الستة )

« خ يي جاا: القارا: ك ،م ،األربعاة»عباس القتباني ثقة ر،  ل   عيا  بن

 هـ(.133)ت

 هـ(.133زيد بن أسلم العد،ا مولص عمرك ثقة عالمك ر،  ل  الستة )ت

 هـ(.80أسلم  أبوهك مولص عمر أيضاك ث  مخضرمك ر،  ل  الستة )ت

ماان رجااال الكتاان السااتةك  - ماان بعااد واايخ الحاااكم - ،هااتي: الاار،ا  جميعااا

 ،ير،ع .« التمذين»جم لمم يي ،متر

ياإلسااايا  طاااحيحك ،لاااذا قاااال ك  هاااذا حاااديث طاااحيحك ،لااام يخااارس ياااي 

الصاحيحينك ،قاد احتجااا جميعاا بايااد بان أسالم عاان أبيا  عاان الصاحابةك ،اتفقااا 

جميعا علص ايحتجاس بحديث الليث بن سعدك ،عيا  بن عباس القتبانيك ،هاذا 

تلخاايص »يقاا  الااذهبي يااي  ساايا  مصاارا طااحيحك ،ي يحفااظ لاا  علااةك ،قااد ،ا

مان هاذا الموااعك « الترغيان ،الترهيان»ك كما نقل  الميذرا ياي «المستدرك

 بلفظ الحاكم ،أقر تصحيح .

( بسايد ييا  عيساص بان عباد 4/338الحاديث ياي موااع آأار )« ك»،نكر 

،العجيان أنا  طاحح  ،،ايقا  الاذهبيك  - الرحمنك الذا مر : سيد ابن ماجا 

 لك ،السيد ا أر    لم يقوه لم يضعف .األ،« ك»يالعمد  هو سيد 
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 لص ج ك ،طانك ،كك ،نقال تصاحيح « تخري  اإلحيا:»،نسب  العراقي يي 

الحاااكم ،تعقباا  بااأ  يياا  عيسااص باان عبااد الاارحمنك ،هااو متاار،كك ،كأناا  لاام 

 يستحضر السيد ا أر.

،ييظر سيد البيمقاي لعال لا  طريقاا أأار  ساالمة مان اليقادك يتاياد الحاديث 

 قو .

( بتحقياا   تقااي الاادين اليااد،اك ماان 197للبيمقااي باارقم )« الاهااد» ،هااو يااي

 حديث عبد هللا بن عمر.

(ك 1379باارقم )« اااعيف الجااامع الصااغير ،زيا تاا »،نكااره األلباااني يااي 

،عااه  لص الطبراني ،الحاكم عن ابان عمار ،معاانك ،حكام عليا  بأنا  ااعيف 

،تخري  الترغيان ( 2975رقم )« األحا يث الضعيفة»جداك ،أحال  لص كتابي  

 (.31برقم )

،ي أ را  أغفل الييخ عن سيد الحاكم هذا أم ل  عيده علة لام نطلاع عليماا  

،الجا: الذا يي  هذا الحديث من سلسلة الضعيفة لم ييير بعد. كما أني لام ياتح 

 .رحم  هللا للييخ « اعيف الترغين»لي ايط   علص 

* * * 
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 سوعة الحديث اليريفاستط   رأا حول المير،  المقتر  لمو

 أ،ي  التبوين 

 ما رأيكم يي التبوين المقتر  حسن المواوعات  - 1

 مياسن. - 

 غير مياسن. - 

  نا لم توايقوا علص التبوين حسن المواوعات يمانا تقترحو   - 2

 الترتين حسن األطرا:. - 

 الترتين علص المسانيد. - 

 «.يرجص نكره»ترتين آأر تر،ن   - 

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

لاااص التبويااان بحساان الموااااوعاتك يماااا رأيكااام ياااي  نا كيااتم توايقاااو  ع - 3

 التقسيمك علص الترتين الذا بين أيديكم 

 أ،اي  علص ما جا: ب . - 

 أقتر   ااية  - 

...........................................................................................

...............................................................................................



 84 نحو موسوعة للحديث الصحيح

......................................................... 

 أقتر   م   - 

...........................................................................................

...............................................................................................

........................................................ 

 أقتر  حذ:  - 

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

 عيدا تصور آأر هو  - 

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

 ثانيا  ما تيتمل علي  الموسوعة 

أ«ُُج أأض أِالِّةأَِّۡ أ الرتعِۡأ سلنۡلب»

 الصحيح يقط. - 

 الصحيح ،الحسن يقط. - 

 يقط يي المامش.« المحتمل»ف . ،يذكر الضعي..الصحيح ،الحسن - 

 الصحيح ،الحسن ،يذكر الضعيف بذط   يي المامش. - 
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الصااحيح ،الحساان ،يااذكر يااي المااامش الضااعيف ،المواااو  الميااتمر  - 

 «.تحذيرا مي »علص األلسية 

 . ،يفر  الضعيف بموسوعة مستقلة...الصحيح ،الحسن - 

أا  »ماامش الصحيح ،الحسن ،الضاعيف باذط   ياي الصالن ي ياي ال - 

 «.موسوعة واملة

  نا كا  لديكم رأا آأر نرجو  يضاح .

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

 «.يرجص تعليل اأتياركم كلما أمكن نل »

 ثالثا  المعايير لتمييا المقبول من المر ،  

ماااا الااارأا ياااي المعاااايير المعر،ااااة باااين ياااديكم باليسااابة لتعاااد  الطااار   - 1

 الضعيفة 

  نا كا  الضعف إلرسال أ، تدلي  أ، جمالة رجال. - 

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

 هد أ، أكثر سالم من الضعف. نا كا  للمتن وا - 

...........................................................................................
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...............................................................................................

......................................................... 

 ما لي  ل  وواهد ،كثرت طرق  الضعيفة. - 

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

 األأذ بالضعيف يي المواعظ ،الرقاا  بالير،ط ،القيو  المذكور . - 

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

ما الرأا يي الضوابط المعر،اة عليكم ييما يتعل  باأت : األاماة ياي  - 

 الجر  ،التعديل 

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

 رابعا  أطة العمل 

 ما رأيكم يي الخطة المواوعة للعمل  هل لديكم تصور آأر  - 1

...........................................................................................

...............................................................................................
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......................................................... 

 أأر  لم تذكر  مانا تر،  من كتن أ، مجاميع - 2

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

 ما الرأا يي الترقيم المقتر   - 3

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

 ما الرأا يي تضمين الموسوعة ويئا من ور  الغرين  - 4

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

 ما الرأا يي تضمين الموسوعة ويئا من األحكام التي تتأذ من الحديث  - 5

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

 ما الرأا يي تضمين الموسوعة  يضا  الميكل  - 6

...........................................................................................
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...............................................................................................

......................................................... 

 أامسا  أمور عامة 

 هل لديكم تصور آأر للموسوعة الحديثية غير هذا التصور  - 1

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

 ما رأيكم يي الفمارس المقترحة  - 2

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

 يديكم  يبين م مح الموسوعة كما نتصورها. اليمونس الذا بين - 3

 يما هي م حظتكم 

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

تعلمو  أ  مثل هذا العمال ي يمكان أ  ياتم علاص الوجا  األاابط ،األكمال  - 4

يماال لااديكم تصااور « الكمبيااوتر»،األساار   ي باسااتخدام األجمااا  الحديثااة 

 لعطا: هذا الجماز ،كيفية استخدام  
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...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

دام هاااال تعلمااااو  هيئااااة أ، متسسااااة أ، أياااارا ا لااااديمم أباااار  يااااي اسااااتخ - 5

 يي هذا المجال « الكمبيوتر»

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

معيياة بعمال بحثاو ياي مجاال « هيئاات أ، مراكاا بحاث»هل هياك جمات  - 6

 السية تر،  التعا،  ،التيسي  بييما 

...........................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

أ اللم:

أ ستْقع :

أ«:َأأ سْ عفة» سُلۡأ

أ سُنْ َ:

 


