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 ملخص

ـى عمى إسناده بالضعؼ أك استيدؼى ىذا البحث        ًك دراسة فكرة التصحيح لمتف الحديث الذم حي
براز كشركطيا عتبرةالكضع، كذلؾى ببياف معنى الحقيقة العممٌية المي  الباحثيفى كالٌدارسيف إزاء  تاتجاىا، كا 

ى أصؿ ىذه الفكرة، كمعرفة ما إذا كاف ىذا األمري عند مؤيديو منكطا بضكابط عممٌية أـ ال؛ كما كيسع
اختبارىا بغية  ؛البحث إلى استقراء النماذج التي تـٌ تصحيحيا بيذه الطريقة، كالعمؿ عمى دراستيا كتحميميا

 كتقييميا إصابةن أك خطأ.
كأظيرى البحثي أنو ليس ىناؾى ما يمنعي مف قبكًؿ فكرة تصحيح الحديث الضعيؼ دكف الحديث       

يني كالكحي ال يتعارضاف، غيرى أفَّ ىذا األمر يمزـي أف يتَـّ ؛ ألٌف العمـ اليقةالمكتشفبالحقيقة العممية 
بمراعاة ضكابط دقيقة رصينة تكفيؿ سبلمةى نكاتجو، كقد أظيرت الٌدراسة التطبيقية لمنماذج التي تـٌ 
استقراؤىا أفَّ صنيع المشتغميف بيذا األمر لـ يحكيمو أمُّ ضابط، بؿ كافى شعارىـ أفَّ الحقيقةى العممٌية إذا 

ٍكـ عميو بالصٌحة.  شيدٍت لمعنى حديث حكـى العمماءي عميو بالٌضعًؼ أك الكضًع؛ فذلؾ كاؼو لمحي
 : الحقيقة العممية، التصحيح، الحديث الضعيؼ، الحديث المكضكع.الكممات المفتاحّية

Abstract 

      This research was to study the idea of correction of the text of Hadith , which was 

judged as weak or invented by its chain by showing the meaning and the conditions of 

the considered scientific fact, and to highlight the attitudes of researchers and scholars 

according to the origin of this idea and to know whether this matter was scientifically 

controlled or not up to its supporters? The research also seeks to extrapolate the samples 

that have been corrected in this way to be studied and analyzed in order to be tested and 

evaluated in terms of their correctness or error. 

      The research showed that there is nothing stand against the acceptance of the idea of 

correcting the weak Hadith without mentioning the revealed scientific fact , because there 

is no contradiction between the science of certainty and the inspiration, but this must be 

done with careful and strict controls to ensure the safety of its results. The applied study 

of the samples that have been studied showed that the work of such cases was not 

controlled. But their motto was it is enough to accept the correctness if the scientific truth 

agreed with the meaning that scientists of Hadith judged its weakness or invention. 
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ٔٚٗ 

 .املقدمة
 كعمى آلو كأصحابو، كمف تابعيـ الحمدي هلل ربّْ العالميف، كالصَّبلةي كالٌسبلـ عمى رسيكلًو األميف محمد بف عبد اهلل        

  :كبعد ،بإحسافو إلى يـك الدّْيف
المحٌدثكفى في تصحيح الحديًث عمى مراعاة قكاعد ميصطمح الحديث المتعمقة بالسنًد كالمتف؛ فراعىكا في اإلسناًد  فمقد درجى        

اتصالوي، كعدالىة ركاتًو، كضبطىييـ، كسبلمتىوي مف الشذكًذ، كالعٌمة القادحة، كتحٌققكا مف سبلمة المتًف ليسمـ مف آفة التعارًض؛ 
، كذلؾ بعرضًو عمى صريح القرآف ا ، كعينكا بضركرة سبلمتو مف معارضًة الحسّْ لكريـ، كما صٌح عندىـ مف حديث شريؼو

كالحقائؽ العممية، كالتاريخٌية، كالجغرافٌية. كقد سمككا في تصحيًح األحاديًث التي انتابى إسنادىا ضعؼه منيجية التفتيش ليا عف 
؛ فإف لـ يجدكا شيئا مف ذلؾ فيي عمى الضعًؼ أبدنا حتى متابعاتو ترقى بيا عف رتبة الٌضعًؼ إلى رتبة الصٌحة كاالحتجاج

 يظيرى ليا عمى طريقتيـ ما يجبيري ضعفيا، كليسى عندىـ مف سبيؿ، أك بديؿ لمتصحيح سكل ذلؾ.
 

ًّة الّدزاسة  .أهن
ة بالكقكؼ عمى ىذا كنحف نعيشي كتيرة التسارًع العمميّْ اليائؿ في ىذا العصر، كمع تنامي حركة االكتشافاًت العمميٌ        

، عميياما يدؿُّ  -التي لـ تصٌحح عمى طريقة المحٌدثيف-حقائؽ عممٌية كثيرةى ليا مف األحاديث الضعيفًة، أك المكضكعة 
كالمعنييف بتجمية قضايا اإلعجاز العممي في الكتاب كالسٌنة ، كيشيد ليا بالصٌحة؛ فقد جرل عدده مف الباحثيف المشتغميفى 

كارتفعٍت األصكاتي مف أكلئؾ منادية بضركرًة ، أك تمؾى التي حيكـ عمييا بالكضع، ألحاديث الضعيفةعمى االحتجاج بتمؾى ا
دخاليا في دائرة االحتجاج، تصحيحيا ، كعقدكا ليا الفصكؿ في كتبيـ، كبنكا عمييا إعجازنا عممٌيا؛ ألفَّ العمـ يشيدي ليا، كا 

 كتحدثكا بيا كنشركىا في كسائؿ اإلعبلـ قاطبة.
 

 .ة الّدزاسةمشكل
 كتكميفي الميشكمةي البحثٌية ليذا المكضكع في سؤاؿ رئيس ىك: ىؿ الحقيقة العممية تيرٌقي الحديث الضعيؼ أك المكضكع،       

 كتجعموي في دائرة االحتجاج؟، كتنقميوي إلى مرتبة الصٌحةً 
 : كىي ،ابة عنوكيندرج تحتى ىذا السؤاؿ أسئمة فرعٌية تمٌثؿ اإلجابة عنيا نافذةن لئلج       

 ا؟ :ما المرادى بالحقيقة العممية  لغة كاصطبلحن
 ما الراجح المعتمدي عند أىؿ العمـ في حكـ أصًؿ فكرًة تصحيح متف الحديث الضعيًؼ أك المكضكع بالحقيقة العممٌية؟ 
 ينة تكفيؿي كىؿ كضعى المشتغمكف بتكظيؼ الحقيقة العممية في ترقية الحديث الضعيؼ أك المكضكع ضكابط عممٌية رص

 سبلمة خكًض غمارًه عمى نحك يدؿُّ عمى دٌقة صنيعيـ.
 

 : أهداف الّدزاسة
ًكـى عميًو بالضعؼ أك الكضع  ،كعميو         –فيذه الدراسة المكسكمة بػ: "التصحيح بالحقيقة الًعممية اٍلميكتشفةي لمحديًث الذم حي

 تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:  "-دراسة نظرٌية كتطبيقية
 ا. :تحديد معنى الحقيقة العممية  لغة كاصطبلحن
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 .بياف الرأم الراجح بالدليؿ لحكـ أصًؿ فكرًة تصحيح متف الحديث الضعيًؼ أك المكضكع بالحقيقة العممٌية 
  اختبار األحاديث التي تٌمت ترقيتيا بالحقيقة العممٌية؛ لمعرفة ما إذا كافى مرٌقكىا قد كضعكا ضكابط عممٌية رصينة تكفيؿي

 سبلمة خكضيـ ًغمار ىذا المكضكع كدٌقة صنيعيـ فيو.
 

ًّة الّدزاسة  .ميهج
 : كلتحقيؽ ىذه األىداؼ مف الٌدراسة فقد سمؾ الباحث كبل مف       

 فضبل عف تتبع ، كأقكاؿ الٌدارسيف كالباحثيف فيو، كجمًع شذراتوً ، المنيج االستقرائي في تتبع مفرداًت ىذا المكضكع
رقيتيا بالحقيقة العممٌية؛ كذلؾى بقدر الكسع كالطاقة؛ فإف فاتى شيءه فالعذري أفَّ العبرةى بثبكًت األحاديث التي جرل ت
 كليس باستيعاًب األحاديث.، أصًؿ الفكرة أك عدميا

  ًكذلؾى بعرضيا عمى خمسًة معايير أك ضكابط مخصكصة تصميح ، المنيجي النقدم القائـ عمى اختباًر تمؾى األحاديث
 كسيأتي بسطيا في مكضعيا المناسب مف البحث.، ىذا المقاـأٍف تطٌبؽ في 

 
 .الّدزاسات الّسابقة

بعد البحث الميطكَّؿ عمى دراسةو عممٌية مستقٌمة جٌمٍت حيثياًت ىذا المكضكعى؛ إذ ال تعدك  -في حدكد اطبلعي– لـ أقؼٍ        
التي تناكلٍت مكضكع ترقية الحديث الضعيؼ بكجو عاـ،  الكتاباتي فيو فقراتو متناثرة، أك مطالبى قصيرة في بطكًف الٌدراساًت 

كمف ذاؾ ترقيتوي بالمكتشفات العممٌية، كيدكر الكبلـي في كؿّْ ذلؾ حكؿ اإلجابة عف سؤاؿ: ىؿ يترٌقى الحديث الضعيؼي 
: ال. كسيرد بسطي ذلؾ في البحث. : نعـ، كمف قائؿو  بالمكتشفات العممية أـ ال ؟ فمف قائؿو

ستكقفني كأرل أٍف أكرده في ىذا المقاـ لقاءه عممي بعنكاف: "ترقية الحديث الضعيؼ" كىك عنكافي الممتقى الثاني كمٌما ا       
حياء التراث في األردف، كالمنعقد في رحاب كمية الشريعة بالجامعة األرنية بتاريخ:  ـ؛ َُِْ/ٔ/ِٓلجمعٌية الحديث الشريؼ كا 

عنكاف: "ترقية الحديث تناكلٍت الجمسةي الثالثة منيف مكضكع بحثنا ىذا تحت حيث اشتمؿ الممتقى عمى ثبلث جمسات، كقد 
 الضعيؼ بالحقائؽ العممٌية" كقيٌدـ فييا كرقتاف: األكلى قٌدميا فضيمة األستاذ الدكتكر زغمكؿ الٌنجار، مف جامعة العمـك اإلسبلمية

ببعضيا عمى صرفٍت دراستي الختبار األحاديث التي مٌثؿ األردف؛ حيث كقؼى منافحا عف الفكرة كمؤٌيدا ليا، كقد ان العالمية/
ستاذ الفكرة، كأحاؿ في بقٌيتيا عمى كتابو المكسـك بػ: "اإلعجاز العممي في السنَّة النبكيَّة"، كأمَّا الكرقة الثانية فقٌدميا فضيمة األ

تنافي طريقة كرٌدىا، كقٌرر أنيا طريقة  حيث عارضى الفكرةى، الدكتكر ياسر الٌشمالي أستاذ الحديث الشريؼ بجامعة الككيت.
 كأفَّ مف شأنيا تصحيح ما ال تركفي النفسي إليو مف أحاديث الضعفاًء كالمترككيف.، المحٌدثيف
مف جميع –في ىذا البحث لتجٌمي الصكرة عمى الصكاًب لتفاصيؿ المكضكًع  -بكؿ تكاضع كأدبو –كتأتي دراستي        

 كطمبتوي عمى بصيرةو كريشدو فيو بحكؿ اهلل تعالى كقٌكتو.، أٍف يجعؿى أىؿى العمـً بما مف شأنو  -أطرافو كزكاياه
 

 .خّطة البحث
 آلتي: كعمى النحك اقدمة كثبلثة مطالب كخاتمة مكقد جاء ىذا البحث في ىذه        

 .مفيـك الحقيقة العممية لغة كاصطبلحان : المطمب األول
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ًكـ عمى سنده بالضعؼً : بياف اتجاىات أىؿ العمـ المطمب الثاني ٍكـً التصحيح بالحقيقًة الًعممية الميٍكتىشفة لمحديث الذم حي  في حي
 .كالرأم الراجح في ذلؾ، أك الكضع

 اختباري األحاديث التي حيًكـ عمى سندىا بالضعًؼ أك الكضع كصحَّحيا بعض العمماء بالحقيقًة الًعممية الميٍكتىشفًة.المطمب الثالث: 
 عمى أىـ النتائج التي تكصمتي إلييا في ىذا البحث.كتشتمؿ ، الخاتمة
 أرجك اهلل تعالى الخير كالٌرشاد، كالتكفيؽى كالسَّداد، كالنَّفع العميـ، كىك اليادم إلى سكاء السبيؿ، كىك المستعاف، كأخيران        

 كعميو التكبلف.
 

 .مفهىو احلقًقة العلنًة لغة واصطالحًا: املطلب األول
 

 ة العممية لغة.: الحقيقأولا 
 : الحقيقة في المغة مأخكذة مف األصؿ )حؽَّ( كتدكر رحى المعنى فيو عمى سٌتًة أمكرو رئيسة       
ل  إٍحكاـ الشيء.: األوَّ
ة الشيء.: الثاني  ًصحَّ
تيوي".        كقاؿ ابف منظكر:  قاؿ ابف فارس في مقاييسو: "الحاءي، كالقاؼي أصؿه كاحد، كىك يىديؿُّ عمى ًإٍحكىاـ الشيًء، كصحَّ

بىري أىمٍ  ": "تػحقَّؽى عندهي الػخى حَّ  .(ُ)صى
أيثبتى : "أيًحؽَّ عمػيؾ القىضاء فحىؽَّ أىم: قاؿ ابف منظكر، الثبات لمشيء كبقاؤه في االستعماؿ عمى كضعو األصمي: الثالث
 .(ِ)ما كاف بضدّْ ذلؾ"كالمىجازي ، ... كالحقيقةي في المغة ما أيًقٌر في االستعماؿ عمى أصؿ كٍضًعو فىثىبىتى 
 الكجكب كاإللزاـ.: الرابع

 يقيفي شأف الشيء.: الخامس
دؽي.: السادس  الصّْ
، كالسَّادس قد استكعبى إيرادىا ابف منظكر في لساف العرب فقاؿ: "العرب تقكؿ:         كىذه المعاني؛ أىعًني الرَّابعى، كالخامسى

قىٍقتي عمػيو القضاء أىٍم: أىكجبتوي  ًقػيقةي ما يصيري ًإلػيو حىؽُّ األىمر ككجيكبيو، كبمغ حقػيقةى األمر أىم: يىًقػيفى شٍأنوالػك ...  حى  كالػحىؽُّ: ... حى
 .(ّ)... كجمعييا الحقائؽ" صدَّؽى : كظنَّو تػحقػيقان أىم، ... كحقَّؽى قىٍكلىوي  الػيىقػيف بعد الشؾٌ 

كذىةه ًمف الًعمـً كىك         كنقؿ ابف ًسٍيده في (ْ)لغة كما قالو غير كاحد مف المغكييف: نقيضي الجيؿ أمَّا لفظة الًعمميًة، فىمىأخي
 كىي الدّْاللة ،ىػ(: "سيمّْيى الًعمٍـً ًعٍممان؛ ألنو مف العىبلىمةّٕٕ الميخصًّْص قاؿ: "قاؿ: أبك عمي )يعني: الحسف بف أحمد الفارسي ت

ـي األرض كالثٍَّكب" كاألمىارة، كمنو مىعىاًل
 .(ٔ)بي الحدكد األنيقة بقكلو: "ىيك إٍدراؾي الشيء عمى ما ىك بًو". كيعرفو صاح(ٓ)

 

 .: الحقيقة العممية اصطالحاا ثانياا 
ذا قصدنا المعنى االصطبلحي لمصطمح الحقيقة العممية؛ فإننا نجد أٌف المعاني المغكية لكؿٍّ مف لفظتي الحقيقة، كالعمـ         كا 

بالمشاىدًة لدل ى نحك يجعمنا نعرّْؼي الحقيقة العممية بأنيا: كيؿُّ شيءو تحقؽ إدراكيو حاضرةه في الدّْاللة االصطبلحية لو، عم-
، باطّْرادو ثابت مدل الزمف برغـ اختبلؼ الكسائؿ كاألدكات.   مف تكٌصؿ إليو في قضٌية ما عمى كجًو اإًلحكاـً

لىـٍ يىسبقني إلي–كًبتىصكُّرم ًفإفَّ ىذا التعريؼى الذم صيغتيوي         ييٍبًرزي أفَّ الحقيقة العممية الميعتبرة  -طبلعياو أحده في حدكد كى
 : ليا ثبلثة أركاف



 سعًد بىاعيةـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و8201/ ه1431، (3)، ع (14)اجمللة األزدىًة يف الدزاسات اإلسالمًة، مج 

 
ٔٚٚ 

: اإًلحكاـي في إدراؾ حيثيات شيء ما؛ فالشيءي الذم ييعدُّ حقيقة عممية ينبغي أف يقع إدراكو، كمعرفةي كينيو عمى األّولالركن 
ةكيىدخيؿ ، اإًلحكاـ بما ال يىدعي مجاال لبلستدراًؾ فيو كجو  كاليقيف.، كالصدؽي ، ًفي اإًلدراًؾ الميحكىـ لشيء ما؛ الصحَّ

مشاىدةي مىف تكٌصؿ لحقيقة ما النتائج بصكرة مباشرة، كىذا الركف يشكّْؿ قيدا رصينا ييخًرجي مف التعريًؼ اإلدراؾى الركُن الثاني: 
 تفسيرنا راجحا ال قطعيا لنتيجة تجربة ما.القائـى عمى االستنتاج فقط، كالذم ىك خاضع لمتغيُّر في أمّْ كقت؛ لككنو يمثؿ 

ـي تذبذًبيا مدل: فيك ،لمحقيقة العممية المعتبرة :أما الركن الثالث  االطّْرادي، كالثٌباتي لمنتائج التي تَـّ إٍدراكييا في شيءو ما، كعىدى
 الزَّمف برغـ اختبلؼ الكسائؿ كاألدكات.

 
تصحًح باحلقًقِة الِعلنًة امُلْكَتشفة للحديث الرٍ اجتاهات أهل العله يف ُحْكِه ال: املطلب الثاىٌ

 .ذلك ُحِكه على سيده بالضعفِ أو الىضع، والسأٍ الساجح يف
ة المتف.        كفي ذلؾ يقكؿ ابف  إفَّ مسألةى التَّصحيًح لمحديًث عندى نيقاد الميحدثيف تقـك في أصكليا عمى صٌحة السند، كصحَّ

نكاره ، سيٍقميويصميح أف يككف مف كبلـ النبكة، كييعمـ  -يث بعدالة ناقميًو، كأف يككفى كبلمناأبي حاتـ الرازم: "يقاس صحة الحد كا 
ـٍ تىًصحَّ  ٍف ل ًد مى  .(ٕ)عدالتوي بركايًتو" بتفرُّ

لما تقٌدـ؛ فقد سار العمماءي مف المحٌدثيف عمى ىذا النسؽ في تصحيح الركايًة ابتداءن، فإف كقفكا عمى ركايةو  ككفقان        
ليس ىذا مقاـ -فَّر ليا متابعةه تامة أك قاصرة بمكاصفاتو مناسبة اضعيفةو في إٍسنىادىا؛ فإنيا ال تىرتقي عندىـ إالَّ إذا تك 

ا الركاية المكضكعة أك التي  أك -بيانيا ؛ كذلؾ بما يسيـ في تقكية الركاية كاالرتقاء بيا إلى مستكل الصٌحة، أمَّ شاىد ميٍعتبره
كلمَّا لـ يكٍف لدل  -؛ فمضركبه عمييا كال كىرامة، كال مجاؿ لتصحيحيا بحاؿ كضع عمى النبييشتـ منيا رائحة ال

المحدّْثيفى مف سبيؿ سكل ذلؾى يصمحي لترقية الركايًة الضعيفًة؛ فقد أبقكىا عمى ضعفيا أبدا حتى يقع شيء يعضيدىا، غيرى أنَّو 
، كا لمعرفة؛ فقد أمكنوي أٍف يكتشؼى حقائؽى عمميةن في مجاالتو عديدة، في مع مركر الزمف، كتقدُّـ اإلنساًف في حقكؿ الًعمـً

، كالسنة النبكية الصحيحة  أحدىيما –الككًف، كالحياًة، كالٌنفس كىذه الحقائؽ المكتشفة ظير فيما بعٍد أٌف كبل مف القرآف الكريـً
في عصر العمـ؛ فسمّْي ذلؾ "باإلعجاز العممي في القرآف  قد سجَّبل قىصىبى الٌسٍبًؽ في اإلشارًة إلى ما تَـّ اكتشافوي  -أك كبلىيما

الكريـ، كاإلعجاز العممي في السنة النبكية الصحيحة"، غير أفَّ القضٌية لـ تقؼ عندى ىذا الحدّْ؛ فقد تبيف أفَّ ىناؾ مكتشفاتو 
إلى الصٌحة عمى طريقة المحدّْثيف، عممية كيًجد أنَّيا تكافؽ في نتائجيا متكف أحاديث ضعيفةو في إسنادىا، كأنيا لـ تترؽَّ 

ا ًبرسـً اإلجابةً  في ساحًة البحًث، كالٌدرًس صكرتو: أىال ييٍمًكفي ترقية  -أعني بالمتابعات كالشكاىد، األمر الذم أثار سيؤاال ميمحِّ
 غدك صحيحةن؟لت ،كتقكية ىذه الميتكف ضعيفًة السَّند باالعتماد عمى ما تـٌ اكتشافو مف حقائؽ عممية تكافؽي ما فييا

 إفَّ الميتتبعى لحاؿ الباحثيفى كالٌدارسيفى الذيف انبركا ليدلي كيؿّّ منيـ بدلكه في ىذه المسألة يىٍظير لوي أنيـ قد سمكيكا في       
 : اتجاىاتو عمى النحك اآلتي ةذلؾ أربعي 

كا أفَّ ىذًه الحقائالتجاه األول ري ابيو تىكسَّعىكا في اإلجابة؛ فىقرَّ ؽى، كالميكتشفاًت العممية تصميح لتقًكية الحديًث الضعيًؼ، : كأىٍصحى
ا الحديث المكضكع، كما كقٌرر أصحابي ىذا االتجاه أفَّ الحقيقة العممية مف شأنيا أف تكًصؿ  ال بؿ كتقكم، كتصحّْح أيضن

الحديث الناقد " في كتابو إلى الحيكـ عمى الحديث الصحيح بالٌضعؼ إذا خالفيا، كلـ يقبؿ التأكيؿ. يقكؿ مبارؾ محمد عبد اهلل
: "كعمى العمماًء في ىذا العصر، كعمى مف جاء بىعدىـ أف يستفيدكا مف نتائًج العمـك الرياضٌية، كالطبيعية، "في عمـك الحديث

 األدبية،كالبحث الحديث، كاالستكشاؼ في المادة، كالنباًت، كالحيكاًف، كمناىًج البحث العممي في التاريخ، كسائر العمـك النقمية ك 
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كسائر ما يتعمَّؽي مف األحاديًث بما تناكلو ، كالطبّْ النبكم، كالفمؾً ، كشكموً ، كأصؿ الككف، كيستعرضكا أحاديث بىدء الخمؽ
ف سىبىؽى الحيكـي عميًو بالكضًع أك  راًت العمـ، أخذكا بو، كا  البحث العممي التجريبي، فما كافؽ اليقيني مف نتائج الفؾ، كمقرَّ

ٍسًف"الضَّعًؼ، كم ًة، أك الحي ٍف سىبؽى الحكـي عميو بالصحَّ . كمف أشيرى (ٖ)ا خالفو كلـ يقبؿ التأكيؿ حكمكا بضعفو، أك كضعًو، كا 
ا عف الفكرة كمؤٌيدا ليا في كرقتو البحثٌية التي قٌدميا في  مف سمؾى ىذا االتجاه بقٌكة الدكتكر زغمكؿ النٌجار؛ حيث كقؼى منافحن

حياء التراث في األردف، بتاريخ: الممتقى الثاني لجمعٌية الح ـ، كقد جرل عمى ذلؾ عممٌيا في كتابو َُِْ/ٔ/ِٓديث الشريؼ كا 
كقرر أنيا ، عممياالمكسـك بػ: "اإلعجاز العممي في السنَّة النبكيَّة"؛ حيثي رٌقى أحاديث ضعيفة، كمكضكعة، كبنى عمييا إعجازا 

 صدرٍت مف ًمشكاًة النبٌكة.
 

بى أصحابوي إلى رٍفًض فكرة ترقية الحديث الضعيؼ بالحقيقة العمميًة؛ الحتماليَّة أٍف تتغير النتيجة التي : كقد ذىالتجاه الثاني
تىدؿُّ عمييا مف عىصرو إلى عصر. يقكؿ الدكتكر المرتضى الزيف أحمد: "إفَّ االعتمىادى عىمى نتائًج العيمكـً الرياضٌية، كالطبيعٌية، 

يىصميحي لذلؾى؛ ألفَّ ما يكصىؼي بأنَّو حقيقةه يقينية في نتائج تمؾى الدّْراسات في عصرو مف كغيرىا لمحيكـً عمى األحاديث ال 
العصكًر يكصىؼي بغيًر ذلؾى في عصر آخر، كًمٍف ذلؾى ما ذيًكرى عف الشَّمًس؛ فإنَّيا كصفٍت في عصرو مف العيصكًر بأنَّيا ثابتةه 

 . (ٗ)كبسرعةو شديدةو"، جاريةه ، كبعد فترةو مف الزَّمًف اكتشؼى العيمماءي أفَّ الشمسى ساكنة، ككافى ذلؾى مف اليقينيَّاًت في ذلؾى العصرً 
 

قاـً النبكة؛ ألفَّ صٌحة معناه التجاه الثالث : كيرل أصحابوي أفَّ مكافقة الحقيقة العممية لمحديث الٌضعيًؼ، ال تصٌحح نسبتوي لمى
مكا ىذا األمر اآلخر، كلـ يكشفكا الٌنقابى عف مضمكنو، يقكؿ الدكتكر ترجعي ألمرو آخر، غير أفَّ أصحابى ىذا االتجاه أبي

؛ إذ ال تبلزـى بيف محمد عمر بازميكؿ: إفَّ "مكافقةى الحديث الضعيًؼ لمحقيقة العممية... ال تيصٌححي نسبتوي إلى الرسكًؿ 
ة معناهي ترًجعي إلى أمرو  ًة النّْسبة؛ إذ ييحتمىؿي أفَّ صحَّ ة المعنى كصحَّ ا:  آخر ليسى منيا أفَّ الرسكؿ  صحَّ قىالوي". كقاؿ أيضن

يـ يقكّْم أحاديث حكـى أىؿ العمـً ًبضعفيا، كأحياننا بكضعيا، فيأتي  "كاليـك يكثيري الحديث عف اإلعجاز العممي، كقد ىجـى بعضي
)  .(َُ)المكافقًة! كىذه طريقةه ال تثبيتي بيا األحاديث" ىؤالًء لمَّا يىراىا تكاًفؽي الحقيقةى العمميَّة، كييمىيّْدي إلثباًت الحديًث بيذه )بعضي

 

قيقةى العمميةى ًمٍف شأًنيا أٍف تقكّْم الحديث الضعيؼ دكف الحديث المكضكع، التجاه الرابع : كيىرل أصحابي ىذا االتجاه أفَّ الحى
بلـ فيو لممشتغميف بالحيكـ عمى األحاديث مكٌجيا الك -في كيتٌيبو لو منشكر-كفي ذلؾ يقكؿ الدكتكر أحمد أبك الكفاًء عبد اآلخر 

ييشجع العمماءى إنيـ: "مطالبكف بإبداء الرأم بما يساعد عمى تكسيع مصادر البحث في اإلعجاز العممي بالسنة النبكية، كبما 
ث الضعيفة" الستخراج ما فييا مف الحقائؽ كالتكصؿ إلى االكتشافات. كالعمؿي "باألحادي ؛عمى اإلقباؿ عمى األحاديث الضعيفة

في دراسة اإلعجاز العممي في السنة النبكية يأتي قياسان عمى العمؿ بيا في فضائؿ األعماؿ الذم يكافؽ عميو عمماء الحديث 
، فيي -صمكات اهلل كسبلمو عميو-عمى مرّْ العصكر. أما األحاديث المكضكعة التي اختمقيا الكذابكف كنسبكىا إلى رسكؿ اهلل 

كال يصميحي العمؿ بيا عمى اإلطبلؽ. كال يخفى أف استخراج الحقائؽ، كالمعارؼ العممية مف األحاديث مرفكضة رفضا باتٌا، 
كيقكؿ الدكتكر يىاس حيميد السامرائي:  الضعيفة قد ييصبح مف عناصر تعزيزىا، فييعاد النظر فييا؛ إلخراجيا مف حالة الضعؼ".

اءًت الحقائؽي العممية المختبريَّةي تؤٌيدهي، فإنَّنا ال نىرتىابي "كلك أفَّ حديثا ضعيفنا كردى في بياًف خاصيَّةو مف  خكاصّْ األدكية الطبيًَّة، كىجى
، كأىفَّ ضع ًبري رًح راكيًو، فقد نجدي أفَّ جىرحوي ممَّا يىٍنجى تيف في أسباًب جى عنا النَّظرى مرَّةن أك مرَّ فىوي ميحتىمىؿه أم: يتقكَّل" في قىبيكًلًو، كلك رجَّ

عيًؼ إذا جاءًت المكتشفاتي العممية  كضع آخر: "فيمزمنا المكازنة بيفى القىبيكًؿ كالرَّفًض لدعكلكقاؿ في م تقكية الحديًث الضَّ
 . (ُُ)كاهلل المكفؽ"، كال نرفضيا أبدنا، كعمينا أف ال نقبميا مطمقنا، الحديثة تكافقوي كتؤيده
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فىةه؛ ذلؾ أنَّو يىدعك إلى  :رأينا أفَّ االتجاهى األكَّؿىذه االتجاىات األربعة  في: إنَّنا إذا نظرنا قمتُ         ازى فراطه، كمجى فيو غيمك، كا 
عف ككًف ىذا االتجاه ال  فضبلن  ؛الحديث المكضكع ميختمؽه مكذكبه غالبان إف تىقكيًة الحديث المكضكًع بالميكتشفاًت العممٌية؛ إذ 

الذم ال يرل الحقيقة العممية  :كتشؼ العممي. كأمَّا االتجاه الثانييراعي رسـى ضكابطى عممية دقيقة لتقكية الحديث الضعيؼ بالم
مرقية لمحديث الضعيؼ؛ الحتماؿ تغٌيرىا؛ فأصحابي ىذا االتجاه حٌزىـ ليس عمى المفصؿ؛ إذ الحديثي عف الحقائؽ العممية 

القائؿ  :نباط كالتخميف، كأمَّا االتجاهي الثالثريجحانييا باالست الظفالثابتة اليقينية التي تحٌصمت بالمشاىدة، ال تمؾ التي غمبى عمى 
؛ ألنو ال تبلزـى بيف صٌحة المعنى، كصٌحة بأٌف الحقيقة العممية تقكّْم معنى الحديث الضعيؼ، كال تيصحّْح نسبتو إلى النبي 

معنى الحديًث الضعيؼ مكجكدنا النسبة؛ فالحؽُّ إفَّ قكليـ ىذا ال يٌتجو؛ ألٌف ما يراه أصحاب ىذا االتجاه إنَّما يىصدؽ إذا كاف 
الفمؾ، أك  في القرآف الكريـ، أك كرد عند أىًؿ الكتاًب في كتبيـ، أك كافى مكجكدنا في أحد حقكؿ العمـ، كالمعرفة )الطب، أك

الذم يمنعي  ...( عند األيمـ السَّالفة، عمى ما سيأتي بيانو، أمَّا إذا كافى الحديثي الضعيؼي بمنألن عف أمٍّ مف ذلؾى فما اليندسة
 .يكـو ما تصحيح نسبتو إلى مقاـ النبكة إذا كافؽ حقيقةن ًعمميةن مشيكدةن مقطكعا بصٌحتيا، ال نظريَّةن قابمة لمنقًض في

فدىٍعكاىـ إلى المكازنة بيف القبكؿ كالرفض لدىعكل تقكيًة الحديث الضعيًؼ بالمكتشفاًت  :كأمَّا أصحاب االتجاه الرابع       
تكافقوي دكف الحديث المكضكع فمٌتجية مف ىذا الجانب؛ غير أنَّيا ال تتجو مف جانًب أٌف أصحاب ىذا االتجاه العممية التي 

ة الميكتشؼ العممي كثبكتًو، مع إغفاليـً الضكابط التي يمـز تكافيرىا في الحقيقة العممية كي تؤثر في  عينيكا بالتحقًُّؽ مف صحَّ
إليو الدكتكر أحمد أبك الكفاًء عبد اآلخر مف اإلفادة مف األحاديث الضعيفة التي  اما دعالحديث الضعيًؼ كتقٌكيو. ال بؿ إفَّ 

لبٌتة، كىك قياسه مع أقياسا عمى العمؿ بيا في فضائؿ األعماؿ ىك أمر في الحقيقة، غير مٌتجوو  كافؽ معناىا الحقيقة العممية
مف قبيؿ االستئناًس بفضيمة ما اشتممٍت عميًو مف المعنى الفارؽ؛ إذ األخذ بيا في فضائؿ األعماؿ يأتي عند أىؿ العمـ 

لمكافقتيا  ؛فقط، ال ًمف قبيًؿ ثبيكًت نسبتيا. أمَّا تكظيفيا في مقاـ اإلعجاز العممي؛ فيي دعكل عريضة لبلحتجاج بيا
 المكتشؼ العممي، دكنما تحٌقؽ أك تبٌصر.

، تىشٌكؿى اتجاىا خامسنا في المسألة كىك رٌد أصؿ الفكرًة جممة كتفصيبلن أفَّ ىناؾ نكاةن ظيرٍت ل ،كمما تجدري اإلشارة إليو       
كىذا االتجاه مقاربه لما قرره أصحاب االتجاًه الثالث مف عدـ التبلـز بيف صٌحة المعنى كصٌحة الٌنسبة؛ فقد ذىب األستاذ 

حياء التراث في األردف الدكتكر ياسر الشمالي في كرقتو التي قٌدميا في الممتقى الثاني لجمعٌيًة الحديث إلى  -الشريؼ كا 
أحاديث معارضة الفكرةى، كرٌدىا، كقٌرر أنيا طريقة تنافي طريقة المحٌدثيف، كأفَّ مف شأنيا تصحيح ما ال تركفي النفسي إليو مف 

المرفكع عمى الضعفاًء كالمترككيف، كقاؿ في أثناء عرضو الكرقة بحسب ما ىك مسٌجؿ في فيديك الجمسة الثالثة مف الممتقى ك 
كاجبنا إعبلءي شأًف اليكتيكب: "في األحاديث الصحيحة ما يغني عف الٌضعيفة؛ لبياف اإلعجاز العممي في السٌنة النبكٌية، كمف 

خمادي ذكر ما لـ يصح".  ما صحَّ مف الٌركاياًت، كا 
ما يمنعي مف قبكًؿ أصًؿ فكرة تصحيح نسبة أنَّوي ال يكجدي  –ممَّا تقدَّـ في ىذا المطمب كالمطمب السابؽ-ىذا كيظيري لي        

، كسىبلمةى حديثو ضعيؼو إلى مقاـ النبكة إذا كافؽ حقيقةن ًعمميةن ما، لكٍف يمـز حينئذو مراعاةي الضكابط اآلتية بما يكفيؿ ًصٌحةى، 
 : كالترقية، كقكَّة التأثير في التصحيحً 

 مة لمنقًض أك ميستنتجة عمى سبيؿ الظف كالتخميف؛ لضماًف عدـ نقضيا: أٍف تككف الحقيقة العممية مشيكدةن ال نظريَّة قاباألول
 كأدكاتو.، مستقببل مع تقٌدـ العمـ بكسائموً 

 كاألدكاًت التي تعيفي في الكشًؼ عنيا عمى الظفّْ  الحقيقة الًعممية؛ النعداـ الكسائؿ: ثبكتي استحالة المعرفة البشرية بتمؾ الثاني
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 إلى زمف كتابة الحديث الذم اشتمؿ عمى مضمكف تمؾ الحقيقة. كذلؾ مف زمف آدـ ، الرَّاجحً 
سٌيما إذا كاف في إسناده كٌذاب؛ ، أٍف ال يككفى معنى المتًف الذم صدَّقٍتوي الحقيقة العممية مىكجكدنا في القرآف الكريـ: الثالث

لصا، فقد دأبى الكٌضاعكف عمى كضًع أحاديث تكافؽ معنى ما جاءى في القرآف الكريـ كىك  قيا بشخًص النبيّْ الكريـ كا 
كعميو فإذا ثبتًت الحقيقة العممٌية؛ فيي تشيدي لمعنى ، كمف يتتٌبع كتب المكضكعاًت يطالع شكاىدى ذلؾى ببل عىناءو ، منيا براء

شؤهي غمؽي باًب شبيًة أٍف يككفى الحديث الضعيؼ مىنٍ ، كقيمة ىذا الضابط، ما جاء في القرآف الكريـ ال لما جاء في الحديث
التأثر بمعنىن في القرآًف الكريـ؛ ألفَّ الحقيقة العممية حينئذو ال تككفي تقكيةن لو بؿ تىصبُّ في بيكتقًة اإلعجاز العممي في 

 كحسب.، القرآف الكريـ
عيًؼ الذم صٌدقتو الحقيقة العممية ما ىك مركم عف أىؿ الكتاب: الرابعُ  رهي في أك كردى ذكٍ ، أف ال يكافؽى متفي الحديث الضَّ

 كصٌيركىا حديثان ، سرائيمياًت التي نقميا الركاةإنَّو مف اإل: كيتبيـ؛ فبذلؾى نقطعي الطريؽ بيذا الضابًط عمى ميٍستىدرؾو قائؿو 
 منسكبنا لمقاـ النبٌكة.

اية أف ال يككف في إسناده كٌضاع أك كٌذاب؛ فاحترازا عمى قاعدة العمماء الشييرة المستفيضة في عدـ قبكؿ رك : الخامُس 
 ؛ ألفَّ جرأتو أٌكؿ مٌرة قد تحمموي عمى إعادة الفعؿ ثانية كثالثة.التائب مف الكذب عمى النبي 

ة المعنى لحديث ضعيؼو مىدعكـو بالحقيقة         ذا تقٌررت ىذه الضكابط اتضح لنا أنَّو يمكف بمراعاتيا إثباتي تبلزـو بيفى صحَّ كا 
. كيظيري جمينا في ضكًء ىذه الضكابط أفَّ قكؿ الدكتكر بازمكؿ آنؼ  ى النبيصٌحة النسبًة في ىذا الحديث إلك العممية، 

ًة النسبة" "الذّْكر ًمٍف أنَّو:  ة المعنى، كصحَّ ا ابتداءن -ال تبلزـى بيف صحَّ ف كاف صحيحن ال يقضي بالمنع الميطمؽ مف إمكانية  -كا 
 ييحتمؿ أنو ييبطؿ نسبتو إلى مقاـ النبكة. كجكد التبلـز إذا أمنَّا مكافقة الحديث الضعيؼ جميعى كجكًه ما 

 
يت ُحِكه على سيدها بالضعِف أو الىضع وصحَّحها بعض العلناء ــاختباُز األحاديث ال: املطلب الثالث

 .باحلقًقِة الِعلنًة امُلْكَتشفِة
 مزىمنا اختباري األحاديث التي رأللكي ال نبقى في دائرة التنظيًر العقمي بيف مكافؽو أك ميعارضو في ىذه المسألة؛ فإنو ي       

ًكـى   عميو بعضي العيمماء أنَّيا تصميحي أٍف تيرقَّى بالحقيقة العممية المكتشفة، كجزـى نٌقاد المحٌدثيف بككًنو حديثا ضعيؼى الٌسنًد أك حي
 : ذلؾكفيما يأتي بياف  ؛فذلؾى عيفي الرّْضا كاإلنصاؼ، كذلؾى بعرضًو عمى ما تقٌدـ مف الضكابط، بالكضعً 

 

 .في توسُِّط مكَّة الُمكرمة لميابسة األرضيَّةِ : الحديث األول
 ؛تمثّْؿي مركىز اليابسة في الكيرة األرضيةً ، مفاديىا أفَّ مٌكة المكرَّمة، حقيقة عمميةن ، لقد أثبتى العيمماءي في ىذا العىصر       

ى التي أسَّست ليذه الفكرة مف منظكر الجغرافيا الفمكية؛ فقد النكاة األكل-حيثي تعدُّ أبحاثي الدكتكر حسيف كماؿ الدّْيف أحمد 
لمعىالـً جاعبل مٌكة مىركزا  خريطةبيىدىًؼ تعييًف القبمًة مف أمّْ مكافو عمى سطًح األرًض، كما كقاـ برسـً عدَّة أجرل أبحاثو 

ة السَّبعًة، عمى خريطة اإلسقاط، كجدنا أفَّ ليا، كقد أفصحى عف مقصكد عممو بقكلو: "عندما تَـّ تكقيعي حيدكد القاٌراًت األرضيٌ 
كسىطنا لؤلرًض اليابسًة،  دٌ الحدكد الخارجيًَّة ليذه القاٌرات، يجمعييا محيط دائرة كاحدة، مركىزيىا مكَّةي المكرَّمىة، أٍم: أفَّ مكَّة تيع

ـى القديـ، عند ظيكًر  ككذلؾى إذا أخذنا في االعتباًر القارَّاًت الثبلثة؛ أكركبا، كآسيا، كأفريقية، التي الرّْسالًة تيمثّْؿي العال
 .(ُِ)نجديىىا كذلؾى تكادي تحيطي بمدينة مكَّة المكرَّمة" -اإلسبلمٌية

ار فكجدى أفَّ ىذه الحقيقػػػلق         ثػػػػػة العممية، قد كقعت اإلشارة إلييا في حديػػػػػػػد جاء مف بعدي األستاذ الدكتكر زغمكؿ النجَّ
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أخرجو : "بمفظ: "كانًت الكعبةي خيشعةن عمى الماء، فدحيت منيا األرض" كعزاه الدكتكر الفاضؿ قائبلن  النبيّْ منسكبو إلى 
 بفاكؿّّ مف ابف جزم، كأبي الشيخ في كتاب "العىظىمة" عف ابف عباس، كأخرجو كؿّّ مف األزرقي في "تاريخ مٌكة" عف سعيد 

 . "كقاؿ الدكتكر في آخر كبلموً َُّ/ُكذكره السيكطي في الدر المنثكر  ،عٌباسالمسيّْب، كعبد بف حميدو في "مسنده" عف ابف 
السَّماكاًت كاألرًض؛ سىبقنا عمميِّا معجزنا، يشيدي لو بأنَّو كافى مىكصكال بالكحي، كمعمَّمنا مف ًقبىًؿ خالًؽ  يعدعف ىذا الحديث إنَّو "

حتى مينتصًؼ الستّْيناًت مف ، ةػػػػػكلة إدراؾه لشيءو مف ىذه الحقيقكلقركفو متطا، ألنو لـ يكيف ألحدو مف الخمًؽ في زمانوً 
 .(ُّ)القرًف العشريف"

 عمى (ُْ): إٌنو بعد المراجعة ليذه اإلحاالت مف الدكتكر، لـ أقؼ في أمٍّ منيا عمى حديث "كانًت الكعبةي خيشعةن قمتُ        
نما ىك بيذا المفظ في بعض كتب غريب الحديث دكنما إسناد، النبي  ...". بيذا المفظ ال ميسندنا، كال غير ميٍسندو إلى الماء ، كا 

عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص )مكقكفا( قاؿ: كالذم أخرجو اإلماـ الطبرم في تفسيره بسنده ىك مف طريؽ مجاىد بف جبر 
مىؽى اهللي البىٍيتى قىٍبؿى األىٍرًض ًبأىلفىٍي سىنىةو، ككىافى  مىى الماء إٍذ كىافى عىٍرشيوي -خى كقد  .(ُٔ)بىيضاءى، فديًحيىًت األىٍرضي ًمٍف تىٍحًتًو" (ُٓ)زىٍبدةن  -عى

و الحاكـ في الميستدرؾ عمى الصحيحيف مف ذات الطريؽ عف عبد اهلل بف عمرك بف  "كافى : ( بمفظأيضان  العاص )مكقكفان أخرجى
 كقاؿ الحاكـ: "ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف "ٍحًتًو مىدِّاقاؿ: ًمٍف تى  -البيتي قبؿى األىٍرًض بألفي سىنةو، فإذا األرض ميدٍَّت 

 .(ُٕ)كلـ يخرجاه" ككافقو الذَّىبي في التمخيص
)مكقكفا( أنو  -رضي اهلل عنيما- كأسند األزرقي في كتابو أخبار مكة مف طريؽ عطاء بف أبي رباح، عف ابف عباس       

فىقىت الماء، فأبرزت عف  قبؿى أٍف يخمؽ -قاؿ: "لما كاف العرش عمى الماء ا ىىفَّافةن فصى اهلل السمكات كاألرض بعث اهلل تعالى ريحن
ٍشقةن  في مكضع البيت كأنَّيا قبة، فدحا اهلل األرضيف ًمف تحتيا فمادت، ثـ مادت فأكتدىا اهلل تعالى بالجباؿ، فكاف أكؿي  (ُٖ)حى

سند أبك الشيخ في كتابو العىظىمىة مف طريؽ عكرمة، عف ابف . كأ(ُٗ)جبؿ كضع فييا أبك قيبىٍيس؛ فمذلؾ سميت مكة أـ القرل"
، قبؿى أٍف تيٍخمؽى الدُّنيا، بأىلفىي سىنىةو، ثَـّ  -رضي اهلل عنيما-عباس  مىى أربعًة أركافو اًء، عى )مكقكفنا أيضا( قاؿ: "كيًضعى البيتي في المى

، تىٍحتى البىٍيًت"  .(َِ)ديًحيىًت األىٍرضي
متنا في كيتيًب الميحدّْثيفى في مىكضكع دىٍحي األرض مف مٌكة، كىي مركية عف صحابييف  : ىذه أصحُّ قمتُ         الركاياًت التي كىصى

 كلقائؿ أف  بالكقؼ عمييما، كليست مسندة إلى مقاـ النبكَّة، كىذاف الٌصحابياًف ىما عبد اهلل بف عمرك كعبد اهلل بف عباس
كايات حكـ الرَّفًع؛ ديىا؛ أل يقكؿ: إٌف ليذه الرّْ نَّيا ممَّا ال ييقاؿي بالرَّأم مف ًقبىؿ الٌصحابي، كأفَّ الحقيقةى العممٌية المكتشفة تعضي

 ال تيسعؼي في إدراًؾ ىذه الحقيقة. إلى زىمىف كتابة الحديث مف زمف آدـ العىٍصًر كأفَّ تقًنيَّاًت 
: نعـ.        فكرة دحي األرض مف تحت البيًت أك مف مٌكة ىي فكرة  ىذا الكبلـ صحيح، لكٍف ما ييعكّْري عميو ىك أفَّ  كالجكابي

 بفاثنيف مف أحبار أىؿ الكتاب، ىما: كىعب األحباًر، ككىب امستقاةه كمأخكذة مف عنًد أىًؿ الكتاًب، كدليؿ ذلؾى أنيا ركيت عف 
الميسيًّْب قاؿ: قاؿ كعبي األحبار: منٌبو؛ فقد أخرجى أبك الكليد األزرقي بإسنادو صحيح في كتابًو أخباري مكة مف طريًؽ سعيًد بف 

.كأخرجى أبك (ُِ)األرض" السمكات كاألرض بأربعيف سنة، كمنيا ديحيتً  كانت الكعبة غيثاءن عمى الماء قبؿ أف يخمؽ اهلل 
مىًد بف مىٍعًقؿ قاؿ: سمعتي كىبا  "إفَّ  تعالى، يقكؿ: -رحمو اهلل-الشيخ في كتابو العىظىمة بإسنادو صحيح مف طريؽ عبًد الصَّ

ذى ًطٍينةن ًمفى ا مىى المىاًء )إلى أٍف قاؿ: ( "... ثَـّ أخى عىيا العىٍرشى كىٍافى قىٍبؿى أٍف يىٍخًمؽى اهللي السَّماكاًت كىاألىٍرًض عى مىكىافى لماء، فكىضى
 .(ِِ)..".ثَـّ دىحا األىٍرضى ًمٍنيىاٍ ، البيت
 ىما مف قبيؿ اهلل بف عباس  تيف عمى عبد اهلل بف عمرك، كعبدمف الركايتيف المكقكفكعميو فالراجحي عندم أفَّ كبل        
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ٕٔٛ 

 رضي-الذم أخرجو البخارم عف عبد اهلل بف عمرك  الحكاية عف أىؿ الكتاب، كمسكغ الصحابييف في ذلؾى حديث النبي 
لىٍك آيىةن : قىاؿى  أىفَّ النًَّبيَّ  -اهلل عنيما ٍف بىًني إً ، بىمّْغيكا عىنّْي كى دّْثيكا عى رىجى كىحى مىيَّ ميتىعىمّْدنا فىٍميىتىبىكٍَّأ ، ٍسرىاًئيؿى كىالى حى مىٍف كىذىبى عى كى

ٍقعىدىهي ًمٍف النَّاًر" مى
قد أصابى يـك  -رضي اهلل عنيما-. قاؿ اإلماـ ابف كثير في تفسيره: "كليذا كاف عبد اهلل بف عمرك (ِّ)
دّْثي منيم (ِْ)اليرمكؾ زىاممتيف ا بما فىًيمىوي مف ىذا الحديث مف اإًلٍذًف في ذلؾ"مف كيتب أىؿ الكتاب؛ فكاف ييحى

كقاؿ في  .(ِٓ)
البداية كالٌنياية: "كقد كاف لو اطبلع عمى ذلؾ مف جية زاممتيف كاف أصابيما يـك اليرمكؾ، فكاف ييحدّْثي منيما عف أىًؿ 

مط كغمط، كتحريؼ كتبديؿ، فكافى يقكليا بما  الكتاب، كعف كعب األحبار، ككاف بصيرنا بأقكاًؿ المتقدميف، عمى ما فييا مف خى
 .(ِٕ). كقاؿ اإلماـ الذىبي في ترجمتو: ركل "عف أىؿ الكتاب، كأٍدمىف النَّظر في كتبيـ، كاعتنى بذلؾ"(ِٔ)فييا مف غير نقد"

أخرجو ابف كاف لو عنايةه كنظره فيما عندى أىؿ الكتاب، ما  -رضي اهلل عنيما–كمٌما يؤكد أفَّ عبد اهلل بف عمرك  ،ىذا       
)يعني: عبد اهلل بف عامر بف كيريز األمير  أبي حاتـ الرازم في تفسيره بسند صحيح عف عبد المًَّو ٍبف أىًبي ميمىٍيكىةى، أىفَّ اٍبفى عىاًمرو 

اجى  -رضي اهلل عنيا-ىػ( أىٍىدىل ًإلىى عىاًئشىةى ٗٓت  ك، فىقىالىٍت: "ال حى ٍبًد المًَّو ٍبفي عىٍمرو ، اٍلكيتيبى ةى ًلي ًبيىًديًَّة مىٍف تىًبعى فىظىنٍَّت أىنًَّو عى
قىالىتٍ   .(ِٖ)"[ُٓ]العنكبكت: ... َأْوَلْم َيْكِفِيْم َأنَّا َأْنَزْلَنا َعَمْيَك اْلِكَتاَب ُيْتَمى َعَمْيِيمْ : كى
ؿ أك بحراـ؛ فقد كتحديثًو عف أىؿ الكتاب ممَّا ليس متعمقا بحبل -رضي اهلل عنيما–كأمَّا مسألةي ركاية ابف عباسو        

قتيؿ مكسى الذم قىتؿ مف آؿ فرعكف اإلسرائيمي كىك مكقكؼ لحديث  ألمعى إلييا الحافظ ابف كثير في تفسيره؛ فبعدى أٍف عرضى 
ممَّا أبيحى نقمو مف اإلسرائيميات عف كعب  -رضي اهلل عنيما-عمى ابف عباس، قاؿ ابف كثير: "ككأنو تمقاه ابف عباس 

ا"األحبار، أك غيرًه كا . كساؽ الحافظ ابف كثير في (ِٗ)هلل أعمـ، كسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزم يقكؿ ذلؾ أيضن
مكضع آخر مف تفسيره حديثا عف ابف عباس مرفكعا: "إفَّ هلل ممكا لك قيؿ لو التقـ السماكات السبع كاألرضيف بمقمة كاحدة 

، كقد يككف مكقكفا عمى ابف عباس، كيككف ممَّا تمقاه لفعؿ " قاؿ ابف كثير معٌمقا: "كىذا حديث غريب جدِّا، كف ي رفعو نظره
 .(َّ)مف اإلسرائيميات، كاهلل أعمـ"

لما فيو  ؛: إفَّ الحافظ ابف كثير ًمف األئمة أصحاب الٌنقًد كالرسكخ في العمـ كالفيـ، ككبلمو مبني عمى غرابة المتفقمتُ        
أىؿ لصحيح عمى نحك يدؿُّ عمى نكارتو، كلٌما كاف راكيو الصحابي يأخذ عف مف تيكيؿو غيًر مألكؼو في الحديث النبكم ا

 الكتاب؛ فتمؾ قرينة أنو مما نقؿ عنيـ.
ـى اتضحى أفَّ ىذا يقدحي في نسبة القكؿ بفكرة دحي األرًض مف تحت البيت أك مف         كعميًو فإذا استقرَّ األمري عمى ما تقدَّ

لحقيقة العممية ال تعدك ككنيا جاءت مكافقة لشيء كقعى بو اإلخباري كحيا عندى أىؿ الكتاب، كقد ، كالحؽُّ أفَّ امكة إلى النبي 
ـى مف التحريؼ، كال عبلقة ليا بالسَّبًؽ العممي المعجز الذم يشيدي لمنبي   ىذه المسألة. بأنَّو كاف مكصكال بالكىحي في  سىًم

 

 .كي ل تميدإرساُء اهلل تعالى األرض بالجبال : الحديث الثاني
:  عف النبي  أخرجى اإلماـ أحمد بف حنبؿ في مسنده، مف طريؽ سيميماف بف أبي سيميماف عف أنس بف مالؾو         قىاؿى

مىؽى المَّوي  ئً  لىمَّا خى بىًت اٍلمىبلى مىٍييىا فىاٍستىقىرٍَّت؛ فىتىعىجَّ مىؽى اٍلًجبىاؿى فىأىٍلقىاىىا عى عىمىٍت تىًميدي، فىخى ٍمًؽ اٍلًجبىاًؿ، فىقىالىٍت: يىا اأٍلىٍرضى جى كىةي ًمٍف خى
ٍمًقؾى شى  ، ىىٍؿ ًمٍف خى ًديدي. قىالىٍت: يىا رىبّْ ؛ اٍلحى ـٍ : نىعى ٍمًقؾى شىٍيءه أىشىدُّ ًمٍف اٍلًجبىاًؿ؟ قىاؿى ، ىىٍؿ ًمٍف خى : رىبّْ ًديًد؟ قىاؿى ٍيءه أىشىدُّ ًمٍف اٍلحى

، ىىٍؿ ًمٍف  . قىالىٍت: يىا رىبّْ ؛ النَّاري ـٍ ، فىيىٍؿ ًمٍف نىعى ؛ اٍلمىاءي. قىالىٍت: يىا رىبّْ ـٍ : نىعى ٍمًقؾى شىٍيءه أىشىدُّ ًمٍف النَّاًر؟ قىاؿى ٍمًقؾى شىٍيءه أىشىدُّ خى خى
؛ ـٍ : نىعى ٍمًقؾى شىٍيءه أىشىدُّ ًمٍف الرّْيًح؟ قىاؿى ، فىيىٍؿ ًمٍف خى . قىالىٍت: يىا رىبّْ ؛ الرّْيحي ـٍ : نىعى ـى  ًمٍف اٍلمىاًء؟ قىاؿى دَّؽي ًبيىًميًنًو ييٍخًفييىا  اٍبفي آدى يىتىصى

اًلًو " ًمٍف ًشمى
(ُّ). 
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، جميعيـ (ّْ)، كأبك يعمى في مسنده(ّّ)، كالترمذم في سننو(ِّ)عبد بف حميد في مسنده كقد أخرج ىذا الحديث أيضان        
إال مف ىذا  نعرفو مرفكعا مف ذات الطريؽ بو، بألفاظ متقاربة، كقاؿ الترمذم عىقبى إخراجو لمحديث: "ىذا حديث غريبه ال

 .(ّٓ)الكجو"
 : إفَّ ىذا الحديثى مىدارهي عمى سميماًف بف أبي سيميماف مىكلىى ابف عباس الياشمي مكالىـ، قاؿ اإلماـ الذىبي فيقمتُ        

، كنقؿ الحافظ الذىبي عف اإلماـ ابف معيف أنو قاؿ: "ال أىعرفوي" افظ ابف حجر في ، كقاؿ الح(ّٔ)الميزاف: ال يىكادي ييعرؼي
، كالمرادي إذا تكبعى، كالحؽُّ إنو لـ تقع لو المتابعة في ىذا الحديث، كعمى فرض األخذ بإيراد اإلماـ ابف (ّٕ)التقريب: "مقبكؿ"

، فيك في الحقيقًة ليسى أىىبل لمتفرُّد عف أنس؛ إذ أيف أصحاب أنس مف أىؿ المبلزمة، (ّٖ)حباف لسميماف في كتابو الثقات
اإلتقاف عف ىذا الحديث؟ كعميو فالحديث ضعيؼه كفؽ قكاعد المحدّْثيف. ىذا كلقد اعتدَّ الدكتكر زغمكؿ النٌجار بيذا كالحفظ ك 

ا كمعنىن مع قكؿ  الحديث، كبٌيف أفَّ فيًو سبقا عمميا بخصكص إرساء األرًض بالجباؿ فقاؿ: "كىذا الحديثي الشريؼي يتَّفؽي ركحن
)إلى أٍف قاؿ الدكتكر النجار(: "كالحديث  [ّّ-ِّ]النازعات: * َمتَْاعاا لُكْم َوأِلْنَعْاِمُكمْ  َبْاَل َأْرَسْاَىاْ َواْلجِ : -تبارؾ كتعالى-الحؽّْ 

ا، كمعنى مع آيات قرآنية كريمة عشرى قرننا )سبقت اإلشارة إلييا( فسبحافى الذم أنزؿى القرآف مف قبؿ أربعةى  الشريؼ يتفؽ نصِّ
 بيرة، كأليميا خاتـ أنبيائو كريسيًمًو، فصاغيا ىذه الصياغة المعجزة )كقد أكتي جكامع الكىمـ(، كلـ يتكصَّؿً بيذه الحقيقة العممية الم

 .(ّٗ)اإلنسافي إلى شيء مف ىذا الفيـ لكظيفة الجباؿ إال في العقكد المتأٌخرة مف القرف العشريف"
ي الدَّاللة مع ما جاء في القرآف الكريـ أمر ال يستقيـ؛ لمجرد اتفاقًو ف، إفَّ تصحيح الحديث مع ضعؼ إسنادهً : قمتُ        

]النحؿ: ...َوَأْلَقى ِفي اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْن َتِميَد ِبُكمْ ألفَّ ىذا الحديث قابؿه ألف يككفي مف قبيؿ االستنباط مف قكؿ اهلل تعالى: 
]لقماف: ... َعَمٍد َتَرْوَنَيا َوأَْلَقى ِفي اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْن َتِميَد ِبُكمْ َخَمَق السََّماَواِت ِبَغْيِر مف قكؿ اهلل تعالى:  ككذا أيضان  .[ُٓ
مقيا اهلل ، [َُ ثَـّ أرساىا بأٍف ألقى فييا الجباؿ. كمما يؤيد ىذا التكجيو ما أخرجو ، مادىت فييفيـ ضمنا أفَّ األرض لٌما خى

لمَّا خمؽى اهلل األرض قاؿ: " مكقكفا عمى عمي بف أبي طالب  (َْ)-بإسناد حسنو الحافظ ابف حجر في الفتح-اإلماـ الطبرم 
ٍبث قاؿ:  يىٍجعىميكفى عمي الخي طىٍايىٍا، كى مىيَّ الخى مىيَّ بىًنٍي آدـى يىٍعمىميٍكفى عى . أىتىٍجعىؿي عى ٍت، كقالٍت: أٍم ربّْ مىييىٍا ًمفى فأىٍرسىى اهلله قىمىصى عى

ٍكفى  ٍا تىرى كٍ ، الًجبىاؿ مى ٍا ال تىرى  .(ُْ)"فكاف قىرىاريىىٍا كالمحـً يتىرٍجرىجى ، فى كمى
 ىذا كيظيري لي أفَّ أصؿى حديث أنس الذم ساقو مرفكعا عنو سيميماف بف أبي سيميماف مكلى ابف عباس ىك عف عمي       

المجالسة كجكاىر مكقكفا، كيبدك أفَّ سيميمافى كىـ فيو؛ فقد أسند أبك بكر الدّْينكرم بإسنادو صحيح في كتابو  بف أبي طالب ا
: سىًمٍعتي عىاًمرنا زىكىًريَّاالعمـ مف طريؽ  ٍمًؽ أىشىدُّ؟ )يعني: ابف أبي زائدة(؛ قىاؿى ًميِّا: أىمُّ اٍلخى  )يعني: الشَّعبي( يىقيكؿي: سىأىؿى اٍبفي اٍلكىكَّاًء عى

بّْؾى عشرة: قىاؿى  ٍمًؽ رى ًديدي تيٍنحىتي ًبًو الٍ ، الجباؿ الراكسي: أىشىدُّ خى ًديدى ، ًجبىاؿي كىاٍلحى ابي ، كىاٍلمىاءي ييٍطًفئي النَّارى ، كىالنَّاري تىٍأكيؿي اٍلحى كىالسَّحى
اًء كىاألىٍرًض  ري بىٍيفى السَّمى ابى ، -يىٍحًمؿي اٍلمىاءى : يىٍعًني-اٍلميسىخَّ يىٍذىىبي ، كىاإًلٍنسىافي يىٍغًمبي الرّْيحى يىتًَّقييىا ًبيىًدهً ، كىالرّْيحي تيًقؿُّ السَّحى كى

ًتوً ًلحى  بّْؾى اٍليىُـّ " ؛كىاٍليىُـّ يىٍغًمبي النٍَّكـى ، كىالنٍَّكـي يىٍغًمبي السٍُّكرى ، كىالسٍُّكري يىٍغًمبي اإًلٍنسىافى ، اجى ٍمًؽ رى فىأىشىدُّ خى
(ِْ). 

ريـ في اإلشارة كعميو فالحقيقة العممية الثابتة بشأف ككف الجباؿ ركاسي لؤلرض، تفيد في إثباًت السٍَّبؽ العممي لمقرآف الك       
عمى ما تقدَّـ مف إلى ذلؾ، أمَّا الحديث فعمى ضعفو، فمحتكل ما يتعمَّؽ بالجباؿ منوي مستنبط مف القرآف الكريـ، كال يستقيـ بناءن 

 كاهلل أعمـ. ، تصحيحو لمجرد مكافقتو ما جاء في القرآف الكريـ الضكابط
 

 .بحراا أّن تحَت البحِر ناراا، وتحت الّنارِ : الحديث الثالث
اًعيؿي ٍبفي سيننو قاؿ: "أخرجى اإلماـي سعيد بف منصكر في         دَّثىنىا ًإٍسمى  عىٍبًد المًَّو عىٍف بىًشيرً زىكىًريَّا عىٍف ميطىرّْؼو عىٍف ًبٍشرو أىًبي  حى
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ك قىاؿى ا ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو اجّّ "الى يىٍركىبي الٍ : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : ٍبًف ميٍسًمـو عىٍف عى أىٍك غىازو ًفي سىًبيًؿ المًَّو؛ ، أىٍك ميٍعتىًمره ، بىٍحرى ًإالَّ حى
تىٍحتى النَّاًر بىٍحرنا )يعني، فىًإفَّ تىٍحتى اٍلبىٍحًر نىارنا كى  .(ّْ)تشترم( ًمٍف ًذٍم ًضٍغطىًة سيٍمطىٍافو شىٍيئنا": كىال تىٍشتىرًيفَّ

ـي أبك دا        ًة ػػػػػػ"كىال تىٍشتىرًيفَّ ًمٍف ًذٍم ًضٍغطى  :عيد بف منصكر بو بمفظو خبل عبارةعف س (ْْ)وػػػكد في سننك كساقوي اإلما
 سيٍمطىٍافو شىٍيئنا".

ككقعى الحديثي عند اإلماـ البييقي في سننو بإسناديف مف طريقيف؛ األكؿ: طريؽ صالح بف عمر كالثاني: طريؽ        
بمفظ حديث سعيد بف منصكر،  -رضي اهلل عنيما–بف عمر إسماعيؿ بف زكريا كبلىما عف مطٌرؼ عف بشر عف عبد اهلل 

" كقاؿ البييقي بعد سياقة  كىال ييٍشتىرىل مىٍاؿي اٍمًرئو ميٍسًمـو ًفٍي ًضٍغطىةو ككقع في آخر المتف مف طريؽ صالح بف عمر ما لفظوي: "
 . (ْٓ)"مسمـ عف عبد اهلل بف عمرك كقد قيؿ عف سعيد بف منصكر بيذا اإلسناد عف بشر أبي عبد اهلل، عف بشير بفالطريقيف: "

 كبشير بف ميسمـ.، يريدي اإلماـ البييقي تضعيؼ ركاية مف جعؿ ًبشرنا أبا عبد اهلل بكاسطة بيف مطرّْؼ: قمتُ        
، أك عمرةو، أك غزك، ًمف كبل الطريقيف آنفي الذكر، كأسن        دى ككافى البييقيُّ قد أسندى الحديث في باب: رككب البحر لحجو

بعدهي مف طريؽ أحمد بف فارس قاؿ: قاؿ محمد بف إسماعيؿ البخارم: "لـ يصحَّ حديثو" قاؿ البييقي: يعني حديث بشير 
، بشيركفي التاريخ الكبير لمبخارم قاؿ: "قاؿ لي أبك الربيع: حثنا إسماعيؿ بف زكريا عف مطرؼ حدثني  ،بف مسمـ ىذا"ا

 .(ْٔ)كلـ يصحَّ حديثو"، عمرك عف النبي  أبك عبد اهلل ًسناف عف عبد اهلل بف )ىك(
ركاتو د: ك كنقؿ ابف الممقّْف في خبلصة البدر المنير في الحكـ عمى ىذا الحديث قاؿ: "قاؿ أحمد: غريب، كقاؿ أبك داك        

فيو كحكى الحافظ ابف حجر في تمخيص الحبير قاؿ: "كركاه البزار مف حديث نافع عف ابف عمر مرفكعا ك  .(ْٕ)مجيكلكف"
"  .(ْٖ)ليث بف أبي سيميـ كىك ضعيؼه

، (ْٗ)ىذا كبرغـ تضعيًؼ العمماء لمحديث؛ فقد ذىبى الدكتكري زغمكؿ النٌجار إلى تحسيف الحديث، كأٌف فيو إعجازنا عمميا       
نداني في محاضرة لو إلى القكؿ بتصحيح الحديث رغـ ضعفو باعتباًر أنَّو ي ككذا ذىب الدكتكر تكافؽي مع الحقيقة عبد المجيد الزّْ

ألفَّ فيو مجاىيؿ، كلكف ككفى  العممية القائمة بكجكد نارو تحت قيعاف كؿّْ بحر فقاؿ: "ىذا الحديث، لعمماء الحديث مكقؼه منو؛
، فينا عمماء الحديث متكقّْفيكف، ال يستطيعكف أف يجًزميكا بصٌحتو، أفَّ فيو مجاىيؿ، ال يعني أنَّو غير صحيح عف رسكؿ اهلل 

، كأنو ًمٍف أحاديثو، لكٍف في مصطمح الحديث، إذا كافى ىناؾى قرائفي تىحؼُّ بالحديث، فإنيا تنقيميوي ذلؾ يرككنو عف رسكؿ اهلل كك
كأنيـ لـ يرككا كذبا ، ىؤالء المجاىيؿ ثقاتمف صفةو إلى صفةو، فعندئذ ينتقؿي الحديث بالكاقع، إلى درجة الصٌحة، كييعمـي أفَّ 

 .(َٓ)" عف الرسكؿ
: إفَّ ىذا الحديث عمَّتيوي جيالة بشير بف مسمـ؛ سناف أبي عبد اهلل الككفي. قاؿ الحافظ ابف حجر في تيذيب قمتُ        

. ككذا أيضا جيالة راكو اسمو (ِٓ)كذكره ابف حباف في الثقات مف أتباع التابعيف (ُٓ)التيذيب: "قاؿ مسممة بف قاسـ: مجيكؿ"
ف كاف شخصا آخر فكذلؾ بشر أبي عبد اهلل سناف، ففيو  اختبلؼ مع سابقًو أىما كاحد أـ اثناف، فإٍف كانا كاحدا فمجيكؿ، كا 

ال ييعرؼ، كقد قاؿ اإلماـ الذىبي في المغني في الضعفاء: "تابعي ال يكىادي ييعرىؼ". كعندم أفَّ الحديث ضعيؼه مف جية 
بف ابشر كبشير، كأنيما عمى السَّتر، فأيف أصحاب عبد اهلل  اإلسناد، بعمة التفٌرد غير الميحتىمؿ؛ إذ لك سممنا بكثاقة كؿ مف
 حتى ال يركيًو ًسكل بشيًر بف مسمـ؟ -عمرك مف أىؿ المبلزمة، كالحفظ كاإلتقاف عف ىذا الحديث 

والَبْحِر : كمف جية أخرل فإفَّ الحقيقة العممية المكتشفىةي تصمح ألٍف ييستدؿَّ بيا عمى اإلعجاز العممي في قكؿ اهلل تعالى       
والَبْحِر  :أمَّا الحديثي فعمى ضعفو ييمكفي أف يككف مٌما ييستنبطي مف القرآف الكريـ مف قكؿ اهلل  .[ٔ]الطكر: الَمْسُجْورِ 
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؛ فاسـ المفعكؿ )مسجيكر( يدؿُّ في المغة عمى ككنًو مشتعؿى النَّار في الماضي، كالحاضر، كالمستقبؿ، كعميو فبل الَمْسُجْورِ 
نما الحقيقة العممية تدؿُّ عمى معنى اآليةكجو  . ثَـّ إفَّ الصكاب في ىذا الحديث أنَّو  لتصحيحو بالحقيقة العممية، كا  كما أٍسمىفتي

مكقكؼ عمى عبد اهلل بف عمرك ككأنو ركاه عف أىؿ الكتاب، كقد تقرر آنفا في الحديث األكؿ مف ىذا البحث ثبكت نظره في 
فأمَّا الركاية المكقكفة فأخرجيا أبك الشيخ في كتابو العىظمة مف طريؽ عكؼ األعرابي عف أبي كيتبيـ، كتحديثو بما عندىـ، 

قاؿ: "تحت بحركـ ىذا بحره مف نار، تحت ذلؾ البحر مف النار  -رضي اهلل عنيما-عف عبد اهلل بف عمرك،  المغيرة القٌكاس
، كسبعةى أبحر ًمٍف ماء"بحره مف ماء، كتحت ذلؾ البحر مف الماء بحره مف نار، حتى عدَّ   .(ّٓ)سبعة أبحر مف نارو

و أبك الشيخ في كتابو العظمة بإسناد صحيح مف طريؽ عبد اهلل بف أحمد         بف اكمما يقكّْم أنَّو مف اإلسرائيميات ما أخرجى
بف اأبا الييذيؿ عمرافى  قاؿ: كجدتي في كتاب أبي بخطّْ يًدًه، حدَّثنا غكثي بف جابر، قاؿ: سمعتي  -رحميما اهلل تعالى-حنبؿ 

يقكؿ: "إنيا سبعة أبحر، كسبع أرضيف كاألرض التي نحف عمييا  -رحمو اهلل تعالى- عبد الرحمف يقكؿ: سمعت كىب بف منبو
الكسطى، كالبحر حكليا، كأرض أخرل حكؿ البحر، كيخرجكف إلييا، كأرض أخرل حكؿ البحر، كيخرجكف إلى تمؾ األرض 

 .(ْٓ)يف كسبعة أبحر، كاألرض كيمُّيا عمى ظىٍيًر الحكت كاسـ الحكت بىٍيميكت"كذلؾ، حتى تتـ سبعي أرض
والَبْحِر قد دمج بيف ما ييستنبط مف قكؿ اهلل تعالى:  -رضي اهلل عنيما–: كعميو فيككف عبد اهلل بف عمرك قمتُ        

الذم عٌدد سبعة أبحر، كىذا يقضي بأفَّ كؿَّ بحر ًمٍف ككف أفَّ تحت البحر نارنا، كبيف ما حكاه كىب بف منبو  - الَمْسُجْورِ 
؛ ففكرة األبحر السبعة مكجكدة في الركايتيف، كبيذا أخطأ الركاةي المجاىيؿ فرككه عف  بف اعبد اهلل مف األبحر السَّبعة تحتوي ناره

نما ىك مكقكؼ، عمرك بالرفع  ؽ.كاهلل ىك المكفّْ ، كبذلؾ ال تصحُّ نسبة ىذا الحديث إلى النبي ، كا 
 

 .في الِخمقةِ  نسبُة ُكلِّ َمولوٍد إلى أبينا آدم : الحديُث الرابع
دَّثىنىا ميطىيَّري ٍبفي اٍليىٍيثىـً ": أخرج ابف أبي حاتـ الرَّازم في تفسيره قاؿ        بىاحو ، حى مىيّْ ٍبًف رى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي عي دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى

دّْم ؟": ؿى لىوي قىا أىٌف النًَّبيَّ ، عىٍف جى ًلدى لىؾى ا كي اًريىةه ، يىا رىسيكؿى المَّوً : قىاؿى ، "مى مَّا جى : قىاؿى ، مىا عىسىى أىٍف ييٍكلىدى ًلي؟ ًإمَّا غيبلـه كىاً 
ٍف ييٍشًبوي؟" ا أيمَّوي ، يىا رىسيكؿى المَّوً : قىاؿى ، "فىمى مَّ ا أىبىاهي كىاً  ًإفَّ ، ال تىقيكلىفَّ ىىكىذىا، "مىوٍ : ٍندىىىاعً  فىقىاؿى النًَّبيُّ ، مىٍف عىسىى أىٍف ييٍشًبوي؟ ًإمَّ

ـى  بىٍيفى آدى رىىىا المَّوي كيؿَّ نىسىبو بىٍينىيىا كى ا قىرىٍأتى ىىًذًه اآٍليىةى ًفي ًكتىاًب المَّوً ، النٍُّطفىةى ًإذىا اٍستىقىرٍَّت ًفي الرًَّحـً أىٍحضى ِفي َأيِّ ُصوَرٍة : أىمى
": قىاؿى ، [ٖ]االنفطار: َما َشاَء َركََّبكَ  مىكىؾى  .(ٓٓ)سى

ككقع عند ، كالطبراني جميعيـ مف طريؽ مطيَّر بف الييثـ بو، كالطبرم، كساؽ ىذا الحديثي بالسند ابف أبي عاصـ       
ٍكليكد فىأتيتي النبي : بمفظ ككقع عند ابف أبي عاصـ، اإلماـ الطبرم بمثؿ لفظو عند ابف أبي حاتـ لدى لي مى : فقاؿ لي "كي

ًلدى  ٍا كي مىى كيؿّْ : فقاؿ أباه أك أمو؟"، "مىف أشبوى : قاؿ ذكر.: قمت لؾى ذكر أـ أنثى؟" "مى ري عى ٍا ًمٍف نيٍطفىةو ًإال كىًىيى تيٍحضى "إنَّو مى
بىٍيفى آدـ  ٍا كى  .(ٔٓ)نفطاركلـ يقع في الحديًث ذكري اآلية مف سكرة اال: قمتُ " نىسىبو بىٍينىييمى

تشيدي لو الحقيقة العممية، مف جية أنَّو ييشير  إلى أفَّ ىذا الحديث المرفكع إلى النبي  كلقد ذىب الدكتكر زغمكؿ النجار       
إلى أفَّ الصفات الكراثية تنتقؿ مف آدـ إلى كؿّْ نسىمىة مف ذريتو عبر األجياؿ المتعاقبة، كأفَّ مقتضى قكانيف الكراثة التي تَـّ 

مندؿ( في متابعة زىكر نبات البازالء، ككذا أيضا بحكث آخريف مف اكتشاؼ نكاتيا في مطمع القرف التاسع عشر عمى يد )
ـى" قاؿ الدكتكر ال –العمماء  بىٍيفى آدى نجار: كؿُّ ذلؾ يؤكّْد مضمكف ما أشار إليو الحديث في قكلو: "أىٍحضىرىىىا المَّوي كيؿَّ نىسىبو بىٍينىيىا كى

يصؿى إلييا أمّّ مف العمـك المكتسىبًة بأكثر مف اثني عشر قرنا "كمنطكؽي الحديث يؤكد حقيقة قكانيف الكراثة مف قىبًؿ أٍف 
 رى اهللػسنة(، كال يمكف لعاقؿ أٍف يتصٌكرى في ىذا الٌزمًف القديـ، كفي تمؾ البيئة البدائية مصدرا ليذا العمـ الدَّقيؽ غئُِٓ)
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 .(ٕٓ)ية لمناس في زمانو، كبعد زمانو إلى يـك الديف"الخالؽ الذم أكحى إلى خاتـ أنبيائو، كىريسيًمًو بمثؿ ىذه الحقائؽ العممية ىدا
عيؼو مف كجكه: قمتُ          : لقد استند الدكتكر الفاضؿ إلى حديثو ضى
: مدارهي عمى ميطىيَّر ٍبًف اٍليىٍيثىـً بف الحجاج الطائفي البصرم كىك منكر الحديث، كمتركؾ، ففي سؤاالت البرذعي ألبي أوليا

، كحكى المزم في تيذيب الكماؿ عف أبي سعيد بف ييكنس المصرم: "متركؾي (ٖٓ)رعة: "منكر الحديث"زرعة الرَّازم قاؿ أبك ز 
، كقاؿ ابف حٌباف في المجركحيف: "شيخه يركم عف مكسى بف عيمي بف رىباح، ركل عنو أبك ىمَّاـ الكليد بف شجاع، (ٗٓ)الحديث"

 .(َٔ)عف غيره مف الثقاًت ما ال ييشبو حديثى األثبات"منكري الحديث؛ يأتي عف مكسى بف عيمي ما ال يتابع عميو، ك 
، األمًر الذم يدؿُّ عمى عدـ ثبكت النبي ك : عدـي ثبكت السَّماع بيف رباح بف قىًصير اٌلمخمي جدّْ مكسى بف عيمي، ثانييا

الٌصحابة تحت  الحديث؛ لككف رباح صاحب القصة، فقد جعؿ الحافظ ابف حجر رباح بف قصير في كتابو اإلصابة في معرفة
ككاف ييمكنو أف يسمع منو، فمـ يينقؿ ذلؾ" كقاؿ الحافظ ابف حجر في ترجمة رباح: كىك ًمف  " القسـ الثالث: مىٍف أدرؾ النبي 

. كنقؿ الحافظ عف أبي سعيد بف يكنس المصرم أنو قاؿ: " كقد ركل يحيى بف إسحاؽ أحد (ُٔ)ىذا القسـ عمى الصحيح"
 .(ِٔ)بكر"كأسمـى في زمف أبي  قاؿ: سمعت أبي ييحدّْث أفَّ أباه أدرؾ النبي  الثقات عف مكسى بف عيمي

يمكفي استنباطيا قياسا بالمشاىدة العينية  : أفَّ مسألة النسبة الًخمقية )المكرّْثات، أك الجينات( في كيؿ مكلكد إلى آدـ ثالثيا
، أك األخكاؿ، كىذا شيء عينيت بو العرب قبؿ اإلسبلـ تحت لشبىو الطفًؿ بذكيو أىعني مف جية أبيو، أك الجدكد، أك األعماـ

كاالتحاد في ، المشاركةاسـ القيافة، قاؿ حاجي خميفة: ىك "عمـه باحثه عف كيفية االستدالؿ بييئات أعضاء الشخصيف إلى 
 .(ّٔ)كسائر أحكاليا"، كالكالدة، النسب
ا فقد أخرج الشيخا        : قىالىتٍ  -رضي اهلل عنيا-ف في صحيحييما مف حديث عائشة ال بؿ إف القيافة أمر معتبر شرعن

مىيَّ رىسيكؿي المًَّو  ؿى عى كره فىقىاؿى ، ذىاتى يىٍكـو  دىخى مىيَّ فىرىأىل أيسىامىةى : كىىيكى مىٍسري ؿى عى زنا اٍلميٍدًلًجيَّ دىخى زّْ ـٍ تىرىٍم أىفَّ ميجى اًئشىةي أىلى ٍبفى ايىا عى
ٍيدو  مىٍيًيمىا، زى ٍيدنا كىعى ؤكسىييمىا كىزى ا فىقىاؿى ، قىًطيفىةه قىٍد غىطَّيىا ري بىدىٍت أىٍقدىاميييمى ": كى يىا ًمٍف بىٍعضو ـى بىٍعضي ًإفَّ ىىًذًه اأٍلىٍقدىا

(ْٔ). 
؛ فالقكؿ: رابعيا رىىىا المَّوي كيؿَّ ": أفَّ حديث رباح بف قىصير فيو نكارة متفو نىسىبو بىٍينىيىا  ًإفَّ النٍُّطفىةى ًإذىا اٍستىقىرٍَّت ًفي الرًَّحـً أىٍحضى

مؽً  ـي منو تشابوي الخى " يىمزى ـى بىٍيفى آدى . ال بؿ إفَّ ىذا المتفى ييخالؼ متف ركاية صحيحة أخرجيا ابف منده ، كى كالكاقع أنيـ يختمفكفى
ٍرمي عف مالؾ بف الحيكيرث الميثيّْ  ا أرىٍادى "إفَّ اهللى تىعالٍى إذى : قاؿ أف النبي  في كتاب التكحيد مف طريؽ ًسكار الجى

ٍبدو  ٍمؽى عى ؿي المىٍرأىةى  ؛خى مىعىوي اهللي ، طىارى ماؤيهي ًفٍي كيؿّْ ًعٍرؽو كىعيٍضكو ًمٍنيىا –كىاقىعى الرَّجي رىهي كيؿَّ ، فىًإذىٍا كىٍافى اليىٍكـي السَّاًبعي جى ثيَـّ أٍحضى
ـى  "كىذا إسناد متصؿه مشيكره عمى رٍسـ : ف منده عقب الحديثًفٍي أمّْ صيكرةو مىٍا شىاءى رىكَّبىوي". قاؿ اب، ًعٍرؽو لىوي ديٍكفى آدى

 .(ٓٔ)كغيرًىما"، كالنسائيّْ ، الترمذم(: )يعني أبي عيسى
: إفَّ منطكؽ ىذه الركاية صريح في أفَّ إحضار النسبة لمنُّطفة يككف دكف آدـ كليس بينيا كبيف آدـ. كالمراد أفَّ قمتُ        
ذا  يا في اآلباء، كاألجدادييكًسب النطفة كؿَّ شبوو ل اهلل  ...، كبذلؾ فيذه الركاية ال عبلقة ليا بالحقيقة العممية المكتشفة، كا 

فيي متفقة مع قكؿ اهلل  (DNA) أردنا تكظيؼ الحقيقة العممية المكتشفة القائمة بأفَّ البشر جميعا يتشابيكف في شريًط الًكراثة
 ُم الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجالا َكِثيراا َوِنَساءا...َيا أَيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَّكُ تعالى: 
 .ففي اآلية سىٍبؽه عممي في أفَّ الخمؽى جميعنا ينتسبكف إلى أبو كاحدو ىك آدـ  .[ُ]النساء: 

 

 .ر المخمَّقةِ في شأِن النُّطفة المخمَّقة وغي: الحديث السادس
 بف العبلء( قاؿ: حٌدثنا أبك ميعاكيةى )يعني: الٌضرير( )يعني: محمد حٌدثنا أبك كيريبو أخرج اإلماـ الطبرم في تفسيره قاؿ:        
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ٔٛٚ 

طفىةى ًفٍي عٍف عمقىمةى عىٍف عىٍبًد اهلًل )يعني: ابف مسعكد( قاؿ: إذا كقىعًت النُّ  د بف أبي ًىندو عىٍف عىامًر )يعني: الٌشعبي(ك عٍف داك 
ٍف قىٍاؿى  اـي دىمنا، كا  تيا األٍرحى : يا رىبُّ ميخٌمقةه ميخٌمقةه؟ فإٍف غيري ميخٌمقةو مىجَّ ، بىعىثى اهللي مىمىكنا؛ فقاؿى ، فىمىا  ميخٌمقةه. قاؿى يا الرًَّحـً ربُّ

مييىا؟ أىشىًقيّّ أٍك سى  ٍا ًرٍزقييىا؟ مىا أجى ـٍ أنثى؟ مى : فىييقاؿي لوي: اٍنطىًمٍؽ إلى أْـّ الكتاًب، فاٍستىنًسٍخ منوي ًصفىةي ىىًذًه النُّطفىةي؟ أذكره أ عيده؟ قاؿى
مى آخًر ًصفىًتيا" يىٍا، فىبل تىزىاؿي مىعىوي حٌتى يأًتيى عى ؛ فىيىٍنسىخي : فىيىٍنطىًمؽي اٍلمىمىؾي ًصفىةى ىىذًه النُّطفةي. قاؿى
(ٔٔ). 

بُّنا  "ىذا الحديث الٌشريؼي جاءى : قاؿ الدكتكر زغمكؿ النجار        ا لآليًة القيرآنية التي يقكؿ فييا رى تعالى-شرحن : -تبارؾى كى
 َِوَغْيِر ْن َعَمَقٍة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخمََّقٍة َيا أَيَُّيا النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن ُترَاٍب ثُمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ثُمَّ م

  (ٕٔ)"[ٓ]الحج: ...ُمَخمََّقةٍ 
كيقصدي الدكتكر النٌجار مف خبلؿ ىذا الحديث االستدالؿ عمى أفَّ النطفة غير المخٌمقة ىي حالة اإلجياض حيث قاؿ        

في مكضعو آخر: "كالمقصكد )بالمخٌمقة( التي بدأت األعضاءي تتخٌمؽ فييا، كبػ )غير ميخٌمقة( الٌسقط أك الجنيف الذم ييعاني 
ٍف فٌسر شيئا مف ا مقي كما قاؿ بعضي المفٌسريف كبعضي األطٌباء المعاصريف، كا  غير المخٌمقة بالخبليا  بعضيـلتشٌكه الخى

: إفَّ .. )إلى أٍف قاؿ: ( " كلكف استنادا لقكؿ ابف مسعكد الخارجٌية المحيطة بالجنيف، كالمعركؼ باسـ "األركمة المغذية".
، مخٌمقة أك غير مخٌمقة ؟ فإٍف قيؿى قاؿ: الٌنطفة إذا استقٌرت  رسكؿى اهلل  في الٌرحـ أخذىا مىمؾي األرحاـ بكفو فقاؿ: يا ربُّ

ٍف قيؿى ميخٌمقة: قاؿى يا ربُّ ذكره أـ أنثى؟ شقيه أـ  ؟ كما غيري ميخٌمقة لـ تكف نسمةن، كقذفيا الٌرحـي دمنا، كا  سعيده؟ كما األجؿي
وما ينطبُق عمى النطفة األمشاج ، الٌنطفةي األمشاج: لٌنطفًة ىناكبأمّْ أرضو تمكت؟ كالمقصكد با األثر؟ كما الرزؽي؟

 .(ٖٔ)"وما بعدىا، ينطبُق عمى المضغةِ 
جزءه مف حديث مكقكؼ عمى عبد اهلل بف مسعكد،  : إفَّ الركاية التي أكردىا الدكتكر النٌجار مرفكعةن إلى النبي قمتُ        

در األصكؿ كىك عيف المكضع الذم أحاؿ عميو الدكتكر النٌجار في بداية ذكره الحكيـ الترمذم بغير إسناد في كتابو نكا
كليسى الحديثي عند الحكيـ الترمذم بالٌرفع، فمف أيفى أتى الدكتكر الفاضؿي بيذا؟! سيما كأفَّ  (ٗٔ)(َُِإيراده لمحديث ص)
 في أمٍّ مف دكاكييف إلى مقاـ النبي كلـ أجد ىذا الحديث مرفكعا  مكقكفة ىي األخرل. -آنفة الذكر-ركاية اإلماـ الطبرم 

 كالبٌينة عمى مىف اٌدعى.، اإلسبلـ
، أك الٌسقطي، ليس دليبل عمى تصحيح ركاية         ثـٌ إفَّ ما تكٌصؿ إليو العمـي مف ككف المضغة غير المخٌمقة ىي اإلجياضي

دي ىذه الفكرة، كأٌنو سبؽه عم عميا حديثا نبكيا يعضي مي أخبرٍت بو السٌنة الشريفة؛ ألفَّ ما نيقؿ عف ابف ابف مسعكد المكقكفة، كجى
ليس ممَّا ال يقاؿ بالرأم، بؿ ال يعدك فيما تحقؽ لو، كلك كاف ما ركم عف ابف  -عمى صٌحة اإلسناًد إليو فيو–مسعكد 
، غير أفَّ الطبرم عدٌ  مسعكد  ذلؾ اجتيادا في  لو حكـ الرفع لكافى شيخ المفٌسريف عند سياقتو لمركاية صٌرح بذلؾ أك ألمحى

كأكلى األقكاؿ في ذلؾ بالصكاب قكؿ مف قاؿ: الميخٌمقة المصكرة خمقا تاٌما، الفيـ، فقاؿ بعد سكقو الركاية كسائر األقكؿ: "
مَّقة: السّْقط قبؿ تماـ خمقو؛ ألف الميخمقة كغير الميخمقة مف نىعًت الميضغة، كالنطفةي بعد مصيرىا مضغة، لـ يبؽ ليا  كغير ميخى

مَّقىةو( خمقا سكيا، كغير مخمقة بأف تمقيو األـ مضغة،: حتى تصير خمقا سكيِّا إال التصكير، كذلؾ ىك المراد بقكلو مَّقىةو كىغىٍيًر ميخى  )ميخى
 .(َٕ)كال تصٌكر، كال ينفخ فييا الركح"

، أك لو حكـ الرفع إلىكليس لحديث   كعميو فالحقيقة العممية تشيدي لصٌحة فيـ الصحابي عبد اهلل بف مسعكد         مرفكعو
 .النبي 
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ٔٛٛ 

 .ما عاٌم بأمطَر ِمن عام: الحديث السابع
دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي ميحىمًَّد أخرج اإلماـي البييقي في السنف الكبرل قاؿ: "        اًفظي حى ًمٌي اٍلحى نىا أىبيك عى اًفظي أىٍخبىرى ٍبًد المًَّو اٍلحى نىا أىبيك عى أىٍخبىرى

اًعدو حى ا اؽى ٍبًف صى دَّثىنىا شيٍعبىةي عىٍف أىًبي ًإٍسحى مَّادو حى : سىٍيؿي ٍبفي حى دَّثىنىا أىبيك عىتَّابو ٍكتيكـو حى عىٍف أىًبي األىٍحكىًص عىٍف عىٍبًد  دَّثىنىا ًإٍبرىاًىيـي ٍبفي مى
نيكبه ًإالَّ المًَّو قىاؿى قىاؿى النًَّبٌي  ، كىالى ىىبٍَّت جى ، قاؿ اإلماـ البييقي: ": "مىا عىاـه ًبأىٍمطىرى ًمٍف عىاـو ا ًبيىذىا سىاؿى كىادو ٍرفيكعن ًكمى مى كىذىا ري

ًحيحي مىٍكقيكؼه ، اإًلٍسنىادً   .(ُٕ)""كىالصَّ
ا في سننو: "        فَّاري كأخرجى البييقي أيضن مَّدو الصَّ نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي ميحى نىا أىبيك اٍلحيسىٍيًف ٍبفي ًبٍشرىافى ًببىٍغدىادى أىٍخبىرى دَّثىنىا ميحىمَّدي ٍبفي أىٍخبىرى حى

كفى أىٍخبىرىنىا سيمىٍيمىافي يىٍعًني: التٍَّيًمٌي عىًف اٍلحىسىًف ٍبًف ميسٍ  دَّثىنىا يىًزيدي ىيكى اٍبفي ىىاري ًمًؾ حى : عىٍبًد اٍلمى بىٍيروعىًف اٍبًف عىبَّاسو قىاؿى مًـو عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي
، كى  َبْيَنُيْم ِلَيذَّكَُّروا َفَأَبى َوَلَقْد َصرَّْفَناُه  :ثيَـّ تىبلى ىىًذًه اآليىةى  ُيَصرُِّفُو َحْيُث َيَشاءُ لىًكفَّ المَّوى تىعىالىى "مىا ًمٍف عىاـو ًبأىقىؿَّ مىطىرنا ًمٍف عىاـو

 .(ِٕ)"[َٓ]الفرقاف: َأْكَثُر النَّاِس ِإلَّ ُكُفوراا
 مكقكفا كقاؿ: "ىذا حديث صحيح عمى –عنيمارضي اهلل –كقد أخرج الحاكـ في مستدركو بسنده حديث ابف عباس        

 . (ّٕ)شرط الشيخيف كلـ يخرجاه "
قاؿ الدكتكر زغمكؿ النجار بعد أٍف أحاؿ عمى ىاتيف الركايتيف: "عمى الٌرغـ مف أفَّ النصى األكؿ مكقكؼ عمى ابف        

تضعيًؼ ا دفعى ببعض دارسي الحديث إلى مسعكد، كالنص الثاني مكقكؼه عمى ابف عٌباسو )رضي اهلل عٌنا كعنيـ أجمعيف( ممٌ 
 العممية". لعدـ فيـ داللتو، الٌرفعً 

"ىذا الحديث الشريؼي الذم ضٌعفوي عدد مف عمماء السٌنة النبكٌية المشٌرفة ييمٌثؿي سىبقنا عممٌيا (: )كتابع الدكتكر قكلو        
ا رائعا مف نصكًص اإلعجاًز العممي في أحاديًث رسكًؿ كما ييمٌثؿي نصٌ ، لممعارًؼ اإلنسانٌية بأكثر مف ألؼو كأربعمائة سنة

 .(ْٕ)كمف ىنا تأتي قٌكتو"، اهلل
ثـ ساؽ بعد ذلؾ الدكتكر النٌجار مكٌضحا الحقيقة العممية التي تقضي، بككًف كمية الماء المتبٌخرفي عاـ تساكم كمٌية        

ٌنما االختبلؼ في نً  سب تكزيعًو عمى سطح األرض، كختـ الدكتكر الفاضؿ بقكلو: الماء الياطؿ مف السماء في ذلؾ العاـ، كا 
 .(ٕٓ)"كىذه الحقيقة العممٌية التي نطؽى بيا خاتـ األنبياء كالمرسميف ال يمكفي أف يككفى ليا مصدره إال كحي الٌسماء"

كىما تمٌثبلف فيمنا ، إفَّ ىذه الحقيقة العممية قد كافقٍت ركايتيف مىكقكفتيف صحيحتيف عمى صحابييف جميميف: قمتُ        
وي اإلماـ الطبرم في تفسيره  استنبطو كؿّّ منيما، كليسىتا مف قبيؿ الكحي الذم ال ييقاؿ بالرأم، كممَّا يدؿُّ عمى ذلؾى ما أخرجى

ٍاـو بأٍمطرى ًمٍف عىاـ، كلكف اهلل ييق سّْمو بإسناد صحيح مف طريؽ أبي جيحيفة عف عبد اهلل )يعني: ابف مسعكد( قاؿ: "ما ًمٍف عى
ْن ِمْن َشْيٍء ِإلَّ ِعْنَدَنا َخزَاِئُنُو َوَما ُنَنزُِّلُو ِإلَّ ِبَقَدٍر َمْعُمومٍ حيث شاء؛ عاما ىاىنا كعاما ىاىنا، ثـ قرأ:   .(ٕٔ)"[ُِالحجر: ]َواِ 

ألشياء كمنيا أفَّ نزكؿ المطر في كؿّْ عمـك ا َوَما ُنَنزُِّلُو ِإلَّ ِبَقَدٍر َمْعُمومٍ مف قكؿ اهلل تعالى:  لقد فيـ ابف مسعكد        
عاـ يساكم ما قبمو كما بعده، كلقد فيـ اإلماـ الطبرم ىذا المىعنى أيضا فقاؿ: "كما ًمف شيء مف األمطار إال عندنا خزائنيو، 

دُّه، كمبمغيو، كبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ التأك  ، مىعمكـه عندنا حى  .(ٕٕ)يؿ "كما ننزّْليو إال بقدىر لكؿّْ أرضو
 في الركاية المكقكفًة عميًو.  -رضي اهلل عنيما-ىك ذاتو الذم فيمو ابف عباسو  كىذا الذم فىًيمىو ابف مسعكد        

 

 .الَحَرُم َحرٌم َمناٌء من السَّماوات السبع واألرضين الّسبع: الحديث الثامن
 قكلىو: "إفَّ الحرـى حرـه مىناءه مف الٌسماكاًت الٌسبًع كاألرضيفى  قاؿ الدكتكر زغمكؿ النٌجار: "ركل مجاىده عف رسكؿ اهلل        

 شعب اإليماف لمبييقي(".، السَّبًع )أخبار مكة عف مجاىد
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الذم يكزفي بو، كالتثنية: "ًمنكاف" كالجمع:  -مقصكر- : "لفظةي مىناء معناىا قصدىهي كفي ًحذاه، ك"المنا"ثـٌ تابع الدكتكر قائبلن        
"منا" داًر فبلف أم: في مقابمتيا. كمعنى ىذا الحديث الشريؼ أفَّ الكعبة المشٌرفةى ىي مركزي الككًف؛ ألفَّ  ييقاؿ دارم"أمناء"، 

ا، القرآف الكريـ ييقابؿي دكمنا بيفى األرًض كالٌسماكاًت، عمى ضآلًة حجـ األرًض النسبية إذا قيكرنٍت ًبضخامًة الٌسماًء الدنيا كٍحدىى
 اًت الٌسبع، كىذه المقابمة ال يمكفي أٍف تككفى إال إذا كافى لؤلرًض مكقعه خاصّّ في مىركًز الككف".فضبل عف الٌسماك 

يتضحي  ،كبعد أٍف ساؽ الدكتكر دليميف عمى مقابمة الٌسماكات لؤلرضيف، كأفى السماء كاألرض متطابقتيف قاؿ: "ممَّا سبؽ       
رـه  اهلل  جانبه مف جكانب اإلعجاز العممي في حديًث رسكؿً  مىناءه مف الذم نحفي بصددًه، كالذم يقكؿي فيو: "إفَّ الحىرـى حى

 . "كاألرضيف الٌسبع"، السماكات الٌسبع
:  كاألرضكف السبع كميا في أرضنا التي نحيا عمييا، ييغٌمؼ الخارجي منيا الٌداخؿ، كالسماكات السبع يتابع الدكتكر قائبلن         

"أم:  ؽو كاضحو حكؿى األرض، كييغمؼ الخارجي منيا الٌداخؿ. كالكعبةي المشٌرفة في كسط األرًض األكلىكيميا ميحيطة بنا في تطابي 
كلكال أفَّ القرآف الكريـ كأحاديث  ... كمف دكنيا ست أرضيف، كىي بذلؾى مىناء مف الٌسماكاًت السبع كاألرضيف السبع اليابسة""

متطابقة، كأفَّ ىناؾ سبع أرضيف مثميا ميتطابقة في مركز السماكات السبع،  قد أعممتنا أفَّ ىناؾ سبع سماكات رسكؿ اهلل 
كأف الكعبة المشرفة مىناء مف السماكات السبع، كاألرضيف الٌسبع، ما كاف أماـ اإلنساف كسيمة إلدراؾ ذلؾ أبدا"
(ٕٖ). 

 : عدة ف جكانبإفَّ إحالة الدكتكر الفاضؿ عمى ىذا الحديث بيذه الصكرة غير متجية م: قمتُ        
 ، عمما بأٌف مجاىد بف جبر: أفَّ ركاية مجاىد في كتاب أخبار مكة لؤلزرقي ليس فييا أفَّ الحديث مرفكع إلى النبي أّوليا
كىك بذلؾ لـ يدرؾ زمف النبكة، كأمَّا نص ركاية مجاىد في أخبار  (ٕٗ)ىػ(ُِىػ( تابعي، كلد في خبلفة عمر عاـ )َُْ)ت 

حدثني جدّْم قاؿ: حدثنا سعيد بف سالـ، عف ابف جريج عف مجاىد قاؿ: بمغني أٌنو لما خمؽ اهلل : "مكة فيك قكؿ األزرقي
  :أحدىما شرقيه السماكات كاألرض كاف أكؿ شيء كضعو فييا البيت الحراـ، كىك يكمئذ ياقكتة حمراءي جكفاء، ليا باباف ،

 .(َٖ)"فجعموي مستقبؿى البيًت المعمكر، كاآلخر غربيه 
فمف أيفى كقعى الٌرفع عند الدكتكر الفاضؿ؟! ىذا ، كىذه الركاية مع ككنيا غير مرفكعة فيي ببلغ منقطعه ضعيؼ       

 فمـ أقؼ عمييا فيو.، كقد تتبعتي الركاية في كتاب أخبار مكة لمفاكيي
نَّما ىي كلـ يذكر ركاية مىف؛ فأكىـ أن، الفاضؿ عمى كتاب شعًب اإليماف لمبييقي أحالنا الدكتكر: ثانييا يا عف مجاىد كا 

بيته في جاء فييا أفَّ رجبل سألو عف البيت المعمكر فقاؿ: " (ُٖ)ركاية عف عمي بف أبي طالب مكقكفة عميو بإسناد ضعيؼ
 السماء يقاؿ لو الضُّرىاح، كىك بحياؿ الكعبة مف فكقيا، حرمتوي في السماء كحيرمىة البيًت ًفي األرض ييصمي فيو كؿ يـك سبعكف

 .(ِٖ)..." ف المبلئكة ال يعكدكف فيو أبدناألفا م
: إفَّ أصؿى ركاية ككف البيت المعمكر بيت في السماء يدخمو كؿ يـك سبعكف ألؼ ممؾ ال يعكدكف أبدا ثابت في قمتُ        

يير في الش ، أمَّا مسألة ككنو حياؿ الكعبة فيي زيادة لـ يثبتيا الشيخاف عندىما في حديث أنس بف مالؾ (ّٖ)الٌصحيحيف
إلى تصحيًح زيادة "حياؿ الكعبة" بمجمكع الطرؽ فقاؿ:  -رحمو اهلل-اإلسراء كالمعراج، كقد ذىب الشيخي ناصري الديف األلباني

: ال أدرم كيؼى قمتُ  .(ْٖ)"ف ىذه الزيادة " حياؿ الكعبة "ثابتة بمجمكع طرقيا، كأصؿي الحديث أصح. كاهلل أعمـإكجممة القكؿ: "
ري الشيخ ا جية تصحيح الزيادة كترجيح أصؿ ألباني أٍف تككف الزيادة ثابتة، كأصؿ الحديث أصح؟!؛ فيذا تناقضه مف ييقرّْ

 الركاية. كىك خبلؼي مىنيىج الميحدّْثيف في التصحيح.
كم حديثه مرفكعه          ، عف ابف عباس قاؿ: قاؿ رسكؿ اهللمف طريؽ كيريب مكلى ابف عباس (ٖٓ)بإسناد ضعيؼىذا كقد ري
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ٜٔٓ 

 : سبعكفى "البيتي الذم في السماء يقاؿ لو: الضّْراحي، كىك ًمثؿي بنىاًء ىىذا البيًت الحىرىاـ، كلك سىقط لسقط عميو، يدخمو كيٌؿ يكـو
 .(ٖٔ)ألؼ مىمؾ ال يىعكدكف فيو أبدنا"

حديث عبداهلل مف  ... كقاؿ الحافظ ابف حجر في الفتح بخصكص حديث البيت المعمكر حياؿ الكعبة: "كالبف مردكيو       
 .(ٕٖ)بف عمرك نحكه بإسناد ضعيؼ، كىك عند الفاكيي في كتاب مكة بإسناد صحيح عنو لكف مكقكفا عميو"ا

كبعد البحث كالتحقيؽ تبيف لي أٌف فكرة ككف البيت المعمكر يقع حياؿ الكعبة إنما ىي مأخكذة مف عند أىؿ الكتاب؛        
اؿ: "حدثني جدّْم، عف سعيد بف سالـ، عف عثماف بف سىاج عف كىب بف منبو فقد أخرج األزرقي في أخبار مٌكة بسنده ق

سىبعكفى ألؼى أنَّو كجد في التكراة بيتنا في السماء بحياؿ الكعبة فكؽ قبتيا، اسمو الضُّراح كىك البيت المعميكر، يىًرديه كؿَّ يـك 
 .(ٖٖ)ال يعيكدكف إليو أبدنا"، مىمؾ

ف كانت م        غير أنيا أشبو بالصكاب في ككف  (ٖٗ)رسمة مف ركاية عثماف بف ساج عف كىب بف منٌبوكىذه الركاية كا 
 فكرة أفَّ البيت المعمكر حياؿ الكعبة مكجكدة عند أىؿ الكتاب.

أك حتَّى قمنا بترقيتيا بالحقيقة العممية ، كعميو فإذا تساىمنا كصٌححنا الركايات المكقكفة عمى بعض الصحابة الكراـ       
مىٍف لصحة؛ فتككف مف قبيؿ ما حٌدثكا بو عف أىؿ الكتاب ًمصداؽ قكلو إلى ا ، كى رىجى دّْثيكا عىٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىالى حى : "... كىحى

ٍقعىدىهي ًمٍف النَّاًر" مىيَّ ميتىعىمّْدنا فىٍميىتىبىكٍَّأ مى إعجاز بنى عميو يي  -إلى مقاـ النبكة  مرفكعان  كحينئذو فميس ىذا الكبلـ حديثان  (َٗ)كىذىبى عى
 كاهلل المكفؽ.، أك ما لو حكـ الرفع، أك ترقية كتصحيح الحديث الضعيؼ المرفكع، عممي

 

 ."إنَّ اهلل أنزَل أربَع بركاٍت من الّسماء إلى األرض...": الحديث التاسع
ابف كثير في الكافي الشاؼ قاؿ الدكتكر زغمكؿ النٌجار: "أخرجى الدَّيممي في الفردكس، كالسيكطي في جمع الجكامع، ك        

"إفَّ : يقكؿي فيو في تخريج أحاديث الكشاؼ، كالعجمكني في كشؼ الخفاء، كما ركل القرطبي في تفسيره حديثا لرسكؿ اهلل 
 كالممح".، كالماء، كالنار، الحديد: اهلل أنزؿى أربع بركاتو مف الٌسماًء إلى األرض

، كالذيف سمعكا ىذا الحديث ميعًجزان  أفَّ بو سىبقنا عممٌيان  ضعؼو في إسناًد الحديًث إال ثـٌ تابع قائبل: "عمى الرغـ مف كجكد       
استيعابى فكرة  -في زمانيـ–الشريؼ فيمكا إنزاؿ كؿٍّ مف الٌنار، كالماء، كالممح مف الٌسماء إلى األرض، كلكٌنيـ لـ يستطيعكا 

 ًد إشارةو كاضحة إلييا في كتاب اهلل حيث يقكؿي ربنا )عٌز مف قائؿ(:إنزاؿ الحديد مف الٌسماًء إلى األرض، عمى الٌرغـ مف كجك 
 َِوَأْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِو َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِلمنَّاس ... :الحديد[ِٓ]"(ُٗ). 

ؾ، ككيميا كقاؿ الدكتكر زغمكؿ في مكضع آخر: "كأكؿ نار نزلٍت إلى األرض كانت بسبب البرؽ، أك الشيب، كالنياز        
كالماءي ينزؿي مف الٌسماًء بدكرتًو حكؿى األرًض كما أٍسمفنا، كالممحي يينًزلوي البرؽي بأكسدًة النيتركجيف في الغبلؼ  نازلة مف الٌسماء.

الغازم لؤلرض، كبتفاعًؿ أكاسيد النيتركجيف معى أمبلح األرض تكٌكنت أمبلح النترات. كيعجىبي اإلنسافي مف ىذه اإلشارة 
 .(ِٗ)كاألرض"بالكحيّْ كمعمَّما مف ًقبىؿ خالًؽ السماكاًت  كافى مكصكالن  ... كأفَّ ىذا النبي الخاتـ  ية الدقيقةالعمم

كالحقيقة العممية تشيد عمى ، إفَّ إنزاؿ الحديد دليمو في القرآف الكريـ بنحك ما أشار إلى ذلؾ الدكتكر الفاضؿ: قمتُ        
ى ما في ىذه الركاية. ككذا نزكؿ الماء فثابت في كتاب اهلل تعالى أيضا كمف ذاؾ قكؿ اهلل ما ثبت في القرآف الكريـ، ال عم

كىذا األمر ال حٌجة لبلستدالؿ عميو مف ىذه  .[َُ]لقماف: َوَأْنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماءا َفَأْنَبْتَنا ِفيَيا ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ تعالى: 
بركايةو ؛ فقد ثبت في القرآف الكريـ كشيد لو الكاقع، أما نزكؿ كؿٍّ مف الٌنار، كالممًح؛ فقد كقع لنا الركاية فثبكتو تحصيؿ الحاصؿ

 في سندىا أحد الكٌضاعيف الذيف يكذبكف كيختمقكف األحاديث الباطمة، كىذا يدؿُّ عمى عدـ ثبكًت نسبة ىذا الكبلـ إلى مشكاة
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حٌدثنا الحسىفي : "أخبرنا أبك سفياف الحسف بف عبد اهلل الدَّىقاف قاؿ: ده قاؿأخرج أبك إسحاؽ الثعالبي في تفسيره بسن، النبكة
بف إسماعيؿ بف خمىؼ الخيَّاط قاؿ: حٌدثنا أبك بكر محٌمد بف الفىرج المعٌدؿ قاؿ: حٌدثنا محٌمد بف عبيد بف عبد الممؾ قاؿ: ا

رسكؿ اهلل اهلل بف خميفة عف ابف عمر قاؿ: قاؿ حٌدثنا سيؼ بف محٌمد أبك محٌمد عف عبد الممؾ بف ممؾ التميمي عف عبد 
 : إٌف اهلل" ديدى : أنزؿى أربىعى بىركىاتو مف السَّماًء إلى األرض "، كالمىاءى ، كالٌنار، فأنزؿى الحى  .(ّٗ)كالًمٍمحى

اف سيؼه ىذا كسيؼ بف محٌمد أبك محٌمد ىك ابف أخت سفياف الثكرم، قاؿ عنو اإلماـ أحمد: "ليس سيؼه بشيء، كك       
 .(ٓٗ)"خبيثان  ىا ىنا كذابان  . كفي تاريخ ابف معيف لمٌدارمي قاؿ اإلماـ ابف معيف: "كاف شيخان (ْٗ)يضعي الحديث"

؟! ككذا كيؼ -عميو الصبلة كالسبلـ-؛ إذ كيؼى نثبتي نسبتو إليو كعميو فيذا الحديث مكضكعه عمى رسكؿ اهلل        
؛ إذ لٌفؽى فييا الكٌضاع بيف ما ىك نرقٌيو بما سٌماه الدكتكر حقيقة عممية ، كىي في الكاقع نكع مف التكٌمؼ؟! فالركاية فييا خمؿه

الٌسماء؛ كالممح، كالحقيقة أنو ليسى منشأ كؿ منيما ابتداءن مف  كىك الحديد كالماء، كبيفى النار -ثابته نزكلوي ابتداءن مف السماء 
كليسى ىناؾ مف دليؿ عممي يؤكد ، كالممحي مكجكده في األرض، عضيماإذ الٌناري يمكفي أف تشتعؿ نتيجة احتكاؾ حجريف بب

 كالممح بالبركة؟!، كالٌنار، ثَـّ ما صمة كؿ مف الحديد، أفَّ األرض كانت تخمك مف الممح ابتداءن 
 كغير دقيؽ. كاهلل كلي التكفيؽ.، كاف استدالؿ الدكتكر النٌجار بيذا الحديث غير متجو ،كمف ىنا       

 

 ...." عن الشمس "ىي عمى رْسميا ل تبرُح ول تزول: العاشرالحديث 
ىذه المغارب أيف تغريب؟ : سيئؿ أف رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما-"عف ابف عباس : قاؿ الدكتكر زغمكؿ النٌجار       

. كتغرب عف قـك  كتطمعي عمى، تغربي عف قـك "ىي عمى ًرٍسميا ال تبرحي كال تزكؿ:  كىذه المىطالع أيف تطمعي ؟ فقاؿ قـك
بىت: فقـك يقكلكف ؛كتطمعي   .(ٔٗ))مسند اإلماـ أبي إسحاؽ اليمداني(" طمعت": كقـك يقكلكف، غىرى
إلى مسند أبي إسحاؽ اليمداني -رضي اهلل عنيما–: ىكذا أكرد الدكتكر زغمكؿ ىذا الحديث، كعزاه عف ابف عباس قمتُ        

 الركاية؛ فمستي أدرم مف أيف كقع لو؟! كليس ىك في مسنده، كلـ أقؼ عميو في كتبً 
كقصد الدكتكر الفاضؿ أف يقكؿ: إف ىذا الحديث فيو سبؽ عممي يدؿ عمى كركٌية األرض، كأفَّ امتدادىا ىك انبساط        

 كال، باستمرارببل حافة منتيية. فقاؿ: "معنى ىذا الحديث الشريؼ أفَّ طيمكع الشمًس كغركبيا يتبادالف عمى سطح األرض 
بيذه الحقائؽ الككنٌية بيذه الصياغة  كنطؽ رسكؿ اهلل  ... يمكف أف يتحٌقؽ ذلؾ، إال إذا كانت األرض كرةن أك شبو كرة

العممٌية الدقيقة في زمفو ساد فيو اعتقاد الناس باستكاًء األرض كثباتيا، ىك مف إشراقاتو النبكٌية الكريمة التي تشيدي لو بالنبٌكة 
األرض الجزيرة العربية إدراؾه في زمًف الكحي؛ كال لقركف متطاكلة مف بعده لحقيقة كركٌية  شبو ألحدو فيكبالرسالة، فمـ يكف 

 .(ٕٗ)كدكرانيا حكؿ محكرىا أماـ الشمس"
ىذا كما قٌررىه الدكتكر النجار مف ككف فكرة كيركٌية األرض لـ تكف لتعرؼى في زمف الكحي غير مٌتجو؛ ألفَّ مكضكع        

مماء اليكناف قبؿ عمماء المسمميف، كقد استدلكا عمى ذلؾ بأدلة منيا أفَّ السفينة في كيركية األ رًض كاف محٌؿ بحثو عند عي
البحر عندما تظير لمف يقؼ عمى الشاطئ يرل ساريتيا أكال ثـٌ جسميا، كعندما تغادري كتبتعد يختفي جسميا ثـٌ السارية، 

عمى كركية األرض ببرىاف خسكؼ القمر؛ حيث عزل خسكؼ القمر إلى  كقد استدؿَّ الفيمسكؼ اليكناني أرسطك طاليس
كقكع األرض بيف الشمس كالقمر، كعميو فالخسكؼ ىك ظؿ األرض عمى كجو القمر كىك يأخذ شكؿ الدائرة أك جزءنا مف 

، كأنو يظير عاليا الدائرة، ككذا استدٌؿ بمبلحظتو لمنجـ القطبي أنو يظير منخفضا عمى األفؽ في الببلد الجنكبية مثؿ مصر
 .(ٖٗ)فكؽ الرأس في الببلد الشمالية مثؿ اليكناف
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يرٌكج ف أرادى أٍف فيذه الركاية التي ال إسناد ليا، ال يمكفي ترقيتيا كتصحيحيا؛ إذ قد يككف صنعيا بعضي مى  ،كمف ىنا       
 .كؿ اهلل ركاية عف رس -رضي اهلل عنيما-لفكرة كركٌية األرض كألصقيا بحبر األمة ابف عٌباس

ثَـّ لنفرض أفَّ الٌركاية عند اليمداني في كتابو المسند؛ فالسؤاؿ الذم يفصؿي القكؿ في ىذا المقاـ ىك كيؼى نيقمت        
، كخمٍت منيا دكاكيف اإلسبلـ قبؿ ذلؾ؟ بؿ إفَّ ممَّا يقكم (ٗٗ)ىػ(ْٕٓالركاية عند أبي إسحاؽ إبراىيـ اليمداني المتكفى سنة )

في مصدر عاشى صاحبو في العصر العباسي  -عمى سبيؿ االفتراض–مفيقيا عمى لساف النبكة أنيا ظيرت اختبلقيا، كت
الذم نشط فيو عدد مف العمماء لدراسة ىذه القضٌية مف مثؿ: العالـ الرياضي المسمـ أبي الريحاف محمد بف أحمد البيركني 

خطكط العىرض، كذلؾ في كتابًو " تحديد نيايات األماكف الذم قٌسـ الكرة األرضية إلى خطكط الطكؿ، ك  (ََُ)ىػ(َْْ)ت 
لتصحيح مسافات المساكف"، كقد طبع منو الجزئيف األكؿ كالثاني مف المجمد الثامف في مجمة معيد المخطكطات العربية 

بك عبد اهلل محمد الجغرافيا أكمف عمماء المسمميف الذيف عينكا بيذه القضٌية عالـ  بحسب ما ذكره الزركمي في كتابو األعبلـ.
 " نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ" كىك كتاب مطبكع مشيكر.: صاحب كتاب (َُُ)ىػ(َٔٓت )بف محمد اإلدريسي ا
 

 "ِنعَم السواك الزيتون...".: الحديث الحادي عشر
دُّ مف شجًر الٌزيتكًف مف قاؿ الدكتكر زغمكؿ النٌجار في أكاخر حديثو عف قيمة الزيت عمميا كصحٌيا: "كالٌسكاؾي المستم       

ـى الٌسكاؾ الزيتكف! مف الشٌجرة  أنو قاؿ: سمعتي النبيَّ  .. فعف معاذ بف جبؿ . أفضًؿ أنكاًع السّْكاؾ ، المباركةيقكؿ: "ًنٍع
 .(َُِ)كسكاؾي األنبياًء مف قبمي"، كىي سكاكي

ف تابو مسند الشامييف مف طريؽ إفَّ ىذا الحديث مكضكعه؛ فقد أخرجو اإلماـ الطبراني في ك: قمتُ         محمد بف محصّْ
 يقكؿ: عف إبراىيـ بف أبي عىبمة عف عبد اهلل بف الديممي عف عبد الرحمف بف غىنىـ عف معاذ بف جبؿ قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل 

ـى الٌسكاؾي الزيتكفي  رةو ميباركةو  ؛"ًنٍع فىرى ، ييطيّْبي الفـ، ًمٍف شىجى  .(َُّ)اؾي األنبياء قبمي"كىك سكىاًكي كسكى ، كييٍذًىبي الحى
محمد بف ًمٍحصىف العيكاشي، كقد نٌبو ابف الجكزم في كتابو الضعفاء كالمترككيف أٌنو يرد في كآفة ىذا الحديث كمىدارهي ىك        

األسانيد بكجكه ثبلثة ىي: محمد بف عيكاشة األسدم، كمحمد بف ًمحصىف، كمحمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف محمد بف عكاشة 
نما ذكرتيو ىاىنا؛ ألنو يينسب في أكثر الحديث إلى عكاشة فييظفُّ أنيما اثناف"با  .(َُْ)ف ًمحصىف. ثـ قاؿ: "كا 

قاؿ اإلماـ ابف حٌباف في ترجمة محمد بف ًمحصف: "شيخ يضع الحديث عمى الثقات، ال يحؿ ذكره في الكتب إال عمى        
 .(َُٔ)في سؤاالت البىرقاني لو: "متركؾه يضعي"كقاؿ الحافظ الٌدارقطني  .(َُٓ)سبيؿ القدح فيو"

في إثبات أفَّ عكد الزيتكًف مف أفضؿ العيداف التي  كعميًو، فكيؼى ييستندي إلى حديثو مكضكعو مكذكبو عمى لساف النبي        
زجكا كذبيـ بمعنى ثبتى ييٌتخذي منيا السكاؾي، كال أدرم كيؼى يغيبي عف ذىف الدكتكر الفاضؿ أٌف ًمف طرائؽ الكٌضاعيف أٍف يم

َوَشَجرَةا َتْخُرُج ِمْن ُطوِر قكؿ اهلل تعالى:  -كىك قد استشيدى بياتيف اآليتيف–عمكـي فضمو؛ إذ ليس يخفى عمى الدكتكر زغمكؿ 
ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة َل  ُيوَقدُ  ... :كقكؿ اهلل تعالى في مثؿ نكره  .[َِ]المؤمنكف: َسْيَناَء تَْنُبُت ِبالدُّْىِن َوِصْبٍغ ِلْْلِكِمينَ 

، كفضيمة [ّٓ]النكر: ... َشْرِقيٍَّة َوَل َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَيا ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو َنارٌ  . حيث إٌف فضؿ شجرة الزيتكف ثابته بعمـك
 نكاتجيا ثابتة عمى كجو الخصكص.

ٍف كا        ف مف شجرة مباركة، إال أٌنو مف الناحية العممية غير مناسب ًلمّْثًة كاألسناف، بؿ ىك مؤذو ليما ثَـّ إٌف عيكد الزيتكف كا 
الدكتكر أنو استاؾى بو، أك أكصى باستخدامو. كبذلؾ يككف التصحيح الضمني مف  عمى حدٍّ سكاء، كلـ يثبت عف النبي 
 ليادم.كال مستقيـ. كاهلل ا، مٌتجوو  النٌجار ليذا الحديث المكضكع غير
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 "لو تعمُم أّمتي َما في الُحمبة...".: الحديث الثاني عشر
ٍمبىًة؛ قاؿ الدكتكر زغمكؿ النٌجار: "أخرج اإلماـ الييثمي في مجمع زكائده أفَّ رسكؿى اهلل          قاؿ: "لك تعمـي أمَّتي ما في الحي

ٍزًنيىا ذىىىبنا".  .(ْٕ/ٓ: )مجمع الزكائد لمييثمي الشتركىا كلك ًبكى
 .(َُٕ)كىك متركؾ"، كفيو سيميماف بف سممة الخبابرم، ركاه اإلماـ الطبراني: كقاؿ       

مبة لـ تتبمكر إال في القرًف         ثـ قاؿ الدكتكر في آخر كبلمو عمى ىذا الحديث: "كىذه الحقائؽ العممٌية عف نبات الحي
ذم يفرض نفسو: مىف الذم عٌمـ الميصطفى ذلؾ، حتى العشريف، كفي العقكد المتأخرة منو عمى كجو التحديد. كالسؤاؿ ال

ينطؽى بيذا الحديث الميعجز غيري اهلل تعالى؟ كمىف الذم كافى يضطٌرهي إلى الخكًض في قضٌية عممٌية لـ تكف معركفةن في 
مبة، لك لـ يكف ذلؾ كحيا أكحاه اهلل  .(َُٖ)"...  تعالى إليوزمانو، كال لقركف كثيرة مف بىعدًه، كقضٌية الفكائد الطبٌية لنبات الحي

: إٌف ىذا الحديث مكضكعه، كفي سنده راكو متركؾه بؿ كٌذاب، كاسمو سيميماف بف سممة الخبائرم قاؿ ابف أبي حاتـ: قمتُ        
نيد )يعني: الحسيف  "سمع منو أبي، كلـ يحدث عنو كسألتو عنو؟ فقاؿ: متركؾ الحديث، ال ييشتغؿي بو؛ فذكرتي ذلؾ البف الجي

، كال أيحدّْث عنو بعد ىذا" بفا بف القٌيـ ا. كقد مٌثؿ اإلماـ (َُٗ)الجنيد صاحب سؤاالت ابف معيف( فقاؿ: صدؽى. كاف يكذبي
كككنو مما سىماجةي الحديث، في كتابو المنار المنيؼ بيذا الحديث تحت أحد عناكيف عبلمات الحديث المكضكع كىك: "

 عمى أنو خرجى مف مشكاًة النبٌكة. . يقصدي أفَّ لفظو ال يدؿُّ (َُُ)" ييسخر منو
مبًة؛ حيثي اعتٌد الدكتكر الفاضؿ زغمكؿ النٌجار بو ليبني         كيأتي ىذا الحديث في بياف القيمة الغذائية كالطبٌية لنبات الحي

مبة، كفي الحقيقة لـ ينتبو الدكتكر الكريـ أفَّ  مبة كانت معمكمة بو ثبكت سبًؽ إخبارو نبكم عف الفكائد الطبية لنباًت الحي فائدة الحي
بعمـك قبؿ عصر النبكة؛ فقد عىرفيا " الفراعنة كأطمقكا عمييا اسـ "حمانت"، كاستخدمكىا في صناعة الخبز، كاستخمصكا منيا 
زالة آثار الشيخكخة مبة، كاستخدمكه في الكثير مف الكصفات الطبية، كما استخدمكا مشركب الحمبة لمعنايًة بالبشرًة، كا  ، زيت الحي

 ... )كقد( كجدى في بيردٌية إبيرز المصرٌية حكالي كلعبلج تمبكات المعدة، كاإلسياؿ، كحاالت الٌصرع، كاستخدمكىا لمعالجة الٌشيب
مبة تستخدـ لعبلج الحركؽ، ككما استخدـ  ََُٓعاـ  المصريكف القدماء بذكر الحمبة قبؿ الميبلد كصفة مستخمصة مف الحي

 .(ُُُ)الحكامؿ"لمتحريض عمى الكالدة لمنساء 
 

 "العدُس أكمُو ُيرقُِّق القمب، وُيدِمُع العينين، وُيذِىُب الِكْبر".: الحديث الثالث عشر
قاؿ الدكتكر زغمكؿ النٌجار: "أخرج ابف السُّني فيما ركاه عف أبي ىيريرة مرفكعنا: "أفَّ نبيىا مف األنبياًء اشتكى إلى اهلل        

، كييدًمعي العىٍينىيًف، كييذًىبي الًكبرى قساكةى قكًمًو، فأكحى اهلل إلي ؛ فإٌنوي ييرقّْؽي القمبى  و كىك في ميصبٌله: أٍف ميٍر قىكمىؾى يأكيمكا العدسى
 .(ُُِ)("ّْٓ/ْ. )فيض القدير لممناكم، ]كىك طعاـ األبرار["

ًت الٌشعبية، عمى الرغـ مف قيمتًو "كالعدسي مف األكبل :كبعد أف تٌكمـ عف فكائد العدس الطبية قاؿ الدكتكر زغمكؿ النجار       
، كييدًمعي العىٍينىيًف، كييذًىبي الًكبرى : "إفَّ أكمو الغذائٌية، كالطبٌية العالية، كلذا قاؿى فيو رسكؿي اهلل  ". كالعدسي لـ يكف ييرقّْؽي القمبى

بصدده مف الٌشريؼ الذم نحف  شائعا في جزيرًة العرًب، عمى عيًد رسكؿ اهلل، كلذلؾ ييعتبىري كصفوي لو في ىذا الحديث
ميعجزاًت ىذا النبي الخاتـ"
(ُُّ). 

حديث ابف السٌني قد أخرجو في كتاب الطب، كأثبتو الحافظ السيكطي بالٌسند في كتابو الآللئ المصنكعة في : إفَّ قمتُ        
ليس دم. قاؿ ابف عدم: "، كيحيى ىذا ىك يحيى بف حىكشب األس(ُُْ)األحاديث المكضكعة كقاؿ: " يحيى منكر الحديث"

 أم ىك مجيكؿ؛ فيؿ نقبؿي حديثا عف شخصو مجيكؿ العيف كالحاؿ؟ .(ُُٓ)"بمعركؼ، كحدَّث عف الضّْعاؼ
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ذىاب الًكبر،ثـ          إفَّ ما ذكره الدكتكر عف العىدسى مف فكائد طبٌية، ال عبلقة لو بمكضكع قساكة القمب، كرقرقة الٌدمع، كا 
ـي أفَّ أكؿ العدًس ييحقؽ ىذه األمكر؟!فكيؼ صار الحديث ميعجزا؟  ! كىؿ اكتشؼى العم

، كيؼ لـ يىدير في خمًد الدكتكر الفاضؿ أفَّ ىذا الكبلـ ليس عميو نكر النبٌكة، كمٌما ييستعجبي منو في ىذا المقاـ أيضان        
؛ قاؿ ابف رسكًؿ اهلل  ال بؿ كييخالؼ الحٌس؛ فيذا الحديث عمى ضعؼ إسناده، تفكح منو رائحة الكضع كالكذب عمى

 ،"لـ يقؿ شيئا منيا كحديث: "إنَّو قدس عمى لساف سبعيف نبيان  القٌيـ: "قد كرد فيو أحاديث كميا باطمة عمى رسكؿ اهلل 
ٌنو مأككؿ الصالحيف". كأرفع شيء جاء فيو كأصحو أنو شيكة الييكد التي قدمكىا  :كحديث "إنو يرؽ القمب، كيغزر الدمعة كا 

، كالبصؿ في الذّْكر... كترياقو في قشره كليذا كاف صحاحو أنفع مف مطحكنو، كأخؼُّ  عمى المفّْ  كالسمكل، كىك قريف الثـك
، أصحاب السكداء... كىك غميظ الدـ، كينبغي أف يتجنبو  عمى المعدة، كأقؿُّ ضررنا؛ فإف لبو بطيء اليضـ لبركدتو كيبكستو

كثارىـ منو يكلّْد ليـ أدكاء رديئة ذاـ"، كاسكالكس، كا   .(ُُٔ)كالجي
 

 "لو قمُت: إنَّ فاكية نزلْت من الجّنة؛ قمُت: التين..".: الحديث الرابع عشر
: إفَّ فاكية نزلٍت مف الجٌنة؛ قمتي  أفَّ رسكؿ اهلل  قاؿ الدكتكر زغمكؿ النٌجار: "ركل أبك الدرداء         قاؿ: "لك قٍمتي

، كيم ـو " )تفسير القرطبيالتٌيف؛ ألفَّ فاكية الجٌنة ببل عىجى (. كفي ركايةو ألبي َُِ/َِكا منو فإٌنو يقطعي البكاسير، كينفعي النُّقرسى
: ىذه؛  قاؿ: أىدم لمنبيّْ  ذٌر  : إٍف فاكيةى نزلٍت مف الجٌنة لقمتي ألفَّ سؿُّ تيفو فقاؿ: "كيمكا". كأكؿى منو، ثـ قاؿ: "لك قمتي

 ،، كالذىبيَُْ/َِ..". )جاء في كؿ مف القرطبي . البكاسير، كتنفىعي في النُّقرسفاكية الجٌنًة ببل عىجىـ، فكمكىا؛ فإنيا تقطعي 
 .(ُُٕ)("َْص

 كبعد أٍف أفاض في الحديث عف أنكاع التيف، كفكائده الطبية قاؿ: "كككف التيف يقطعي البكاسير، كما أشار المصطفى        
، كأمَّا نفعو في حالة مرض الٌنقرس فراجعه إلى ما يممكوي التيف مف راجعه غالبا إلى احتكائو عمى مككناتو مسًيمة، كأخرل قابضة

الذم نحفي  قيدرةو عمى إذابة أمبلح حمض البكليؾ المترٌسبة في المفاصؿ... كىنا يعجبي اإلنسافي مف حديث رسكؿ اهلل 
سير كالنقرس في زمف لـ يكف ألحد بصدده، كالذم حٌدد فيو بدقة بالغة بركة ثمرة التيف، كفكائده الجٌمة في عبلج مرضي البكا

 .(ُُٖ)"مف الٌناس حكلو إلدراًؾ شيء مف ذلؾ، كال يمكف لعاقؿ أف يتصٌكر ليذه المعمكمات مصدرا غير اهلل الخالؽ 
 : إفَّ ىذا الحديث باطؿ مف كجييف: قمتُ        
ـ يعني: ببل نكل أم: بزكر،جاء في الحديث أفَّ المرٌجح لككف فاكية التيف مف فاكية الجنة ىك أٌف ث: األول  مرتيا ببل عجى

 ثـ لـ يرد في حديث سكل ىذا أفَّ ىناؾ مف الفاكية المعركفة في زمف النبكة كقبمو ما ليس لو بزكر مثؿ المكز.غيرى 
 أفَّ فاكية الجٌنة ببل بزكر، كىذه قضية غيبية ال تثبتي إال بالنقؿ الصحيح. كلذا عندما ساؽ ابف القيـ ىذا الحديث في

. كقاؿ العجمكني في شأف أحاديث فضؿ الفاكية: "جميع ما كرد في الفاكية (ُُٗ)زاد المعاد قاؿ: "كفي ثبكًت ىذا نظر"
 .(َُِ)مف األحاديث مكضكع "

 : أفَّ فكائد التيف بكجو عاـ معركفة مف قديـ عند أطباء اليكناف، فقد نقؿ عف طبيب اليكناف جالينكس أنو قاؿ عف التيف:الثاني
ذ ْـّ القاتؿ نفعى، كحفظ مف الضُّر كينفع السعاؿ المزمف، كيدر البكؿ، كيسكّْف "كا  ا أيكؿى مع الجكز كالسذَّاب قبؿ أخًذ السُّ

مف  مكضكعان  ، كعميو يككفي أحدىـ رٌكب حديثان (ُُِ)العطش الكائف عف البمغـ المالح، كألكمو عمى الريؽ منفعة عجيبة"
 . لنبيبعًض ىذه الفكائد كغيرىا عمى لساف ا
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 "ما من ُرمانة إل وفييا حّبة من رّمان الجنة".: الحديث الخامس عشر
)الجامع  أنو قاؿ: "ما مف ريمانةو إال كفييا حٌبة مف رٌماف الجٌنة". زغمكؿ النٌجار: "ركم عف رسكؿ اهلل  قاؿ الدكتكر       
ـى ا حٌبة مف الٌرماف فيأكيميا، قيؿ لو: ياأنَّو كافى يأخذي ال -رضي اهلل عنيما-(. كعف ابف عٌباس ُٕٗ/ُالكبير بف عباسو ًل

عجـ تفعؿي ىذا؟ قاؿ: "إنَّو بمغني أٍف ليسى في األرًض رٌمانةه إال تمٌقحي بحٌبة مف حبّْ الجٌنة، فمعٌميا ىذه". )ركاهي الطبراني في الم
 اضو الكبلبية قالٍت: "سمعتي عمٌيا كعف ربيعة بنًت عي ، كقاؿ الييثمي: رجالو رجاؿ الصحيح(.َُْٔٔالكبير، حديث رقـ 

 .(ُِِ)، كقاؿ: رجالو ثقات("ْٖ/ٓ، كالييثمي ُِِّٓيقكؿ: كهمكا الرٌمافى بشحمًو فإٌنو دباغي المعدة". )ركاه أحمد حديث رقـ 
ٌرماف كلثمرتيا كبعد أف أفاض في الحديث عف الرٌماف، كفكائده الطبية ختـ الدكتكر بقكلو: "ىذه الفكائد العديدة لشجرة ال       

، كال داعي لتأكيمو؛ ألفَّ  لخَّصيا رسكؿ اهلل  بقكلو الشريؼ: "ما ًمٍف ريمَّانة إال كفييا حٌبة مف رٌماف الجٌنة". كالمىعنى صريحه
في ىذه الثمرة فجعؿى فييا ىذه الفكائد  قادره عمى شيء، كلكٌنو يحتمؿي أيضا معنى البركة التي أنزليا اهلل  -تعالى–اهلل 

 .(ُِّ)لجٌمة"ا
، كحيف عرض لو ابف عدم في كاممو عندما : إفَّ ىذا الحديثى المرفكع مىكضكع كمكذكب عمى لساف الرَّسكؿ قمتُ        

قاؿ: "كىذا حديثه  -كمداره عميو عند كؿّْ مف ركاه في كتاب  -ترٌجـ لمحمد بف الكليد القبلنسي الذم يىضعي الحديث كيسرقو 
. ثَـّ إفَّ مسمكٌية الدكتكر الفاضؿ في ترقية ىذا الحديث بالحقيقة العممية عمى فرًض ككنو ضعيفا (ُِْ)باطؿ بأم إسنادو كاف"

ـي إنَّما ييثبتي فكائد الرٌماًف كال  إنو تـٌ فحصي : يقكؿ لناال مكضكعا غير مٌتجية؛ إذ ريٌماف الجٌنة شيءه مف عالـ الغيًب، كالعم
انة فييا حٌبةه مف حٌبات رٌماف الجٌنة.فت ؛حبَّاًت الرٌماف عمى كىككًب األرض  بٌيف أٌف كؿَّ رمَّ

 فمماذا ال ييصٌرح  فيقكؿي فيو "بمغًني" كلك كافى سمع ذلؾ مف رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنيما–حديثي ابف عٌباس  أمَّا       
 بذلؾ؟ 
؛ فقد أخرج ابف العديـ بسنده مف طريؽ جعفر كعند التحقيؽ ظير لي أفَّ منشأ فكرة رمَّانة الجٌنة ىك مف عند أىًؿ الكتاب       

قاؿ: قذؼى الفرات رٌمانة مثؿ البعير، فتحٌدث أىؿ الكتاب  بف عكف العيمرم عف أبي العيميس عف القاسـ )يعني: ابف محمد(ا
مانة شبو البعير أنيا مف الجنة" كحكى ابف العديـ قاؿ: " كذكر أبك زيد البمخي في تاريخو قاؿ: كزعمكا أف الفرات مىدَّ فرمى بر 

البارؾ، كذلؾ في زمىف معاكية، فسئؿى كعب األحبارعف ذلؾ؟ فقاؿ: ىي ًمف الجنة"
(ُِٓ). 

، فميس لو حكـ الٌرفع إلى مىقاـ النُّبكة؛ ألنوي ليس تكقيفينا -عف ككف قشر الرٌماف ًدباغا لممىعدة  أمَّا حديث عمي        
ا ييتحٌصؿي نتيجةن بالتَّجربة ال  طبٌية.بؿ ىك ممَّ

 

 ."صوموا تصّحوا": الحديث السادس عشر
 )الكامؿ قاؿ: "صيكمكا تصٌحكا". أفَّ رسكؿى اهلل  عف أبي ىريرة  -رحمو اهلل-زغمكؿ: "ركل الطبراني  قاؿ الدكتكر       

 .(ُِٔ)("ِج، في ضعفاء الرجاؿ
كيؼ عىرؼى رسكؿ اهلل : اؿ الذم يىفرضي نفسو ىك"كالسؤ : ثـ قاؿ الدكتكر الفاضؿ بعد أف ذكر فكائدى الٌصياـ الطبٌية       
  سنة أفَّ الصياـ صٌحة لؤلبداف؟ كمىف الذم كاف يضطٌره إلى إصداًر حكـو كيذا في ىذا الٌزمف  كأربعمئةًمف قبؿ ألؼو

ـي بعممًو المحيط أفَّ اإلن كلكال أٌنو ، كأنطقو إياه، المتقٌدـ؟ لكال أفَّ اهلل )تعالى( قد عٌممو ذلؾ سافى سيصؿي في يكـو مف يعم
 .(ُِٕ)األياـ إلى إدراؾ تمؾ الحقيقة العممية"

 ،(ُِٖ)كىك حسيف بف عبد اهلل بف ضميرة المدني-إسناده  النظر عف كجكد راكو متركؾ فيىذا الحديث بغض  : إفَّ قمتُ        
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ـك في سبلمة الصٌحة  ييٍمكنينا أٍف نرقي بيا ىذا الحديث إلى درجة ال، إال أفَّ الحقيقة العممية التي تثبتي الفائدة الطبٌية لمصَّ
الصٌحة؛ ألفَّ مضمكنو متحقؽ في الًحمية الطبٌية، كىي معمكمة كمعمكؿ بيا، كمعركفة آثارىا قبؿ زمف النبكة، ككاقع الحمية 

غيركب شرابو ما أك أكثر؛ فالٌصـك الشرعيُّ ًمف طمكع الفجر الصادؽ إلى  العممي أٌنيا صـك جزئي عف طعاـ ما أك
 كعميو فما ييحقّْقوي الصكـي لمجسـ تيحققو الًحمية كذلؾ.، صـك كٌمي خبلؿ ىذا الكقت، الشمس

 
 .اخلامتة

 : في ًختاـ ىذا البحث ييمكف أٍف نخميصى باآلتي       
 ميةن فَّ تصحيح نسبة حديثو ضعيؼو في سنده إلى مقاـ النبكة ىك أمره ممكف مف حيث أصؿ الفكرة إذا كافؽ حقيقةن ًعمإ -ُ

 إذ ال تعارضى بيف الكحي كالعمـ اليقيني. ؛مكتشفة تشيد لمعناه
ٍف كاف  -ِ كـ العمماء عميو مف األحاديث بالكضًع كا  يستثنى مف أصؿ فكرة التصحيح بالحقيقة العممية المكتشفة ما حى

معنى ما جاءى في صحيحى المعنى، كشيدًت الحقيقة العممية لمعناه؛ ألفَّ الكٌضاعيف دأبكا عمى كضًع أحاديث تكافؽ 
كىك منيا براء، كعميو فإذا ثبتت الحقيقة العممٌية؛ فيي تشيدي  القرآف الكريـ، كقامكا بإلصاقيا بشخًص النبيّْ الكريـ 

 لمعنى ما جاء في القرآف الكريـ ال لمعنى الحديث المكضكع.
 : تكافر الضكابط اآلتية ةالمكتشفمف أجًؿ تفعيؿ فكرة ترقية الحديث الضعيؼ بالحقيقة العممية  ييشترطي  -ّ

 .أٍف تككف الحقيقة العممٌية مشيكدةن ال نظريَّة قابمة لمنقًض أك ميستنتجة عمى سبيؿ الظفّْ كالٌتخميف .أ 
ثبكتي استحالًة المعرفة البشرية بتمؾ الحقيقة الًعممية؛ النعداـ الكسائؿ كاألدكاًت التي تعيفي في الكشًؼ عنيا   .ب 

 إلى زمف كتابة الحديث الذم اشتمؿ عمى مضمكف تمؾ الحقيقة. ف زمف آدـ كذلؾ م، عمى الظفّْ الرَّاجحً 
، كالمشاىدة فيو.  .ج   أٍف يككفى الحديثي المكافؽ لمحقيقة العممية مٌما ال يقاؿ بالرأم، أم: ال مدخؿ لمتجربة، كالحسّْ
فإذا ثبتت الحقيقة ، رآف الكريـمىكجكدنا في الق ةالمكتشفأٍف ال يككفى معنى المتًف الذم صدَّقٍتوي الحقيقة العممية  .د 

 العممٌية؛ فيي تشيدي لمعنى ما جاء في القرآف الكريـ ال لمعناه.
 مف أف ال يككفى معنى المتف قد كقعى عند أىؿ الكتاب مف الييكد كالٌنصارل؛ ألفَّ بعض الركاة قد يضيفكف شيئان  .ق 

 التي لـ تحٌرؼ ما قد يشيدي ليا العمـ.كلعؿَّ مف أخبارىـ ، كىك لـ يقمو أخباًر أىًؿ الكتاب إلى النبي 
 : أظيرت الٌدراسة التحميمية في المطمب الثالث األمكر اآلتية -ْ

كىـ يتعاطكف معو ، أفَّ مىف سىمؾى ىذًه المنيجٌية في التصحيح ىيـ مف غير المتخٌصصيف في الحديًث كعمكموً  .أ 
 فى؛ فالحديث إذف صحيحه.أال كىي أفَّ الحقيقة العممٌية تشيد لحديث ما كك، مف زاكية كاحدة

 أفَّ المشتغميفى بيذا المكضكع لـ يضعكا ضكابط عممٌية تكفيؿي سبلمة الخكًض في غمارًه عمى نحك يجعؿي النفسى  .ب 
 تطمئفُّ إلى دٌقة صنيعيـ.

 فيكاف حاؿ األحاديث التي قاـ األستاذ الدكتكر زغمكؿ النٌجار بترقيتيا إلى الصٌحة، كذلؾى بعدى أٍف تٌمٍت دراستيا  .ج 
 : عمى الٌنسًؽ اآلتي ،ىذا البحث

 : ما كاف معناهي عند أىؿ الكتاب. كمف نماذًج ذلؾى الحديث األكؿ: في تكسًُّط مٌكة المكٌرمة لميابسة األرضية،أولا 
مف  في ككًف الحرـً حرـه مىناءه : كالحديث الثامف، كتحتى الٌناًر بحرنا، في أفَّ تحتى البحًر نارنا: كالحديث الثالث

 ماكاًت الٌسبًع كاألرضيف الٌسبع، كالحديث الخامس عشر: في أٌنو ما مف رٌمانةو إال كفييا حٌبة مف رٌماف الجٌنة.الس
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 : ما كافى معناهي مكافقا لما جاءى في القرآف الكريـ، كمثالو الحديث الثاني: في شأًف إرساًء اهلل تعالى األرضى ثانياا
بعضي معناه، أك كردت اإلشارةي إلى فضيمتًو في القرآف الكريـ، كصنعو بالجباًؿ كي ال تميد. كيمحؽي بو ما كقع 

ًنعـى الٌسكاؾي الكٌضاعكف كما في الحديث التاسع: إفَّ اهللى أنزؿى أربعى بركاتو مف الٌسماًء كالحديث الحادم عشر: 
 الٌزيتكف.

ىدة، كمف ذلؾ الحديث العاشر: عف : ما كاف معناهي معركفا عند األمـ السابقة بالبحث، كالتجربة، كالميشاثالثاا 
ـي أٌمتي  الشمس كأنَّيا عمى رٍسميا ال تىبرٍح كال تزكؿ بما يدؿُّ عمى كيركٌية األرض، كالحديث الثاني عشر: لك تعم

: إفَّ فاكيةن نزلٍت مف الجٌنًة قيمتي التّْيف. مبة، كالحديث الرابع عشر: لك قيمتي كالحديث السادس عشر:  ما في الحي
 ٌحكا.صكمكا تص

. مثؿ الحديث الرابع: في نسبة كؿ مكلكد إلى أبينا آدـ ما كاف معناهي يتحٌصؿ باالستنباط، كليس تكقيفيان : رابعاا
 ث السادًس في شأًف النُّطفًة الميخٌمقًة كغير الميخٌمقًة، كالحديث السابًع في أٌنو ما ًمف عاـ بأمطرى يفي الًخمقًة، كالحد

 مف عاـ.
العممٌية لتيصٌححو بحسب  كجكد مثاؿ عمى حديث ضعيؼو جاءًت الحقيقة -في ضكء ىذه الدراسة–بت كعميو فمـ يث       

 لكٌنو مف حيث التطبيؽ غيري متحٌصؿ.، فاألمر نظريا ممكفه  ؛كمف ىنا، الشركط آنفًة الٌذكر
 

 .اهلىامش
                                                 

، فكػػػردار ال، د.ط، ـُٕٗٗىػػػػ/ُّٗٗ، عبػػػد السػػػبلـ ىػػػاركف تحقيػػػؽ:، معجمممم مقممماييس المغمممة، ىػػػػ(ّٓٗ)ت  س، أحمػػػدبػػف فػػػار ا (ُ)
، َُج، ِـ، طَُٗٗ، بيػػركت، دار صػػػادر، لسمممان العممرب، ىػػػ(ُُٕ) محمػػد بػػف مكػػـر، بػػف منظػػػكراك  .ُُ، صِ، جبيػػركت

قىؽى(. ِٓص  مادة )حى
 قىؽى(.مادة )حى  ِٓ، صَُ، جلسمان العرب، بف منظػكرا (ِ)
قىؽى( بتصرُّؼ. ِٓ، صَُ، جلسمان العرب، بف منظػكرا (ّ)  مادة )حى
، دار إحياء التػراث العربػي، بيػركتمحمد عكض مرعب،  تحقيؽ:، المغةتيذيب ىػ(، َّٕ)ت  أحمدبف : األزىرم، محمد ينظر (ْ)

ـى(. ُْٕ، صُِج ،لسمان العرب ،بف منظػكراك  .ِْٓ، صِج، ُـ، طََُِىػ/ُُِْ ًم  مادة )عى
، بيركت، دار إحياء التراث العربيخميؿ إبراىيـ جٌفاؿ،  تحقيؽ:، الُمخصِّصىػ(، ْٖٓ)ت  بف ًسيده، عمي بف إسماعيؿا (ٓ)

 .ِٖٓ، صُج ، ُـ، طُٔٗٗىػ/ُُْٕ
، بيػػػركت، دار الفكػػػر المعاصػػػرمػػػازف المبػػػارؾ،  تحقيػػػؽ:، الحمممدوُد األنيقمممة والتعريفممماِت الدقيقمممةاألنصػػػارم، زكريػػػا بػػػف محمػػػد،  (ٔ)

 .ٔٔصـ، ُُٗٗىػ/ُُُْ
، ُـ، طُُٓٗىػػ/ُُّٕ ،دار إحيػاء التػراث العربػي، بيػركت، الجمرح والتعمديلىػػ(، ِّٕابف أبي حاتـ، عبد الرحمف بف محمد )ت  (ٕ)

 .ُّٓ، صُج
 .ٔٓ-ٓٓص، ُـ، طُُٔٗمطبعة محمد عمي صبيح كأكالده، القاىرة، ، الناقد الحديث في عموم الحديثعبد اهلل، محمد المبارؾ،  (ٖ)

معيفةالزيف أحمد، المرتضى،  (ٗ) شػدً ، مناىج المحدِّثيَن في تقوية األحاديمث الحسمنِة والضَّ ـ، ُْٗٗىػػ/ُُْٓ، الٌريػاض ،مكتبػة الرُّ
 .ِّص، ُط

 جامعة أـ القرل لمعمـك الشرعية كالمغة العربية كآدابيا، ، مجمةالضعيف بين الفقياء والمحدِّثينتقوية الحديث بازمكؿ، محمد عمر،  (َُ)
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 .ُِٔ، صة أـ القرلع، جامِٔ، عدد ُٓىػ، المجمدُِْْ

مجٌمػع ، تقػكيـ األعمػاؿ التػي تناكلػت اإلعجػاز العممػي كالطبػي فػي السػنو النبكيػةعمى الترتيػب: عبػد اآلخػر، أحمػد أبػك الكفػاء،  (ُُ)
 المرأي الَحصميفكالسػامٌرائي، يػاس حميػد،  .ُْ/ُّصد.ت، د.ط، ، المدينػة المنػكرة ،الممؾ فيػد لطباعػة المصػحؼ الشػريؼ

ديكاف الكقػؼ  -، الييئة العمميَّة االستشاريَّةً ْـ، عددََِٔ، مجمة البحكث كالدّْراسات اإلسبلمية، في تقوية الحديث الضَّعيف
 .ِٕٗكص .ِٓٗ، صالسنّْي

مميػػػة كاإلفتػػػاء، ، مجٌمػػة البحػػػكث اإلسػػبلمية، الرئاسػػػة العمميػػػة لمبحػػكث العاإلسمممقاط المكِّمممي لمعمممالمكمػػاؿ الػػػديف أحمػػد، حسػػػيف،  (ُِ)
 .ِِْص، ٔـ، عددُٕٔٗىػ/َُِْ، السعكدية

ار، زغمكؿ،  (ُّ)  .ٔٗ، كصْٗص، ٓـ، طَُِِ، الجيزة، دار نيضة مصر، اإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنجَّ

مىبىػٍت عمػػيقاؿ ابف األثير: " (ُْ) ٍشعىةي أىكىمىةه الًطئةه بػاألىرض، كالػػجمع خيشىػعه، كقػػيؿ: ىػك مػا غى ػبحى  لػػيسى : أىم، و السُّػيكلةالػخي  ".ر كال طػيفجى
، دار الفكػرطػاىر الػزاكم كآخػركف،  تحقيػؽ:، النياية في غريب الحديث واألثرىػ(،  َٔٔ )ت ابف األثير، المبارؾ بف محمد

 .ّْ، صِج، ِط، ـُٕٗٗ ىػ/ُّٗٗبيركت، 
بىدى(. ُِٗص، ّ، جلسمان العرب، بف منظػكرا: ينظر أم: ما يعمك الماء مف الرَّغكة. (ُٓ)  مادة )زى
 .  ٖ، صْجىػ، د.ط، َُْٓ دار الفكر، بيركت،، القرآن آيجامع البيان في تأويل ىػ(، َُّ)ت  الطبرم، محمد بف جرير (ُٔ)
دار الكتػػب العمميػػة، محمػػد عبػد القػػادر عطػػا،  تحقيػػؽ:، المسممتدرك عمممى الصممحيحينىػػػ(، َْٓ)ت  الحػاكـ النيسػػابكرم، محمػػد بػػف عبػد اهلل (ُٕ)

 .ُُّٗرقـ  ، حديثّٔٓ، صِج، ُـ، طَُٗٗىػ/ُُُْ، بيركت
 تحقيػؽ:، الفائق في غريب الحمديثىػػ(، ّٖٓ)ت  الزمخشرم، محمكد بف عمر ".البحر في تنبت صخرة ىي"قاؿ الزمخشرم:  (ُٖ)

 .ِٖٔ، صُج، ِد.ت، ط، لبناف ،دار المعرفةعمي محمد البجاكم كآخر، 

 ،مكتبػة الثقافػة الدينيػةعمػي عمػر،  تحقيػؽ:، اآلثمار ممن فييما جماء ومما مكمة أخبار ىػ(،َِٓاألزرقي، محمد بف عبد اهلل )ت  (ُٗ)
 .َُ، صُج، ُـ، طََِّىػ/ُِْْ، القاىرة

دار ، المبػاركفكرم إدريس محمد بف اهلل رضاء تحقيؽ:، كتاب اْلَعَظَمةىػ(، ّٗٔأبك الشيخ األصبياني، عبد اهلل بف محمد )ت  (َِ)
 .ٖٖٓٗرقـ  ، حديثُُّٖ، صْج، ُىػ، طَُْٖ، الرياض، العاصمة

 .ٗ، صُ، جمكة أخباراألزرقي،  (ُِ)

 .ِِٔرقـ  ، حديثِّٔ، صُ، جكتاب اْلَعَظَمةأبك الشيخ األصبياني،  (ِِ)

 مصػطفى تحقيػؽ:، مػا ذكػر عػف بنػي إسػرائيؿ: بػابكتاب األنبيػاء، ، الجامع الصحيحىػ(، ِٔٓ)ت  محمد بف إسماعيؿالبخارم،  (ِّ)
 .ِّْٕحديث رقـ ، ُِٕٓ، صّج، ّ، طُٕٖٗىػ/َُْٕاليمامة، بيركت،  ،بف كثيردار اديب البغا، 

ٍمػػؿً قػػاؿ ابػػف األثيػػر: " (ِْ) ٍمػػؿ الحى النيايممة فممي ، ابػػف األثيػػرك  ".الزَّاممػػة البعيػػر الػػذم ييٍحمػػؿ عميػػو الطَّعػػاـ كالمىتىػػاع كأنيػػا فاعمػػةه مػػف الزَّ
 .ُّّ، صِ، جغريب الحديث واألثر

 .ٓ، صُجىػ، د.ط، َُُْ، بيركت، دار الفكر، تفسير القرآن العظيمىػ(، ْٕٕ)ت  بف عمربف كثير، إسماعيؿ ا (ِٓ)
، بيػػػركت، دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػيعمػػػي شػػػيرم،  تحقيػػػؽ:، البدايمممة والنيايمممةىػػػػ(، ْٕٕ)ت  بػػػف كثيػػػر، إسػػػماعيؿ بػػػف عمػػػرا (ِٔ)

 .ٗٔ، صٔج، ُـ، طُٖٖٗىػ/َُْٖ
 ،مؤسسػة الرسػالةرقسكسػي، عكمحمػد نعػيـ ال األرنػؤكطشػعيب  تحقيؽ:، الم النبالءسير أع، ىػ(ْٖٕ)ت محمد بف أحمد الذىبي،  (ِٕ)

 .ُٖ، صّج، ٗىػ، طُُّْ، بيركت
، ّط، ىػػُُْٗ مكتبػة نػزار مصػطفى البػاز، السػعكدية،، تفسمير ابمن أبمي حماتمىػػ(، ِّٕابف أبي حاتـ، عبد الػرحمف بػف محمػد )ت  (ِٖ)

 .ُُّٖٕبرقـ  َّّٕ، صٗج
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 .ُْٓ، صّ، جالقرآن العظيم تفسيرابف كثير،  (ِٗ)
 .ْٔٔ، صْ، جتفسير القرآن العظيمابف كثير،  (َّ)

 .ُِِٕٓرقػـ  ، حػديثُِْ، صّجد.ت، د.ط، ، مصر ،مؤسسة قرطبة، المسندىػ(، ُِْبف حنبؿ، أحمد بف محمد )ت ا (ُّ)
 ."  .ّٕٗ، صْ، جاألثرالنياية في غريب الحديث و ، ابف األثيرقاؿ ابف األثير: "مادى يميدي إذا ماؿ كتحرَّؾى

، القػاىرة، مكتبة السػنة صبحي السَّامرائي كآخر، تحقيؽ:، المنتخب من مسند عبد بن حميدىػ(، ِْٗالكىسّْي، عبد بف حميد )ت  (ِّ)
 .ُُِٓرقـ  ، حديثّٓٔص، ُـ، طُٖٖٗىػ/َُْٖ

 يػػاء التػػراث العربػػي، بيػػركت،دار إحأحمػػد محمػػد شػػاكر كآخػػركف،  تحقيػػؽ:، السممننىػػػ(، ِٕٗالترمػػذم، محمػػد بػػف عيسػػى )ت  (ّّ)
 .ّّٗٔحديث رقـ ، ْْٓ، صٓ، ج، بابه كتاب تفسير القرآف عف رسكؿ اهلل د.ت، د.ط، 

، دمشػؽ ،دار المػأمكف لمتػراثحسػيف سػميـ أىسػد،  تحقيػؽ:، مسمند أبمي يعممىىػ(، ِِٗأبك يعمى المكصمي، أحمد بف عمي )ت  (ّْ)
 .َُّْرقـ  ، حديثِٖٔ، ص ٕج، ُـ، طُْٗٗىػ/َُْْ

 .ْْٓ، صٓ، جالسننالترمذم،  (ّٓ)

، بيػػركت، دار الكتػػب العمميػػة، كآخػػرعمػػي محمػػد معػػكض  تحقيػػؽ:، ميممزان العتممدال، ىػػػ(ْٖٕ)ت محمػػد بػػف أحمػػد الػػذىبي،  (ّٔ)
: جاء في تاريخ الدُّكرم أنو سأؿ ابف معيف عف سيميماف بف أبي سيميماف فقاؿ: "ال أعًرؼي  .ِٗٗ، صّج، ُـ، طُٓٗٗ قمتي

ػػػميمافى ىػػػذ ، أحمػػػد محمػػػد نػػػكر سػػػيؼ تحقيػػػؽ: (،المممدوريتممماريب ابمممن معمممين  روايمممة ىػػػػ(، ِّّابػػػف معػػػيف، يحيػػػى )ت  ا".سي
حياء التراث اإلسبلميُـ، طُٕٗٗىػ/ُّٗٗ  .ُّٔٗرقـ  ،َِّ، صْ، جمكة المكٌرمة -، مركز البحث العممي كا 

 ىػػ/َُْٔ، سػكريا -دار الرشػيد امػة، عكٌ محمػد  تحقيػؽ:، التيمذيب تقريبُ ىػػ(، ِٖٓ)ت  أحمد بف عميابف حجر العسقبلني،  (ّٕ)
 .ِٕٔٓترجمة رقـ ،ُِٓص، ُ، طـُٖٔٗ

، ْج، ُ، طـُٕٓٗىػػػ/ُّٓٗ، د.ـ ،دار الفكػػرالسػػيد شػػرؼ الػػديف أحمػػد،  تحقيػػؽ:، الثقمماتىػػػ(، ّْٓحبػػاف، محمػػد )ت بػػف ا (ّٖ)
 .َّْٖترجمة رقـ  ،ُّٓص

ار،  (ّٗ)  .ٗٔكص، ْٔ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةزغمكؿ النجَّ

بعناية: محمد فؤاد عبػد البػاقي كآخػر، ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريىػ(، ِٖٓ)ت  أحمد بف عميابف حجر العسقبلني،  (َْ)
 .ّٖٓ، صٖجىػ، د.ط، ُّٕٗ، بيركت، معرفةدار ال

  .َٗ، صُْ، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبرم،  (ُْ)
ٍت: تزلزلٍت.   .َُٖ، صْ، جالنياية في غريب الحديث واألثر، ابف األثير: ينظرقمىصى

البحػريف،  ،جمعيػة التربيػة اإلسػبلميةمشيكر حسف،  تحقيؽ: المجالسة وجواىر العمم،ىػ(، ّّّالدّْينكرم أحمد بف مركاف )ت  (ِْ)
 .ُِٗٓبرقـ  ،ِِٗ، صٔج ،ُىػ، طُُْٗ، بيركت، كدار ابف حـز

دار العصػيمي سػعد بػف عبػد اهلل آؿ حميػد،  تحقيػؽ:، رككب البحر يجاء ف باب ما، السننىػ(، ِِٕبف منصكر، سعيد )ت ا (ّْ)
 .ِّّٗرقـ  ، حديثُٕٖ، صِج، ُىػ، طُُْْالرياض،  -

 تحقيػؽ:، فػي ركػكب البحػر فػي الغػزك: بػابه كتػاب الجيػاد، ، السمنن، ىػ(ِٕٓ)ت  سميماف بف األشعثالٌسجستاني،  داككدأبك  (ْْ)
 .ِْٖٗرقـ  ، حديثٔ، صّج، د.ت، د.طد.ـ،  ،لفكرا دارمحمد محيي الديف عبد الحميد، 

محمػػد عبػػد  تحقيػؽ:، مػػا جػاء فػػي بيػع المضػػطر كبيػع المكػػره: بػاب، السممنن الكبممر ىػػ(، ْٖٓالبييقػي، أحمػػد بػف الحسػػيف )ت  (ْٓ)
 .َُِٖٔكَُُٖٔرقـ  ، حديثُٖ، صٔجـ، د.ط، ُْٗٗىػ/ُُْْمكة المكرمة،  ،مكتبة دار البازالقادر عطا، 

السػػيد ىاشػػـ  تحقيػػؽ:، التمماريب الكبيممرىػػػ(، ِٔٓ)ت  محمػػد بػػف إسػػماعيؿالبخػػارم،  .ّّْ، صْ، جالسممنن الكبممر ي، البييقػػ (ْٔ)
 .َُْ، صِجد.ت، د.ط، ، د.ـ ،دار الفكر، الندكم
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ٕٓٓ 

 

حمػدم عبػد المجيػد  تحقيؽ:، تخريج أحاديث الشرح الكبيرفي  خالصة البدر المنيرىػ(، َْٖابف الميمقف، عمر بف عمي )ت  (ْٕ)
 .ّْْ، صُج، ُىػ، طَُُْ، الرياض ،مكتبة الٌرشدمفي، السَّ 

د.ف، المدينػػة المنػػكرة، ، عبػػد اهلل ىاشـػ اليمػػاني المػدني تحقيػؽ:، تمخمميص الحبيممرىػػ(، ِٖٓ)ت  أحمػػد بػف عمػػيابػف حجػػر العسػقبلني،  (ْٖ)
: لـ أقٍؼ عمى الحديث في النسخة الكاممة المطبكعة مف م .ُِِ، صِجـ، د.ط، ُْٔٗىػ/ُّْٖ  سند البزار فأردت التنبيو.قمتي

ار،  (ْٗ)  كما بعدىا. ٔٓ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةزغمكؿ النجَّ

عف شػبكة  (. نقبلن ُٓمكة المكٌرمة برقـ )، محاضرة بعنكاف: معجزة القرآف في ىذا الزماف، مسٌجمة في نادم الشريط اإلسبلمي (َٓ)
 السنة النبكيَّة كعمكميا.

، ُج ،ُـ، طُْٖٗىػػػ/َُْْ، بيػػركتدار الفكػػر ، ، التيممذيب تيممذيبُ ىػػػ(، ِٖٓ)ت  أحمػػد بػػف عمػػيلعسػػقبلني، ابػػف حجػػر ا (ُٓ)
 .ٖٓٔبرقـ  ،َُْص

 .ُٖٗٔترجمة رقـ  ََُ، صٔ، جالثقاتحباف، بف ا (ِٓ)

 .ُُِٔٗرقـ  ، حديثَُْٖ/َُْٕ، صْ، جكتاب اْلَعَظَمةأبك الشيخ،  (ّٓ)
 .ُُّٔٗرقـ  ، حديثُُِْ/ُُُْص، ْ، جكتاب اْلَعَظَمةأبك الشيخ،  (ْٓ)

 .ُُٕٔٗبرقـ  ،َّْٖ، صَُ، جتفسير ابن أبي حاتمابف أبي حاتـ الرازم،  (ٓٓ)
دار  ،الريػػاضبسػػاـ فيصػػؿ أحمػػد الجػػكابرة،  تحقيػػؽ:، اآلحمماد والمثممانيأحمػػد بػػف عمػػرك بػػف أبػػي عاصػػـ،  عمػػى الترتيػػب: ينظػػر (ٔٓ)

، َّ، ججممامع البيممان فممي تأويممل آي القممرآنالطبػػرم، ك  .ِْٗٓرقػػـ  ، حػػديثُْ، صٓ، جُط ،ـُُٗٗىػػػ/ُُُْالٌرايػػة، 
مكتبػػػة العمػػػـك حمػػػدم عبػػػد المجيػػػد السػػػمفي،  تحقيػػػؽ:، المعجمممم الكبيمممرىػػػػ(، َّٔالطبرانػػػي، سػػػميماف بػػػف أحمػػػد )ت ك  .ٕٖص

 .ِْْٔرقـ  ، حديثْٕ، صٓج، ِـ، طُّٖٗىػ/َُْْ، المكصؿ ،كالًحكـ
ار،  (ٕٓ)  .َِٕ، صةاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّ النجَّ
 ،دار الكفػاءسػعدم الياشػمي،  تحقيػؽ: ُسؤالت الُبرذعي ألبي زرعمة،ىػ(، ِْٔأبك زرعة الرازم، عبيدي اهلل بف عبد الكريـ )ت  (ٖٓ)

 .ِّْص، ِىػ، طَُْٓ، المنصكرة

سسػػة مؤ بشػػار عػػكاد معػػركؼ،  تحقيػػؽ:، تيممذيب الكمممال فممي أسممماء الرجممال، ىػػػ(ِْٕ)ت  يكسػػؼ بػػف عبػػد الػػرحمفالمػػزم،  (ٗٓ)
 .ٖٖ، صِٖج، ُـ، طَُٖٗىػ/ََُْ، بيركت، الرسالة

 .ِٔ، صّج، ُىػ، طُّٔٗ، حمب ،دار الكعيمحمد إبراىيـ زايد،  تحقيؽ:، المجروحينىػ(، ّْٓابف حٌباف، محمد )ت (َٔ)
، ، بيػػركتدار الجيػػؿ، عمػػي محمػػد البجػػاكم تحقيػػؽ:، اإلصممابة فممي معرفممة الّصممحابةبػػف حجػػر العسػػقبلني،  أحمػػد بػػف عمػػي (ُٔ)

 .َٖٓ/َٕٓ، صِج ،ُـ، طُِٗٗىػ/ُُِْ
 .َْٓ، صِ، جاإلصابة في معرفة الّصحابةابف حجر العسقبلني،  (ِٔ)

، بيػركت، دار الكتػب العمميػة، كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنونىػػ(، َُٕٔحاجي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل )ت  (ّٔ)
 .ُّٔٔ، صِ، جىػُّٔٔ، صِجد.ت، د.ط، 

بف الحجػاج مسمـ القشيرم، ك  .ّٖٗٔرقـ  ، حديثِْٖٔ، صٔ، جكتاب الفرائض، باب: القائؼ، امع الصحيحالجالبخارم،  (ْٔ)
، ِجد.ت، د.ط، ، بيػػػركت، دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي، محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي تحقيػػػؽ:، الجمممامع الصمممحيحىػػػػ(، ُِٔ)ت 
 .ُْٗٓرقـ  ، حديثَُِٖص

بػف اعمي  تحقيؽ:، تاب التوحيد ومعرفة أسماء اهلل وصفاتِو عمى التفاق والتَّفردكىػ(، ّٓٗبف مىٍنده، محمد بف إسحاؽ )ت ا (ٓٔ)
 .ٖٗرقـ  ، حديثِِّ/ُِّ، صُج، ُـ، طػُٖٗٗىػ/َُْٗ، المدينة المنكرة -مطابع الجامعة اإلسبلميةمحمد الفقييي، 

 .ُُٕ، صُٕ، ججامع البيانالطبرم،  (ٔٔ)
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 .َُِ، صلنبويَّةاإلعجاز العممي في السنَّة االنٌجار،  (ٕٔ)

 .ُِّ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (ٖٔ)

، ـُِٗٗعبػد الػرحمف عميػرة،  تحقيػؽ:: نموادر األصمول فمي أحاديمث الرسمولىػػ(، َِّ: الحكػيـ الترمػذم، محمػد بػف عمػي )ت ينظر (ٗٔ)
 .ِٖٔ/ِٕٔ، صُ، ج، بيركت: دار الجيؿُط

 .ٗٔٓ/ٖٔٓ، صُٖ، ججامع البيانالطبرم،  (َٕ)

 .ِّٕٔرقـ  ، حديثّّٔ، صّ، جالسنن الكبر البييقي،  (ُٕ)

 .ِٕٓٔرقـ  ، حديثّّٔ، صّ، جالسنن الكبر البييقي،  (ِٕ)

 َِّٓرقـ. ، حديثّْٕ، صِ، ج، مف تفسير سكرة الفرقافالمستدرك عمى الّصحيحينالحاكـ،  (ّٕ)
 .ٖٕ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (ْٕ)

 .َٖ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (ٕٓ)

 .ُٖ، صُْ، ججامع البيانالطبرم،  (ٕٔ)

 .ُٗ، صُْ، ججامع البيانالطبرم،  (ٕٕ)

 بتصٌرؼ.َُُ/ََُ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (ٖٕ)

 .ِّْ، صِٕ، جتيذيب الكمال، المزم (ٕٗ)

 .ِٔ، صةمك أخباراألزرقي،  (َٖ)

فيو خالدي بف عىرعىرة ذكره ابػف أبػي حػاتـ فػي الجػرح كالتعػديؿ كلػـ يػكر فيػو شػيئا كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات، كذكػره العمػي فػي  (ُٖ)
معرفػة الثقػات كقػاؿ: ثقػػة. كعنػدم أٌنػو مسػػتكر لػـ ييػذكر فيػػو جػرح كال تعػديؿ، كقػد تسػػاىؿ العجمػي فػي تكثيقػػو، كلػـ يتابعػو أحػػد 

، الثقاتحباف، بف اك  .ُْٕٓترجمة رقـ  ّّْ، صّ، جالجرح والتعديل، ابف أبي حاتـ: ينظر تًو.متابعة صحيحة عمى ركاي
عبػد العمػيـ عبػد العظػيـ  تحقيؽ:، معرفة الثقاتىػ(، ُِٔالعجمي، أحمد بف عبد اهلل )ت ك  .ُٖٗٔترجمة رقـ  ََُ، صٔج

 .ّٖٗترجمة رقـ  ،َّّ، صُج، ُـ، طُٖٓٗىػ/َُْٓ، المدينة المنكرة ،مكتبة الٌدارالبستكم، 

، دار الكتػب ُىػػ، طَُُْمحمػد السػعيد بسػيكني زغمػكؿ،  تحقيػؽ:، شمعب اإليممانىػػ(، ْٖٓالبييقي، أحمد بػف الحسػيف )ت  (ِٖ)
 .ُّٗٗرقـ  ، حديثّْٔ، صّ، ج، بيركتالعممٌية 

الجممامع مسػػمـ، ك  .ّْٕٔ رقػـػ ، حػػديثُُُْ، صّ، ج: المعػراجبػػابفضػػائؿ الصػػحابة،  ، كتػػابالجممامع الصممحيحالبخػػارم، : ينظػر (ّٖ)
 .ُِٔرقـ  ، حديثُْٔ، صُ، جالصحيح

 .ْٕٔ، صُج، ُـ، طُٕٗٗىػ/ُُْٕ، الرياض، مكتبة المعارؼ، السمسمة الصحيحةناصر الديف األلباني، محمد  (ْٖ)

 ؛تدليسػو يتجنػبني: "فقػد قػاؿ الػدارقط فيو تدليس عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، كلـ يصٌرح بالسَّماع. كتدليسو شػر التػدليس؛ (ٖٓ)
سمؤالت الحماكم النيسمابوري ىػػ(، ّٖٓ )ت الػدارقطني، عمػي بػف عمػر ".مجػركح مف سمعو فيما إال يدلس ال التدليس كحش فإنو

   .ُْٕص، ُـ، طُْٖٗىػ/َُْْمكتبة المعارؼ، الرياض، مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر،  تحقيؽ:، لمّدارقطني

 .ِٓ، صةمك أخباراألزرقي،  (ٖٔ)

: لـ أقػؼ عمػى ركايػة عبػد اهلل بػف عمػرك  .َّٗ-َّٖ، صٔ، جفتح الباريابف حجر،  (ٕٖ) المطبكعػة المكقكفػة فػي النسػخة  قمتي
 مف كتاب أخبار مكة لؤلزرقي.

 .ِٓ، صةمك أخباراألزرقي،  (ٖٖ)

 مة عف كىب بف منٌبو.. قمت: لـ أر قبؿ المزم مف نٌص عمى ككف ركايتو مرسْٖٔ، صُٗ، جتيذيب الكمال، : المزمينظر (ٖٗ)

 .ِّْٕحديث رقـ ُِٕٓ، صّ، جما ذكر عف بني إسرائيؿ: بابكتاب األنبياء، ، الجامع الصحيحالبخارم،  (َٗ)
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 .َُْ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (ُٗ)

 .ُْْ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (ِٗ)

دار إحيػاء التػراث أبي محمػد بػف عاشػكر،  تحقيؽ:، الكشف والبيان في تفسير القرآنىػ(، ِْٕد )ت الثعالبي، أحمد بف محم (ّٗ)
 .ِْٕ، صٗج، ُـ، طََِِىػ/ُِِْ، بيركت، العربي

، المكتػػب اإلسػػبلميكصػػي اهلل بػػف محمػػد عبػػاس،  تحقيػػؽ: العمممل ومعرفممة الرجممال،، ىػػػ(ُِْابػػف حنبػػؿ، أحمػػد بػػف محمػػد )ت  (ْٗ)
 .ِّٔبرقـ  ،ِْٓ، صُج، ُ، طـُٖٖٗىػ/َُْٖ، الرياض -، دار الخانيبيركت

دار ، ُىػػػ، طََُْ، أحمػػد محمػػد نػػكر سػػيؼ تحقيػػؽ: (،الممدارميتمماريب ابممن معممين  روايممة ىػػػ(، ِّّ)ت يحيػػىابػػف معػػيف،  (ٓٗ)
 .ّٕٔبرقـ  ،ُُٖ، صدمشؽ ،المأمكف لمتراث

 .ُْٔ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (ٔٗ)

 .ُْٔ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةر، النٌجا (ٕٗ)

 .(eltawil.org/sciencewonders: )ينظرتصكرات القدماء حكؿ شكؿ األرض.  (ٖٗ)

 .ٖٓ، صُج، ٓـ، طَُٖٗ، بيركت، دار العمـ لممبلييف ، معجم األعالمخير الديف الزركمي،  (ٗٗ)

 .ُّْ، صٓ، جاألعالمالزركمي،  (ََُ)

 .ِْ، صٕ، جالماألعالزركمي،  (َُُ)

 .ُّّ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (َُِ)

، ُـ، طُْٖٗىػػ/َُْٓحمػدم عبػد المجيػد السػمفي،  تحقيػؽ: مسمند الشماميين،ىػػ(، َّٔالطبراني، سميماف بػف أحمػد )ت  (َُّ)
 .ْٔرقـ  ، حديثَٓ، ص، بيركتمؤسسة الرسالة

 ،ٖٔ، صّ، جُىػػ، طَُْٔعبػد اهلل القاضػي،  تحقيػؽ:، الضمعفاء والمتمروكينىػػ(، ٕٗٓ ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمػي )ت (َُْ)
 .ُِّٕبرقـ 

 .َٕٗبرقـ  ،ِٕٕ، صِ، جالمجروحينحباف، بف ا (َُٓ)

  كتػب خانػو جميمػي، عبػد الػرحيـ محمػد القشػقرم، تحقيػؽ:، سمؤالت البرقماني لممّدارقطنيىػػ(، ّٖٓالدارقطني، عمي بف عمر)ت  (َُٔ)
 .ِٔص، ُـ، طُْٖٗىػ/َُْْ، باكستاف

مجمممع الزوائممد ىػػ(، َٕٖالييثمػػي، عمػػي بػف أبػػي بكػػر)ت : ينظػػرك  .ّّٖ، صاإلعجمماز العممممي فممي السممنَّة النبويَّممةالنٌجػار،  (َُٕ)
، المعجم الكبيركالطبراني،  .ْْ، صٓجىػ، د.ط، َُْٕ، بيركت، القاىرة، دار الكتاب العربي -دار الرٌياف، ومنبع الفوائد

 .ُُْرقـ  ، حديثِِّ، صمسند الشاميينككذا الطبراني،  .ُٕٖرقـ  حديث، ٔٗ، صَِج

 .ّّٗ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (َُٖ)

 .ُُِ، صْ، جالجرح والتعديلابف أبي حاتـ الرازم،  (َُٗ)

عبػد الفتػاح أبػك غػدة،  تحقيػؽ:، يفالمنمار المنيمف فمي الصمحيح والضمعىػػ(، ُٕٓ)ت  بف قٌيـ الجكزٌية، محمد بف أبػي بكػرا (َُُ)
 .ّٔرقـ  ، حديثْٓص، ِىػ، طَُّْ، حمب -مكتب المطبكعات اإلسبلمٌية

 .www.almrsal.com/tagبتصرؼ نقبل عف مكقع:  (ُُُ)

 فيض، ىػ(َُُّ: المناكم، محمد عبد الرؤكؼ بف عمي )ت ينظرك  .ِّْ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (ُُِ)
: الجممػػة مػػا بػػيفى المعقػػكفتيف مػػف فػػيض ّْٓ، صّج، ُط ،ىػػػُّٔٓ، مصػػر ،د.ف، شممرح الجممامع الصممغير ديرالقمم . قمػػتي

 القدير، كسقطٍت في نقؿ الدكتكر زغمكؿ؛ فاقتضى التنبيو.

 .ّّْ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (ُُّ)
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دار الكتب العممية،  ،، بيركتل  المصنوعة في األحاديث الموضوعةالْلىػ(، ُُٗالسيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف )ت  (ُُْ)
 .َُٖ، صِ، جد.ط ،د.ت

 ىػػػ/َُْٗ، ، بيػػركتدار الفكػػريحيػػى مختػػار غػػزاكم،  تحقيػػؽ:، الكامممل فممي الضممعفاءىػػػ(،  ّٓٔابػػف عػػدم، عبػػد اهلل )ت  (ُُٓ)
 .ُِّٔبرقـ  ِّْ، صٕج، ّط، ـُٖٖٗ

مؤسسػة كآخػر،  األرنػؤكطشػعيب  تحقيؽ:، زاد المعاد في ىدي خير العبادىػ(، ُٕٓكر)ت بف قٌيـ الجكزٌية، محمد بف أبي با (ُُٔ)
 .ُُّ، صْج، ُْـ، طُٖٔٗىػ/َُْٕ، الككيت -، كمكتبة المنار اإلسبلمٌية، بيركتالرسالة

ز آبػادم، محمػد بػف : الفيػرك ينظػر "بػبل عجػـ" يعنػي: بػبل نػكل. :قكلو .ّْٔ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (ُُٕ)
 . فصؿ العيف.ُْٔٔد.ت، د.ط، ص بيركت، ،مؤسسة الرسالة، القاموس المحيطىػ(، ُٕٖيعقكب )

 .ُّٓ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (ُُٖ)

 .ِٕٔ، صْ، جالمعاد في ىدي خير العباد زادبف قٌيـ الجكزٌية، ا (ُُٗ)

، كشف الخفاء ومزيل اإللباس عّما اشتير من األحاديث عمى ألسنة الناسىػ(، ُُِٔالعجمكني، إسماعيؿ بف محمد )ت  (َُِ)
 .ِّْ، صُج، ْىػ، طَُْٓ، بيركت، مؤسسة الرسالة أحمد القبلش،  تحقيؽ:

 .ِٕٔ، صْ، جزاد المعادبف قٌيـ الجكزٌية، ا (ُُِ)

 .ّْٓ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (ُِِ)

 .ّٔٓ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةر، النٌجا (ُِّ)

 .ِٖٓ، صٔ، جالكامل في الضعفاءبف عدم، عبد اهلل، ا (ُِْ)

، ُد.ت، ط، بيػركت، دار الفكرسييؿ زٌكار،  تحقيؽ:، ُبغية الطمب في تاريب حمبىػ(، َٔٔابف العديـ، عمر بف أحمد)ت  (ُِٓ)
 .ّٖٔ، صُج

 .َْٔ، صلسنَّة النبويَّةاإلعجاز العممي في االنٌجار،  (ُِٔ)

 .ُْٔ، صاإلعجاز العممي في السنَّة النبويَّةالنٌجار،  (ُِٕ)

 .ّٔٓ، صِ، جالكامل في الضعفاءبف عدم، عبد اهلل، ا (ُِٖ)


