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 كلمة الشكر
شكر القائمني إين أف  (1ومن ابب )من ال يشكر الناس ال يشكر هللا بعد شكر هللا وتوفيقه  

وأسأل  والتقدير  جامعة املدينة العاملية  املباركة إدارة وحماضرين فلهم مين كل الشكر علي أمر
كما أشكر فضيلة   ، ملواصلة رسالتها اليت أسست من أجلها  ويعنها  هللا أن يبارك فيها

وأعطاين من زمنه الكثري الذي فتح يل قلبه ـ حفظه هللا ـ   أكرم رضوان املكي :الشيخ الدكتور
ات لتوجيهحيث كان يل املرجع اب يف كثري من اإلشكاالت اليت كانت تعرتضين  وساعدين

كما أشكر كل من سهل يل وساعدين  وأسدل "    شادات حيت وصلت إيل هذه املرحلةواإلر 
زهلم املثوبة يف وأجوقامته كال علي حسب موقعه واملالحظات فجزاهم هللا خريا  يل النصح 

 واآلخرة .  الدنيا
 .علي سيدان حممد وعلي آله وأصحابه وسلمصلي هللا و 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 " رواية املبتدعةاحملدثني يف ضوابط موضوع البحث : 

 املقدمة :
 دعوب رسول هللا صلي هللا عليه وسلم  احلمد هلل والصالة والسالم علي

، وملا شاع  اخلرب قللن حرص احملدثون يف نقل السنة واحلفاظ عليها ، فوضعوا ضوابط وأصول
رتكوا  يابلبدع فلم  ومسوا ذينالبدع وانتشر وكثر املبتدعون  تعامل احملدثون مع هؤالء الرواة ال

، ألهنم لو  التوسطل و كل راو وسم ابالبتداع ومل يقبلوا كذلك كل مبتدع بل تعاملوا ابلعد
كان هذا بتدع لم كل  تركوا كل مبتدع رمي ابلبدعة لضاع كثري من السنة ، ولو أخذوا عن

نصاف ق واإللصدقدحا يف السنة ، ولكم تعاملوا مع املبتدعة مبعيار دقيق يدل علي ا
   طالب   مة  اخلامتة وبينهما مبحثني وفيهما ستو  ل املقدمةوخطيت يف البحث تشم،

 املبحث األول: تعريف البدعة وأنواع املبتدعة  وفيه مطلبان
  اللغة واالصطالحاملطلب األول : تعريف البدعة يف

 املطلب الثاين:  أنواع املبتدعة  وأقسامهم 
 تدعة.ن املبعية املبحث الثاين : من تقبل روايته ومن ترد مع الضوابط العامة للروا

 وفيه أربعة مطالب "
 لتمثيل .ث مع ادياملطلب األول : من قال بقبول روايته من املبتدعة وأقوال علماء احل

 0قال  برد روايته  وأراء احملدثني فيهم   املطلب الثاين : من 
 هم غري و املطلب الثالث : من قال بقبول رواية كل أهل األهواء من املبتدعة 

  املطلب الرابع : الضوابط العامة لرواية املبتدع
 مشكلة البحث : ملاذا نبحث عن ضوابط رواية املبتدعة ؟

فالبد  ه روى عن يالد بعض احملدثني ألننا جند أن بعض احملدثني يروى عن مبتدع، وجن /1
 هلذا اخلالف من ضوابط

 لصحيح .الدليل ا لي عاحلكم مبنيا  وألن السنة يتعلق هبا أحكام شرعية فالبد أن يكون /2
 أهداف البحث

 التعرف علي منهج احملدثني يف تعاملهم مع رواية املبتدع 
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 مجالإلسبيل  دع عليرواية املبت تتحدث غالبا يفقدميا كتب املصطلح   الدراسات السابقة: 
اية وحكم  الرو يفرها وهناك رسائل علمية يف موضوع البدعة وأث وكذلك كتب اجلرح والتعديل

 .رواية املبتدع 
اللني هء بني لماوقد وضعت اآلايت القرآنية  واألحاديث النبوية  ، وكذلك أقوال الع

جد ء إن و جلز سم الكتاب  واهكذا)...( كما كنت أكتب الفهارس يف أسفل كل صفحة] ا
  صفحةيف  يها راجع اليت رجعت إل،وذكرت تلك املترقيما مستقال والصفحة واملؤلف [

ة عة وسنلطباومؤلفة و اسم  علي حسب احلروف األجبدية الفهارس ذاكرا اسم الكتاب
 الطباعة 
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 عدوب " هالومن وا احلمد هلل والصالة والسالم علي رسول هللا وعلي آله وأصحابه

    0فمن نعم هللا سبحانه وتعايل أن تويل حفظ كتابه بنفسه من كل زايدة ونقصان             
{ ولوال أن هللا سبحانه توىل 1} إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون : فقال جل من قائل

حفظه بنفسه ألصابه ما أصاب الكتب قبله من التحريف والتبديل  يقول  الدكتور عبد هللا 
عميد كلية الدعوة األسبق ـ جامعة األزهر ـ أن مالك الشيء يصونه وحيفظه، وإن : بركات 

دون تشبيه عجز عن صيانته ضعف ملكه أو زال.. هذا مشاهد ومعلوم ىف دنيا الناس، وب
وهلل املثل األعلى.. فاهلل مالك امللك ذو اجلالل واإلكرام.. اقتضت حكمته أن حيفظ للبشرية 

العزيز ىف  دليل هديتها ورشدها اتما كامال ىف القرآن الكرمي، ولقد حفظ هللا  عز وجل كتابه
أو كائن من   اللوح احملفوظ فال يشاركه فيه غريه سبحانه وتعايل، فال متتد إليه يد ملك مقرب

در، مث أذن كان، حىت أذن هللا عز وجل له بنزوله مجلة واحدة إىل السماء الدنيا ىف ليلة الق
سنة على قلب النيب صلى  هللا عليه وسلم ـ ليثبت به بنزوله مفرقا على مدى ثالاث وعشرون 

ذي توىل احلفظ حفظ القرآن والرعاية ىف اللوح احملفوظ هو ال الفؤاد ولريتله ترتيال والذي توىل
   2  ...ان من التحريف والزايدة والنقصان.والرعاية ىف الصدور والسطور، فجعله مصا

      3 له حلافظونـ يف قول هللا تعايل} إان حنن نزلنا الذكر وإان رمحه هللا أملعلميوقال الشيخ 
العربية وكل ما يتوقف يتناوهلا بلفظه ، بل يتناول  يتناول السنة مبعناه إن مل : ذكر{قالال} 

حفظ القرآن أن تبقى احلجة قائمة ، وهلداية دائمة إىل  عليه معرفة احلق ، فإن املقصود من
هللا عليه وآله وسلم خامت األنبياء ، وشريعته خامتة الشرائع ،  يوم القيامة ؛ ألن حممدا صلى

ا ، وانقطاع ذلك يف خلق اخللق لعبادته ، فال يقطع عنهم طريق معرفته وهللا عز وجل إمنا
 4 قطاع لعلة بقائهم فيها الدنيا وان هذه احلياة

                                  
 9سورة احلجرات آية رقم   / 1
 م29/10/2010جريدة األهرام  2
 9رقم سورة احلجرات آية  3
 للمعلمى  1/234التنكيل  4
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هذه األحاديث املوضوعة !  : وملا قيل البن املبارك )) وقد علق املال علي القاري          
ن نزلنا هللا تعاىل: ) إان حن قال - أي نقاد احلديث وحذا قهم -قال : يعيش هلا اجلهابذة 

  1 ( الذكر وإان له حلافظون
ل بط وأصو ضوا ا هل هذا وقد حرص احملدثون يف نقل السنة واحلفاظ عليها ، فوضعوا     

لذين الء الرواة امع هؤ  ثونلنقل اخلرب ، وملا شاع البدع وانتشر وكثر املبتدعون  تعامل احملد
لوا بل تعام ،بتدعمكل   ة واير  كما ومل يقبلوا  ، ومسوا ابلبدع فلم يرتكوا كل راو وسم ابالبتداع

 ، ولو أخذوا السنة من ابلعدل والتوسط ، ألهنم لو تركوا كل مبتدع رمي ابلبدعة لضاع كثري
ق يدل علي قيار دعيمبعن كل مبتدع لكان هذا قدحا يف السنة ، ولكن تعاملوا مع املبتدعة 

 ـ رمحهم هللا تعايل ـ احلديث الصدق واإلنصاف ، ألهل 
 ن ضوابط رواية املبتدعة ؟مشكلة البحث  : ملاذا نبحث ع

البد ف وى عنه ير  ال  يروى عن مبتدع، وجند البعض ا آلخرألننا جند أن بعض احملدثني  /1
 "هلذا اخلالف من ضوابط

ه حكما ين عليينبلصحيحا وألن السنة يتعلق هبا أحكام شرعية فالبد أن يكون الدليل  /2
 مؤصال

 عض تلكلول بحلفضل بعد فضل هللا يف له ا اآليلاحلاسب  أنومن الطبيعي أن أذكر  
      املشاكل 

هل كل و ، تدع ملبأهداف البحث ": التعرف علي منهج احملدثني يف تعاملهم مع رواية ا*
 يف املواضيع اآلتية:  وسنرى ذلك مفصال  ؟ترتك روايتهمبتدع 

بط الرواية عن املبتدعة يف كتب ضوا قدميا تناول علماء احلديث  الدراسات السابقة :* 
 فأسسوا هلا قواعد وضوابط  "احلديث و أثناء حديثهم يف موضوع " عدالة للراويمصطلح 

 وألمهية املوضوع وعظم قدره وجداجلرح والتعديل علماء علي سبيل إلمجال وكذلك كتب 
 حبواث فكلفت طالهبا ليكتبوا فيه  اجلامعات اإلسالمية  العلماء وكذلك من من اهتماما كبريا

                                  
 446خنبة الفكرص 1
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العلم حتقيقا وتعليقا واستدراكا ومجعا   فتنافس فيها طلبة " ماجستري ودكتوراهعلمية "و رسائل 
 . من تلك الكتب والرسائل إن شاء هللا ـ   ـ   را فيه كال بعلمه ،  وسأذكر ما وقفت عليهفأث  

 " وهذه بعض تلك البحوث
الناشر  نارسالد أمحيد رسالة دكتورة حملمد سع( ال الكتب الستةالرواة املبتدعون من رج /1

مل أقف علي  صفحة 562م / عدد صفحات الكتاب 2003جامعة املنوفية كلية اآلداب ، 
   حيت يف االنرتنيت ،   الكتاب 

حممد منسي  ألمحد ين (االحتجاج برواية أهل البدع بني أهل العلم املتقدمني واملتأخر  /2 
 لم املتقدمنيهل العال أوالكتاب دراسة نظرية مجع املؤلف أقو ولو كانت يف املتابعات  السيد

ناسب رجيح متىل ومذاهبهم يف قبول و رد رواية املبتدعة ووضح اخلالف يف ذلك وجلأ ا
بتدع ية الفاسق املبل روا نقجيد يف الرد على املليبارية إذ أهنم يقولون ) ال مرجعلألقوال وهو 

  وأمور أخرى موجودة يف هذه الرسالة املتميزة  والشواهد(
الكتاب يف و   لقرينا البدعة وأثرها يف الدراية والرواية ( أتليف د/ عائض بن عبد هللا /3

 "ين بول الدأص األصل عبارة عن رسالة حصل هبا املؤلف على درجة املاجستري من كلية
ع فردة يف موضو لمية مالة ع أنه أول رسوترجع أمهيته إىلاململكة العربية السعودية.  -ا " أهب

 /(صفحة251موقف احملدثني من رواية املبتدع. يقع يف )
عندما كان  ث كتبهو حب/ )حكم رواية املبتدع ( أتليف إبراهيم بن عبد هللا أحلازمي وه 4 

لدكتور فاحل شراف اإت طالبا بكلية الدعوة ـ قسم السنة وعلومها ـ املستوى الثالث وكان حت
عة الرايض الطب لتوزيعوا صغري مث قام مبراجعته حممود مرياة /  وطبع يف دار الشريف للنشرال

   /هارسصفحة من القطع الصغري + الف147هجرية  ويقع الكتاب يف 1413األوىل 
صفحة  (51 )يف قع / حكم رواية الفاسق واملبتدع (أتليف الدكتور خالد القريويت ي  /5

  ريةهج 1425مان / ومكتبة الرشيد ابلرايض سنة وطبع ابلدار العثمانية ع
وطبع يف  صليد املو اوو )البدعة واملبتدعون يف علم اجلرح والتعديل("  حملمد إبراهيم د /6

 35، ويقع يف ) هـ1416بريوت . الطبعة األوىل سنة  –مؤسسة الراين للطباعة والنشر 
 صفحة من القطع الصغري
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  يد عبد الباقعلي أمحري ل)البدعة عند علماء احلديث وأثرها يف الرواية("  رسالة ماجست  /7 
كلية   ز ( منتاجستري بتقدير ) مم، وهو عبارة عن حبث حصل به الباحث على درجة املا

ديث( علم احل –مية قسم اللغة العربية ختصص دقيق )دراسات إسال –آلداب جامعة القاهرة 
 ر والزايدةومل يطبع حىت اآلن وهو قيد التنقيح والتحري. م 2003 هـ /1424سنة 

ت اإلسالمية لدراساالة جمالبدعة وأثرها يف التجريح ( أتليف عبد الرزاق املاص نشر يف  ) /8
 " يليف إبر 1997جمرية 1417يف جامعة الكويت يف عددها احلادي والثالثني 
 ،تباتنا مكانحية ولعدم وجودها يفلكين مل أستطيع الوقوف عليها لقصر الزمن من 

رسالة  ح الصحي جلامعومروايته يف ا يف الرواية عمن رمي ابلبدعةالبخاري  اإلماممنهج /9
 رى مكةالق جامعة أمبنت خالد حممد حسون ماجستري مقدمة من الطالبة  اندونيسيا 

 صفحة1060بقع ىف ه1424  املكرمة
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 طلبانموأقسامها ، وأنواعها ،  وفيه املبحث األول : تعريف البدعة ،   **
  املطلب األول : التعريف ابملبتدعة يف اللغة واالصطالح* 

  1و هي احلد ث يف الدين بعد اإلكمال البدعة يف  للغة ) مجع بدع (
  وأصل استعماهلا  يف لغة العرب أصالن "  (بدع )وهي مصدر

ال هللا تعايل :) بديع السموات األصل األول   : ابتداء الشيء وصنعه ال عن مثال،ق  
  3( )مبدعها أي موجدها علي غري ميثال سابق ( 2واألرض

َعُل ِب َواَل ِبُكم  ِإن  أَتَِّبُع  :  ) وقول هللا تعاىل  عًا مِ ن  الرُُّسِل َوَما أَد رِي َما يـُف  )ُقل  َما ُكنُت ِبد 
قال: لست ببدع يف كذا وكذا، أي   لست أبول ي4 (ِبنيٌ ِإالَّ َما يُوَحى ِإيَلَّ َوَما َأاَن ِإالَّ َنِذيٌر مُّ 

  5من أصابه هذا مبعين إحداث شيء مل يكن له من قبل خلق وال ذكر وال معرفة(
  6قيل معناه مبدعا مل يتقدمين رسول قال الراغب األصفهاين:   

منظور البدعة احلدث قال ابن   7ابتكره ؛ أَن َشأه على غري مثاٍل سابٍق (( ، هللاُ الكونَ )) بدع 
 8وما ابتدع من الدين بع اإلكمال

واألصل الثاين هو اإلكالل، واالنقطاع، يقال أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السري إبكالل 
أوظلع كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السري إبداعا ، أي أنشاء أمرا 

  9خارج عما اعتيد منها. ((  

                                  
 حملمد بن أِب بكر البغوي 43خمتار الصحاح / 1
 117سور ة البقرة آية رقم  / 2
 للشيخ ابوبكر اجلزائري 1/86أيسر التفاسري / 3
 9سورة األحقاف رقم اآلية  / 4
 تفسري اجلال لني  / 5
 للراغب األصفهاين  111مفردات ألفاظ القرءان  / 6
 حملمد بن أِب بكر البغوي  43خمتار الصحاح ص  7
 )بدع( 8/6لسان العرب / 8
 1/107النهاية يف غريب احلديث واالثر /9
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احبها ويف ص نفس يفجاج ينطبق على االبتداع يف دين هللا، إذ البدعة ظلع واعو وهذا املعىن 
هواءهم، وما أتبعوا م اعمله. وذلك إبتباع اهلوى؛ ولذلك مسي أهل البدع أهل األهواء، ألهن

 تشتهيه أنفسهم، وما متليه عقوهلم،
اإلكمال  الدين بعداحلدث يف  -بكسر الباء-قال الفريوز آابدي : )البدعة  البدعة يف اللغة 

 2و 1، أو ما استحدث بعد النيب صلى هللا عليه و سلم من األهواء و األعمال( 
  رادسب املحمقاصد و وهلا عدة معاين  هذا بإلختصار عن تعريف البدعة يف للغة العربية  

 بدعة ، تبًعاريف التع تعريف البدعة يف االصطالح:  اختلفت عبارات الناس سلًفا وخلًفا يف
اعتقاديه،  لية أوعم ختالف تصورهم ملاهية البدعة ، وتنوع مشارهبم، فالذي تلبس ببدعةال

النصوص  هم بعضفيه حياول أن يضع تعريًفا للبدعة يتالءم مع مسلكه، وهناك من التبس عل
  الواردة يف السنة والبدعة فوضع تعريًفا ملتبًسا ،

 قال اإلمام ألشاطيب : ـ رمحه هللا ـ
(. يقصد ابلسلوك عليها 3إذن عبارة عن طريقة يف الدين خمرتعة تضاهي الشرعية فالبدعة  /1

املبالغة يف التعبد هلل سبحانه. قال ألشاطيب:  يف بيان هذا التعريف: )قوله يف احلد: )تضاهي 
الشرعية( يعين : أهنا تشابه الطريقة الشرعية من غري أن تكون يف احلقيقة كذلك، بل هي 

جه متعددة. منها وضع احلدود: كالناذر للصيام قائما ال يقعد. ومنها: التزام مضادة هلا من أو 
الكيفيات واهليئات املعينة كالذكر هبيئة االجتماع على صوت واحد، واختاذ يوم والدة النيب 

 صلى هللا عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك.
التعيني يف الشريعة، كالتزام  ومنها: التزام العبادات املعينة يف أوقات معينة مل يوجد هلا ذلك

صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته .)ولذلك مسي  أهل البدعة أهل األهواء ألهنم اتبعوا 
أهواءهم فلم أيخذوا األدلة الشرعية مأخذ االفتقار إليها والتعويل عليها حيت يصدروا 

  4عنها...( 

                                  
 1/9غريب احلديث  1
 44خمتار الصحاح ص 2
 37 /1االعتصام  / 3
 لإلمام الشاطيب 2/176االعتصام   /4
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وف عن النيب املعر  الفا أحدث علي خوعرفها احلافظ بن حجر ـ رمحه هللا ـ أبهنا اعتقاد م 
  ،مة صلي هللا عليه وسلم ال مبعاندة  بل بنوع شبهة خصت البدعة ابملذمو 

حملمود و املذموم، مثال متقدم فيشمل ا و عرفها السخاوي بقوله : )هي ما أحدث على غري
 املعروف ابملذموم مما هو خالف و لكنها خصت شرعا

كمال ، أو ما استحدث بعد النيب صلي  هللا عليه وسلم وقيل احلدث يف الدين بعد اإل  /3
 1(من األهواء واألعمال 

نحات ومن الأيث واملبتدعة هم جزء من أهل البدعة واألهواء سواء كانوا من أهل احلد
 وغريهم ...

اليت  كار املبتدعةيه كأذ ة قولوتنقسم البدعة إيل بدع املطلب الثاين: أقسام البدعة وأنواعها :* 
د يف عد لزايدةكانت خالف العمل الشرعي  كا  وبدعة عملية وهي ما ختالف الشريعة ، 

 ة احلج الصلوات واملخالفة يف هيئ
. ويعرب عنها احلديث املرفوع  عن عبد هللا بن مسعود أن الرسول صلي هللا عليه وسلم قال:  

دثة بدعة، وإن كل بدعة ت األمور؛فأن شر األمور حمداثهتا  وإن كل حم))إايكم وحمداث
 3رواه مسلم يف صحيحه2ضاللة((

  إيل قسمني، كما قسموا  أنواعها إيل نوعني املبتدعةقسم العلماء و * 
  :  املبتدعةأقسام 

أو أثبت أمرا  ،وهم كل من أنكر أمرا معلوما من الدين ابلضرورة  : قسم يكفر ببدعته    /1
هذا القسم فيه إمجاع من الفقهاء واحملدثني يف رد روايتهم  ، علم نفيه  من الدين  ابلضرورة

ألن من شروط قبول الرواية اإلسالم وهللا أمر ابلتثبيت يف كالم الفاسق حيث  قال  يف سورة 
   أييها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا ...( 4احلجرات ) 

                                  
 للدكتور حممود الطحان 123ح احلديث صتيسري مصطل / 1
 28كتاب مقرر يف اجلرح والتعديل جامعة املدينة العاملية ص/ 2

  
 6سورة احلجرات رقم اآلية  4
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اقل درجتا من الكافر واليت يكون التكفري فيها متفقا عليه من قواعد األئمة كغالة  والفاسق
وعه إيل الدنيا قبل الرافضة وحلول اإلهلية يف علي ـ رضي هللا عنه ـ  أويف غريه أو اإلميان برج

  1 يوم القيامة 
الطوائف يكفر ببدعته كاخلوارج والروافض غري الغالة وسواهم من  : ال الثاين القسم 

       2املخالفني ألصول السنة خالفا ظاهرا لكنه يستند إيل أتويل ظاهره صائغ
ين ابلضرورة نفيه من الد را علما أممل ينكروا أمرا متواترا من الدين ابلضرورة ومل يثبتو  مبعين أهنم 

 هللا إن شاء لعلماءم اقل فيه كالنون وهذا القسم هو الذي نريد أن نتكلم فيه يف هذا البحث
 تعاىل

 عامة "ابط اللضو املبحث الثاين" من تقبل روايته من املبتدعة ،ومن ترد ،  مع ا
 . "  وفيه ثالثة مطالب 

 املطلب األول : من قال بقبول روايته املبتدعة : 
أمجع مجاهري أهل احلديث والفقه علي أنه يشرتط فيمن حيتج :)قال احلافظ بن الصالح    

عدال ، ضابطا ملا يرويه ، وتفصيله أن يكون مسلما ابلغا عاقال، ساملا من بروايته أن يكون 
، متيقظا غري مغفل ، حافظا إن حدث من حفظه ، ضابطا ءة و أسباب الفسق ، وخوارم املر 

فيه مع ذلك مبا حييل املعاين  اشرتطلكتابه إن حدث من كتابه ، وإن كان حيدث ابملعين ، 
ون يف قبول الرواية عن املبتدعة عموما فمنهم  من قال  ابجلواز وقد أختلف احملدث         3(

 مطلقا  ومنهم من قال ابملنع مطلقا   ومنهم قال ابلتفصيل  قال
 وهذه مجلة من أقواهلم "ـ

وهم القائلون بقبول الرواية عن املبتدعة  قالوا :البد من  النظر  لنوعية  : ب األول طلامل 
أهل الزمان املتقدم  فبدعتهم كانت من أتله وداينة مع عدم  البدعة وزماهنا  فمن كان من

                                  
 للحافظ ابن حجر العسقالين  385هدي الساري مقدمة فتح الباري ص   / 1
 للحافظ بن حجر  385هدي الساري مقدمة فتح الباري ص / 2
 317للشيخ امحد شاكر يف هامش كالمه هذا القول  / 3
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فشوا الكذب ومقت الكذابني والتشدد عليهم واعتباره عيبا شنيعا حىت الكافر جياىف الوقوع 
 فيه وكذلك نوع البدع من خفيفة وعظيمة واختالف بدعة اخلوارج واإلرجاء والتشيع األول

ق لنا لد لكنه صدو جأابن بن تغلب الكويف شيعي قال احلافظ الذهيب: يف ترمجة))        
بن عدي اأورده و مت صدقه ، وعليه بدعته ،وقد وثقه أمحد بن حنبل وحيي بن معني وأبو حا

صاغ توثيق  ول:كيفيق وقال : كان غاليا يف التشيع وقال السعدي:  زائغ جماهر، فلقائل أن
؟  مث ب بدعةاحصعدال من هو  مبتدع وحد العدالة الثقة والعدالة وإلتقان ، كيف يكون

يًّا، ارب علن حقال: البدعة على ضربني: صغرى، كالتشيع بال غلو، كمن تكلم يف حق م
مجلة من  ء لذهبؤالهفهذا كثري يف التابعني واتبعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد 
دعة بتمكن الومل ت رى،األثر.، إن النسبة إىل أهل البدعة نسبة سطحية يف هذه البدعة الصغ

 من القلوب حبيث تؤثر يف جمال الرواية((.
وتقبل رواية  أهل األهواء الذين ال يعرف عنهم استحالل الكذب والشهادة ملن وافقهم مبا 
ليس عندهم فيه شهادة وممن قال بذلك اإلمام الشافعي  ـ رمحه هللا  ـ قال )) تقبل  شهادة 

هنم يرون الشهادة ابلزور ملوافقتهم ، وحكي أن  هذا أهل األهواء إال اخلطابية من الرافضة ، أل
 2و1مذهب أبن أِب ليلي وسفيان الثوري وروي مثله عن أبو يوسف القاضي (( 

 3  
          4  قال أبو داود ) ليس يف أهل األهواء أصح حديثاً من اخلوارج 

دعة ال تؤثر على الراوي إذا ثبت أنه حافظ ضابط وصادق ليس بكاذب ، وذلك ألن لبوأن ا
تدينه وصدق هلجته حيجزه عن الكذب ، وهذا قول مجهور النقاد ، والعلماء املتقدمني وعلى 
رأسهم اإلمام البخاري ومسلم وعلي بن أملديين وحيىي بن سعيد القطان وابن خزمية وغريهم 

. وهلذا جند أن اإلمام البخاري رمحه هللا خرَّج لبعض اخلوارج واملرجئة  من أهل العلم ابحلديث
يف صحيحة مثل حممد بن زايد ألهلاين وجرير بن عثمان  الرحيب ومها من وممن رمي ابلنصب 

                                  
 120الكفاية يف علم الرواية ص / 1
 املصدر السابق  / 2
 املصدر السابق  / 3
 (1296أسئلة األجري لإلمام أِب داود رقم )/ 4
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النواصب كما أتفق البخاري ومسلم عن االحتجاج  أبِب معاوية حممد بن خازم  وعبيد هللا 
لغلو وحدث اإلمام  البخاري يف صححيه عن عبادة بن بن موسى وقد أشتهر عنهما ا

يعقوب الرواجني،  وكان ابوبكر حممد بن إسحاق ابن خزمية يقول حدثنا الصدوق يف روايته 
 املتهم يف دين عباد بن يعقوب،

 . عة وصادقهم وقاصهم وإمام مسجدهم عامل الشي  :عدي بن اثبت قال الذهيب يف 
  1   احلديث له من طريقه م مسلم هذاومع ذلك خرج اإلما

بن احلجاج رمحه هللا خرج  من طريق عدي بن اثبت عن زر بن حبيش عن   اإلمام مسلم
إنه لعهد النيب األمي إىل أنه ال حيبك إال مؤمن 2 أِب طالب رضي هللا عنه ، قال :} علي بن

 وعدي بن اثبت قاص الشيعة كما تقدم  {وال يبغضك إال منافق 
عن علي بن أملديين قال : قلت ليحىي بن سعيد القطان أن عبد الرمحن بن قال اخلطيب 

مهدي قال:  أان أترك من أهل احلديث كل من كان رأسًا يف البدعة فضحك حيىي بن سعيد 
اين ؟! كيف يصنع اببن أِب  فقال كيف يصنع بقتادة ؟! كيف يصنع بعمر بن ذر اهلمد 

الرمحن هذا الضرب  قال حيىي إن ترك عبدعن ذكرهم مث رواد وعد حيىي قوما أمسكت 
    3 ترك كثرياً 

لو تركت أهل البصرة حلال القدر ولو تركت أهل الكوفة عن علي بن أملديين:  وقال أيضاً 
خربت الكتب يعين » . قال اخلطيب : قوله  ك الرأي يعين التشيع خربت الكتب لذل

   4 « .لذهب احلديث 
)) والذي يعتمد عليه يف جتويز االحتجاج وبرر اخلطيب قبول رواية املبتدعة حيث قال:  

أبخبارهم اشتهر من قبول الصحابة أخبار اخلوارج وشهاداهتم ومن جرى جمراهم من الفاسق  
ابلتأويل مث استمرار عمل التابعني واخلالفني بعدهم علي ذلك ، ملا رءو من حتريهم الصدق 

ذب وحفظهم أنفسهم من احملظورات من األفعال ، وإنكارهم علي أهل الريب وتعظيمهم الك
                                  

 للحافظ ابن حجر العسقالين  61/  3لسان امليزان/ 1
 113احلديث وصحيح مسلم رقم  4003صحيح البخاري كتاب املغازي رقم احلديث  / 2
 للخطيب البغدادي  157الكفاية ص    / 3
  175كتاب الكفاية ص   / 4
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، والطرائق املذمومة، ورواايهتم األحاديث اليت ختالف أرأوهم،  ويتعلق هبا  خمالفوهم  يف 
االحتجاج عليهم فاحتجوا برواية عمران بن حطان وهو من اخلوارج، وعمر بن دينار وكان 

،وكان عكرمة اابضيا، وابن أِب  جنيح وكان معتزليا وعبد  ممن يذهب إيل القدر والتشيع
الوارث بن سعيد ، وشبل بن عباد ، وسيف بن سليمان ، وهشان الدستوائي ... وخالد بن 
خملد ،)إيل أن قال (  يف خلق كثري يتسع ذكرهم دون أهل العلم قدميا وحديثا ... احتجوا 

وى الظن يف حلجج يف هذا الباب وبه يقأبخبارهم فصار ذلك كاإلمجاع منهم وهو أكرب ا
   1مقاربة الصواب 

. قال ابن حبان : وليس بني أهل احلديث من أئمتنا خالف أن الصدوق املتقن إذا كان فيه 
  2بدعة ومل يكن يدعوا إليها ، أن االحتجاج أبخباره جائز 

       3 ء(وقال اخلطيب : ) كثري من العلماء يقبل أخبار غري الدعاة من أهل األهوا
قاد حرمة ن اعت؛ أل))...فجعل املدار على قبول رواية املبتدع على عدم استحالل الكذب 

 الكذب متنع من اإلقدام عليه؛ فيحصل الصدق.
يشدها دعته و د بوزاد بعضهم شرطًا آخر، وهو أال يكون احلديث الذي حيدث به مما يعض

 ويزينها؛ حيث ال يؤمن أن يغلبه اهلوى يف روايته.
ده ه بدعته؛ لبعترد ب ما ورأى البعض قبول رواية املبتدع عموًما إذا كان املروي يشتمل على 

  افظ أبور ح احل( صحينئذ عن التهمة. وخص بعضهم قبول روايته مبا إذا مل يروها غريه،(
 هإسحاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين شيخ أِب داود والنسائي يف كتاب

صادق اللهجة، فليس فيه " أي عن السنة " ومنهم زائغ عن احلق ...)معرفة الرجال ( :)  
ه ، وبه جزم شيخ اإلسالم حيلة إال أن يؤخذ من حديثه ما ال يكون منكراً إذا مل يقوى  بدعت

  4،يف النخبة 

                                  
 125الكفاية  يف علم الرواية ص  / 1
 البن حبان   1/140كتاب الثقاة  / 2
 للخطيب   120الكفاية ص   / 3
 للسيوطي 1/326تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي  / 4
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قال احلافظ: )وما قاله متجه ؛ ألن العلة اليت هلا رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان  
 ق مذهب املبتدع، ظاهر املروي يواف

  يت:  ر موقفه ابألليها بر إة وخالصة القول  أن من قال بقبول رواية املبتدعة غري الغالة والدعا
 اعتقاد حرمة الكذب متنعهم من اإلقدام عليه فيحصل الصدق  /1
 ضرورة ملجئة إيل قبول روايته ال /2 
ن علوما مترا من الشرع ممن أنكر أمرا متوا أن الذي ترد روايته فاملعتمد : وقال السخاوي  

ا بطه ملضم إىل ذلك نضفأما من مل يكن هبذه الصفة وا ،  إثباات ونفيا الدين ابلضرورة أي
 وتقوي ، فال مانع من قبوله أصال،  يرويه مع ورع

من كان الكفر صريح قوله وكذا من   والذي يظهر أن الذي حيكم عليه ابلكفر : وقال أيضا
وانضل عنه فإنه ال يكون كافرا ولو كان  أما من مل يلتزمه فالتزمهم قوله وعرض عليه كان الز 

   ا  1 "له على غري القطعي ليوافق كالمه األولالالزم كفرا وينبغي مح
َدة قُبول الر َِوايَة وعلتها ُحُصول الظَّن ِبصدق الرَّاِوي َوعدم تلوثه اِبل َكِذِب َأال ترى    َأن ُعم 

َقول َمالك يف مجَاَعة اَل َعَداَلة هَلُم َكانُوا لَِئن خيروا من السََّماء ِإىَل اأَلر ض أسهل َعَلي ِهم من َأن 
ق  يكذبوا َفَما الحظ ِإالَّ ظَن ه بصدقهم َوَقول َاِعيل بن أابن َكاَن مائال َعن احل  من قَاَل يف ِإمس 

  2 " اَل يكذب يف احَلِديث ِإالَّ أَنه َكانَ 
 :  املطلب الثاين:  القائلون برد رواية املبتدعة

لذا البد لنا من معرفة أحوال الرجال  ،من املعلوم لدينا أن علم الرواية قائم علي علم الدراية 
احملدثون يف جمال الرواية موقًفا حامسًا من البدعة هم ومن ترد ، وقد وقف وصفة من تقبل روايت

قالوا إن رواية أهل البدع   ، ورد روايته ، وأهلها، فمنهم من طرد عن جملسه كل مبتدع 
كاملرجئ والقدري واخلارجي والرافعي وغريهم   ال تقبل مطلقاً وذلك ألهنم إما كفار أو فس اق 

من الكافر والفاسق مردود الرواية. وهذا القول مروي عن اإلمام مالك  مبا ذهبوا إليه، وكل

                                  
 للسخاوي   334 /1فتح املغيث  / 1
 لألمري حممد بن امساعبل الصنعاين 91مثرات النظر يف علم األثر ص  / 2
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والقاضي أِب بكر الباقالين واختاره اآلدمي وجزم به ابن احلاجب وأي د هذا الرأي ،و أبن يف 
 الرواية عن املبتدع تروجياً ألمره وتنويهاً بذكره،

 عليهم.وقد سئل مالك عن الرافضة فقال للسائل: ال تكلمهم، وال ترد 
وقال الشافعي: مل أر أشهد ابلزور من الرافضة. وقال شريك: امحل العلم عن كل من لقيت 

  1إال الرافضة"  
 وقالوا:  إن الرواية عنهم تروجيا ألمرهم وتنويهاً بذكرهم

   ت الفتنة، ىت وقعحاد، بن سريين: كان يف الزمن األول الناس ال يسألون عن اإلسنحممد  قال
الفتنة سألوا عن اإلسناد؛ ليحدث حديث أهل السنة، ويرتك حديث أهل  فلما وقعت  

                                                        2 البدعة
بني الراوي  احملدث الفصل 3}وقال :) إمنا هذا احلديث دين فانظروا عمن أتخذوه ( 

  والواعي{
مل والغلو فيه، واحلط على أِب بكر وعمر قال الذهيب : ))...مث بدعة كربى كالرفض الكا 

 4 (وعثمان، والدعوة إىل ذلك، قال الذهيب: فهذا النوع ال حيتج هبم وال كرامة 
وأيًضا فما  مث أضاف إىل ذلك: -أي: لشدة بدعتهم، وظهور بغضهم للحق وألهل احلق

 تقية والنفاقوالم، ارهأستحضر اآلن يف هذا الضرب رجاًل صادقًا وال مأمواًن، بل الكذب شع
األصول،  وج علىخلر داثرهم. إن من يغلو يف البدعة أو يتعصب هلا، يتقيد مبا فيها من ا

الل  ضلك ذويتعصب لذلك، ويكذب، ويتحرى الكذب، ويرد ما خيالفه بغري حق، ويف 
 كبري.   كتاب الكفاية يف علوم الرواية

رجل صاحب هوى يدعوا إيل قال عبد الرمحن بن مهدي : ثالثة ال حتمل عنهم ومنهم و  
    5بدعته  أخرجه العقيلي

                                  
 مقرر يف جامعة املدينة العاملية  29اجلرح والتعديل ص/ 1
 مع شرح النووي15 /1صحيح مسلم / 2
 للرامهرمزي 416احملدث الفاصل بني الراوي والواعي ص/ 3
 1/6ميزان اإلعتدال / 4
 للعقيلي   1/8الضعفاء الكبري / 5
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    1 نقل ابن حبان اإلمجاع  الداعية إيل البدع ال جيوز االحتجاج به عند أئمتنا قاطبة  انظر 
2   

ال شبهة أن املبتدع إن خرج ببدعته عن اإلسالم مل تقبل روايته ألن من : »  3وقال أملعلمي
 شروط قبول الراوية ،

 منهم : من رد  ف ببدع  كف رالصالح  : ) اختلفوا يف   قبول رواية املبتدع  الذي ال يقال ابن 
ي يف ملتأو ل يستو اوغري  و لروايتهم مطلقا ، ألن ه فاسق ببدعته ، وكما استوي يف  الكفر املتأ

 الفسق املتأول وغري املتأول""
إلمجاع مجاعة من أئمة  قال احلاكم :  )فإن الداعي إيل البدعة ال يكتب عنه وال كرامة

 4املسلمني علي تركه 
افضة على ثالثة اختلف الناس يف االحتجاج برواية الر » ال الذهيب يف روية الرافضة : ق  

 أقوال :
 مطلقاً . املنع -1
 الرتخيص مطلقاً إال فيمن كذب . -2
 التفصيل . فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف مبا حيدث . -3

  5  ضي الداعية ولو كان صدوقا . الرافوترد رواية 
ية تشددا من رواوقفا ما مأن علماء احلديث وقفو  يظهر لنا ةالسابق اخلالصة  من مجلة األقوال

ن الرواية ه هللا ـ واب ـ رمحطياملبتدع الغايل يف بدعته فقالوا بردها وال كرامة كما قال بذلك اخل
تبارهم غري واعم نسياهنو شأهنم فالبد من تركهم  وحىت ذكر أمسائهم يف احلديث تعترب رفع من 

بتدع فاسق أن املو   مذكورين يف احلديث خصوصا إذا كان ظاهر الرواية يعضد مذهب املبتدع
  .غري املتأول و تأول امل ببدعته فكما استوي يف الكفر املتأول وغري املتأول يستوي يف الفسق

                                  
 147مقدمة بن الصالح  1
 99الباحث احلثيث ص  2
 للمعلمى   42  /1التنكيل  / 3
 معرفة علوم احلديث  للحاكم  / 4
 للحافظ بن حجر  27 /1لسان امليزان  / 5
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 إىل بدعته ال داعية لراوياملوضوع " إذا كان ااملطلب الثالث:  القول الثالث التفصيل يف ** 
 يقبل حديثه وإذا مل يكن داعية   قبلت روايته  " 

وهذا القول قال به أكثر أهل العلم، ونسب اخلطيب هذا القول لإلمام أمحد ورواه بسنده  
 عن ابن مهدي وابن املبارك .    

 1 كثري من العلماء يقبل أخبار غري الدعاة من أهل األهواء((»  قال اخلطيب  :  
 2واألعدل وقول الكثري أو األكثرهو األظهر و  قال النووي :  

ترمجة جعفر بن سليمان ألضبعي ليس بني أهل احلديث من أئمتنا خالف  3قال ابن حبان يف
عوا إليها أن االحتجاج أبخباره جائز،  فإذا أن الصدوق املتقن إذا كان فيه بدعة ومل يكن يد

  4 دعا إيل بدعته سقط االحتجاج أبخبار(
  5قال ابن الصالح  :  وهذا أعدل األقوال وأوالها

لو تركت أهل البصرة حلال القدر ولو تركت أهل الكوفة لذلك » قال علي بن أملديين :  
خربت الكتب يعين لذهب   قال اخلطيب : قوله« . بت الكتب الرأي يعين التشيع خر 

  6 احلديث 
وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية املبتدع إذا  » قال احلافظ ابن حجر العسقالين ـ رمحه هلل: 

كان صدوقا ومل يكن داعية بشرط أن ال يكون احلديث الذي حيدث به مما يعضد بدعته 
   7« ويشيدها فإان ال نؤمن حينئذ عليه من غلبة اهلوى وهللا املوفق 

هذه مسألة كبرية وهي القدري واملعتزيل واجلهمي »  ـ : قال احلافظ  الذهيب ـ  رمحه هللا
والرافضي إذا علم صدقه يف احلديث وتقواه ومل يكن داعيًا إىل بدعته فالذي عليه أكثر 

                                  
 للخطيب   149الكفاية ص / 1
 للنووي 46التقريب ص / 2
 أتريخ الثقات  البن حبان  / 3
 حملمد راغب الطباخ 127ومعه ذيل املصباح التقيد وإليضاح ملقدمة بن الصالح  / 4
 البن الصالح  104علوم احلديث ص     / 5
 للخطيب   157الكفاية  / 6
 1/11لسان امليزان  / 7
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العلماء قبول روايته والعمل حبديثه وترددوا يف الداعية هل يؤخذ عنه ؟ فذهب كثري من 
: إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدانه عنده احلفاظ إىل جتنب حديثه وهجرانه وقال بعضهم 

سنة تفرد هبا فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة ؟ فجميع تصرفات أئمة احلديث تؤذن أبن 
املبتدع إذا مل تبح بدعته خروجه عن دائرة اإلسالم ومل تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ وهذه 

من دخل يف بدعة ومل يعد من رؤوسها املسألة مل تربهن يل كما ينبغي الذي أتضح يل منها أن 
  1حديثه وال أمعن فيها يقبل 

وقد وثق أئمة احلديث مجاعة من املبتدعة واحتجوا »مة أملعلمي ـ رمحه هللا: قال العال 
أبحاديثهم وأخرجوها يف الصحاح . ومن تتبع رواايهتم وجد فيها كثرياً مما يوافق ظاهره بدعهم 

يف راويها بروايته هلا  األحاديث غري طاعنني فيها ببدعة راويها وال، وأهل العلم يتأولون تلك 
  2 ا.هـ.« 

قال ابن حجر يف الفتح يف ترمجة عمران  ابن حطان: إمنا أخرج له البخاري على قاعدته يف 
   3أحاديث املبتدع إذا كان صادق اللهجة متديناً      ختريج

بدع متنوعة فاخلوارج مع أهنم مارقون ميرقون من قال شيخ اإلسالم بن تيمية ـ رمحه هللا ـ وال
اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية وقد أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بقتاهلم واتفق 
الصحابة وعلماء املسلمني على قتاهلم وصح فيهم احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم من 

نها ليسوا ممن يتعمد الكذب بل هم عشرة أوجه رواه مسلم يف صحيحه روى البخاري ثالثة م
معروفون ابلصدق حىت يقال إن حديثهم من أصح احلديث لكنهم جهلوا وضلوا يف بدعتهم 

  4ومل تكن بدعتهم عن زندقة وإحلاد بل عن جهل وضالل يف معرفة معاين الكتاب
ا مقبولة " يري مجاعة من أهل النقل واملتكلمني أن أخبار أهل األهواء كله املطلب  الثالث  

سواء كانوا كفارا أو فساقا ابلتأويل قال احلافظ ابن حجر : ) ال يرد كل مكفر ببدعته ألن  
كل طائفة تدعي أن خمالفيها مبتدع ، وقد تبالغ فتكفر خمالفيها فلو أخذ ذلك علي اإلطالق 

                                  
 154  /7سري أعالم  النبالء/ 1
 للمعلمى    1/50التنكيل ملا ورد يف أتنيب الكوثري من األابطيل  / 2
 للحافظ بن حجر العسقالين  10/290فتح الباري شرح صحيح البخاري  / 3
 للشيخ اإلسالم بن تيمية67 /1منهاج السنة  / 4
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لشرع الستلزم تكفري مجيع الطوائف ، فاملعتمد الذي ترد روايته ، من أنكر أمرا متواتر من ا
معلوما من الدين ابلضرورة }وهو صاحب البدعة الكبرية{وكذلك من أعتقد عكسه فأما من 

   1مل يكن هبذه الصفة ، وانضم اىل ذلك ضبطه اىل ما يرويه مع ورع وتقواه فال مانع من قبوله
يف  قال السخاوي وسبقه ابن دقيق العيد فقال الذي تقرر عندان أنه ال نعترب املذاهب      

اعتربان ذلك وانضم  رواية إذ ال نكفر أحداً من أهل القبلة إال إبنكار قطعي من الشريعة فإذاال
يقبل شهادة أهل  إليه الورع والتقوى فقد حصل معتمد الرواية وهذا مذهب الشافعي حيث
روينا عنه ال تظنن  األهواء مث قال السخاوي وقد قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فيما

  2 من يف امرئ مسلم شراً وأنت حتد هلا يف اخلري حمال بكلمة خرجت
واحتج البخاري بعمران بن حطان وهو من دعاة اخلوارج واحتج بعبد احلميد بن عبد الرمحن  

هل األهواء أصح حديثا من احلماين وكان داعيتا لإلرجاء وأجاب أبن اابداود قال ليس يف أ
    3مث ذكر عمران بن حطان وأاب حسان األعرج  اخلوارج، 

والقول ابملنع مطلقًا بعيد مباعد للشائع عن أئمة احلديث فإن كتبهم » قال ابن الصالح  : 
   4« طافحة ابلرواية عن املبتدعة غري الدعاة 

ة فال حيتج الدعا أماوقال:  كثري من العلماء يقبل أخبار غري الدعاة من أهل األهواء ف 
  ،« خبارهم وممن ذهب إىل ذلك أبو عبدا هلل أمحد بن حممد بن حنبل أب

   5   واألعدل وقول الكثري أو األكثر ( هو األظهر قال النووي : )
  6  : ) وهذا أعدل األقوال وأوالها ( :.قال ابن الصالح
   7وغريه ( والذي عليه األكثرون التفصيل بني الداعية وقال ابن كثري : )

                                  
 11شرح خنبة الفكر ص  / 1
 للقامسي   1/194قواعد التحديث  / 2
 195 /1قواعد التحديث  / 3
 للحاكم 104معرفة علوم احلديث ص  / 4
 للنووي 43التقريب ص / 5
 للحاكم  104احلديث ص علوم  / 6
 1/299اختصار علوم احلديث  / 7
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المهم إن كان كف :  خالصة هذه املذاهب كلها   احلافظ الذهيب رمحه هللا فقال وقد مجع 
 : من جهة معتقده فهو على مراتب 

 / فمنهم من بدعته غليظة 1
 منهم من بدعته دون ذلك و  2/ 

 منهم من هو داعية إىل بدعته  و/3
فمىت مجع الغلظ، والدعوة جتنب األخذ عنه،  ومىت مجع  /ومنهم الكاف وما بني ذلك  ، 4

اخلفة والكف أخذوا عنه وقبلوه ، والغلظ كغالة اخلوارج واجلهمية والرافضة واخلفة كالتشيع 
 1 واإلرجاء وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كاخلطابية فباألوىل رد حديثهم 

والها ، هلا وأأعد ل ابلتفصيل هواملذهب الذي يقو خالصة القول يف هذا املوضوع أن * و *
ن أئمة شائع علل واملذهب الذي يقول برد رواية املبتدعة من غري تفصيل  بعيد ومباعد

الصحيحني كثري من  ويف ،  ملبتدعة غري الدعاةا لرواية عناحلديث ، فإن كتبهم طافحة اب
 . أحاديثهم يف الشواهد واألصول ، وهللا أعلم

حدثنا عباد بن يعقوب املتهم يف رأيه الثقة »   2 :خزمية رمحه هللا قالسحاق بن وحممد بن إ 
فوثق ابن خزمية عباد بن يعقوب الرواجين يف حديثه مع أنه متهم يف دينه «  يف حديثه ... 

  3 و القول الصحيح وهللا أعلمابلتشيع   وهذا ه
البدع الدعاة  وذلك ألنه الذي جرى عليه العمل فالصحيحني فيها رواية عن بعض أهل

 وغريهم ممن هو معروف ابلصدق
وجدت بعض األئمة الكبار أمثال البخاري  ذا) إ حممد أبو شهبه  ـ رمحه هللا ـبن  قال حممد 

ومسلم ومل يتقيد فيمن أخرج هلم يف كتابه ببعض القواعد فذلك العتبارات ظهر هلم رجحت 
علي التهمة ،وإذا تعارض كالم الناقد وكلم صاحيب  والرباءةجانب الصدق علي الكذب 

                                  
 للحافظ الذهيب طبعة املكتبة اإلسالمية القاهرة  41املوقظة  ص  /1
 صحيح بن خزمية  / 2
 147مقدمة بن الصالح ص  / 3
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الصحيحني  فيمن أخرج هلما الشيخان من أهل البدع قدم كالمهما واعتبارمها للراوي علي  
    1كالم غريمها ألهنما أعرف ابلرجال من غريمها 

 وسلوكه ،  لقه ،بصدق الراوي ،وأمانته ،وخاحلق أن العربة يف الرواية قال أيضا : و 
واستقامته ،علي الدين ،واملتتبع ألحوال الرواة يرى بعضا من أهل البدع موضعا للثقة 

عبد الطيف رمحه هللا  يف   وللدكتور عبد العزيز بن إبراهيم آل2{واالطمئنان،  وإن كان داعية
 3كتابه

 رواية املبتدعقبول :ضوابط عامة ل الرابع   املطلب
ابط البد من ناك ضو ن هيث ـ رمحهم هللا تعايل ـ  أمما  سبق يتضح لنا من كالم علماء احلد

قبول ورد  مراألليس ت و وجودها يف قبول رواية املبتدعة ويوجد ميزان توزن فيه تلك الروااي
  "يليفمن تلكم الضوابط ما تلك الرواية 

 أال تكون بدعة الراوي بدعة  مكفرة وكبرية  /1
قاد ن اعتألكذب أمينا صادق اللهجة ثقة يف احلديث عدم مستحل ال الراوي  أن يكون/2

 حرمة الكذب متنعه من اإلقدام عليه فيحصل الصدق 
أن يكون احلديث الذي يرويه مما ال يعضد بدعته ويسندها ويزيتها حيث ال يؤمن أن /3

لحة حتصيل يغلبه عليه اهلوى يف روا يته  فإن عضد بدعته فال يقبل منه وينبغي أن نقدم مص
       4 ( ذلك احلديث ونشر تلك السنة علي مصلحة أمانته 

وهذا الكالم يف املبتدعة املتقدمني حلاجة الناس إىل ما عندهم من األحاديث الكثرية عن   
النيب صلى هللا عليه وسلم اليت ال توجد رمبا إال عندهم فلو تركنا الرواية عنهم لذهب علينا  

تدعة هذا العصر فال جيوز األخذ عنهم وال كرامة ملا عندهم من الشبه كثري من السنن وأما مب
والتلبيسات وقلب احلقائق فال يستفاد اإلنسان منهم إال اجلهل واهلوى والبدعة املخالفة ملا  

                                  
 حملمد ابوشهبة 366الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث ص   / 1
 حملمد ابوشهبة  395الوسيط يف علوم و مصطلح احلديث ص    / 2
كتاب ضوابط اجلرح والتعديل ص مع دراسة حتليلية لرواية إسرائيل بن يونس بن إسحاق ألسبعي للدكتور عبد العزيز   / 3

 بن حممد بن إبراهيم العبد الطيف
 مادة مقررةجامعة املدينة العاملية  30كتاب اجلرح والتعديل ص   / 4
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كان عليه السلف رمحهم هللا وكذلك فهم ال يبالون ابلعلم الشرعي مث إننا لسنا حباجة إليهم 
ء أهل السنة الناصحني العاملني  بعلمهم اعتبار الزمن يف ذلك فما كان فقد أغناان هللا بعلما

ن خروجهم كان عن أتله وداينة وشبه عرضت املتقدم من البدع فأنه اقل ردا فإمن أهل الزمن 
فكان حىت ، هلم مع عدم فشو الكذب ومقت الكاذبني والتشديد عليهم واعتباره عيبا شنيعا 

وهذا إذا أضيف اىل بقية التفصيل الذي ذكره أالئمة    ،وع فيهالكافر يتجاسر ويتجاىف الوق
كتنوع البدع من خفيفة اىل عظيمة واختالف بدعة اخلوارج والتشيع واإلرجاء بينها البعض 

أقول إذا أضفت ن ما عليه املتأخرين منهم وعن غريها مع اختالف التشيع األول واخلروج ع
 ذا األمر ويضبط أشتاتههذا اىل ذاك فلعلك خترج مبا يفيدك يف ه

 " موهللا اعل
  

 
 
 
 

  



25 
 

   اخلامتة 
 أذكر ملخص البحث 

رية ن مرتكب الكبأ ته ،بدعبأوال : أتفق العلماء من احملدثني والفقهاء علي رد رواية من يكفر 
ه لفصيال ويشهد لة وتي مجساقط العدالة ال تقبل روايته إال بعد التوبة واالنقطاع عن املعاص

اب أمام سد البييت حبذلك العلماء  كما أن اجملروح ابلكذب ترد روايته ولو بعد التوبة 
  ق الكذابني كما أمجعوا علي رد رواية الكافر والتثبت من رواية الفاس

بول روايته قف بني ال: أما املبتدع الذي ال يكفر ببدعته ، فهذا الذي حصل فيه اخل اثنيا
     .وردها 

 ه دعتألنه فاسق ببدعته والرواية عنه أتييدا لب فمنهم من ردها مطلقا /1
مانة لة واألالعدا قبول رواية املبتدع قائم على عدم منافاةوأن  ومنهم من فصل ،   /2

وعليه ما  أمانتهو قه لرواية، وبغض النظر عما يعتقد الراوي، فلنا صدوالصدق والضبط يف ا
 يعتقد ،

ن بل روايته ألتققدم ملتاالزمان  أهلومنهم من نظر إيل نوعية البدعة وزماهنا فمن كان من  /3
 بدعتهم كانت داينة  مع عدم الكذب وكذلك البدعة اخلفيفة ، 

ة إيل بدعته ن داعيكي  يقبل حديثه ، وإن ملومنهم من قال إذا كان داعية إيل بدعته ال /4
الح من بن الصه اشرط أن ال يكون احلديث مروجا لبدعته وهذا القول جعلتقبل روايته ب

 أهنم مل إال –ة سنة واجلماعإن اخلوارج رغم عقائدهم اليت خالفوا فيها أهل ال  أعدل األقوال "
 ل هللا صلى هللاى رسو لا ععنهم أهنم كذبو  حياولوا املساس ابلسنة النبوية الشريفة، ومل ينقل

 ا وهبذا نكون قد ختمنا هذا البحث واحلمد هلل أوال وأخري  عليه وسلم.
 سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
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 قائمة املراجع
 

 ءان الكرمي القر /1
 بصري مث رشي ال القمر بن كثريأبو الفداء إمساعيل بن ع :املؤلفاختصار علوم احلديث  /2 

 :طبعة ن البنال –وت دار الكتب العلمية، بري  :ر الناشرأمحد حممد شاك :احملققالدمشقي   
 الثانية

لطباعة لعرفة ر املاالعتصام  " لإلمام أِب إسحاق إبراهيم بن موسي الشاطيب "  دا /3 
 م   1982ه ـ  1402والنشر 

ري ،  بن كث بن عمر الفداء إمساعيل أبو حث احلثيث اختصار علوم احلديث ، البا /4     
 ةينالطبعة: الثا،لبنان  –الكتب العلمية، بريوت  الناشر: دارحتقق: أمحد حممد شاكر ،

ملصباح علي ذيله اقي وبالتقيد واإليضاح شرح   "   مقدمة ابن الصالح  للحافظ العرا /5   
 م 1984جرية  ـ ه1405حلديث للطباعة والنشر الطبعة الثانيةمقدمة ابن الصالح  دار ا

 ملعلمي أن لرمحاعبد  التنكيل ملا ورد يف أتنيب الكوثري من األابطيل "    أتليف /6    
 اهرةية القلسلفدار الكتب احتقيق الشيخ األلباين ـ  والشيخ حممد عبد الرزاق   ـ  

 سالمي املكتب اإل  خ األلباين (للشي417السلسلة الصحيحة رقم احلديث)  /7 
لبغدادي  ا  خلطيب ان علي الكفاية يف علم الرواية "   أتليف احلافظ ابوبكر أمحد ب /8      

   دار الكتب  العلمية  بريوت  البنان
ات اإلسالمية للحافظ الذهيب ،  املطبوع  85 املوقظة  يف علم مصطلح احلديث ص /9

 اعتين به عبد الفتاح  أبوغدة  ه1412حبلب 
للطباعة رفة ر املع"  دا االعتصام  " لإلمام أِب إسحاق إبراهيم بن موسي الشاطيب /10      

    م1982 ـ ه 1402والنشر 
ة ودراس حتقيق "النكت علي كتاب ابن الصالح " للحافظ ابن حجر العسقالين  /11     

 لطبعة األويلانورة امل امعة اإلسالمية ابملدينةالدكتور ربيع بن هادي عمري أملدخلي " اجل
 م1984هجرية املوافق 1404
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ادر بن بد القسى بن ع: لكالم العلي الكبري املؤلف: جابر بن مو أيسر التفاسري  / 12    
دية لسعو الكة العربية ، املمنورةالناشر: مكتبة العلوم واحلكم، املدينة امل جابر أبو بكر اجلزائري

  م2003هـ  ـــ1424امسة، الطبعة: اخل
 يف بد الطوهاب عتدريب الراوي يف شرح تقريب النووي للسيوطي حتقيق  عبد ال/ 13    

 م دار الكتب احلديثة شارع اجلمهورية 1966الطبعة الثانية 
 لسيوطيال  الدين أمحد احمللي / وجال ني جلالل الدين حممد: تفسري اجلاللي /  14   

   األويلالطبعة 
لرايض عارف "اتيسري مصطلح احلديث " للدكتور حممود الطحان " مكتبة امل /   15   

 م1987هجرية املوافق   1407الطبعة الثامنة
ئد بن احملقق ، را ،  حملمد بن امساعبل الصنعاين  91مثرات النظر يف علم األثر ص /  16

 ويل الطبعة األ ةلسعوديا ـض ِب علفة  / الناشر دار العاصمة للنشر والتوزيع  الرايصربي  بن أ
 م1996 ه املوافق 1417

مي اإلسال صحيح بن خزمية حتقيق الدكتور حممد مصطفي أألعظمي /املكتب /   17 
 م1975ه ـ 1395الطبعة االويل

 لطيف لعبد اراهيم اضوابط اجلرح والتعديل للدكتور عبد العزيز بن حممد بن إب /   18  
 مكتبة العبيكان / الرايض

 نعيد خاد املد. حممد عب حقق: البو عبيدة القاسم بن سالم  غريب احلديث / 19    
  -هـ  1384األوىل،  الطبعة: الدكن -مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد الناشر:

1964 
 للحافظ بن حجر  10/290فتح الباري شرح صحيح البخاري  / 20   
ار د لقامسي أاحلديث "  حممد مجال الدين قواعد التحديث من فنون مصطلح / 21    

 م1979هجرية 1399الكتب العلمية بريوت لبنان  الطبعة األويل 
 لسان امليزان    للحافظ بن حجر العسقالين  / 22    
 العرِب  خمتار الصحاح " أتليف حممد بن أِب بكر الرازي دار الكتب /  23   
 خمتصر مناهج السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية  / 24    
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بن أمحد   حممدبد هللاعميزان االعتدال يف نقد الرجال "      للحافظ الذهيب أِب / 25    
 حتقيق علي حممد البجاوي / دار الفكر للطباعة والنشر  

ملؤلف: أبو ا   ملحق مع كتاب سبل السالم  األثريف مصطلح  خنبة الفكر / 26     
 - صبا بطيال احملقق: عصامحممد بن أمحد بن حجر العسقالين  فضل أمحد بن علي بنال

  الناشر دار احلديث القاهرة الطبعة اخلامسة  /عماد السيد
 هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقالين /   27   
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