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 "األحاديث الواردة في القدرية"
 -دراسة حديثية في علل األحاديث وأسانيدها-

 يوسف عبد الرحيم محمد إبراهيم المهيني
قسممممم الدراسمممماة اكسمممملميةي  ليممممة الهربيممممة األساسمممميةيالهي ة ال امممممة لله لمممميم 

 ل ويةالهطبيقي والهدريبيدولة ا
    Yusuf- AlMuhaini@hotmail.comالبريد اكل هروني: 
 )ملخص الدراسة(

هدور هذه الدراسة حول ورود أحاديث  ثيمرة فمي دواويمل السمنة النبويمة ههنماول 
طا فممة م ينممة ه ممرف باسممم "القدريممة"ي فهحمماول هممذه الدراسممة اله ممرف علمم  هممذه 

الهم ومبماد هم الهمي  مانوا الفرقة مل م رفة اآلبما  المسسسميل لهماي وم رفمة أقمو 
ينمممادوا بهممما والممارسممماة الهمممي قممماموا بهممماي وممممل ثمممم م رفمممة سمممبب ورود همممذه 
األحاديممث الهممي هممذم هممذه الطا فممة وهن ممههم بممانهم مفممو  هممذه األمممةي ف  ممف 
الدراسممة عممل  ممل طممرح هممذه األحاديممث لم رفممة ،ممحهها مممل  مم فهاي ممم  األخممذ 

نممما بهف يممل دور علممم ال لممل والممذي ب ي هفممي بممال وقوف علمم  اممواهر األسممانيدي وا 
يقوم بالبحث في ما را  هذه الن،وص مل اروف سياسية م،احبة قد ه  ف 

 لنا أسباب خفية في ورود مثل هذه األحاديث الهي ههناول القدرية.
 ال لماة المفهاحية:حديث ي أسانيد يعلل يدراسة ي القدرية.
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In The Name Of Allah, Most Gracious, Most Merciful 

"Hadiths On Qadariyah" 
- Hadith Study On The Hidden Blemishes Of These 

Hadiths And Its Chain Of Narrators  - 
Yusuf Abdel-Raheem Mohammed Ibrahim Al-Muhaini,  

Department Of Islamic Studies, College Of Basic 
EducationGeneral, Organization For Applied Education And 
Training,State Of Kuwait, 
Email: Yusuf- AlMuhaini@hotmail.com 
(Abstract of study) 
This study is focused on the many Hadiths which had 
been reported in the Sunnah books regarding a specific 
group known as "Qadariyah". The study seeks to identify 
this group; its founding fathers, their sayings and the 
beliefs they adopted and preached, in addition to the 
practices which they performed. Thus, we can find out 
the exact reasons behind these Hadiths that criticized this 
group and described it as the Magians of this Ummah. 
The study reveals all the ways of narration of these 
Hadiths in order to determine whether they are authentic 
or weak Hadiths. We revitalized the role of Ilal "the 
science of the Defective Hadiths". This science doesn't 
only study the apparent chain of narrators, but it also 
examines the political conditions accompanying these 
texts which could inform us about the hidden reasons 
behind the Hadiths regarding Qadariyah. 
Keywords: Hadith, Asanid, Bugs, Study, Qadriyah. 
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 ال نوال
 الواردة في القدرية األحاديث

 :همهيد
الحمممد ر رب ال ممالميل و،مممل  ار وسمملم علممم  سمميدنا محممممد وعلمم   ل بيهممم  

 الطيبيل الطاهريل وأ،حاب  الغر المياميلي ثم أما ب دييي
روية أحاديث  ثيرة عل رسول ار ،ل  ار علي  وسلم بمذم طا فمة ب ينهما أب 

لمية الهمممي اهمممرة فمممي ،مممدر ي وهمممي ممممل أوا مممل الفمممرح اكسممم"القدريمممة"وهمممي: 
اكسلمي حيث  انة بداية اهورها في الدولمة األمويمة فمي عهمد عبمد الملم  بمل 
مممروالي وعمممر بممل عبممد ال شيممش الرا ممد الخممام ي وحهمم  ه ممام بممل عبممد الملمم ي 
وأول مممل ،ممرف باف ممار هممذه الفرقممة وأعلنهمما ب مم ل وا مم  هممو م بممد الفهنممي 

ينممادول بهمماي حهمم  و،مملة وهرسممخة وغمميلل الدم ممقيي باف ممارهم الهممي  ممانوا 
 ب ض هذه األف ار ب  ل علمي وممنهج عل  يد الم هشلة.

وهقوم ف رة القدرية عل  نفي القدر عل ار ه ال  ونسبة األف ال ابخهياريمة أو 
المبا ممرة  ممما يطلقممول عليهمما لسنسممال نفسمم ي فمماثبهوا خلممح أف ممالهم ابخهياريممة 

ه مال ي أي أل ار لمم يقمدرها علم  اكنسمال ألنفسهم ونفوها عنمد ار سمبحان  و 
نما هي ممل خلمح اكنسمال نفسم ي وب ينسمب  مي  منهما إلم  ار  في األشلي وا 
ه ال ي ولهم عبارة م مهورة وهمي: "ب قمدر واألممر أنمف أي مسمهانف"ي واخهلمف 
القدريممة بيممنهم فممي مسممالة علممم ار ه ممال  عممل األف ممال ابخهياريممةي فممالغلة مممل 

فممموا علمممم ار ه مممال  بهممماي بينمممما أثبهممم  بقيمممة القدريمممة  م بمممد وغممميلل القدريممة ن
 والم هشلة مل ب دهم.

يحاول هذا البحث النار في األحاديث الهي هناولة هذه الطا فة مل حيث مدى 
،حهها وثبوهها عند رسول اري وما الذي يهرهب عل  ثبوة هذه األحاديث ممل 

النبمموي الممذي ي ممد مممل أدح ال لمموم عممدمهاي  ممل هممذا بمناممار علممم علممل الحممديث 
 وأ رفها حه  ن،ل إل  قناعة مر ية حول هذا المو وع إل  ا  ار.

 و،ل  ار وسلم عل  سيدنا محمد و ل 
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 م  لة الدراسة:
ه مممل م مم لة الدراسممة فممي أل هممذه الطا فممة لممم ه ممل موفممودة  قط مما  علمم  عهممد 

ذه األحاديممث إل ،ممحة رسممول ار  فرقممة لهمما رفالهمما وأف ارهمماي ووفممود مثممل همم
به ينها وهحديدها ي ني أمريل األول: إثباة م رفة النبي بب ض الق ايا الغيبية 
الهي   فة ل  بدليل ح،ول ما قال  ب د وفاه  ،مل  ار عليم  وسملمي الثماني: 
الها يممد علمم  أل األحاديممث وحممي مممل ار ب هخطممي  لهمما منشلههمما ال بيممرة مممل 

ل فمي حمال إل لمم ه،م  همذه األحاديمث فهمذا ي نمي ق ايا الغيب واله ري ي ول م
أل هنا  ممل حماول اسمهغلل األحاديمث النبويمة ألغمراض  ثيمرة قمد ه مول بمداف  
ال ممره والممبغضي أو اله ،ممب للمممذهبي أو الخ،ممومة السياسممية أو ابنهقممام مممل 
هذه الفرقمة الهمي اهمرة ب مد عهمد رسمول ار ،مل  ار عليم  وسملمي ومحاولمة 

ينمي باسمم األحاديمث النبويمة لمهخلص ممل همذه الفرقمة وه مويههاي إيفاد مبرر د
يفمماد حممل لهمما مممل خممملل  وهممذه هممي الم مم لة الهممي سمماقوم بالبحمممث عنهمماي وا 

 الدراسة.
 أس لة الدراسة:

ممل همم القدريمةه وهمل عمميل رسمول ار همذه الطا فمة وسممماها   (1)
 باسمهاه أو ذ ر  ي ا  مل ،فاههاه

قدريةه ومما همو ح مهما ما هي األحاديث الواردة في ال  (2)
 ودرفهها وال لل الهي قد هرد عليهاه

ما الذي ه ير إلي  هذه األحاديث في حال ،حهها أو   (3)
 في حال   فهاه

 أهمية الدراسة:
اله ممرف علممم  همممذه الفرقممة ممممل ن ممماهها وأف ارهمما ودوهممما المممذي  ●

مارسه  في ،در اكسلمي م  م رفمة سمبب ورود ذم همذه الطا فمة 
ذي اره بهمم  مممما أوفممب ذمهمما مممل خمملل أحاديممث ب ينهمماي والفممرم المم

 السنة النبوية.
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م رفممة ممما إذا  انممة هممذه األحاديممث ،ممحيحة فانهمما ه ممير لممما  ●
  فة عن  السنة النبوية مل ب ض األمور الغيبية الهي سهق  في 
المسهقبلي وب    أل مثل هذه الق ية هس د عل  م،داقية السمنة 

 وأنها وحي مل ار ب ريب في .
حال إل هو،لنا إل  عمدم ،محة همذه األحاديمث فهمذا ي نمي في  ●

أل هنمما  مممل حمماول ال بممث بالن،مموص النبويممة ألهممداف وأغممراض 
سياسممية أو غيممر سياسممية ب بممد مممل م رفههمما وال  ممف عممل هممذه 

 المحاولة إل وفدة.
إثرا  المهخ،،يل في مفال السنة النبوية وعلومها علم  مثمل  ●

همممة فممي علممم الحممديث ومممل هممذه الق ممايا الهممي ههنمماول فوانممب م
أبرشهممما علمممم ال لمممل و يفيمممة اله اممممل مممم  ن،ممموص الحمممديث النبممموي 
واألسانيد ال ثيرة الهي ي ول ارهباط بمسالة واق ية هه لح بفرقة ممل 

 فرح المسلميل.
 أهداف الدراسة:

اله مممرف علممم  الهمممدي النبممموي ممممل خممملل األحاديمممث وهمممل  مممال  ●
ل ي ميل لمثمل همذه الفرقمة رسول ار ،مل  ار عليم  وسملم ممل هديم  أ

وغيرهاي أم أن  ي هفمي باك مارة إليهما ممل خملل ذ مر ب مض ال،مفاة ب 
 بهحديد األسما  واأل خاص.

هف يمممل دور علمممم علمممل الحمممديث وهمممو ممممل أدح ال لممموم  ●
ل ون  يبحث في األسباب الخفية في نقد األحاديث الهي ااهرها 

عممل  السمملمة وال،ممحةي ل ممل يقمموم علممم ال لممل ب  ممف السممهار
أمور مغيبة لم هخطر في بال مل ،ح  الحديث بنامرة سمري ة 

 خاطفة.
ال  ممف عممل األثممر السياسممي وعلقهمم  بممالنص الممدينيي  ●

وعمممل ممممدى محاولمممة السياسمممة فمممي اسمممهخدام المممنص المممديني 
 وهطوي   لخدمة م،الحها وأغرا ها ال خ،ية.
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 الدراساة السابقة:
 -ار ه مال رحمم  -حا مية لسممام الحمافا ابمل القميم الفوشيمة  (1)

عل  سنل أبمي داود السفسمهانيي وقمد أفمرد أبمو داود فمي  هابمة السمنل 
بابا  ه لم في  عل القدر وعمل األحاديمث الهمي رويمة فمي القمدر وأ مارة 
لفرقة القدريةي وقد هناول ابل القيم هذه األحاديث وعلح عليها بحا ية 
ُد فميلممة أبممدى مممل خللهمما وفهممة ناممره فممي هممذه األحاديممث ويم ممل عمم

 لم  هذا ممل فملمة الدراسماة السمابقة الهمي ابهمدأ بهنماول همذه الفرقمة 
 واألحاديث الواردة فيها.

ل ل في دراسهي مشيمد اعهنما  وذلم  بمايراد أهمم األحاديمث الهمي هناولمة القدريمة 
فممي أهممم الم،ممادر الحديثيممة فالدراسممة ليسممة مهوقفممة علمم  سممنل أبممي داود بممل 

ديممث القويممة الهممي هناولممة هممذه الفرقممةي وثممم ههفاوشهمما حهمم  ه،ممل إلمم   ممل األحا
عمممال علممم ال لممل فممي مفممموع هممذه األحاديممث ال ثيممرة للو،ممول  اله ليممح عليهمما وا 

 لنها ج فديدة في المو وع.
أ وا  عل  ن اة القدرية وهو بحث علمي مقدم ممل المد هور   (2)

عمار محمد يون ي فام ة  ربل ي  لية الهربيةي والد هور  عبد ال ريم 
الياسريي فام ة  ربل ي  لية الهربيةي والبحث يهنماول م،مطل  خيطال 

القدرية والرواياة حول ن اة همذه الفرقمة وأثمر المدور السياسمي األمموي 
فممي ابسممهفادة مممل مثممل هممذه األف ممار وغيرهمما ك ممفا  ال ممرعية علمم  

 ناامها السياسي.
يممة وعممل ل ممل دراسممهي سممهر ش علمم  الروايمماة الحديثممة السممنية الممواردة فممي القدر 

مدى ،حهها وما المذي ينبنمي عليهماي وممل المم مل ابسمهفادة ممل همذا البحمث 
في م رفة أثر الفانب السياسي عل  انه ار مثل هذه األحاديمث الهمي قمد هخمدم 
ب  ل أو  خر الغرض السياسي والناام الحا م في هل  الفهرةي ول مل ممل خملل 

 ديث.الرفوع إل  الم،ادر الموثوقة في الهاريخ واألحا
مسلمول ثوار وهو  هاب مفيد للد هور المرحوم  محمد عممارةي  (3)

مي حيمممث عقمممد 1811طب مممة دار ال مممروحي القممماهرةي الطب مممة الثالثمممةي 
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مبحممث مسممهقل عممل غمميلل الدم ممقي وهممو أحممد المسسسمميل للمممذهب 
القدري وبيل ب ض الفوانب اكيفابية الهي هميش بها هذا الرفل ومذهب  

هطرح لب ض الق ايا السياسية المهممة الهمي وهو حرية اكنسالي  ما 
عر ة غيلل وأ،حاب  للخطر ال مديد مثمل: مقاوممة الممذهب الفبمري 
وهبني وفهة نار مغايره ل  مل خملل األف مار القدريمةي  مما ذ مر همول  
غيلل و،احب  ،ال  لديوال الماالم ومحاسبة بنو أميمة علم  أخمذهم 

ببا  له،فيه  فيما ب دي وغيرها ألموال األمة مما أغ بهم علي  و انة س
مممل الفوانممب الهممي هبمميل هممدخل السياسممة فممي مثممل هممذه الق ممايا الهممي 

 ساقوم ب ر ها والهحقح منها.
إب أل ال هاب غير مهخ،ص في القدرية ب  ل ر يسيي  ما أن  لم ي الج 

ق ية األحاديث الواردة في القدرية وهذا ما سوف أقوم ب  في دراسهي وأهميش 
 ذه الدراسة.ب  عل ه

 منهج الدراسة:
: وذل  بههب  األحاديث الواردة في باب القدر المنهج اكسهقرا ي ●

وذ ر القدرية م  م رفة درفة ،حهها مل   فها وذ ر أقوال أهل 
ال لم الهي ههناول هذه األحاديثي وثم الخروج بح م عام ي مل  ل 

 األحاديث الواردة في المو وع.
: وذل  ب د ابسهقرا  وفم  اطيالمنهج الهحليلي وابسهنب ●

فمي  الرواياة وأقوال ال لما ي وثم أقوم بهحليل ما ورد فيها مل 
ق ايا ومسا ل والوقوف عل  دقا ح الم لوماة الهي ي ول لها أثر فيد 
في فهم هذه المروياة والخروج باف ار فديدة مسهنبطة مل هذا الفم  

 باب.والهحليل للو،ول إل  نها ج مر ية في هذا ال
النقد ال لمي ب د  مل ة: وذل  مل خلل إعمال المنهج النقدي ●

فم  الم لوماة وهحليلهاي إذ ببد مل نقد علمي لهذه البياناة ال ثيرة 
للخروج بح م فيد لهذه المسالة المه  بةي والو،ول لنها ج فديدة في 

 المسالة المبحوثة مل خلل هذا المنهج النقدي.
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 خطة البحث: ●
 اله ريف بالمو وع والن اة والهاسي  وأبرش األف ار والرفال. :ولالمبحث األ 

 المطلب األول: القدر لغة وا،طلحا .
 المطلب الثاني: اله ريف بالقدرية.
 المطلب الثالث: الن اة والهاسي .

 الرواياة الواردة في الفرقة القدرية. :المبحث الثاني
 المطلب األول: القدرية مفو  هذه األمة

 الثاني: ،نفال مل أمهي ب هنالهم  فاعهي.المطلب 
 المطلب الثالث: ل نة القدرية.

 المطلب الراب : سي ول في أمهي أقوام ي ذبول بالقدر.
 الخاهمة وأهم النها ج.
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 اله ريف بالمو وع والن اة والهاسي  وأبرش األف ار والرفال :المبحث األول

 القدر لغة وا،طلحا   :المطلب األول
 :القدر لغة

)َقَدَر( اْلَقاُف َوالدَّاُل َوالرَّاُ  َأْ،ل  َ،ِحي   َيُدلُّ َعَل  َمْبَلِغ ال َّْيِ  َوُ ْنِهِ  َوِنَهاَيِهمِ ي 
ي ُيَقمماُل: َقممْدُرُه َ ممَذاي َأْي َمْبَلُغممُ ي َوَ ممَذِلَ  اْلَقممَدُري َوَقممَدْرُة  َفاْلَقممْدُر: َمْبَلممُغ ُ مملء َ ممْي ل

ي وقيمممل: الَقمممَدُر محرَّ مممة : (1)ُرُه ِممممَل الهَّْقمممِديِري َوَقدَّْرهُمممُ  ُأَقمممدءُرُهيال َّمممْيَ  َأْقمممِدُرُه َوَأْقمممدُ 
ي َواْلَقَدُر َمْ،َدر  َهقُموُل َقمَدْرُة ال َّمْيَ  ِبَهْخِفيمِف (2)الَق اُ ي والُحْ ُمي وَمْبَلُغ ال ي ِ 

 .(3)ِإَذا َأَحْطُة ِبِمْقَدارِهِ الدَّاِل َوَفْهِحَها َأْقِدُرُه ِباْلَ ْسِر َواْلَفْهِ  َقْدر ا َوَقَدر ا 
يهبيل لنا ممما سمبح أل القمدر فمي اللغمة يمدور حمول اكحاطمة بال مي  ومقمداره 
 وحقيقه  وقراره األخيري ف ل هذه الم اني داخلة في القدر  ما بينها أهل اللغة.

 القدر ا،طلحا :
ب من ي وقمد ب يبه د الم ن  اب،طلحي عل الم ن  اللغوي  ثيرا ي إنما هو قري

ه ددة اب،طلحاة في ه ريف القدر إب أني أخهار مل بينها أن : َعِلمُ  َهَ ال  
بَمَقاِديَر اأْلَْ َياِ  َوَأْشَماَنَها َقْبَل ِإيَفاِدَها ُثمَّ َأْوَفَد َما َسَبَح ِفي ِعْلِمِ  َأنَُّ  ُيوَفُد َفُ لُّ 

                                 
ابمممل فمممار ي أحممممد بمممل فمممار  بمممل ش ريممما  القشوينمممي المممراشيي أبمممو الحسممميل )المهممموف :  -1

هم(ي م فم مقايي  اللغةي المحقح: عبد السلم محمد هارولي النا ر: دار الف ري عام 383
 (.22 3مي )1898همي 1388الن ر: 

قمامو  همم(ي ال119الفيروش  بادىي مفد الديل أبو طاهر محمد بمل ي قموبي )المهموف :  -2
المحمممميطي هحقيممممح: م هممممب هحقيممممح الهممممراث فممممي مسسسممممة الرسممممالةي با ممممراف: محمممممد ن مممميم 
ال رقُسوسمميي النا ممر: مسسسممة الرسممالة للطباعممة والن ممر والهوشيمم ي بيممروةي لبنممالي الطب ممة: 

 (.220مي )ص: 2003همي 1222الثامنةي 
ف ،ممحي  ابممل حفممري أحمممد بممل علممي أبممو الف ممل ال سممقلني ال مماف يي فممه  البمماري  ممر  -3

 (.111 1هي )1398البخاريي النا ر: دار الم رفةي بيروةي 
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ي و ذل  اْلَقْدُر: ُهمو َقَ ماُ  اللَّمِ  َهَ ماَل  (1)رَاَدِه ِ ُمْحَدثل َ،اِدر  َعْل ِعْلِمِ  َوُقْدَرِهِ  َوا ِ 
ا  .(2)اأْلَْ َياَ  َعَل  َمَباِلِغَها َوِنَهاَياِهَها الَِّهي َأرَاَدَها َلَهاي َوُهَو اْلَقَدُر َأْي  

إذ يهبممميل ممممل اله ريمممف اب،مممطلحي أل أقمممدار ار ه مممال  ه نمممي ح مممم  علممم  
يخممرج  ممي  مممل هممذا الوفممود عممل قممدره ه ممال ي وب  األ مميا   ممما أراد لهمماي إذ ب

 يق   ي  في ال ول إب ب لم   ما يرى أهل السنة والفماعة.
 اله ريف بالقدرية :المطلب الثاني

وهم الذيل أما عل القدرية فيم ل القول أنهم فرقة مل المسلميل نسبوا للقدري "
 ي بهقدير ار ه ال "يشعمول أل  ل عبدل خالح  لف ل ي وب يرول ال فر والم ا،

ي فهممم قممد نفمموا خلممح أف ممال ال بممد (2)ي وقيممل: ألنهممم يبحثممول فممي القممدر  ثيممرا  (3)
ابخهيارية عل ار ه ال ي لذا قيل عنهم أنهم نفاة للقدر عل  هذا الم ن ي وهو 
مل النسبة السلبية؛ ألل النسبة إنمما ه مول لممل يثبمة ال مي ي ب لممل ينفيم ي 

"فملل فبمري"ي فهمذه نسمبة إيفابيمة ل مل ممل يقمول بممذهب فنحل عندما نقمول: 
الفبر أي أل اكنسمال مفبمور علم  ف لم  المذي  هبم  ار عليم ي و مل مما يفمري 
مل أحوال  مقدر  ل  وم هموبي ل مل فمي القدريمة  ماع اللفما علم  نفماة القمدر ب 

ريمة المثبهيل ل ي م  أل القلة مل أهل ال لم هطلح لفما القدريمة وهريمد بهمم الفب
أي عل  ع   ال ما   والسما دي واسمهدلوا بقولم  ه مال : اِإنَّما ُ ملَّ َ مْي ل َخَلْقَنماُه 

ي أي أل المفهممرض أل يطلممح لفمما القممدري علمم  مممل يقممول بالقممدر ب (3)ِبَقممَدرل  

                                 
 .(1/118) ابل حفري فه  الباري  رف ،حي  البخاريي -1
 .(5/62) ابل فار ي مقايي  اللغةي-2
همممم(ي  هممماب 112الفرفمممانيي ال مممريف علمممي بمممل محممممد بمممل علمممي المممشيلي )المهممموف :  -3

لممما  با ممراف النا ممري النا ممر: دار اله ريفمماةي المحقممح:  ممبط  و،ممحح  فماعممة مممل ال 
 (.192مي )ص:1813همي 1203ال هب ال لمية بيروةي لبنالي الطب ة: األول  

القاريي علمي بمل سملطال محممد نمور المديل المرمل الهمرويي مرقماة المفماهي   مرف م م اة  -2
 (.218 1مي )1882الم،ابي ي النا ر: دار الف ري بيروةي هاريخ اك،دار: 

 (.28مري  ية رقم: )سورة الق -3
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عمل ينفي   ما يروى أ،حاب هذا الرأيي ومل الفدير بالذ ر أل ب ض القدرية 
يمة ل مول ابسمم يهنماول ممل يثبمة القمدر ب يههمول أهمل السمنة بمانهم همم القدر 

عمممل ينفيمم ي بممل وي،ممححول األحاديممث الممواردة فممي القدريممة علمم  أنهمما ههنمماول 
 مثبهي القدر ب مل ينفون .

ومممل المهممم أل ن لممم أل القدريممة بهممذا المسممم  إذا أطلممح مممل دول قيممد ففممي 
لمح ممل دول الغالب يراد بهم "فرقة الم هشلة اكسلمية"ي وفي ب مض األحيمال هط

قيممد ويممراد بهمما  ممل مممل ينفممي القممدر في ممهر  بهممذا اكطمملح اآلبمما  المسسسمميل 
ي وفمي ب مض األحيمال (2)ي وغميلل الدم مقي (1)للمذهب القدري  م بد الفهنمي 

                                 
م(ي همو م بمد بمل عبمد ار بمل علمميم  288 - 000همم    10 - 000َمْ َبمد الُفَهنميي ) -1

الفهنير الب،ري: أول مل قال بالقدر في الب،رةي ثم انهقل إل  المدينمةي فن مر فيهما مذهبم ي 
وه ير ب ض الم،ادر عل  أن  أخذ ف مرة القمدر ممل رفمل ن،مراني اسمم  سوسملي أسملم فمي 

ل ممراحي و ممال م بممد ،ممدوقا ي ثقممة فممي الحممديثي مممل الهمماب يلي خممرج ممم  ابممل األ مم ث علمم  ا
الحفاج بل يوسفي ففرفي فاقمام بم مةي فقهلم  الحفماجي ،مبرا ي ب مد أل عذبم ي وقيمل: ،ملب  
عبد المل  بل مروال بدم حي عل  القول في القدري ثم قهل ي انار: الشر ليي خير الديل بل 

همم(ي األعملمي طب مة دار 1382ي بمل فمار  الدم مقيي )المهموف : محمود بل محممد بمل علم
ي أبمو ب مر محممد بمل 222 9مي )2002ال لم للملييلي الطب ة الخامسمة ع مري  (ي واآلُفمرءيُّ
هم(ي ال ري ةي هحقيمح: د. عبمد ار بمل عممر 320الحسيل بل عبد ار البغداديي )المهوف : 
 (.838 2مي )1888لرياضي الطب ة الثانيةي بل سليمال الدميفيي طب ة دار الوطلي ا

م(ي هو غميلل بمل مسملم  923ب د  - 000هم    103ب د  - 000َغْيلل الَقَدريي ) - 2
ي أبمو ممروال:  اهمبي ممل البلغما : هنسمب إليم  فرقمة "الغيلنيمة " ممل القدريمةي وهمو  الدم قير

ي وقمد أخمذ غميلل مذهبم  ثاني مل ه لم في القدر ودعا إليم ي لمم يسمبق  سموى م بمد الفهنمير 
فممي القممدر مممل م بممدي قممال ال هرسممهاني فممي الملممل والنحممل: "  ممال غمميلل يقممول بالقممدر خيممره 
و ره مل ال بدي وفي اكمامة إنها ه،ل  في غير قريشي و ل مل  ال قا ما بال هاب والسنة 

ممما  شمممل فهممو مسممهحح لهمماي وب هثبممة إب بافممماع األمممة "ي ومممل  مملم غمميلل: " ب ه ممل   ل
ل وعاموا عنفموا"ي ولم  رسما لي قمال ابمل النمديم إنهما فمي نحمو ألفمي  الهرج إل ُوعاوا انفمواي وا 
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هطلممح ويممراد بهمما  ممل مممل ا ممهر  بنفممي القممدر مممل الطوا ممف والفممرح اكسمملمية 
ل الخلممط بيممنهم  ممما هممو فمي مما ي فيفممب ابحهممراش مممل هممذا األمممر حهمم  ب يح،مم

 حا،ل عند ب ض الباحثيل.
 ممما أود أل أنبمم  علمم  مفموعممة مممل الم،ممادر هممذ ر أل القدريممة األوا مملي وهممم 
الذيل أن روا القدر وأن روا م   علم ار السابح باألموري وهسب  همم المذيل هبمرأ 
 منهم ال،محابة   بمد ار بمل عممري وعبمد ار بمل عبما ي وعبمد ار بمل أوفم ي
ي (1)وفممابر بممل عبممد ار وأنمم  بممل مالمم  وأبممو هريممرة ر ممي ار عممنهم أفم مميل 

أي: مسهانف لم يسبح ر ه ال  في   (2)وا ههرة عبارههم: "ب قد واألمر أنف" 

                                                                             
ورقةي واههم بان   ال في ،باه مل أهباع الحارث بل سم يدي الم مروف بال مذابي وقيمل: هماب 
عل القول بالقدري عل  يد عمر بل عبد ال شيشي فلما ماة عمر فاهر بمذهب ي فطلب  ه مام 

عبد المل ي وأح ر األوشاعي لمنااره ي فافه  األوشاعي بقهل ي ف،ملب علم  بماب  يسمال بل 
بدم ممحي اناممر: الشر لمميي خيممر الممديل بممل محمممود بممل محمممد بممل علممي بممل فممار  الدم ممقيي 

مي 2002هم(ي األعلمي طب ة دار ال لم للملييلي الطب مة الخامسمة ع مري 1382)المهوف : 
(3 122.) 
 د بل علميي فرقمة األحبماشي ن ماهها وعقا مدها و ثارهماي طب مة دار عمالم ال هرانيي د. س -1

 (.218همي )ص:1223الفوا دي الرياضي الطب ة األول ي 
قال ابل هيمية: "القدرية" يح ول عنهم إن ار ال لم وال هابة وهسب  هم القدرية المذيل قمال  -2

م بمر   منميي وهمم المذيل  مانوا ابل عمر فيهم: إذا لقية أول   فاخبرهم أني بمري  ممنهم وأنهم
يقولول: إل ار أمر ال باد ونهاهم وهو ب ي لم مل يطي   ممل ي ،مي  وب ممل يمدخل الفنمة 
ممل يدخل النار حه  ف لوا ذل  ف لم  ب د ما ف لوهي ولهذا قمالوا: األممر أنمف أي: مسمهانف؛ 

ل لمم بالسم يد وال مقي يقال: روض أنف إذا  انة وافرة لم همرع قبمل ذلم  ي نمي أنم  مسمهانف ا
ويبهدئ ذل  مل غير أل ي مول قمد هقمدم بمذل  علمم وب  همابي انامر: ابمل هيميمةي هقمي المديل 

همم(ي مفمموع الفهماوىي المحقمح: 921أبو ال با  أحمد بمل عبمد الحلميم الحرانميي )المهموف : 
عبممد الممرحمل بممل محمممد بممل قاسمممي النا ممر: مفممم  الملمم  فهممد لطباعممة الم،ممحف ال ممريفي 

(ي إذا 311 9مي )1883هممي1212دينة النبويةي الممل ة ال ربية الس وديةي عام الن مر: الم
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علمممي فالقدريممة األوا ممل نفمموا علمممم ار باف ممالهم ابخهياريممة وهممذا هممو خطممماسهم 
 المذهب القدري. األعامي وهذا  لم الغلة المهطرفيل مل أ،حاب

وب بمد مممل أل أ مير إلمم  أل الممب ض ق،مد بالقدريممة األوا ممل المذيل أن ممروا ال لممم 
م بد الفهني وغيلل الدم قيي ل مل همذا ال ملم ب يثبمة عنمد الهحقيمح؛ ألنهمم 
نمما فمل مما  لم يثبة عنهم القول بنفي علم ار ه ال  عل األف ال ابخهياريمةي وا 

ال ألف ال  ابخهياريةي وأل ار ب ينسب إلي   ي  نقل عنهم القول بخلح اكنس
مممل الممذنوب والم ا،مميي وأل اكنسممال حممر فيممما يف مملي فمممل نسممب لهممم القممول 

 بان ار ال لم فهو قول ب دليل علي .
وممممل المهمممم أي ممما  أل أو ممم  مسمممالة مهممممة أخمممرى وهمممي أل القدريمممة ) م بمممد 

همما أف ممال ال بممد ابخهياريممة أو وغمميلل والم هشلممة( فممي نفمميهم للقممدر إنممما أرادوا ب
األف ال المبا رة فقطي فهي مل وفهة نامرهم أل همذه األف مال غيمر مقمدرة علم  
ال بد  ما ذهب  ثير أهل السنة والفماعةي فار لم يقدر هذه األف ال عل  ال بد 
نمما يخلقهما ال بمد بنفسم  وهمو مسمسول عنهما سموا  ممل الخيمر أو  في األشلي وا 

حان  وه ممال  دخممل فيهمما فممل هنسممب إليمم ي وعلمم  هممذا األمممر ال ممر ولممي  ر سممب
 ي ول الحساب وال قاب يوم القيامة وهو مل همام ال دل  ما يرول.

وأما عل عبارههم الم هورة "ب قمدر واألممر أنمف" باسمهثنا  الغملة فقمد حملوهما 
عل  م ن  أل علم هذه األف ال في األشل ل مل ممل دول هقمدير لهماي فمل علقمة 

هم في الربط بيل ال لمم والخلمحي فمال لم ،مفة  ا مفة سمابقة وليسمة خالقمة عند
وب مسثرة وب سا قة ألف ال ال بد ابخهياريةي ونبهة عل  هذا األمر ألل الب ض 
يدع  أل ال بارة هفسر عل  م ن  نفي علم ار ه ال  وهذا األمر لم يقل بم  إب 

أمما البقيمة وعلم  رأسمهم الم هشلمة  القدرية األوا ل وب ض الغلة منهم  ما هقدمي

                                                                             
ابل هيمية يس د عل  أل القدرية الذيل هبرأ ابمل عممر ممنهم همم ممل أن مروا ال لممي ولمي  فمي 
 لممم  ممما ي ممير إلمم  أل م بممد وغمميلل ممممل أن ممروا ال لمممي ل ممل لممم يممذ ر لنمما أسممما  هممسب  

 القدرية.
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فلم يقولوا بها ألنهم ي دون   فرا   بواحا  وخروفا  عمل ملمة اكسملم لمما فيم  ممل 
 هفهيل ر سبحان  وه ال .

بغمض النامر عمل ،محة -وأما عل سمبب هسممية القدريمة بمفمو  همذه األممة 
خالح  يقولول لهذا ال ول خالقالي (1)فهو ألل المفو   -األحاديث مل عدمها

للنمموري وخممالح للالمممةي فاألف ممال الخيممرة هنسممب لخممالح النمموري واألف ممال السممي ة 
هنسب كل  الالمة فا،مب  عنمدهم خالقمال فمي عقيمدههمي والقدريمة  مذل  ألنهمم 
أثبهوا ر ه ال  الخلمح فهمو خمالحي فماذا أثبهنما لسنسمال خلمح أف الم  ابخهياريمة 

ال(ي وهذا هو وف  ه بيههم بمالمفو ي أ،ب  عندنا خالقال )ار ه ال  واكنس
وب  مم  أل هممذا اله ممبي  فيمم  ه لممف امماهر فممالفرح وا مم  و اسمم  بمميل قممول 
القدرية المسلميل الموحديل مل أهل القبلمةي المسمهدليل ب هماب ار ه مال  علم  
قولهم ومذهبهمي وبيل هسب  الم ر يل بار ه ال  ولي  هذا وقة المرد علميهم 

 عن  في  هب الم هشلة حه  هه   ل  المسالة فيدا .ومل أراده فليبحث 
 

                                 
  هممم: عبممدة النمماري ويقولممول: إل لل ممالم أ،ممليل مممدبريل هممما: النممور والالمممةي المفممو  -1

ويشعمول أل الخير مل ف ل النوري وال ر مل ف ل الالمةي وقمد ن ماة همذه النحلمة فمي بملد 
الممديل األ بممري والملممة ال اممم ي وهممي فممرح  - ممذب ا-فممار ي والمفوسممية ديممل قممديم يقممال لمم : 

ابل هيميةي هقي الديل أبو ال بما  أحممد بمل عبمد الحلميم بمل  ذ رها أ،حاب المقابةي انار:
عبممد السمملم بممل عبممد ار بممل أبممي القاسممم بممل محمممد الحرانممي الحنبلممي الدم ممقيي )المهمموف : 

هم(ي الهس ينيةي دراسمة وهحقيمح: المد هور محممد بمل إبمراهيم ال فمللي النا مر: م هبمة  921
(ي وهمذا 122 1مي )1888هممي 1220األولم ي الم ارف للن ر والهوشي ي الريماضي الطب مة: 

 ه ريف المحقح الد هور ال فلل ب المسلف ابل هيمية.
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 (1)الن اة والهاسي  :المطلب الثالث

فيما يه لح في ن اة المذهب القدري وبداية اهوره نسهط  القمول إل الم،مادر 
 ال لمية ه ير إل  أ ثر مل قول في هذه البداية يم ل اخه،ارها فيما يلي:

  أغلممب الم،ممار مممل أل أول مممل ه لممم وهممو ممما ه مماد ه ممير إليمم القول األول: 
و ال ذل  فمي الب،مرةي فمي أواخمر عهمد ال،محابة  )الهاب ي م بد الفهني(القدر 

 ر ي ار عنهم.
يقال إل أول اهور ألف ار هذه الفرقة  ال مل قبل أهل ال هاب  القول الثاني: 

رفل مل مل الن،ارى  ما ه ير ب ض الم،ادر إل  أل أول مل ه لم في القدر 
قممال محمممد بممل  هممل الب،ممرة مممل المفممو  يقممال لمم  )سيسمموي ( أو )سوسممل(يأ

 مم يب سممم ة األوشاعممي يقممول: أول مممل نطممح فممي القممدر سوسممل بممال راح  ممال 
  .(2)ن،رانيا فاسلم ثم هن،ر فاخذ عن  م بدي وأخذ غيلل القدري عل م بد 

                                 
اسهفدة في هذا المطلب مل مفموعة مل ال هب ل ل مل أراد الح،مول علم  المشيمد ممل  -1

م(ي موسمممموعة الفممممرح 2003الم لوممممماة عممممل القدريممممة فليناممممر: الحنفمممميي عبممممد المممممن مي )
حشاب والحر اة اكسلميةي الطب ة الثالثةي القاهرة: م هبمة ممدبوليي والفماعاة والمذاهب واأل

هممممم(ي الموسمممموعة الميسممممرة فممممي األديممممال 1220(ي الفهنمممميي مممممان  بممممل حمممممادي)330)ص: 
والمذاهب واألحشاب الم ا،رةي النمدوة ال الميمة لل مباب اكسملميي الطب مة الراب مةي طب مة دار 

(ي "القدريمة"ي الن ماري د. علمي سماميي 1112 2شيم ي )الندوة ال المية للطباعة والن مر والهو 
مي 2001ن مماة الف ممر الفلسممفي فممي اكسمملمي طب ممة دار السمملمي القمماهرةي الطب ممة األولمم ي 

(ي انار المبحث  امل  فقمد نقلمة عنم  به،مرفي  مذل : الموسموعة ال قديمةي 333-392 1)
ادر السمقافي النا مر: موقم  وهي لمفموعة مل الباحثيل با راف ال يخ  َعلوي بمل عبمد القم

ي همم هحميلم  فمي ربيم  األول 11ي عمدد األفمشا : dorar.netالدرر السنية عل  اكنهرنمة:  
 (.220 3همي )1233

الذهبيي محمد بل أحمد بل عثمال بل قايماشي  مم  المديلي أبمو عبمد اري سمير أعملم  -2
 ي عبيممد ار بممل محمممد (ي وابممل بطمم183 3مي )1889النممبل ي طب ممة دار الف ممري بيممروةي 
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 إل أول ممما مممل أحممدث القممول بالقممدر فممي الحفمماشي قبممل م بممد القول الثالث: 
الفهنمميي وذلمم  وقمم  لممما احهرقممة ال  بممة وعبممد ار بممل الشبيممر ر ممي ار عنمم  

وقممال: أنمما  لممم هحهممرح مح،ممورا  بم ممة فقممال أنمما : احهرقممة بقممدر ار ه ممال ي 
 .(1) بقدر ار

 )عممرو المق،موص(يأل أول مل نادى بالقدر فمي ال مام همو:  القول الراب : 
أثممر عليمم   ثيممرا ي فمماعهنح أقوالمم  فممي و ممال عمممرو هممذا م لممما  لم اويممة الثممانيي و 

القممدري حهمم  إنمم  لممما أل هممول  الخلفممة  ممال عمممرو هممذا هممو الممذي أثممر عليمم  
فاعهشلهمما حهمم  ممماةي ووثممب بنممو أميممة علمم  عمممرو المق،مموص وقممالوا: أنممة 

 .(2)أفسده  وعلمه ي ثم دفنوه حيا  حه  ماة 
قدريمةي وممل خملل ما هقدم مل األقوال  لها ههحدث عمل بدايمة ون ماة الفرقمة ال

الهامل البسيط يم ل القول إل ف رة ربط القدرية بالمسميحية ف مرة غيمر ،محيحة 
عل  ما يبدوي وهي ليسة إب محاولة له وي  أمر همذه الفرقمة النا م ة ألسمباب 
ما عل  رأسها ما هحمل  مل أف ار سياسيةي أو مخالفة للمذهب السا د في ذل  

 الوقة.
                                                                             

(ي 201 10مي )2002ال  بممممري الحنبلمممميي اكبانممممة ال بممممرىي طب ممممة دار الحممممديثي القمممماهرةي 
 وغيرهما مل الم،ادر ال ثير أعر ة عنهم خ ية اكطالة.

ابل هيميةي هقي الديل أبو ال با  أحمد بل عبد الحليم بل عبمد السملم بمل عبمد ار بمل  -1
هممم(ي اكيمممالي المحقممح: 921ي الحنبلممي الدم ممقيي )المهمموف : أبممي القاسممم بممل محمممد الحرانمم

محمد نا،ر الديل األلبانيي النا مر: الم همب اكسملميي عممالي األردلي الطب مة: الخامسمةي 
(ي والسفارينيي  م  الديلي أبو ال ول محمد بل أحمد بل سالم 301مي )1882همي1212

هيممة وسمواط  األسممرار األثريمة ل ممرف الممدرة همم(ي لواممم  األنموار الب1111الحنبلميي )المهمموف : 
الم ممية فممي عقممد الفرقممة المر مميةي النا ممر: مسسسممة الخممافقيل وم هبههمماي دم ممحي الطب ممة: 

 (.288 1مي )1812همي 1202الثانية 
ابل ال بريي غريغوريو  )واسم  فمي الموبدة يوحنما( ابمل أهمرول )أو همارول( بمل هومما  -2

هم(ي هماريخ مخه،مر المدولي المحقمح: أنطمول ،مالحاني 213الملطيي أبو الفرجي )المهوف : 
 (.111مي )ص:1882اليسوعيي النا ر: دار ال رحي بيروةي الطب ة: الثالثةي 
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ل ف ممرة القدريممة إنممما ن مماة مممل بنيممة المفهممم  ثممم إل الن،مموص وا ممحة مممل أ
اكسلميي إذ  انة الف رة في ،ميمها ردة ف ل سياسمية م ار مة لبنمي أميمةي 
اسممهند أ،ممحابها إلمم  ال قمملي وبمم  فسممروا الن،مموصي وب يم ممل اعهممماد روايممة 
األوشاعي الهي هقدمة في أل م بد هلق  عل سوسل؛ ألل األوشاعي  ال عمل  

 .(1)ل أ،در فهوى بقهل غيلل الدم قي بني أمية وهو م
نممما هممي مممل بنيممة  فمماذا هممم رفممض القممول بممال القدريممة ن مماة مممل المسمميحية وا 
المفهممم  المسمملمي فلممم يبممح مممل وفهممة ناممري إب سممبب واحممد وهممو الالممم الممذي 
أوق   بنو أمية عل  المفهم   نذا ي إل  الحمد المذي و،مل بالحفماج إلم  رممي 

حراق هاي ومل ثم اله ذر بالمذهب الفبري الذي ن مروهي وهمو ال  بة بالمنفنيح وا 
أل ممما ح،ممل مممل الممم وأمممور إنممما هممي مممل أقممدار ار ه ممال  الهممي يفممب علمم  

: (2)المسلم الر وخ لها وعدم مقاومههماي حهم  انه مرة عبمارة الحسمل الب،مري 
"إل الحفاج عذاب اري فل همدف وا عمذاب ار بايمدي مي ول مل علمي م بابسمه انة 

اله رعي فال ار ه ال  يقول: اَوَلَقْد َأَخْذَناُهْم ِباْلَ َذاِب َفَما اْسمَهَ اُنوا ِلمَربءِهْم َوَمما و 
ي ومثل هذه األحداث أحدثة ردة ف ل طبي ية مقاوممة ومناه مة (3)َيَهَ رَُّعوَل " 

 لمذهب الفبر ف انة القدرية.
                                 

الن اري د. علمي سماميي ن ماة الف مر الفلسمفي فمي اكسملمي طب مة دار السملمي القماهرةي  -1
قلممة عنمم  به،ممرف (ي اناممر المبحممث  ممامل  فقممد ن392-333 1مي )2001الطب ممة األولمم ي 
 طلبا  للخه،ار.

ابل هيميةي هقي الديل أبو ال با  أحمد بل عبد الحليم بل عبمد السملم بمل عبمد ار بمل  -2
همم(ي منهماج السمنة النبويمة 921أبي القاسم بل محمد الحراني الحنبلي الدم قيي )المهوف : 

ام ة اكمام محممد بمل في نقض  لم ال ي ة القدريةي المحقح: محمد ر اد سالمي النا ر: ف
(ي وقد أورد هذا األثر أ ثر 328 2مي )1812همي 1202س ود اكسلميةي الطب ة: األول ي 

مل باحث ونسب  إل  طبقاة ابل س د وأل إسناده ،حي  ل ني لم أقمف عليم  فمي الطبقماةي 
يفب وأنا نقلة عبارة الحسل الب،ري مل ابل هيمية فقط وبقية ال لم لي ولي  ببل هيمية ف

 الهنب  لهذا.
 .92سورة المسمنولي  ية رقم:  -3
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الدم مقي حيمث ن مر  ومل الم لوم أل فرقة الم هشلمة لمم هه م ل إب ب مد غميلل
مثل هذه األف ار وبدأ يهحاور فيهما ويهحمدث فيهما بميل المسملميل حهم  وفمد لم  
ممل ابهبمماع مممل ياخممذ مثممل هممذه األف مار ويحملهمماي وفمما  ب ممد غمميلل الدم ممقي 
يممون  األسممواري حهمم  اهممور الم هشلممة  فرقممة لهمما أ،ممولها ومناهفهمما فهممي قممد 

 اسهفادة بل    مل أقوال م بد وغيلل.
ومل المهم أل أر ش عل  نقطة مهمة وهي أل م بد الفهني و لم  األول  ال 
بمثابة الرد عل  أقوال المفبمرة المذيل  مانوا يه للمول فمي م ا،ميهم بالقمدري  مما 
ا ي  حراقهاي وما روي أل عطا  بل يسار و ال قا،ر رأينا في حادثة رمي ال  بة وا 

سمملي هممو وم بممد الفهنممير ي ويممرى القممدري و ممال لسممان  يلحمملي ف ممال يمماهي الح
فيسابن ي ويقوبل: يا أبا سم يدي إل همسب  الملمو ي يسمف ول دمما  المسملميلي 

إنمما هفمرى أعمالنما علم  قمدر وياخذول األموالي ويف لولي ويف لولي ويقولول: 
ي يقمممول ال ممموثري: و انمممة الب،مممرة بنمممدر اآلرا  (1)فقمممال:  مممذب أعمممدا  ار  اري

م بد الفهني مل يه لل في الم ،ية بالقدر فقمام بمالرد والنحلي وقد سم  هنا  
علي  ينفي  ول القدر سمالبا للخهيمار فمي أف مال ال بمادي وهمو يريمد المدفاع عمل 
  مممممممممممممممممممممممرعية اله ممممممممممممممممممممممماليفي ف ممممممممممممممممممممممماقة عبارهممممممممممممممممممممممم  وقمممممممممممممممممممممممال: 

                                 
هممم(ي الم ممارفي 292ابممل قهيبممةي أبممو محمممد عبممد ار بممل مسمملم الممدينوريي )المهمموف :  -1

هحقيمح: ثمروة ع ا مةي النا مر: الهي مة الم،مرية ال اممة لل همابي القماهرةي الطب مة: الثانيممةي 
لقممادري أبممو ال بمما  الحسمميني (ي والمقريممشيي أحمممد بممل علممي بممل عبممد ا221مي )ص: 1882

همم(ي الممواعا وابعهبمار بمذ ر الخطمط واآلثماري النا مر: 123ال بيدي هقي المديلي )المهموف : 
(ي وابمل ال ممادي عبمد الحمي 118 2همي )1211دار ال هب ال لميةي بيروةي الطب ة: األول ي 

اة المذهب فمي همم(ي  مذر 1018بل أحممد بمل محممد الَ  مري الحنبلميي أبمو الفملف )المهموف : 
أخبار مل ذهبي حقق : محمود األرناسوطي خرج أحاديث : عبد القادر األرناسوطي النا ر: دار 

 (.31 2مي )1812همي 1202ابل  ثيري دم حي بيروةي الطب ة: األول ي 
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ي فمماراد م بممد الفهنممي ومممل م مم  أل يممرد علمميهم هممذه (1))ب قممدر واألمممر أنممف(
فة المسسولية عل ه،مرفاه  علم  خملف مما المقالة الب  ةي ويحمل اكنسال  ا

  انة هقول  الفبرية وهن ره بيل النا  ف ال قول  بنفي القدر عل ار.
وب بممد ممممل أل أ مممير لممب ض الق مممايا الهمممي هه لمممح بم بممد الفهنمممي  ونممم  ممممل 
المسسسمميل لمممذهب القدريممة حسممب ممما ذ ممر الممذهبي فممي السممير حيممث قممال: "إل 

بدعهم  الهمي فما  بهماي وثقم  أهمل ال لمم فمي  م بد هاب ي ممل علمما  وقهم  علم 
الحديث  ابل م يلي وقال أبو حاهم ،دوح في الحديثي وقال الفوشفاني:  مال 
قمموم يه لمممول فممي القممدري احهمممل النمما  حممديثهم لممما عرفمموا مممل افههممادهم فممي 
ل بلموا بسمو  رأيهممم ممنهم  الديل وال،دح واألمانةي ولم يهوهم علميهم ال مذبي وا 

وقهادة وم بد رأسهمي وقال مال  بل دينار: لقية م بمدا بم مة ب مد  م بد الفهني
فهنة ابل األ  ث وهو فري ي قد قاهل الحفاج في المواطل  لهاي وروى  مرةي 
عل ،دقة بل يشيدي قال:  ال الحفاج ي ذب م بدا الفهني با،ناف ال ذاب وب 

يمر: فمي سمنة يفشعي ثم قهل ي قال خليفة: ماة قبل الهس يل وقمال سم يد بمل عف
 .(2)ثمانيل ،لب عبد المل  م بدا الفهني بدم ح 

إذا ف ما ياهر أل م بد الفهني رفل محل  ال،دح واألمانةي ولم ي رف بال ذب 
و ال مل أهل ال لم عل  قولم  المذي فما  بم ي ل مل ممل المهمم أل نسمهلهم ممما 
ا سبح أل م بد الفهني  ال ل  ن ماط سياسمي م مارض للدولمة األمويمة علم  مم
ياهري فقد قاهل الحفاج في الم اهد  لها و،لب  عبد المل  بمل ممروالي وهمذا 
قممد يممرف  لنمما أل ب ممض اله ممني  علمم  القدريممة  ممال لمم  فانممب سياسمميي فممالقول 
بالقدر وهحميل اكنسال  افة المسسولية عل ه،رفاه  قد فا   ردة ف ل لمب ض 

دأوا يهحففممول النمما  الممذيل أ،ممابهم اليمما  مممل الالممم الممذي وقمم  علمميهم فبمم

                                 
همم(ي 391ابل عسا ري ثقة الديلي أبو القاسم علي بل الحسمل بمل هبمة اري )المهموف :  -1

فيما نسب إلم  اكممام أبمي الحسمل األ م ريي النا مر: القدسميي دم محي هبييل  ذب المفهري 
 (ي مل مقدمة ال وثري عل  ال هاب.11همي )ص: 1329

 .(5/192) الذهبيي سير أعلم النبل ي -2
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باألقممدار وأنهمما م هوبممة علمميهم فممل يفممب دف همما أو رف همما وهممو مممذهب الفبريممةي 
 الذي قاوم  القدرية  ما يبدو. 

 ممما ب يفمموهني أل أعممرج علمم  غمميلل الدم ممقي القممدري مممل فانممب واحممد وهممو 
الفانب السياسي فقد  ال يسمل غيلل بف رة الحريمةي وأل اكنسمال حمر مخهمار 

و،مممان  ألف الممم ي وقمممد قمممام بن ممماط سياسمممي  مممد األمممموييل فمممي فمممي ه،مممرفاه  
عا،مههم دم حي وقد أخذ غيلل مذهب  مل في القدر والحرية وابخهيمار عمل 
الحسل بل محمد بل الحنفية بل أبي طالبي وقد هنبا ل  اسمهاذه بنهايمة مخيفمة 
لممما ر ه فممي الحممج فقممال: أهممرول هممذاي هممو حفممة ار علمم  أهممل ال ممام )يريممد 

 .(1)وييل( ل ل الفه  مقهول األم
ومل المس د أل الخليفة الرا مد الخمام  عممر بمل عبمد ال شيمش اسمه ال بم  فمي 
ه،فية األموال الهي سطا عليها بنو أمية مل أبنا  عمومه  وردها لبية المالي 
ويبدو أل عمر بل عبمد ال شيمش  مال مممل يثقم  بم  فقمد روي عنم  أل قمال: ممل 

نفسمم  ري لممي  فيمم  ع ممو إب ينطممح بح مممة سممره أل يناممر إلمم  رفممل وهممب 
فلينار إل  هذا ويريد غيللي وقال لم : يما أبما ممروالي أعنرمي أعانم  اري فقمال 

هلمموا إلم  »ل : ولرني ردر الماالمي فموبهي ف مال يخمرج خمشا ل بنمي أممة فينمادي: 
ي ه الوا إلم  مهماع الالممةي ه مالوا إلم  مهماع ممل خلمف الرسمول (2)مهاع الخونة 

                                 
هممم(ي 213القا ممي عبممد الفبمماري أحمممد بممل عبممد الفبممار الهمممذاني الم هشلمميي )المهمموف :  -1

امي الن ماري المد هور ع،مام المديل محممدي النا مر: دار المنية واألملي هحقيمح: المد هور  سم
(ي وعممارةي د. محمممد 30مي )ص: 1892المطبوعماة الفام يمةي اكسمم ندريةي هماريخ الطبمم : 

مي 1811عمممارة م،ممطف ي مسمملمول ثممواري طب ممة دار ال ممروحي القمماهرةي الطب ممة الثالثممةي 
 (.122 121)ص: 

ي أبمو القاسمم فمار الشمخ ريي حمود بل عمر بل محمد بمل أحممد  -2 الخموارشمي الشمخ مرير
هممم(ي ربيمم  األبممرار ون،مموص األخيمماري النا ممر: مسسسممة األعلممميي بيممروةي 313ار )همموفي 

(ي والبغداديي محمد بل الحسل بل محمد بمل علمي بمل 131 3همي )1212الطب ة: األول ي 
ر ،مادري بيمروةي هم(ي الهمذ رة الحمدونيمةي النا مر: دا322حمدولي أبو الم اليي )المهوف : 

 (.183 3همي )1219الطب ة: األول ي 
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ي و ال فيما نمادى عليم  فموارب خمشي فبلمغ ثمنهما «ي أمه  بغير سنه  وسيره ف
ممل ي مذرني مممل يمشعم أل »ثلثيل ألف درهمي وقد أن ل ب  هاي فقال غميلل: 

ي فممر بم  ه مام «هسب   انوا أ مة هدىي وهذا ين ل والنا  يموهول مل الفموع
إل افمرة بم  ألقط مل أرى هذا ي بنمي وي يمب  بما ي واللرم  »بل عبد المل  قال: 

يديمم  ورفليمم ي فلممما ولممي ه ممامي خممرج غمميلل و،مماحب  ،ممال  إلمم  أرمينيممةي 
فارسممل ه ممام فممي طلبهممماي ففممي  بهممماي فحبسممهما أياممماي ثممم أخرفهممما وقطمم  

ي وقال لغيلل:  يف هرى ما ،من  بم  ربم ه فالهفمة غميلل (1)أيديهما وأرفلهما
سممق  ،مماحب ي وقممال ب ممض مممل ي واسه(2)« ل ممل اللرمم  مممل ف ممل بممي هممذا»فقممال: 

ول مممريإل كل »ي فقممال غمميلل: «ب نسممقي م حهمم  ه ممربوا مممل الشقمموم»ح ممره: 
 انوا ،دقواي إل الذي نحل في  ليسيرر في فنب ما ن،مير إليم  ب مد سماعة ممل 
روف اللر ي فا،بر يا ،ال ي ثم ماة ،ال  و،ل  عليم  غميللي ثمم أقبمل علم  

حمح أمماهوهي و مم ممل باطمل قمد أحيموهي و مم قاهلهم اللر :  م ممل »النا  وقال: 
وهي و م مل عشيش في ديل اللر  أذلروه ي فقيل له ام: «مل ذليل في ديل اللر  أعشر

                                 
هممم(ي همماريخ 391ابممل عسمما ري أبممو القاسممم علممي بممل الحسممل بممل هبممة اري )المهمموف :  -1

دم حي المحقح: عمرو بل غراممة ال ممرويي النا مر: دار الف مر للطباعمة والن مر والهوشيم ي 
هخلف يشيد بل عبد المل  (ي قال: فلما ماة واس188 12مي )1883همي 1213عام الن ر: 

قال فدخلة علي  وغميلل قاعمد بميل يديم  فقمال ممد يمد  فممدها ف مربها بالسميف فقط هما ثمم 
قال مد رفل  فقط ها بالسيف ثم ،لب  فذ رة دعوة عمر علي   مذا قمال والمحفموا أل المذي 

 ،لب  ه ام بل عبد المل ي ق،ة القط  ذ رها ابل عسا ر في هاريخ .
 ليقا  عل  قول غميلل: ل مل رد غميلل علم  ه مام فمي همذا المقمام يو م  قال المحقح ه -2

حقيقة وم ن  القدري بمس ولية اكنسمال عمل أف الم  وعمدم نسمبهها إلم  اللرم  سمبحان  وه مال  
نممما هقممدر القممدرة اكلهيممة اكنسممال وهبقمم  لهمما الم ممي ة إذا أرادة فه طممل  حسممنة أو قبيحممةي وا 

لطفمما ي اناممر: القا ممي عبممد الفبمماري المنيممة واألممملي )ص:  الف ممل اكنسمماني وهف ممل ق مما  أو
32.) 
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قط ة يدي غيلل ورفلي ي وأطلقة لسان ي إن  قد أب   النا  ونبههم عل  ما 
 .(1) انوا عن  غافليلي فارسل إلي  مل قط  لسان ي فماة رحم  اللر  

ال مملم ياهممر وار أعلممم أل المو مموع ب هخلمموا منمم  السياسممةي  بممما هقممدم مممل
واله ،ممب للمممذاهبي وطاعممة السمملطال الهممي قممد أراد اكيقمماع بمثممل هممذه الفرقممة 
خ ية مل أل يسود  لمهم بميل النما ي وقمد  مال ممذهب الفبريمة منه مرا  بميل 

لالمم النا  مما ف لهم ب ينا فول السلطال وب يهحر ول  ده م   مل أعممال ا
الهي وق ة عليهمي فل    مل أل مذهب القدرية خطيمر علم  نامام الح مم فمي 
هل  الفهرةي ومل قرأ في الهاريخ وفد ب ض األحاديث الهي روية عل رسول بذم 
غيللي منها: "ما روي عمل م حمول ال مامي أنم  قمال: ويلم  يما غميلل إنم  قمد 

في أمهي رفمل يقمال لم   بلغني أل رسول ار ،ل  ار علي  وسلم قال: سي ول
غيلل هو أ ر عليها مل إبلي إل فايا  أل ه ول أنة هوي وورد ب ض ال لم 
في الثنا  عل  ه ام بل عبد المل  ومما ف لم  بغميلل منهما مما روي عمل نميمر 
بل أو  قا ي دم ح قمال بلمغ نميمر بمل أو  أل ه ماما  وقمر فمي ،مدره ممل 

ا أميمر الممسمنيل فمال قهمل غميلل قهل غيلل  ي  ف همب إليم  نميمر ب هف مل يم
 ال مل فهوف ار ال اام عل  هذه األمةي وما روي مل أل رفا  بل حيوة  هب 
إل  ه ام بل عبد المل  يا أمير المسمنيل بلغني أن  دخل علي   ي  مل قبمل 
غيلل و،ال  وأقسم بار يا أميمر الممسمنيل: إل قهلهمما أف مل ممل قهمل ألفميل 

ي ف ل هذه النقوبة ال ثيرة هبيل لنما حقيقمة األممر المذي لمم (2)مل الروم والهر " 
 هخلو السياسة من   ما هو ااهر.

ومل المهم  ذل  أل ن رف أل غيلل الدم مقي  مال يمرفض ف مرة الهوريمث فمي 
الح مي و ال يخالف المرأي السما د ممل أل الخليفمة ب يفموش إب إل  مال قري ما ي 

قممول بالقممدر خيممره و ممره مممل ال بممدي وفممي بممل  ممال غمميلل يممرى غيممر ذلمم   ممال ي
اكمامة إنها ه،ل  فمي غيمر قمريشي و مل ممل  مال قا مما  بال هماب والسمنة  مال 

                                 
 (.31القا ي عبد الفباري المنية واألملي )ص:  -1
 .(84/211) ابل عسا ري هاريخ دم حي -2
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نها ب هثبة إب بافماع األممة  ي و مل همذه الق مايا ه مير إلم  (1)مسهحقا  لهاي وا 
أل مو وع القدرية سوف ياخذ منح  سياسي بال رورة لمثل هذه األف ار الهي 

 بها.يحملها أ،حا
 األحاديث الواردة في القدرية :المبحث الثاني
 القدرية مفو  هذه األمة :المطلب األول

نممص الروايممة األولمم : ُروَى عممل رسممول ار ،ممل  ار عليمم  وسمملم أنمم  قمممال: 
ْل َممممماُهوا َفممممَل » ممممِةي إْل َمِرُ مممموا َفممممَل َهُ مممموُدوُهْمي َوا  اْلَقَدِريَّممممُة َمُفمممموُ  هممممِذِه األمَّ

 «.مْ َهْ َهُدوهُ 
 هخريج الحديث:

 لهذا الحديث طرح  لها فا ة عل ابل عمر ر ي ار عن : 
األولمم : ممما  ممال مممدارها علمم  موسمم  بممل إسممماعيلي عممل عبممد ال شيممش بممل أبممي 

 حاشمي عل أبي حاشمي عل ابل عمر مرفوعا :
(ي والحا م فمي: 2213(ي )233 12رواها أبوداود في: "السنة"ي باب: القدري )

(ي وقممال: هممذا 283(ي )138 1ب: القدريممة مفممو  هممذه األمممةي )"اكيمممال"ي بمما
حديث ،حي  عل   رط ال يخيل إل ،  سماع أبي حاشم عل ابمل عممر ولمم 
يخرفمماهي والبيهقممي فممي: "فممماع أبممواب مممل هفمموش  ممهاده ي بمماب: ممما هممرد بمم  

(ي  لهممم مممل طريممح موسمم  بممل 21332(ي )291 13 ممهادة أهممل األهمموا  )
 إسماعيل.

مممداره علمم  موسمم  بممل إسممماعيل وهممو راوي ثقممة عممل أبممي حمماشمي هممذا الطريممح 
والحمما م قممال: ،ممحي  علمم   ممرط ال مميخيل إل ،مم  سممماع أبممي حمماشم مممل ابممل 
عمر فهل ،  هذا السمماع أم به لننامر فمي أقموال أهمل ال لمم رحمهمم ار  مما 

 يلي: 

                                 
همم(ي الململ 321ال هرسهانيي أبو الفه  محمد بل عبد ال ريم بل أبم  ب مري )المهموف :  - 1

 (.123 1نة طب ي )والنحلي النا ر: مسسسة الحلبيي بدول س
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قال المشي: لم َيسم  أبو حاشم ممل عبمد ار ابمل عممري وقمال يحيم  بمل ،مال  
الُوَحااي: قلُة ببل أبمي حاشم: أبو  سِم  مل أبي هريمرةه قمال: َممل َحمدَّث  ألَّ 

محابة غيمر َسمْهل بمل َسمْ د فقمد  مذب  ي وقمال ابمل (1)أبمي سِم  ِمل أحدل ِممل ال،َّ
ي وقمال (2)حفر: روى عل ابل عمري وابل عمرو بل ال اصي ولم يسم  منهما 

ي (3)مرو بل ال اصي وذل  منقط  الذهبي: وروى عل ابل عمر وعبد ار بل ع
وقال المنذري: هذا منقط ي أبو حاشم سلمة بل دينمار لمم يسمم  ممل ابمل عممري 

 .(2)وقد روي هذا الحديث مل طرح عل ابل عمر لي  منها  ي مثبة 
فمل الااهر والوا   أل أبا حاشم لم يسم  ممل ابمل عممر  مما ذ مر أهمل ال لمم 

لمنمذري بقولم  عمل  مل مما ورد ممل همذه مل أ،محاب همذا ال مالي وقمد خهمهما ا
 األحاديث عل ابل عمر أن  لي  منها  ي  مثبة.

الثانية: ما  ال مدارها عل  ش ريا بل مناور بل ث لبة أبو مال  األن،اري عل 
 أبي حاشم عل ناف  مول  ابل عمر عل ابل عمر ر ي ار عنهما مرفوعا : 

(ي 2282(ي )23 3اهيمي )رواهمما الطبرانممي فممي األوسممط: بمماب: مممل اسممم  إبممر 
(ي واآلفمري 139(ي )222والخلل في المنهخب: باب: يشيد بمل م اويمةي )ص: 

(ي 391 3فممي ال مممري ة: "مقدمممة الفمممش  الخمممام "ي بمماب: الم مممذبيل بالقمممدري )

                                 
اج الُقَ اعي ال لبميي ههمذيب ال ممال  -1 الِمشءيي يوسف بل عبد الرحمل بل يوسف أبو الَحفَّ

 (.231 9مي )1882في أسما  الرفالي طب ة دار الف ري بيروةي 
ابممل َحَفممري أحمممد بممل علممير بممل محمممد ال نممانير ال سممقلنيي أبممو الف مملي  ممهاب الممديلي  -2

 (.233 2مي )1882دار الم رفةي بيروةي ههذيب الههذيبي طب ة 
 .(6/324) الذهبيي سير أعلم النبل ي -3
ال ايم  باديي محمد أ رف بل أمير بل علي بل حيدري أبو عبد الرحملي  مرف الحمحي  -2

وم مم  حا ممية ابممل  هممم(ي عممول الم بممود  ممرف سممنل أبممي داودي1328ال،ممديقيي )المهمموف : 
ي ا ف علل  وم م له ي دار ال همب ال لميمةي بيمروةي الثانيمةي القيم: ههذيب سنل أبي داود وا 

 (.282 12همي )1213
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وغيممرهم ال ثيممر أعر ممة عممنهم طلبمما  للخه،مماري  لهممم مممل طريممح ش ريمما بممل 
 مناور.

 قلة: في هذا الطريح علهال: 
وهي الراوي ش ريا بل مناور بل ث لبة الُقرايي أبو يحيمم  الممدني فقمد  :األول 

 ه لم أهل ال لم في هوثيق   ما يلي:
ي وقممال (2)ي وقممال البخمماري: لممي  بممذل  (1)قممال ابممل حفممر:  مم يف مممل الثامنممة 

لمممي  بثقمممةي وقمممال المممدارقطني: المممذهبي:  ممم ف  فماعمممةي وقمممال ابمممل م ممميل: 
 .(3)مهرو 
 حاشم مل ناف  مول  ابل عمر: سماع أبي الثانية:

إل  ما ي مير أل أبما حماشم روى عمل نماف   (2)لم يذ ر المشي في ههذيب ال مال 
مول  ابل عمري بل ولم يذ ر أبا حاشم مل فملة الهلميذ الذيل سم وا مل ناف  
مول  ابل عمري م  أل إم ال اللقا  بينهما غير مسمهب دي فنماف  قمد هموفي فمي 

هممي فالمذي ياهمر 130أبو حاشم سلمة بل دينار في سنة همي وهوفي 119سنة 
 مل ،ني  المشي أن  لم يقف عل  سماع واحد ،حي  بينهما.

فمل الوا   أل هذا الطريح ب ي،  ل لة الراوي ش ريا بل مناور وعدم هحقح 
 سماع أبي حاشم مل ناف  مول  ابل عمر وار ه ال  أعل  وأعلم.

                                 
ابممل َحَفممري أحمممد بممل علممير بممل محمممد ال نممانير ال سممقلنيي أبممو الف مملي  ممهاب الممديلي  -1

 (.312 1مي )1883هقريب الههذيبي طب ة دار ال هب ال لميةي بيروةي 
يرةي أبو عبد اري الهماريخ ال بيمري طب مة البخاريي محمد بل إسماعيل بل إبراهيم بل المغ -2

 (.219 3دار ال هب ال لميةي بيروةي بدول سنة طب ي )
الممذهبيي محمممد بممل أحمممد بممل عثمممال بممل قايممماشي  ممم  الممديلي أبممو عبممد اري ميممشال  -3

 (.108 3مي )1883ابعهدالي دار ال هب ال لميةي بيروةي 
(ي ولهرفمممة أبممي حمماشم سمملمة بممل 32 18مممالي )اناممر لهرفمممة نمماف ي الِمممشءيي ههممذيب ال  -2

 .(7/431)ديناري الِمشءيي ههذيب ال مالي 
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حممد بمل عممرو بمل أبمي ممذعوري عمل ابمل أبمي الثالثة: ما  مال ممدارها علم  م
حاشم عل أبي حاشم سلمة بل دينمار عمل نماف  ممول  ابمل عممري عمل ابمل عممر 

 مرفوعا :
(ي 89 2رواهمما ابممل بطممة فممي اكبانممة: بمماب: ممما روي فممي الم ممذبيل بالقممدري )

 (ي مل طريح محمد بل عمرو.1312)
هو عدم هحقمح سمماع وي  ل عل  هذه الرواية  الذي أ  ل عل  الهي قبلهاي و 

 أبي حاشم عل ناف  مول  عبد ار بل عمر ر ي ار عنهما.
الراب ممة: ممما  ممال مممدارها علمم  الح ممم بممل سمم يد األمممويي عممل الف يممد بممل عبممد 

 الرحملي عل ناف  مول  ابل عمري عل ابل عمر مرفوعا : 
(ي 292 3رواها الطبرانمي فمي األوسمط: بماب: حمرف المميم ممل اسمم  محممدي )

(ي وابممل أبممي عا،ممم فممي السممنة: بمماب: القدريممة مفممو  هممذه األمممةي 3303)
(ي والفريابي في القمدر: بماب: مما روي فمي أبنما  الم مر يلي 320(ي )130 1)

(ي إب أنهممم قممالوا فممي بدايهمم  سممي ول فممي  خممر الشمممال قمموم 220(ي )132)ص:
 (ي إب أنمم  قممال321 2ي ممذبول بالقممدري والبخمماري فممي هاريخمم : بمماب: الح مممي )

 القدرية مفو  أمهيي  لهم مل طريح الح م بل س يد األموي.
 في هذا الطريح علهال:

 األول : الح م بل س يد األموي:
ي فممل (1)قال البخاري: من ر الحديثي ثم أورد حديث : )القدرية مفمو  أمهمي( 

الوا   أل البخاري رحمم  ار أورد همذا الحمديث ب مد قولم  من مر الحمديث ليمبل 
 الحديث مل منا ير هذا الراوي. لنا أل هذا

                                 
همم(ي 232البخاريي محمد بل إسماعيل بمل إبمراهيم بمل المغيمرةي أبمو عبمد ار )المهموف :  -1

الهاريخ األوسط )مطبوع خطا باسم الهاريخ ال،غير(ي المحقح: محممود إبمراهيم شايمدي النا مر: 
(ي 291 2مي )1899م هبممممة دار الهممممراثي حلممممبي القمممماهرةي الطب ممممة: األولمممم ي دار المممموعيي 

(2329.) 
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وقال ابل حفمر: ممل منما ير الح مم بمل سم د عمل الف يمدي عمل نماف ي عمل ابمل 
الَقَدِريَّممُة »عمممر ر ممي ار عنهممماي عممل النبممي أو قممال عممل أبيمم ي عممل النبممي: 

ي وذ ممره ابممل الَفمماُروِد فممي ال مم فا ي وقممال ابممل عممدي واألشدي «َمُفمموُ  أمهممي
وقال الُ َقيلي ب د أل ذ ر حديثم  همذا: وهمذا الممهل لم   ي(1)أي ا : من ر الحديث 

 .(2)طريح بغير هذا اكسناد عل فماعة مهقاربة في ال  ف 
 مل ناف  مول  ابل عمر: (3)الثانية: سماع الف د أو الف يد بل عبد الرحمل 

وهذه هي ال لة الثانية الهي هطرأ عل  هذا الطريح وهو سماع الف د أو الف يمد 
لرحمل مل ناف  ممول  ابمل عممري فاكممام الممشي قمال عمل الف مد أنم : بل عبد ا

ي فالمذي ياهمر أل الممشي (2)روى عل نماف  ممول  ابمل عممر م إل  مال محفواما  
وقمف علم  روايمة الف ممد عمل نماف ي ل ممل لمم يهحقمح مممل ح،مول السمماع بينهمما 

فمل  فقال هذه ال بمارة إل  مال الحمديث محفواما ي وهمذه الحمديث محمل نمشاع بيننما
 يم ل ابعهداد ب .

ي  ل علم  همذا الطريمح علهمال:  م ف الح مم بمل سم يدي والثانيمة: الف يمد وب 
   مل أن  راوي ثقة ل ل هل سماع  مل ناف  مهحقح أم به عبارة الممشي "إل 
 ال محفواا " فيها إ ارة مل أن  إل لم ي ل الحديث محفواا  ،حيحا  فل ي،م  

 أعلم.إثباة سماع  مل ناف  وار 
ِلُ مل ُأمَّمةل »نص الحديث الثانية: ُروي عل النَِّبيُّ ،ل  ار علي  وسلرم أنُ  قال: 

ْل  ِهممي الَّممِذيَل َيُقولُمموَل َب َقممَدَري ِإْل َمِرُ مموا َفممَل َهُ مموُدُهْمي َواِ  ي َوَمُفمموُ  ُأمَّ َمُفممو  

                                 
ابل َحَفري أحمد بل علير بل محمد ال نانير ال سقلنيي أبو الف لي  هاب الديلي لسال  -1

 (.202 2مي )1882الميشالي دار إحيا  الهراث ال ربيي بيروةي 
ف فممري  مم فا  ال قيلمميي طب ممة دار  ال قيلمميي محمممد بممل محمممد بممل موسمم  الحفمماشي أبممو -2

 (.311(ي )220 1مي )1881ال هب ال لميةي بيروةي 
قال ابل حفر: الف د بل عبد الرحمل بل أو ي وقد ينسب إلم  فمدهي وقمد ُيَ،مغرري ثقمةي  -3

 .(1/159) مل الخامسةي ماة سنة أرب  وأرب يلي ابل َحَفري هقريب الههذيبي
 .(3/371) الِمشءيي ههذيب ال مالي -2
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اِل َوَحمح  َعَلم  ار َوُهْم ِ يَ ُة ا»وشاد ب  هم في  خره: « َماُهوا َفَل َهْ َهُدوُهمْ  لدَّفَّ
الِ   «. أْل ُيْلِحَقُهْم بالدَّفَّ
 لهذه الحديث طرح:

 ما فا  مل طريح عبد ار بل عمر ر ي ار عنهما: -1
األول : ما  ال مدارها عل  عمر بل عبد ار مول  غفرةي عل ابل عمر ر مي 

 ار عنهما مرفوعا :
(ي 210 2 بممممل عمممممر"ي )رواهمممما اكمممممام أحمممممد فممممي مسممممنده: "مسممممند عبممممد ار

(ي وابمممل بطمممة فمممي اكبانمممة: بممماب: مممما روي فمممي الم مممذبيل فمممي القمممدري 3393)
(ي 222(ي والخمممملل فممممي المنهخممممب: بمممماب: يشيممممد بممممل م اويممممةي )ص: 21 8)
(ي وابمممل أبمممي عا،مممم فمممي السمممنة: بممماب: القدريمممة مفمممو  همممذه األممممةي 133)
ال: إسمممناده (ي وقممم138 2(ي والسمممنة ل بمممد ار بمممل أحممممدي )338(ي )130 1)

   يف.
قلة: هذه الرواياة هدور علم  عممر بمل عبمد ار ممول  غفمرة وفمي همذا المراوي 

 أمرال:
 األمر األول:   ف   ما بيل أهل ال لم:

ي وقمال المذهبي: يقمال (1)قال النسا ي: عممر بمل عبمد ار ممول  غفمرة:  م يف 
ف  أدر  بممل عبمما  وسممم  أنسمما  وابممل المسمميب وعممدة عامممة حديثمم  مرسممل  مم 

ي وقممال ابممل حفممر:  مم يف  ثيممر (2)هممم 123النسمما ي ووثقمم  ابممل سمم د ممماة 

                                 
هممم(ي 303النسما يي أبمو عبمد المرحمل أحممد بمل  م يب بمل علمي الخراسمانيي )المهموف :  -1

ال مم فا  والمهرو ممولي المحقممح: محمممود إبممراهيم شايممدي النا ممر: دار المموعيي حلممبي الطب ممة: 
 (.223(ي )11همي )ص:1382األول ي 

ر الحممافاي الممذهبيي محمممد بممل أحمممد بممل عثمممال بممل قايممماشي  ممم  الممديلي أبممو عبممد ا -2
ال ا ممف فممي م رفممة مممل لمم  روايممة فممي ال هممب السممهةي طب ممة دار ال هممب ال لميممةي بيممروةي 

 (ي حرف ال يل. 292 2مي )1812
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ي وقمممال ابمممل (1)اِكرسمممالي ممممل الخامسمممةي مممماة سمممنة خمممم  أو سمممة وأرب ممميل 
 .(2)القيسراني:  ال يقلب األحاديث 

 األمر الثاني: أن  لم يلح ابل عمر:
ي عبمد اللرم  نقل المناوي عل اكمام أحمد أن  قال: ما أرى عمر بل عبد اللر  لقم

بل عمر فالحديث مرسلي وقال الذهبي ب د ما أورده في ال با ر وغيره مل عمدة 
طرح: هذه األحاديث ب هثبة ل  ف رواههاي وقال ابل الفوشي فمي ال لمل: همذا 
حديث ب ي،  في  عمر ممول  عفمرةي وقمال ابمل حبمال: يقلمب األخبمار ب يحمهج 

 .(3)ب  
نم   م يف  ثيمر اكرسمالي وعملوة علم  همذا فالذي ياهر مل أمر هذا المراوي أ

أن  لم يلح عبد ار ابل عمر فل يفموش ابحهفماج بحديثم   مما همو م لموم عنمد 
 أهل ال لم.

الثانية: ما  ال مدارها عل  عل ُعمر بل عبد ار مول  ُغْفمَرَةي عمل نماف ي عمل 
 ابل عمر مرفوعا : 

(ي وهفممرد 2020(ي )298  2رواهمما اكمممام أحمممد: مسممند عبممد ار بممل عمممري )
اكمام أحمد بهذه الطريح إذ ذ ر ناف  بيل عممر بمل عبمد ار ممول  عفمرة وابمل 
عمري ل ل ي  ل عل  هذه الطريح   ف عمر بل عبد اري  مما أنمي لمم أقمف 

 عل  سماع ل  مل ناف  مول  ابل عمر فل ي،  ابحهفاج بها.

                                 
 .(1/720) ابل َحَفري هقريب الههذيبي -1
ابممل القيسممرانيي أبممو الف ممل محمممد بممل طمماهر بممل علممي بممل أحمممد المقدسممي ال مميبانيي  -2

رة فمي األحاديمث المو موعةي المحقمح: ال ميخ عمماد المديل هم(ي م رفمة الهمذ 309)المهوف : 
هممممي  1202أحممممد حيمممدري النا مممر: مسسسمممة ال همممب الثقافيمممةي بيمممروةي الطب مممة: األولممم ي 

 (.190(ي )108مي )ص: 1813
المناويي محمد عبد المرسوف بمل هماج ال مارفيل ابمل علمي بمل شيمل ال ابمديل الحمدادي ثمم  -3

مي 1882ال،ممممغيري دار ال هممممب ال لميممممةي بيممممروةي  القممماهريي فمممميض القممممدير  ممممرف الفمممام 
 (.9302(ي )213 3)
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 ما فا  مل طريح أبي هريرة ر ي ار عن : -2
: ما  ال مدارها عل  ابل وهبي عل مسلمة بل عليي عمل عبمد المرحمل األول 

 بل يشيدي عل م حولي عل عطا ي عل أبي هريرة مرفوعا :
وابممل ب ممرال فممي  ي(570) ي(1/322) رواه الطبرانممي فممي مسممند ال ممامييلي

 (.231(ي )119 1األماليي باب: المفل  الراب  والسهولي )
  أي راو مممل أخمذ الحمديث عنم  اسمم  قلة: لمم يمذ ر الممشي فمي هرفممة عطما

ي (2)ي وب ذ ر في هرفمة م حول ال امي أن  أخذ الحديث مل عطا  (1)م حول 
همم وم حمول فمي 113ومما ب    في  مل أنهما مه ا،مرالي ف طما  هموفي فمي 

همممي ل ممل عطمما  فممي م ممة وم حممول فممي ال ممامي ل ممل لممم يثبممة لقاسهممما وب 112
 ب يم ل قبول مثل هذه الرواية.أخذهما الحديث عل ب ضي لذا 

الثانية: ما  ال مدارها علم  يشيمد بمل ميسمرةي عطما  الخرسمانيي عمل م حمولي 
 عل أبي هريرة مرفوعا :

(ي 131 1رواها ابل أبي عا،م في السنة: باب: القدرية مفو  هذه األمةي )
(ي وابمممل بطمممة فمممي اكبانمممة: بممماب: مممما روي فمممي الم مممذبيل فمممي القمممدري 322)
 (.312(ي )102 2واآلفري في ال ري ة: باب: الم ذبيل بالقدري )(ي 22 8)

ل ل الذي ي  ل عل  هذه الرواية أل م حوب  لم يسم  مل أبي هريرة فقد سم ل 
الممدارقطني عممل حممديث روي عممل م حممول عممل أبممي هريممرة عممل النبممي ،ممل  ار 

لف ي فقال: يروي  سليمال الهيمي واخه«القدرية مفو  هذه األمة»علي  وسلم 
عنم ي فمرواه م ماذ بمل م ماذ عمل سمليمال الهيممي عمل م حمول عمل أبمي هريمرةي 

                                 
 .(13/44) الِمشءيي ههذيب ال مالي -1
(ي طب ا  إل  مال الممراد م حمول ال مامي؛ ألل السمند 332 11الِمشءيي الم،در السابحي ) -2

 لم يذ ر مح وب  إب مهمل  مل دول هميش أو نسبة.
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وم حمول لمم يسمم  وقيل: عن  عل سليمال الهيممي عمل رفمل عمل أبمي هريمرةي 
 .(1) مل أبي هريرة

الثالثممة: ممما  ممال مممدارها علمم  أبممي األ ممهب النخ مميي عممل األعمممشي عممل أبممي 
 ،ال ي عل أبي هريرة مرفوعا : 

(ي 112(ي )210ل الشهمممري: بممماب ل مممل أممممة مفمممو ي )ص: رواهممما أبمممو الف ممم
 (.29وخيثمة بل سليمال في حديث ي )ص:
 ولهذا الطريح عدة إ  ابة  ما يلي:

الراوي أبو األ هب النخ ي اخهلف أهل ال لم في أمره: قال  .1
عبا  الدوري عل ابل م يل: لمي  حديث  ب ي ي وفمي مو    خر: 

قال أبو أحمد الحا م : لمي  لمي  بثقةي وقال النسا ي   يفي و 
بمالقوي عندهمي وقال أبو حاهمم:  يخي لمي  بحديث  با ي وقال أبو 
شرعة: ب با  ب  عنديي وقال المحا م في الهاريخ: ف فر بل الحارث 
بل فمي  بل عمري وأبو األ هب النمخ ي مل أهبماع الهاب يلي وثقاة 

هو ثقةي وقال في «: الثقاة»أ مة الممسلميلي وقال ابل حبال في 
 ال مممل يخط   فمي ال ي  ب د ال ي ي ولمم «: ال  فما » هاب 

ول ن  مممل ب ي ثر خطسه حهم  ،ار مل المممفروحيل فمي المحقميقةي 
ي وهو مل الثقاةي يغرب مممل أسهمخير ار فمي ي يحهمج ب  إذا انفرد

ل  وقال ال قيلي: من ر الحديثي فمي حفا   ي ي ي هب حديث ي قا
ي فهذا الراوي مخهلف في أمره فالب ض م  ه  يف  (2)البخاري 

                                 
عممر بمل أحممد بمل مهمدي بمل مسم ود بمل الن ممال بمل الدارقطنيي أبو الحسل علمي بمل  -1

هممم(ي ال لممل الممواردة فممي األحاديممث النبويممةي المفلممداة مممل 313دينممار البغممداديي )المهمموف : 
األولي إل  الحمادي ع مري هحقيمح وهخمريج: محفموا المرحمل شيمل ار السملفيي النا مر: دار 

 (.1392) (ي218  1مي )1813همي 1203طيبةي الرياضي الطب ة: األول  
 .(1/395) ابل َحَفري ههذيب الههذيبي -2
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والب ض عل  هوثيق  لذا ب يم ننا أل ن ول علي  خا،ة وأن  انفرد في 
 هذه الرواية.

بل مهرال: قال أبو حاهم لم يسم   سليمالالراوي األعمش  .2
األعمش مل ابل أبي أوف ي وب مل أبي ،ال  مول  أم هاني ي قيل 

بي طيبة يحدث عل األعمش عل أبي ،ال  مول  أم ل : ابل أ
هاني ي فقال: هذا مدل  عل ال لبير قال ولم يسم  مل م، ب بل 
س د  ي ا  ولم يلح مطرفا  مي ني ابل ال خيرم وب مل الربي  بل خيثم 

ي فال ل ي يبيل بو وف أل األعمش لم يسم  (1) ي ا  إنما هو مرسل 
 ممل فوق  وهو أبو ،ال . 

ي أبو ،ال  مول  أم هانئ بنة أبي طالبي واسم  باذام الراو  .3
ويقال: باذال مخهلف في  ل ل ابل حفر في الههذيب حسم أمره فقال: 
وثرق  ال فلمي وحدهي وقال ش ريا  بل أبمي شا دة:  ال ال ر بمي يممر 
بابمي ،الم  فمياخذ بمُاُذِنِ  فميهشرها ويقول: ويمل ي هفسرر القر لي وأنة ب 

القر لي وقال ابل الممدينمي عل القطرالي عل الثوري قال ال لبمي:  همحفا
قال لمي أبو ،الم :  ل ما حدرثه   ذبي وقال ال قميملمي: قال مغيرة: 
إنمما  ال أبو ،الم  ي لرمم ال،بميالي و ال ي  رف هفسيرهي وقال: ُ هب 
أل أ،ابهاي وي فب مممل يروي عن ي ولمما قال عبد المحح فمي األح ام 

أبما ،الم    يف فدًّاي أن ر علمي  ذل  ابل القطَّال فمي  هاب ي وقد قال 
المفوشفانمي: إن  مهرو ي ونقل ابل المفوشي عل األشدي أن  قال: 
 ذرابي وقال المفوشفانمي:  ال يقال ل  ذو رأي غير ممحمودي وقال أبو 

ابل  أحمد المحا م: لمي  بمالقوي عندهمي وقال ابل حبمال: يحدرث عل
ي وقال في الهقريب:   يف يرسل ي مل (2)عبما  ولمم يسم  من  

                                 
ال ل يي خليل بل َ ْيَ ْلدير بل عبد ار الدم قي أبو س يد ،لف الديلي فام  الهح،يل  -1

 (ي حرف السيل.111مي )ص: 1812في أح ام المراسيلي طب ة عالم ال هبي 
 .(1/273) ابل َحَفري ههذيب الههذيبي -2
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ي فالراوي أبو ،ال    يف عل  ما ياهر م  ذل  يرسل (1)الثالثة 
 األحاديث فل يم ل الوثوح بروايه .

 ما فا  مل طريح حذيفة بل اليمال ر ي ار عن : -ج
 ول  طريقال:

مر مول  غفرةي عل رفل ممل األول: ما  ال مداره عل  عمر بل محمدي عل ع
 األن،اري عل حذيفة مرفوعا :

(ي واكممام 2212(ي )233 12رواه أبو داود في: "السمنة"ي بماب: فمي القمدري )
(ي 23093(ي )322 2أحممممد فمممي: "مسمممند األن،مممار"ي بممماب: حمممديث حذيفمممةي )

(ي 298 13والبيهقممممي فممممي ال بممممرى: "فممممماع أبممممواب مممممل يفمممموش  ممممهاده ي )
  ههم اخه،ارا .(ي وغيرهم هر 21333)

عمر بل عبد ار مول  غفرة   يف ب يحهج ب ي  ما هقدمي وهو  ثير اكرسال 
 والذي ياهر أن  لم يسم  مل حذيفة فل يقبل هذا الطريح.

الثاني: ما  ال مداره عل  أبمي م  مري عمل عممر ممول  غفمرةي عمل عطما  بمل 
 يساري عل حذيفة مرفوعا :

(ي 2839(ي )331  9ي باب: عطا  بل يساري )رواه البشار في: "مسند حذيفة"
وقممال: َوَهممَذا اْلَ مملُم َقممْد ُرِوَي َعممْل ُحَذْيَفممَةي ِمممْل َغْيممِر َهممَذا اْلَوْفممِ ي َوَب َنْ َلممُم َأَحممد ا 
 َوَ،َلُ ي َوَسمَّ  الرَُّفَل الَِّذي َبْيَل ُعَممَر ْبمِل َعْبمِد اِر َممْوَل  ُغْفمَرَة َوَبمْيَل ُحَذْيَفمَة ِإبَّ 

ي َعْل ُحَذْيَفَة. ي َعْل ُعَمَري َعْل َرُفلل نََّما َيْرِويِ  َغْيُر َأِبي َمْ َ رل ي َواِ   َأُبو َمْ َ رل
ي  ل عل  هذه الطريح أل عمر مول  غفرة  م يف  مما هقمدمي  مما أل عطما  

 بل يسار لم أقف عل  سماع ل  ،حي  مل حذيفة بل اليمال وار أعلم.
 س د ر ي ار عن : ما فا  مل طريح سهل بل -د

ول  طريح واحد وهو ما  ال مداره عل  يحي  بل سمابحي عمل أبمي حماشمي عمل 
 سهل بل س د مرفوعا :

                                 
 .(1/121) لههذيبيابل َحَفري هقريب ا -1
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(ي 83 8رواه الطبرانممي فممي األوسممط: "حممرف النممول"ي بمماب: مممل اسممن  ن،ممري )
(ي وقال: لم يرو هذا الحديث عل أبمي حماشم إب يحيم  بمل سمابحي هفمرد 8223)

(ي 901 2 ا ي في: "ما روي عل النبي في القدرية"ي )ب  علي بل حفري واللل
 (.30(ي )139(ي والسمرقندي في: باب: ل ل أمة مو ي )ص: 1132)

: لمي  بقمويي  وي  ل عل  هذا الطريح الراوي يحي  بمل سمابحي قمال أبمو َحماِهمل
مفممو  »وقممال ابممل حبممال: يممروي المو مموعاة عممل الثقمماةي ثممم أورد حديثممُ : 

: مهممرو ي وقممال أبممو  ي ولمم «أمهممي القدريممة عممل مالمم  ممما ين ممري وقممال الممدَّاَرُقْطِنير
: حدث عل موس  بل عقبة وغيره بمو وعاة   .(1)ُنَ ْيمل

 ما فا  مل طريح فابر بل عبد ار ر ي ار عن : -هم 
ول  طريح واحد وهو ما  مال ممداره علم  بقيمة بمل الوليمدي عمل األوشاعميي عمل 

 ر بل عبد ار مرفوعا:ابل فريجي عل أبي الشبيري عل فاب
(ي 83(ي )33 1رواه ابممل مافمم  فممي: "ف مما ل أ،ممحاب النبممي"ي بمماب: القممدري )

(ي وقمال: لمم يمرو همذا 20 91والطبراني فمي األوسمط: بماب: ممل اسمم  علميي )
الحممديث عممل األوشعممي إب بقيممة هفممرد بمم  محمممد بممل م،ممف ي والسممنة ببممل أبممي 

(ي والفريممابي فممي 122 1) عا،ممم: بمماب: قممول النبممي إل مفممو  هممذه األمممةي
 (.218(ي )123القدر: باب: أوبد الم ر يلي )ص: 

 لهذا الطريح علهال: 
األولمم : الممراوي بقيممة بممل الوليممدي قممال البو،مميري: هممذا إسممناد  مم يف فيمم  بقيممة 
 وهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدل ي وقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد 

ي وقال ابل حفر: ،دوحي  ثير الهدلي  عل ال م فا ي ممل الثامنمةي (2)عن ن  

                                 
 .(6/315) ابل َحَفري لسال الميشالي -1
البو،مميريي أحمممد بممل أبممي ب ممر بممل إسممماعيل بممل َسممليم بممل قايممماش بممل عثمممال ال نممانيي  -2

 (.33 1مي )1812م،باف الشفاف ي طب ة دار الفنالي بيروةي 
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ي فبقيمة بمل الوليمد ممدل  وهنما (1)يلي ول  سمب  وثممانول ماة سنة سب  وهس 
 عن ل في الرواية فل يقبل حديثة  ما بيل أهل ال لم.

الثانيممة: الممراوي عبممد الملمم  بممل عبممد ال شيممش بممل فممريجي قممال ابممل حفممر: فقيمم  
الحفاش م هور بال لم والثبةي  ثيمر الحمديثي و،مف  النَّسما ير وغيمره بالهمدلي  

:  ر الهدلي  ابل فريج فانم  قبمي  الهمدلي  ب يمدل  إب فيمما وقال الداَرُقطني
 .(2)سم   مل مفروف 

قلة: ابل فريج مدل  وقد عن ل في هذا السند ولم ي،رف بالسمماع فمل يقبمل 
من ؛ ألن  مل المرهبة الثالثة الذيل ب يحهج األ مة بحديثهم إب بما ،رحوا في  

 .(3)بالسماع  ما ذ ر ابل حفر 
   مل طريح مفاهد بل فبر رحم  ار:ما فا -و

ول  طريح واحد وهو ما  ال مداره عل  مروال بل م اويمةي عمل رفما  الم ميي 
 عل مفاهد بل فبر موقوفا :

(ي واآلفمري 133 10رواه ابل أبي عا،م في اكبانة: بماب مفاهمد بمل فبمري )
: (ي والفريممابي فممي القممدر233 2فممي ال ممري ة: بمماب: ممما ذ ممر عممل الهمماب يلي )

 (.122باب: ما روي في أوبد الم ر يلي )ص: 
هذا الطريح موقوف عل  مفاهد بل فبمر ل مل والمهمم أل ن مرف أممرا  وهمو همل 

 ،حة الرواية لمفاهده والفواب  ما يلي:
الراوي مروال بل م اويمةي قمال عبمد اللَّم  بمل علمي بمل الممديني عمل أبممي : ثقمة 

عمل المفهموليلي وقمال علمي بمل  فيما يروي عل الم روفيل و  ف  فيمما يمروي
الحسمميل بمممل الفنيمممد عمممل ابممل نميمممر:  مممال يلمممهقط ال مميوخ ممممل السممم  ي وقمممال 

                                 
 .(1/133) ابل َحَفري هقريب الههذيبي -1
د ال نممانير ال سممقلنيي أبممو الف مملي  ممهاب الممديلي ابممل َحَفممري أحمممد بممل علممير بممل محممم -2

 (.31 1مي )1812طبقاة المدلسيلي دار ال،حوةي القاهرةي 
(ي وعند هرفممة ابمل فمريج فمي 23ابل حفري الم،در السابحي ذ ر في المقدمة: )ص:  -3

 (ي أن  ب يقبل حديث  إب بما ،رف في  بالسماع.121المرهبة الثالثة )ص: 
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ال فلمممي: ثقمممةي ثبمممةي مممما حمممدث عمممل الم مممروفيل ف،مممحي ي ومممما حمممدث عمممل 
المفهوليل ففي  ما في ي ولي  ب ي ي وقمال أبمو حماهم: ،مدوحي ب يمدف  عمل 

  .(1)،دق ي وي ثر روايه  عل ال يوخ المفهوليل 
ل  مال األرفم  أنم  مقبمول  فالراوي مروال بمل م اويمة اخهلمف أهمل ال لمم فيم  وا 
الرواية ل ل ب رط واحد وهو أب يروي عمل ال ميوخ المفهموليلي وهنما قمد حمدث 
عل رفا  الم ي وهو  يخ مفهول لم أقف عل  هرفمة ل  عنمد أهمل ال لمم فمل 

 يم ل قبول هذا السند لما في .
َيُ موُل »ل َرُسوَل اللَِّ  َ،لَّ  اُر َعَلْيِ  َوَسلََّم َيُقوُل: نص الحديث الثالثة: روي ع

ِفي ُأمَِّهيي َأْو ِفي  ِخِر الشََّماِلي ِرَفال  ُيَ ذءُبوَل ِبَمَقاِديِر الرَّْحَمِلي َيُ وُنموَل َ مذَّاِبيَلي 
 «.ُثمَّ َيُ وُدوَل َمُفوَ  َهِذِه اأْلُمَِّةي َوُهْم ِ َلُب َأْهِل النَّارِ 

ولهممذا الحممديث طريممح واحممد وهممو ممما  ممال مممداره علمم  ي قمموب بممل حميممدي عممل 
إسماعيل بل داودي عل سليمال بل بللي عل أبي حسيلي عل نماف ي عمل ابمل 

 عمر مرفوعا :
وهممذا اكسممناد م مم ل فقممد قممال األلبمماني: إسممناده  مم يف فممدا  وأبممو الحسمميل لممم 

سماعيل بل داود همو ابمل مخمراح قمال البخمار  ي: من مر الحمديثي وقمال أعرف ي وا 
 .(2)أبو حاهم:   يف الحديث فدا  

وبهذا أ ول قمد انههيمة ممل  مل األحاديمث الهمي همه لم عمل أل القدريمة مفمو  
هممذه األمممة فممي هممذا المطلممبي ومممل المم ممل أل أسممفل ب ممض الملحامماة هنمما 

 وهي:

                                 
 .(5/502) هذيب الههذيبيابل َحَفري ه -1
ابل أبمي عا،ممي أبمو ب مر بمل أبمي عا،مم وهمو أحممد بمل عممرو بمل ال محا  بمل مخلمد  -2

هممم(ي  همماب السممنة )وم مم  امملل الفنممة فممي هخممريج السممنة بقلممم: 219ال مميبانيي )المهمموف : 
هممي 1200محمد نا،ر الديل األلباني(ي النا ر: الم هب اكسلميي الطب ة: الطب ة األولم ي 

 (.321(ي )131 1مي )1810
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ذهب فماعمة ممل أهمل ال لمم )ال قيلميي المذهبيي المنمذري(  مما  -
ي و مل (1)ي،  في هذا المهل  ي  مل األحاديث هقدم عل  أن  ب 

هذا ال م الذي روي لم يثبة من   ي ي بل و ل الرواة المذيل نقلموا 
همممذا الحمممديث لمممم يخلمممو أحمممدهم ممممل مقمممال أو ن مممارة لمممذا ب يفممموش 

 ابعهداد بمثل هذا ال لم.
في مهل همذا الحمديث مبالغمة  مديدة ب ه مرف ممل قمول رسمول  -

ديث ف ل مل القدرية وهو رأي ل  أدله  ممل ار وب مل هدي ي فالح
القممر ل ال ممريم قممد هاولمم  أ،ممحاب  ب ي،ممل بهممم لل فممر إل  مما  ار 
ه ال  باسهثنا  الغلة منهمي وعدم اهباع فنا شهم وهذا أمر غريمبي 
وو،ممفهم بممالمفو  ب هقبلمم  أ،ممول ال ممري ة ممم  ال فممار مممل أهممل 

 أهل القبلة.الدياناة السماوية ف يف يو،ف ب  المهاول مل 
الذي ياهر مل ورود هذه الطرح واألسانيد ب ثرة في مفموعمة  -

مل الم،نفاة الحديثية دول الهيقا لألسانيد والرفمال أل مثمل همذه 
األحاديث قد ف لها أحدهم ق،دا  وعمدا  لحافة فمي نفسم  وب أانهما 
إب السياسة؛ ألن  مل غير الم قمول أل ه مول األحاديمث بمثمل همذا 

ينهبممم  لهممما أ،مممحاب الم،مممنفاةي بمممل ويمممدرفونها فمممي ال ممم ف وب 
 م،نفاههم وب ثرةي فهذا األمر غريب فدا إل

 ما ب يسهب د أل ي ول الفهال مل أهل السنة أو المذيل بماعوا  -
دينهم قد ه مدوا و   مثل هذه األحاديمث بق،مد ردع همذه الطا فمة 

 أو اسهفابة لدواعي السياسة وار أعلم.

                                 
قال الفيمروش ابمادي: ب ي،م  فمي ذم المرف مة والقدريمة حمديثي انامر: المبمار فورىي أبمو  -1

هم(ي هحفمة األحموذي ب مرف فمام  1333ال ل محمد عبد الرحمل بل عبد الرحيمي )المهوف : 
 (.303 2الهرمذيي النا ر: دار ال هب ال لميةي بيروةي بدول سنة طب ي )
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 مل أمهي ب هنالهم  فاعهي ،نفال :المطلب الثاني

ِهممي »نممص الحممديث األول: روي عممل رسمموُل ار أنمم  قممال:  َلممْيَ  ِ،ممْنَفاِل ِمممْل ُأمَّ
َأْهممُل »ي وفممي ب ممض الروايمماة: «: الُمْرِفَ ممُة َواْلَقَدِريَّممةُ َلُهَممما فممي اْبْسممَلِم َنِ،مميب  

ْرَفاِ ي َوَأْهُل اْلَقَدرِ  َب َهَنماُلُهْم َ مَفاَعِهي َيمْوَم مَِّهمي ِ،ْنَفاُل ِممْل أُ »ي وورد أي ا : «اكِْ
ي و ممل هممذه األلفمماا قريممب ب  ممها مممل ب ممض فممل «: اْلُمْرِفَ ممِة َواْلَقَدِريَّممةُ اْلِقَياَمممةِ 

 داعي للهميش بينهم.
 ما فا  مل طريح ابل عبا  ر ي ار عن : -1

 ول  طرح:
ع رممة األول : ما  ال مدارها عل  علي بل نشار عل أبي  نشار بل حيمالي عمل 

 بل أبي فهلي عل ابل عبا  مرفوعا :
(ي 2192(ي )301 2رواها الهرمذي في: "القدر"ي باب: ما فما  فمي القدريمةي )

(ي 22(ي )22 1وابل ماف  في: "النبي ،ل  ر علي  وسملم"ي بماب: اكيممالي )
(ي وابمل 398(ي )201 1وعبد بمل حميمد فمي المنهخمب: "مسمند ابمل عبما "ي )

(ي وغيمرهم ال ثيمر أعر مة 232 9اب: القول في المرف مةي )بطة في اكبانة: ب
 عنهم اخه،ارا .

 ولهذا الطريح علهال: 
 األول : علي بل نشار بل حيال األسدي ال وفي: 

قممال الممدوري عممل ابممل م مميل: لممي  حديثمم  ب ممي ي و ممذا قممال ابممل عممدي وقممال 
 .(2)ي وقال ابل حفر:   يفي مل السادسة (1)األشدي:   يف فدا 

 ية: نشار بل حيال:الثان
ي (1)قال علي بل عراح: نشار بمل حيمال عمل ع رممة اههمم  ابمل حبمال بالو م  

وقال ابل حفر: ذ ره ابل حبال في ال  فا  وقال: ياهي عمل ع رممة بمما لمي  

                                 
 .(4/313) َفري ههذيب الههذيبيابل حَ  -1
 (.3220(ي برقم: )903 1ابل َحَفري هقريب الههذيبي ) -2
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مممل حديثمم  حهمم  يسممبح إلمم  القلممب أنمم  الم همممد لممذل  ب يفمموش ابحهفمماج بمم ي 
علي بل نمشار حديثم  عمل ع رممة في هرفمة ابن  « ال امل»وذ ر ابل عدي في 

عل ابل عبا  في المرف مة والقدريمة ثمم قمال: همذا الحمديث أحمد مما أن مر علم  
 .(3)ي وقال في الهقريب:   يفي مل السادسة (2)علي بل نشار وعل  والده 

 قلة: فل ي،  هذا اكسناد ل  ف رواه   ما هو ااهر مل  لم أهل ال لم.
لم بل أبي عممرةي عمل ع رممةي عمل بمل عبما  الثانية: ما  ال مدارها عل  س

 مرفوعا :
(ي 222 11رواهممما الطبرانمممي فمممي ال بيمممر: بممماب ع رممممة عمممل ابمممل عبممما ي )

(ي 301 2(ي والهرمممذي فممي: "القممدر"ي بمماب: ممما فمما  فممي القدريممةي )11212)
(2199.) 

ي  ل عل  هذا الطريح مما ذ مره أهمل ال لمم فمي سملم بمل أبمي عممرةي قمال ابمل 
عل الثقاة المقلوباةي ب يفوش ابحهفاج بخبمرهي وهمو المذي روى حبال: يروي 

،نفال مل أمهي لي  لهمما فمي اكسملم »عل ع رمة عل ابل عبا  مرفوعا : 
ي وقممال ابممل حفممر: (2)وقممال األشدي: واهممي الحممديث « ن،مميب المرف ممة والقدريممة
 .(3)  يفي مل السادسة 

 حديث ال  يف. قلة:   ف هذا الراوي ااهر وب يفوش ابحهفاج ب

                                                                             
الخوارشميي علي بل عراح ال،ناري أبو الحسلي هنشي  ال ري ة المرفوعة عمل األحاديمث  -1

 (.121 1مي )1811ال ني ة المو وعةي طب ة دار ال هب ال لميةي بيروةي 
 .(6/59) ابل َحَفري ههذيب الههذيبي -2
 .(2/240) ابل َحَفري هقريب الههذيبي -3
 .(2/527) ابل َحَفري ههذيب الههذيبي -2
 .(1/405) ابل َحَفري هقريب الههذيبي -3
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 ما فا  مل طريح فابر بل عبد ار ر ي ار عن : -2

ول  طريح واحد وهو مما  مال ممداره علم  نمشار بمل حيمالي عمل ع رممة بمل أبمي 
 فهلي عل ابل عبا  وفابر بل عبد ار مرفوعا :

(ي 21 1رواه ابممل مافمم  فممي: "النبممي ،ممل  ر عليمم  وسمملم"ي بمماب: اكيمممالي )
(ي 222 2م فمي السممنة: بماب: فممي اكرفما  والمرف ممةي )(ي وابمل أبمي عا،مم92)
 (ي وي  ل علي  الراوي نشار بل حيال  ما هقدم قبل قليل.821)
 ما فا  مل طريح أبي س يد الخدري ر ي ار عن : -ج

 ول  طريقال:
األول : ما  ال مدارها عل  عممرو بمل القاسمم بمل حبيمب الهمماري عمل بمل أبمي 

 د الخدري مرفوعا :ليل ي عل عطيةي عل أبي س ي
(ي 390 3رواها الطبراني في األوسط: "حرف الميم"ي باب: مل اسمم  محممدي )

(ي وقال: لم يرو هذا الحديث عل ابل أبمي ليلم  إب عممرو بمل القاسممي 3319)
 هفرد ب : عبد ار بل أبال.

قممال الهيثمممي: فيمم  عمممرو بممل القاسممم بممل حبيممب الهمممار وهممو  مم يفي و ممذل  
قلممة: ففممي هممذا اكسممناد راويممال  ي(2)ي و مم ف  ابممل عممدي (1)عطيممة ال مموفي 

   يفال فل يقبل.
الثانية: ما  ال مدارها عل  بقيةي عل الهقل بمل شيمادي عمل دراج أبمي السمم ي 

 عل أبي الهيثمي عل أبي س يد الخدري مرفوعا : 
(ي 91 8رواهمما ابممل بطمم  فممي اكبانممة: بمماب: ممما روي فممي الم ممذبيل بالقممدري )  

وِم َوَفاِرِ  َوالدَّْيَلِم.وشاد ف  ي نهاية الحديث َوِقهَاُلُهْم َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْل ِقهَاِل الرُّ

                                 
هممم(ي 109الهيثمميي أبممو الحسممل نمور الممديل علممي بمل أبممي ب ممر بمل سممليمالي )المهمموف :  -1

ا مممر: م هبمممة القدسممميي مفمممم  الشوا مممد ومنبممم  الفوا مممدي المحقمممح: حسمممام المممديل القدسممميي الن
 (.1111(ي )209 9مي )1882همي  1212القاهرةي عام الن ر: 

 .(4/431) ابل َحَفري لسال الميشالي -2
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 وفي هذا اكسناد عدة إ  ابة وهي:
الراوي بقية بل الوليد فهو ،دوحي  ثير الهدلي  عل  ●

ي وفي هذا اكسناد قال بقية عل الهقل بل شياد ولم ي،رف (1)ال  فا  
 ول هذه الرواية.بالسماع فل يم ل قب

دراج أبو السم  راوي مخهلف في  بيل أهل ال لمي قال  الراوي ●
عبد ار بُل أحمد بل َحْنبلي عل أبيِ : حديُث  ُمنَ ري وقال َعبرا  
الدروري: سالة َيْحيم  بل َم يل عل حديِث َدرراجي عل أبي الَهْيَثمي عل 

  با ي َدرراج ثقةي أبي َس يدي فقال: ما  ال ه ذا بهذا اكسناد فَلي  ب
وأبو الَهْيَثم ثقةي وقال أبو ُعَبْيد اآلُفرريي عل أبي داود: أحاديُث  
ُمسهقيمة إبر ما  ال عل أبي الَهْيَثمي عل أبي َس يدي وقال النرسا ي: 
َلي  بالَقويي وقال في َمْو    خر: ُمن ُر الحديثي وقال أبو حاهم: في 

  يفي وقال في مو  ل  خر:  َحديِث  ُ ْ في وقال الدراَرُقطني:
َمهرو ي وقال أبو أحمد بُل َعدي: سِم ُة محمرد بل َحْمدال بل ُسْفيال 
ي وذ َر ل  قوَل َيْحيم  بل م يل  ي يقول: سِم ُة َفْ َل  الرشير الطررا فير
في َدرراج أن  ثقة ي فقال ف ل : ما هو بثقةلي وب  رامَة ل ي وروى ل  

: وعامرة األحاديث الهي أْمَليُهها ممرا ب ُيهاَب  ابُل عدي أحاديَثي ثمر قال
َدرراج علي ي وفيها ما قد روي عل غيرِه 

(2). 
وقممال ابممل حفممر: َدرراج بممل سممم الي أبممو السرممْم  ،ممدوح فممي حديثمم  عممل أبممي 

ي إذا ب يم ل قبمول مثمل (3)الهيثم   في مل الراب ةي ماة سنة سة وع ريل 
 .هذه الرواية لما هقدم مل األسباب

 ما فا  مل طريح أن  بل مال  ر ي ار عن :   -د
 ول  طريقال:

                                 
 .(1/134) ابل َحَفري هقريب الهقريبي -1
 .(6/61) الِمشءيي ههذيب ال مالي -2
 .(1/284) ابل َحَفري هقريب الهقريبي -3
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األول : ما  ال مدارها عل  إسماعيل بل داودي عل أبي عمرالي عمل أنم  بمل 
 مال  مرفوعا : 

رواهممما ابمممل بطمممة فمممي اكبانمممة فمممي مو ممم يل: بممماب: القمممول فمممي المرف مممةي   
قممالوا: يمما رسممول  (ي وشاد فيمم :22 8(ي وفممي: بمماب الم ممذبيل بالقممدري )228 9)

اري مل القدريةه قال: الذيل يقولمول: الم مي ة إلينماي ورواه الخطيمب البغمدادي 
(ي وشاد فمي  خمره: 281 2في المه اب  في الرسمم: بماب: إسمماعيل بمل داودي )

ِبممل  َقممْوم  َيْشُعُممموَل َألَّ اِكيَممماَل َقممْول  »ُقْلممُة: َيمما َرُسمموَل اللَّممِ ي َممما اْلُمْرِفَ ممُةهي َقمماَل: 
 ي َقاَل: ُقْلُة: َما اْلَقَدِريَُّةهي َقاَل: "الَِّذيَل َيُقوُلوَل: اْلَمِ يَ ُة ِإَلْيَنا".«َعَملل 

قال ال يخ األلباني: وهذا إسناد مو وعي أبمو عممرال اسمم  سم يد بمل ميسمرةي 
قال البخاري: " من ر الحمديث "ي وقمال ابمل حبمال: يقمال إنم  لمم يمر أنسما ي و مال 

لمو وعاة الهي ب ه ب  أحاديث ي  انم   مال يمروي عمل أنم  عمل يروي عن  ا
النبي ،مل  ار عليم  وسملم مما يسمم  الق،ماص يذ رونم  فمي الق،مصي وقمال 

 .(1)الحا م: " روى عل أن  مو وعاةي و ذب  يحي  القطال 
 -الثانيممة: ممما  ممال مممدارها علمم  عبممد الح ممم بممل ميسممرةي عممل سمم يد بممل ب ممير 

 ةي عل أن  مرفوعا : عل قهاد -،احب قهادة 
 (. 232 8رواها األ،بهاني في الحلية: باب: محمد بل أسلمي )

قال األلباني: وهذا سند   يف: عبد الح م هذا   ف  الدارقطني فقال: يحمدث 
  .(2)بما ب يهاب  علي ي وذ ره النسا ي في  هاب "ال  فا "ي  ما في "اللسال" 

 ر ي ار عن : ما فا  مل طريح فابر بل عبد ار  -هم 
 ول  طريقال:

                                 
ر المممديل بممل الحمماج نممموف بممل نفمماهي بمممل  دمي األلبممانيي أبممو عبممد المممرحمل محمممد نا،مم -1

هم(ي سلسلة األحاديث ال  يفة والمو موعة وأثرهما السميئ فمي 1220األ قودريي )المهوف : 
األممممةي دار الن مممر: دار الم مممارفي الريممماضي الممل مممة ال ربيمممة السممم وديةي الطب مممة: األولممم ي 

 (.113 2مي )1882
 .(2/116) األلبانيي سلسلة األحاديث ال  يفةي -2
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األول: ما  ال مداره عل  بحر السقا ي عل أبي الشبيري عل فابر بمل عبمد ار 
 مرفوعا : 

(ي 28 2رواه الطبرانممي فممي األوسممط: "حممرف الممميم"ي بمماب: مممل اسممم  محمممدي )
 (ي وقال: لم يرو هذا الحديث عل  ري  إب القاسم بل ال ل .3119)

ي قمال (1)َ ِنيش   يفي ممل السماب ةي مماة سمنة سمهيل  قال ابل حفر: َبْحر بل
ي فممل يفمموش قبممول هممذا الطريممح لوفممود راو مفممم  علمم  (2)الممدارقطني: مهممرو  

 هر  .
الثاني: ما  ال مداره عل  قريل بل سهلي عل أبي ي عل ابل أبمي ذسيمبي عمل 

 محمد بل الم ندري عل فابر بل عبد ار مرفوعا :
(ي ثممم قممال: 223(ي )132 1ل: أبمواب ذ ممر الفقمم ي )رواه ابمل الفمموشي فممي ال لمم

وهمممذا حمممديث ب ي،ممم  عمممل رسمممول ار ،مممل  ار عليممم  وسممملمي وقمممريل وأبممموه 
 .(3)مفهوبل 

 ما فا  مل طريح واثلة بل األسق  ر ي ار عن : -و
ول  طريح واحد وهو ما  ال مداره عل  محمد بل مح،لي عل األوشاعيي عل 

   مرفوعا : م حولي عل واثلة بل األسق
(ي 192 2رواه الطبراني في األوسط: "حرف األلمف"ي بماب: ممل اسمم  أحممدي )

(1223 .) 
ي وأهمل ال لمم مهفقمول (1)قال الهيثمي: محمد بمل ِمْحَ،مل  مذاب ي م  الحمديث 

 عل   ذب هذا الراوي فل يقبل بحال.

                                 
 .(1/120) ابل َحَفري هقريب الهقريبي -1
 (ي حرف البا .82 1الذهبيي ال ا في ) -2
ابمممل الفممموشيي فممممال المممديل أبمممو الفمممرج عبمممد المممرحمل بمممل علمممي بمممل محممممدي )المهممموف :  -3

هم(ي ال لل المهناهية في األحاديث الواهيةي المحقح: إر اد الحح األثمريي النا مر: إدارة 389
(ي 132 1مي )1811همممم 1201ي،مممل  بمممادي با سمممهالي الطب مممة الثانيمممةي ال لممموم األثريمممةي ف

(223.) 
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 ما فا  مل طريح أبي ب ر ال،ديح ر ي ار عن : -ي
 ال مداره عل  بقية بل الوليد محمد بل عبد الرحمل  ول  طريح واحد وهو ما

الق يري عل فطر بل خليفةي عل عبد الرحمل بل سابط الفمحيي عل أبي 
 ب ر ر ي ار عن  مرفوعا :

رواه ابل ب رال في األمالي: "المفل  الخام  والخمسول والسهما ة"ي 
طة في (ي ل ل أسقط محمد الق يري مل اكسنادي وابل ب211(ي )132 1)

 (.90 8اكبانة: باب ما روي في الم ذبيل بالقدري )
 ي  ل عل  هذ اكسناد ما يلي:

الراوي بقية بل الوليد وقد هقدم ال لم علي  فارف  ل ي  ما أل ابل  ●
ب رال أخطا فاسقط الراوي محمد الق يري فا،ب  بقية بل الوليد و ان  

 رة.يروي عل فطر بل خليفة وبقية لم يسم  مل فطر مبا 
الراوي محمد بل عبد الرحمل الق يري ويقال  وفي عل األعمش وغيره  ●

ثم روى ل  ابل عدي مفموعة -روى عن  بقية وغيرهي من ر الحديثي 
ثم قال: وهذه األحاديث لمحمد بل عبد الرحمل الق يري  -مل األحاديث

باسانيدها  لها منا ير بهذا اكسناد ومنها ما مهن  من ري ومحمد هذا 
 .(2)ل وهو مل مفهولي  يوخ بقية مفهو

ابنقطاع؛ أللر عبد الرحمل بل سابط لم يدر  أبا ب ر  ما ذ ر ابل حفر  ●
(3). 

                                                                             
 .(264) ي(1/255) الهيثميي مفم  الشوا دي -1
ي عبد ار بمل عمدي بمل عبمد ار بمل محممد ابمل مبمار  بمل القطمال الفرفمانيي  -2 ابل عدير

مي 1889 محممممدي ال اممممل فمممي  ممم فا  الرفمممالي دار الن مممر: دار ال همممب ال لميمممةي بيمممروةي
(9 302.) 
همم(ي المَطالمُب 132ابل حفري أحمد بل علي بل محمد بل أحمد ال سمقلنيي )المهموف :  -3

رسمالة فام يممةي  19الَ الَيمُة ِبَشَواِ مِد المَسمانيد الثرَماِنَيمِةي المحقمح: مفموعمة ممل البماحثيل فمي 
للن مر والهوشيم ي  هنسيح: د. س د بل نا،ر بمل عبمد ال شيمش ال َّمثريي النا مر: دار ال ا،ممة
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 ما فا  مل طريح أبي هريرة ر ي ار عن : -ش
ول  طريح واحد وهو ما  ال مدره عل  ابمل نمشار علمي أو محممدي عمل أبيم  نمشا 

 بل حيالي عل ع رمةي عل أبي هريرة مرفوعا : 
(ي 281 2رواه اآلفممري فممي ال ممري ة: بمماب: فممي المرف ممة وسممو  مممذاهبهمي )  
(ي 113(ي والفريابي في القمدر: بماب مما روي فمي أوبد الم مر يلي )ص:308)
(ي وب ي،  هذا اكسناد لوفمود نمشار بمل حيمال وقمد هقمدم ال ملم فيم  فمي 231)

 هذه الدراسة فارف  ل  طلبا  للخه،ار.
 فة وأن  بل مال  ر ي ار عنهما: ما فا  مل طريح حذي - 

ول  طريح واحد وهو ما  ال مداره عل  محمد بل مرشوح الب،ريي عل محممد 
بممل ف فممر الفرمممي أبممو محمممدي عممل حممماد ال،ممان ي عممل الحسمملي عممل حذيفممةي 

 وأن  بل مال  مرفوعا :
(ي إسمناد فيم  893(ي )231 2رواه الطبري في ههذيب اآلثار: باب ذ ر ذل ي )

لممم أقممف علمميهم مثممل: محمممد بممل ف فممر الفرممميي وحممماد ال،ممان  فممل مفاهيممل 
 ي، ي وار أعلم.

 ما فا  مل طريح ابل عمر ر ي ار عنهما: -ش
ول  طريح واحد وهو ما  ال مداره عل  علي بل ثابة الفمشريي عمل إسمماعيل 

 بل أبي إسحاحي عل ابل أبي ليل ي عل ناف ي عل ابل عمر مرفوعا : 
(ي واللل ما ي فمي 892(ي )231 2الههذيب: بماب ذ مر ذلم ي ) رواه الطبري في

(ي 1031 3 ممممرف األ،ممممول: بمممماب سممممياح ممممما روي فممممي ه ممممليل المرف ممممةي )
(1988.) 

ي  ل عل  هذا الطريح الراوي محمَّد بل أبي ليل  فهو   يفي  ال يحيم  بل 
:  ال س يد ُيَ  رف ابل أبمي لميملم ي وقال عبد ار بل أحمد بل حنبلي عل أبمي 

                                                                             
مي ممل 1881هممي 1218: 11 - 1دار الغيث للن ر والهوشي ي الطب ة: األول ي مل المفلد 

 (.303 12مي )2000همي 1220: 11 - 12المفلد 
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سممي  المممحفاي ُم ممطرب المممحديثي  ممال فقمم  ابممل أبمممي لميملممم  أحممبر إلمممينا مممل 
حديثمم ي فمممي حديثمم  ا ممطرابي وقممال أبممو ب ممر بممل أبمممي خيثمممةي عممل يحيممم  بممل 
َمِ يل: لميَ  بذا ي وقال َعمرو بل علميي عمل أبممي داود: سمم ُة ُ م بة يقمول: 

م ي وقال َرْوف بل ُعبمادةي عل ُ م بة: ما رأيُة أحدا  أسوأ ِحْفاا  مل ابل أبمي لميمل
أفمادنمممي ابممل أبمممي لميملممم  أحاديممث فمماذا هممي َمْقُلوبممةي وقممال إبراهيمممم بممل ي قمموب 
المُفوشفانممميي عممل أحمممد بممل يمموُن :  ممال شا ممدة ب يممروي عممل ابممل أبمممي لميملممم ي 

 ي لذا ب يم ل قبول روايه  وب بحال مل األحوال.(1)و ال قد هرَ  حديث  
ِهممي َب َيممِرَداِل َعَلمميَّ اْلَحممْوَض: اْلَقَدِريَّممُةي »لحممديث الثمماني: نممص ا ِ،ممْنَفاِل ِمممْل ُأمَّ
 «َواْلُمْرِفَ ةِ 

 ول  طريقال:
األول: ممما  ممال مممداره علمم  هممارول بممل موسمم  الفممرويي عممل أبممي  مممرةي عممل 
سليمال بل ف فر األسديي عل محمد بل عبد الرحمل بل أبي ليل ي عل أبيم ي 

 وعا :عل فده مرف
(ي 222 2رواه ابمممل أبمممي عا،مممم فمممي السمممنة: بممماب فمممي اكرفممما  والمرف مممة: )

(ي واللل ممما ي فمممي  مممرف األ،مممول: بممماب سمممياح مممما روي عمممل النبممميي 828)
(ي والبيهقي في الق ا  والقدر: باب مما روي ممل اله مديد 1139(ي )910 2)

 (.222(ي )212 1عل  مل  ذب بقدر اري )
 لي:ي  ل عل  هذا اكسناد ما ي

 الراوي سليمال بل ف فر األسدي. -
 الراوي محمد بل عبد الرحمل بل أبي ليل .   -

قال األلباني: إسمناده  م يف لفهالمة سمليمال بمل ف فمر األسمدي و م ف ابمل 
 ي وقد هقدم ال لم في  فارف  ل  طلبا  للخه،ار.(2)أبي ليل  

                                 
 .(16/496) الِمشءيي ههذيب ال مالي -1
ابل أبمي عا،ممي أبمو ب مر بمل أبمي عا،مم وهمو أحممد بمل عممرو بمل ال محا  بمل مخلمد  -2

هممم(ي  همماب السممنة )وم مم  امملل الفنممة فممي هخممريج السممنة بقلممم: 219)المهمموف : ال مميبانيي 
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ل بمل موسم  الثاني: ما  ال مداره عل  علي بل عبد ار الفرغمانيي عمل همارو
الفممرويي عممل أبممي  مممرة أنمم  بممل عيمماضي عممل حميممدي عممل أنمم  بممل مالمم  

 مرفوعا : 
(ي 211 2رواه الطبرانممي فممي األوسممط: "حممرف ال مميل"ي بمماب مممل اسممم  علمميي )

(ي وقال: لم يرو همذا الحمديث عمل حميمد إب أنم  بمل عيماض هفمرد بم  2202)
 هارول بل موس  الفروي.

 ولهذا اكسناد علل: 
دلي  المراوي ُحَميمُد بمُل َأبممي ُحَمْيمدل الطَِّويمملي أبمو ُعَبممْيَدة الممُخشَاِعي وب األول : هم

    مل أن  ثقة ول ل لننار إل  ما يقول  أهل ال لم في :
نقممل علمممي بممل الممدينممميي عممل يحيممم  بممل سمم يد أنمم  قممال:  ممال حميممد إذا ذهممب 

ل:  ممال ب  مم  علممم  ب ممض حممديث أنمم  ي مم  فمممي ي وقممال المممحميدي عممل سفممميا
عندنا  ويب ب،ري يقمال لم  درسمةي فقمال لممي: إل حميمدا  قمد اخمهلط علممي  مما 
سم  مل أن ي ومل ثابمةي وقهمادة عمل أنم  إب  مي  يسمير ف نمة أقمول لم : 
أخبرنمي بمما   ة عل غير أن  فماسال حميدا  عنها فميقول سم ة أنسا ي وقال 

ف شا ممدة حمديث حميممد يوسمف بمل موسمم ي عمل يحيممم  بمل ي لمم  المممحاربمممي: طمر 
الطويملي وقال ابل عدي: ل  أحاديث  ثمميرة مسهقميمممةي وقمد حمدث عنم  األ ممةي 
وأما ما ذ ر عن  أن  لمم يسم  مل أن  إب مقدار ما ذ مري وسمم  البماقممي ممل 
ثابة عن ي فا ثر ما فمي بماب  أل ب مض مما رواه عمل أنم  يدلسم ي وقمد سمم   

قال ابل س د:  ال ثقةي  ثمير المحديثي إب أنم  مل ثابةي وقال النسا ي: ثقةي و 
وقمال: همو المذي يقمال لم  « الثقماة»ربمما دلر  عل أن ي وذ ره ابل حبمال فمي 

حميد بل أبممي داود و مال يمدل ي سمم  ممل أنم  ثمانممية ع مر حمديثا ي وسمم  
مل ثابة البنانمي فمدل  عنم ي وقمال أبمو ب مر البرديفمي: وأمما حمديث حميمد فمل 

ي وقمال الممحافا أبمو سم يد ال ل مي: ف لمم  «حدثنا أنم »ن  إب بمما قال يحهمج م

                                                                             
هممي 1200محمد نا،ر الديل األلباني(ي النا ر: الم هب اكسلميي الطب ة: الطب ة األولم ي 

 (.828(ي )222 2مي )1810
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هقدير أل ي ول أحاديث حميد مدلسة فقد هبميل الواسطة فميها وهو ثقة ،حي ي 
قممال ابممل حفممر: وروايممة عيسمم  بممل عممامر الممممهقدمة أل حميممدا  إنمممما سممم  مممل 

ثمميري وفممي أن  أحاديث قول بماطل فقد ،رف حميد بسماع  مل أن  ب مي   
،حي  البخاري مل ذل  فملمةي وعيسم  بمل عمامر مما عرفهم ي وح ايمة سفمميال 
عل درسة لميسة ب ي  فمال درسمة هالم ي وأمما همر  شا مدة حديثم  فمذا  ألممر 

 .(1) خر لدخول  فمي  ي  مل أمور المخملفما  
وقال أي ا : حميد الطويل ،احب أن  م هور  ثيمر الهمدلي  عنم ي حهم  قيمل 

حديث  عن  بواسطة ثابة وقهمادةي وو،مف  بالهمدلي  النَّسما ير وغيمرهي أل م ام 
وقد وق  ه،ريح  عل أن  بالسماع والهحمديث فمي أحاديمث  ثيمرة فمي الُبخمارير 

 .(3)ي وقال الذهبي: وأفم وا عل  ابحهفاج بحميد إذا قال: سم ة (2)وغيره 
ي المرهبمة وقد ذ ر ابمل حفمر فمي  هماب ه ريمف أهمل الهقمدي  حميمد الطويمل فم

الثالثممة وهممم الممذيل قممال عممنهم فممي مقدمممة ال همماب: مممل أ ثممر مممل الهممدلي ي فلممم 
 يحممممممممممممممهج األ مممممممممممممممة مممممممممممممممل أحمممممممممممممماديثهم إب بممممممممممممممما ،ممممممممممممممرحوا فيمممممممممممممم  

 .(2)بالسماع 
راسمميل عنممدهم: مراسمميُل الَحَسمملي وقممال الممذهبي فممي الموقاممة: ومممل أوهمم  الم

وأوه  مل ذل : مراسيُل الشهمريي وقهمادةي وُحَميمد الطويملي ممل ،مغار الهماب يلي 
وغالُب المحقَّقيل َيُ دُّول مراسيَل هسب  ُمْ َ لةل ومنقِط اةي فالَّ غالَب روايماِة 

                                 
 .(2/75) ابل َحَفري ههذيب الههذيبي -1
 (.91(ي برقم: )32 1ابل َحَفري طبقاة المدلسيلي ) -2
 .(2/383) الذهبيي ميشال ابعهدالي -3
( عند ذ ر المرهبة الثالثمةي وفمي 13ابل َحَفري طبقاة المدلسيلي انار المقدمةي )ص:  - 2

 (.91(ي رقم: )31هرفمة حميد الطويلي )ص: 
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اِده هممسب  عممل همماب ي،  بيممري عممل ،ممحابيي فممالالُّ بُمْرِسممِل  أنمم  َأسممَقَط مممل إسممن
 .(1)اثنيل 

قلممة: وحميممد هنمما لممم ي،ممرف بالسممماعي ومممل قممال إل الواسممطة قممد عرفممة بانمم  
يروي عل ثابمة عمل أنم  فمل يقبمل؛ ألنم  قمد ي مول قمد سمم   ممل غيمر ثابمة 
وخا،ة فمي مثمل همذا اكسمناد المذي هفمرد بم ي و ملم اكممام المذهبي وابمل حفمر 

سماع ومفهوم المخالفة أن  وا   بال حديث حميد ب يحهج ب  إب إذا ،رف بال
 إذا لم ي،رف بالسماع فل يحهج بحديث   ما هو ااهر.

 الثانية:  يخ الطبراني:
وهو علي بل عبد ار الفرغاني الذي في اكسناد فمل هوه غاية ما وفدنا فيم  
ما ذ ره الخطيب البغدادي في هاريخ  قال: هو علمي بمل عبمد ار بمل عبمد البمر 

 مرف بالفرغمانيي حمدث عمل أبمي حماهم المراشي وعبمد ار بمل أبو الحسل الوراح ي
أحمممد بممل حنبممل روى عنمم  القا ممي الفراحممي ومحمممد بممل المافممر وأبممو ي لمم  
الطوسي الوراح وابل  اهيل ويوسف القوا ي وحدثنا البرقاني قال: قرأة علم  
أبي ي ل  الوراح وهو عثمال بل الحسل الطوسي حدث م علم  بمل عبمد ار بمل 

ر وراح ثقةي وحدثنا عبيد ار بل عمر الواعا عل أبي  قال: مماة علمي عبد الب

                                 
الممذهبيي محمممد بممل أحمممد بممل عثمممال بممل قايممماشي  ممم  الممديلي أبممو عبممد ار الحممافاي  - 1

ل  الحممديثي طب ممة دار الب مما ري بيممروةي الطب ممة الثامنممةي هحقيممح: الموقاممة فممي علممم م،ممط
 (.20همي )ص: 1223ال يخ عبد الفهاف أبو غدةي 
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ي قممال ابممل (1)بممل عبممد ار الفرغمماني فممي رفممب سممنة اثنهمميل وع ممريل وثلثما ممة
حفر: "طغ " وُهَو َعلير بل عبد ار الفرغاني نشيل م،ر  يخ للطبراني

(2). 
م مم ل  هممذا  قلممة: هممذا ممما ورد عممل الفرغمماني ول لمم  ب ي فممي له،ممحي  إسممناد

اكسمنادي وخا،ممة ونحممل فمي مقممام ابحهفمماج فمل ي،ممل  مثممل همذا الهسمماهل فممي 
 الهوثيح وخا،ة أل هذا اكسناد ل  ما ي وب  مل الهدلي  وار أعلم. 

و ما هو الحال فيمما هقمدم ممل حمديث القدريمة مفمو  همذه األممة يم مل القمول 
 هنا:

،   مي  ممل المنهج ال ام الذي سل   أهل ال لم مل أن  لم ي -
األحاديث في أل القدرية أو المرف ة مل األ،ناف الهي ه ول ممل أهمل 

 النار.
األمر اآلخر أل  ل همذه األسمانيد الهمي هقمدمة علم   ثرههما لمم  -

هخلو مل   ف الرواة أو همدلي  ب  مهمي أو انقطماع ب مض  خمري أو 
مل وفود رواة مفاهيل في اكسناد فل يم ل اله ويل عليها بحالي  مما 

 أنها مل المم ل أل هس د عل  أل ال ملية مفه لة.

                                 
الخطيممب البغممداديي أبممو ب ممر أحمممد بممل علممي بممل ثابممة بممل أحمممد بممل مهممديي )المهمموف :  -1

يي هم(ي هاريخ بغدادي المحقح: الد هور ب ار عواد م روفي النا ر: دار الغرب اكسملم223
 (.2309(ي )222 13مي )2002همي 1222بيروةي الطب ة: األول ي 

همم(ي نشهمة 132ابلي حفر أحمد بل علي بل محمد بل أحمد بل ال سمقلنيي )المهموف :  -2
األلباب في األلقابي المحقح: عبد ال شيش محمد بل ،مال  السمديريي النا مر: م هبمة الر مدي 

 (.1123(ي )223 1)مي 1818همي1208الرياضي الطب ة: األول ي 
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 ل نة القدرية :المطلب الثالث
ُلِ َنممِة »نممص الحممديث األول: روي عممل النَِّبمميُّ ،ممل  ار عليمم  وسمملرم أنمم  َقممال: 

ِمْنُهْم َنِبيَُّنما ُمَحمَّمد  »...ي وشاد ب  هم في  خره: «اْلَقَدِريَُّة َعَل  ِلَساِل َسْبِ يَل َنِبيرا  
َذا َ اَل َيْوُم اْلِقَياَمِةي َوَفْمَ  اللَُّ  النَّاَ  ِفي َ،مِ يدل َواِحمدل ،َ  لَّ  اُر َعَلْيِ  َوَسلََّمي َواِ 

ِليَل َواآْلِخِريَلي َأْيَل ُخَ،َماُ  اللَِّ ي َفَيُقوُم اْلَقَدِريَّةُ   «.َناَدى ُمَنادل ُيْسِمُ  اأْلَوَّ
  عن :ما فا  مل طريح عبد ار بل عمر ر ي ار -1

 ول  طريقال:
األول: ممما  ممال مممداره علمم  محمممد بممل الف ممل بممل عطيممةي عممل  ممرش بممل وبممرة 

 الحارثيي عل محمد بل   ب القراي عل عبد ار بل عمر مرفوعا :
(ي 122 9رواه الطبراني فمي األوسمط: "حمرف المميم"ي بماب ممل اسمم  محممدي )

محمد بل الف ل بل  (ي وقال: لم يرو هذا الحديث عل  رش بل وبرة إب9122)
عطيةي هفرد ب : محمد بل ب اري واللل ما ي فمي  مرف األ،مول: بماب سمياح مما 

(ي واأل،بهاني في الحليمة: بماب  مرش بمل 1138(ي )991 2روب عل النبيي )
 (.13 3وبرةي )

قال ال،من اني والهيثممي: وفيم  محمَّمد بمل الف مل بمل عطيمة بمل عممر ال بمدي 
عنمم :  ممذبوهي مممل الثامنممةي ممماة سممنة ثمممانيل ي قممال ابممل حفممر (1)وهممو مهممرو  

ي وقال المناوي عل هذه األحاديث: قال ابل الفوشي في ال لمل: حمديث (2)وما ة 
ب ي،مم  فيمم  الحممارث  ممذابي قممال ابممل المممديني: و ممذا فيمم  محمممد بممل عثمممالي 
ورواه الطبرانممي عممل محمممد بممل   ممب القراممي مرفوعمما  وفيمم  محمممد بممل الف ممل 

                                 
األميممر ال،ممن انيي محمممد بممل إسممماعيل بممل ،مملف بممل محمممد الحسممنيي ال حلنمميي أبممو  -1

همم(ي الهَّنمويُر َ مْرُف الَفماِم  1112إبراهيمي عش الديلي الم روف  اسلف  بماألميري )المهموف : 
ممد إبممراهيمي النا ممر: م هبممة دار السممل ممد إسممحاح محمَّ ممِغيِري المحقممح: د. محمَّ مي الريمماضي ال،َّ

 ي(7/205) (ي الهيثممميي مفممم  الشوا ممدي23 8مي )2011همممي 1232الطب ممة: األولمم ي 
(11878). 

 (.9022(ي برقم: )123 2ابل َحَفري هقريب الههذيبي ) -2
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فيم  بقيممة مممدل  وحبيممب مفهمول وأورده الممذهبي مممل عممدة مهمرو  وأبممو ي لمم  و 
 .(1)طرح ثم قال: هذه أحاديث ب هثبة ل  ف رواهها 

قلة: أعر ة عمل نخمل همذه األسمانيد  مما هقمدم ممل ف لمي ل ثمرة ال لمل المواردة 
فيها مل   ف رواهها وانقطاع أسانيدهاي وا هفيمة بنقمل أقموال أهمل ال لمم فيهما 

 طلبا  للخه،ار.
ي عل ابل عمر مرفوعا :الثاني ي عل ناف ل  : ما  ال مداره عل  مال  بل أن ل

(ي قمال: حمدثنا أبمو محممدل 213رواه الر يد ال طار في الرواة عل مال ي )ص: 
 مرة بل عبد ار بل س يد األندلسيي عل عبد ار بمل إبمراهيم الهونسميي عمل 

ي عل سليمال بل عممرالي عمل عبمد ار بمل خارفمة  يحي  بل محمد بل خ يشل
(ي 201 2الغافقيي والذهبي فمي الميمشال: بماب يحيم  بمل محممد بمل خ ميشي )

(ي قمال أبمو طالمب أحممد بمل ن،ممر الحمافاي حمدثنا يحيم  بمل محممد بممل 8223)
خ ميشي عممل أحممد بممل يحيم  القيروانمميي عمل عنبسممة بمل خارفممةي بنحموه قممال 

سممال اثنمميل رسممول ار ،ممل  ار عليمم  وسمملم: ل نممة القدريممة والمرف ممة علمم  ل
 وسب يل نبيا  أولهم نوف  و خرهم محمد .

 لهما )عبد ار بل خارفة الغافقيي عنبسة بل خارفمة( عمل مالم  عمل نماف ي 
 عل ابل عمر مرفوعا .

 .(2)قال الذهبي: عل يحي  بل خ يش: أان  مغربيا  ،احب منا ير 
 ما فا  مل طريح م اذ بل فبل ر ي ار عن :  -2

 ول  طريقال:
ما  ال مداره عل  بقيةي عل شرعة بل عبد ار الشبيديي عل سهل عل األول: 

 م حولي عل م اذ بل فبل:
رواه اللل مممما ي فممممي  ممممرف األ،ممممول: بمممماب ممممما روي فممممي ه ممممليل المرف ممممةي 

(ي وأسمممقط المممراوي سمممهل بممميل الشبيمممدي وم حمممولي ورواه 1102(ي )1020 3)

                                 
 .(5/276) المناويي فيض القديري -1
 .(9625) ي(4/408) الذهبيي ميشال ابعهدالي -2
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مل  مذب بقمدر اري  البيهقي في الق ا  والقدر: باب ما روي مل اله ديد عل 
(ي 283 3(ي وال ا ي فمي المسمند: بماب  ميخ غيمر مسمم  عنم ي )212)ص:

(ي إب أن  قال: عل شرعة بل عبد ار الشبيمديي أل  ميخا حمدثهمي عمل 1388)
 م اذ بل فبل مرفوعا .

ي قال ابل أبمي حماهم (1)قال ابل عدي: شرعة بل عبد ار بل شياد غير م روف 
َبيمديي َعمْل ِعْممرال سالُة َأِبي َعْل حد يثل َرَواُه َبِقيَّةي عمل ُشْرَعمة بمل عبمد ار الشُّ

ي  ي َعمِل اْبمِل عممر...إلخي َقماَل َأِبمي: َهمَذا حمديث  باطمل  ْبِل َأِبي الَفْ ملي َعمْل َنماِف ل
ي وقممد هقممدم ال مملم عممل بقيممة بممل الوليممد فممل (2)وُشرَعممُة وِعْمممراُل َفِمي  مما َ ممِ يَفيِل 

 مما أل م حمول ال مامي لمم يسمم  ممل م ماذ بمل فبمل قط ما  داعي مل إعاده ي 
 111وقيممل:  112للهفممرةي بينممما م حممول همموفي سممنة  11فم مماذ همموفي سممنة 

 للهفرة.
الثاني: ما  ال مداره عل  بقية بل الوليد عل أبي ال ل  الدم مقي عمل محممد 

 بل فحادة عل يشيد بل ح،يل عل م اذ بل فبل مرفوعا : 
(ي 222 2فمممي السمممنة: بممماب فمممي اكرفممما  والمرف مممةي )رواه ابمممل أبمممي عا،مممم 

ل 832) (ي بنحو قال: ما ب ث ار نبيا قمط إب ف مل فمي أمهم  قدريمة ومرفيمة وا 
 ار ه ال  ل ل عل  لسال سب يل نبيا القدرية والمرفية.

قال األلباني: إسناده   يف يشيد بل ح،يل لم أعرف ي وبقي  بل الوليد مدل  
 .(3)وقد عن ن  

                                 
ي ال امل في   فا  الرفال -1  .(6/173) يابل عدير
ابممل أبممي حمماهمي أبممو محمممد عبممد الممرحمل بممل محمممد بممل إدريمم  بممل المنممذر الهميممميي  -2

هممم(ي ال لممل ببممل أبممي حمماهمي هحقيممح: فريممح مممل البمماحثيل 329الحنالممي الممراشيي )المهمموف : 
با راف وعناية د. س د بل عبمد ار الحميمدي ود. خالمد بمل عبمد المرحمل الفريسميي النا مر: 

 (.1122(ي )228 3مي )2002همي 1229يي الطب ة: األول ي مطاب  الحمي 
ابل أبمي عا،ممي أبمو ب مر بمل أبمي عا،مم وهمو أحممد بمل عممرو بمل ال محا  بمل مخلمد  -3

هممم(ي  همماب السممنة )وم مم  امملل الفنممة فممي هخممريج السممنة بقلممم: 219ال مميبانيي )المهمموف : 
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 ما فا  مل طريح علي بل أبي طالب  رم ار وفه : -ج
ول  طريح واحد وهو ما  ال مداره عل  محمد بل عثمالي عل عبادة بل شيادي 
عل أبو ،ال  الحراشي عمل  مري ي عمل أبمي إسمحاحي عمل الحمارثي عمل علمي 

 علي  السلم مرفوعا :
اْل لمل:  ورواه المدارقطني فمي ي(220) ي(1/142) رواه ابل الفوشي في ال لمل:
 .(1)عل علي، رَ ي اللَُّ  عنُ  

قمال ابممل الفموشي: هممذا حمديث ب ي،مم  فمال الحممارث  مذابي وقممال ابمل المممديني 
ي وقمال ال ميخ األلبماني فمي همذا الحمديث علهمال (2)و ذل  في  محمد بل عثمال 

(3):  
وعن نهم ؛  -وهمو عممرو بمل عبمد ار السمبي ي  -األول : اخهلط أبي إسمحاح 

ل مدلسا ي ولذل ؛ قال أبو خيثمة:  ال يحي  بل س يد يحدث عل حديث فان   ا
الحمارث مما قمال فيم  أبمو إسمحاح: سممم ة الحمارثي وقمال  م بة: لمم يسمم  أبممو 

 إسحاح من ؛ إب أرب ة أحاديث.
وهمو ابمل موسم  األسمديي ويقمال فيم  )َعبَّماد( قمال  -واألخرى: عبادة بمل شيماد 

ل هارول: هر مة حديثم ي وقمال ابمل عمدي: في  أبوداود: ،دوحي وقال موس  ب
 ل  أحاديث منا ير في الف ا ل.

 قلة: فل هقبل هذه الرواية بحالي وأبو إسحاح قد عن ل عل الحارث.

                                                                             
هممي 1200 ة: الطب ة األولم ي محمد نا،ر الديل األلباني(ي النا ر: الم هب اكسلميي الطب

 (.323(ي )122 1مي )1810
( لممم أقممف عليمم  فممي 19092(ي بممرقم: )21 2السمميوطيي فممام  المسممانيد والمراسمميل: ) -1

ال لل للدارقطنيي م  أل  ثيرا  مل أهل ال لم ذ روه عمل نفم  الم،مدري لمذا نقلهم  ممل فمام  
 المسانيد وال هدة عل  الراوي.

 .(221) ي(1/143)المهناهيةي ابل الفوشيي ال لل  -2
 .(12/169) األلبانيي سلسلة األحاديث ال  يفةي -3
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ِهممِ  َقَدِريَّممة ي َوُمْرِفَ ممة  »نممص الحممديث الثمماني:  َممما َبَ ممَث اُر َنِبيًّمما َقممطُّ ِإبَّ َوِفممي ُأمَّ
ُ مموَل َعَلْيممِ  َأْمممَر أُ  لَّ اَر َعممشَّ َوَفمملَّ َلَ ممَل اْلَقَدِريَّممَةي َواْلُمْرِفَ ممَة َعَلمم  ُيَ وء ِهممِ ي َأَب َواِ  مَّ

 «.ِلَساِل َسْبِ يَل َنِبيًّا
 ما فا  مل طريح أبي هريرة ر ي ار عن : -1

ول  طريح واحد وهو ما  ال مداره عل   هاب بل خمراش عمل محممد بمل شيماد 
 عل أبي هريرة مرفوعا :

(ي وفمي: بماب 301(ي )280 2ي ال ري ة: بماب فمي المرف مةي )رواه اآلفري ف
حمدثنا أحممد بمل يحيم  الحلمواني  قمال: (ي113 2ما ذ ر في الم ذبيل بالقدري )
(ي وابممل بطممة فممي اكبانممة: بمماب القممول فممي 383قممال: حممدثنا سممويد بممل سمم يدي )

(ي وفمممي: بممماب مممما روي فمممي الم مممذبيل بالقمممدري 1218(ي )112 2المرف مممةي )
(ي قممال: حممدثنا أبممو ال بمما  أحمممد بممل محمممد بممل مسمم دة 1330ي )(111 2)

األ،ممبهاني قممال: حممدثنا إبممراهيم بممل الحسمميل ال سمما يي قممال: حممدثنا أبممو هوبممة 
 الربي  بل ناف ي

  لهما )سويد بل س يدي والربي  بل ناف ( عل  هاب بل خراش....إلخ.
ال مموام بممل قممال ابممل القيسممراني:  ممهاب هممذا هممو الحو ممي ال مميباني ابممل أخممي 

ي وقمال ابمل الفموشي: همذا حمديث ب (1)حو بي  نيه  أبو ال،ملةي ب يحمهج بم  
ي،مم  عممل رسممول ار ،ممل  ار عليمم  وسمملم وأهمم  بمم  سممويد بممل غفلممة و ممذل  
 هاب خراشي قال يحي  بل م يل لو  ال لي فر  ورمم   نمة أغمشو سمويداي 

ياهي بالم  ملة عمل  وقال أبو حاهم: الراشي هو  ثير الهدلي ي قال ابل حبال:
الثقاة يفب مفانبه  و هاب بمل خمراش  مال يخطمئ  ثيمرا  حهم  خمرج عمل حمد 

 .(2)ابحهفاج ب  

                                 
ابممل القيسممرانيي أبممو الف ممل محمممد بممل طمماهر بممل علممي بممل أحمممد المقدسممي ال مميبانيي  -1

همممم(ي همممذ رة الحفمممااي هحقيمممح: حممممدي عبمممد المفيمممد السممملفيي النا مممر: دار 309)المهممموف : 
 (.289(ي )210مي )ص: 1882لطب ة: األول ي ال،مي ي للن ر والهوشي ي الرياضي ا

 .(235) ي(1/149)ابل الفوشيي ال لل المهناهيةي  -2
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 ما فا  مل طريح م اذ بل فبل ر ي ار عن : -2
ولمم  طريممح واحممد وهممو ممما  ممال مممداره علمم  بقيممة بممل الوليممدي عممل أبممي ال ممل  

بممل فبممل  الدم ممقيي عممل محمممد بممل فحممادةي عممل يشيممد بممل ح،مميلي عممل م مماذ
 مرفوعا :

رواه الطبرانممممي فممممي ال بيممممر: بمممماب يشيممممشد بممممل ح،مممميل عممممل م مممماذ بممممل فبمممملي 
(ي والبيهقممي فممي ابعهقمماد: بمماب النهممي عممل مفالسممة أهممل 232(ي )119 20)

 (ي وغيرهم.239البدعي )ص: 
ي وقممال (1)قلممة: يشيممد بممل ح،مميل ب يممروي عممل م مماذ بممل فبممل ر ممي ار عنمم  

: لمي  بم مروفي وب أعمرف لم  ممل البخاري: لم ي،م  حديثم ي وقمال  ابمل َعمِدير
ي وفيمم  بقيممة بممل الوليممد ولممم ي،ممرف بالسممماع هنمما فهممذه الممماة (2)السممند  ممي ا  

 ب  ها فوح ب ض.
 
 ما فا  مل طريح عبد ار بل مس ود ر ي ار عن : -ج

ول  طريح واحد وهو ما  ال ممداره علم  محممد بمل عبمد المرحمل بمل بحيمر بمل 
الربيمم  بممل طممارحي عممل ابممل وهممبي عممل سممفيالي عممل  ريسممالي عممل عمممرو بممل

من،مموري عممل أبممي وا مملي عممل عمممرو بممل  ممرحبيلي عممل عبممد ار بممل مسمم ود 
 مرفوعا : 

(ي 2992(ي )2090 2رواه ابممل القيسممراني فممي الممذخيرة: بمماب حممرف الممميمي )
 (.223(ي )122 1وابل الفوشي في ال لل: أبواب ذ ر الفق ي )

سمممناد باطمممل ومحممممد بمممل عبمممد المممرحمل يحمممدث قمممال ابمممل عمممدي: وهمممذا بهمممذا اك
ي و ما هقمدم ال ملم فمي المطالمب السمابقة ممل أنم  لمم ي،م   مي  (3)بالبواطيل 

                                 
 (ي في هرفمة م اذ بل فبل ر ي ار عن .123 11انار الِمشءيي ههذيب ال مالي ) -1
 .(6/348) ابل َحَفري لسال الميشالي -2
 .(223) ي(1/144)ابل الفوشيي ال لل المهناهيةي  -3



 

 
666 

لم  همذا ذهمب ابمل  عل رسمول ار ،مل  ار عليم  وسملم ممل همذه األحاديمثي وا 
 .(1)القيم رحم  ار ه ال  

 المطلب الراب : ي ول في أمهي أقوم ي ذبول بالقدر.
األول: روي عممل َرُسمموَل اللَّممِ  َ،مملَّ  اُر َعَلْيممِ  َوَسمملََّم أنمم  َيقُمموُل: نممص الحممديث 

ِإنَّمُ  َيُ موُل ِفمي  ِخمِر »ي وشاد ب  مهم: «َسَيُ وُل ِفي ُأمَِّهي َأْقمَوام  ُيَ مذءُبوَل ِباْلَقمَدرِ »
ِهمم»ي وقممال ب  ممهم: «الشََّممماِل َقممْوم  ُيَ ممذءُبوَل ِباْلَقممَدر..إلخ ي َخْسممف  َيُ مموُل ِفممي ُأمَّ
 «.َوَمْسخ  َوَذِلَ  ِفي الُمَ ذءِبيَل ِبالَقَدرِ 

                                 
رحممم  ار: والممذي ،مم  عممل النبمممي ،ممل  ار عليمم  وسمملرم ذمهممم مممل طوا ممف أهممل  قممال - 1

البدع: هم الخوارج فان  قد ثبة فيهم الحديث مل وفوه  لها ،حافي ألل مقالههم حدثة فمي 
شمل النبمي ،ل  ار علي  وسلرمي و لمة ر يسهمي وأمما ابرفما ي والمرفضي والقمدري والمهفهمي 

دع: فانها حدثة ب مد انقمراض ع،مر ال،محابةي وبدعمة القمدر: أدر مة والحلول وغيرها مل الب
 خر ع،ر ال،حابة فان رها مل  ال منهم حيا ي   بد ار بمل عممري وابمل عبما ي وأمثالهمما 
ر ي ار عنهمي وأ ثر ما يفي  ممل ذممههم: فانمما همو موقموف علم  ال،محابة: ممل قمولهم 

ال،محابة فمه لم فيهما  بمار الهماب يل المذيل في ي ثم حمدثة بدعمة اكرفما  ب مد انقمراض ع،مر 
أدر وهمما  ممما ح ينمماه عممنهم ثممم حممدثة بدعممة الممهفهم ب ممد انقممراض ع،ممر الهمماب يلي واسممهفحل 
أمرهمماي واسممهطار  ممرها فممي شمممل األ مممةي  اكمممام أحمممد وذويمم ي اناممر: ال امميم  بمماديي عممول 

ي ماف عللم   الم بود  رف سنل أبي داودي وم   حا ية ابل القميم: ههمذيب سمنل أبمي داود وا 
 .(12/289) وم  له ي
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 هخريج الحديث:
 ما فا  مل طريح ابل عمر ر ي ار عن : -1

 ول  ثلثة طرح:
األول: ما  ال مداره عل  أبي ،خر حميد بل شيادي عمل نماف ي عمل ابمل عممر 

 مرفوعا :
( قممال: 3238)(ي 138 3رواه اكمممام أحمممد فممي: "مسممند عبممد ار بممل عمممر"ي )

حممدثنا أبممو عبممد الممرحمل عبممد ار بممل يشيممدي قممال: حممدثنا سمم يدي ي نممي ابممل أبممي 
(ي قممال: حممدثنا 3129(ي )138 3أيمموبي وفممي: "مسممند عبممد ار بممل عمممر"ي )

( 2201(ي )138 3قهيبمةي حمدثنا ر ممديلي وفمي: "مسمند عبممد ار بمل عمممر"ي )
بممل وهممبي والحمما م فممي  قممال: حممدثنا هممارول بممل م ممروفي قممال: أخبرنمما عبممد ار

(ي وقال: حدثنا أبمو ف فمر محممد 213(ي )131 1المسهدر : "حديث مس ر"ي )
بل ،ال  بل هانئي ثنما السمري بمل خشيممةي ثنما أبمو عبمد المرحمل عبمد ار بمل 
يشيد المقرئي وأخبرنا أحمد بل ف فر القطي يي ثنا عبد ار بل أحمد بل حنبملي 

دي ثنما سم يد بمل أيموبي ثمم ذ مره ثمم قمال: همذا حدثني أبيي ثنا عبمد ار بمل يشيم
حممديث ،ممحي  علمم   ممرط مسمملمي فقممد احممهج بممابي ،ممخر حميممد بممل شيمماد ولممم 

( قممال: حممدثنا 2213(ي )202 2يخرفمماهي وأبممو داود فممي: بمماب لممشوم السممنةي )
أحمد بل حنبلي قال: حدثنا عبد ار بل يشيدي قال: حدثنا س يدي ي ني ابمل أبمي 

(ي قممال: حممدثنا 2021(ي )1330 2: بمماب الخسمموفي )أيمموبي وابممل مافمم  فممي
ُمَحمَّد بل ب اري وُمَحمَّد بل المثن ي قاب: حمدثنا أبمو عا،ممي قمال: حمدثنا حيموة 

(ي قال: حمدثنا 2132(ي )232 2ي مرهيلي )12بل  ري ي والهرمذي في: باب 
: ُمَحمَّد بل ب اري قال: حدثنا أبو عا،مي قال: حدثنا حيوة بل  ري ي وفي رقمم

 ( قال: حدثنا قهيبةي حدثنا ر ديل بل س د.2133)
أرب ههم )س يد بل أبي أيوبي ور ديل بل س دي وعبد ار بل وهبي وحيوة بل 
 ممري ( عممل أبممي ،ممخر حميممد بممل شيممادي عممل نمماف ي عممل ابممل عمممر مرفوعمما  ثممم 

 ذ ره.
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إذا مدار أسانيدهم عل  أبي ،خر واسم  حميد بل شياد فما هو رأي أهل ال لم 
 هذا الراويه فلنناره  ما يلي: في

قال أحمد: لمي  ب  با ي وقمال عثممال المدارميي عمل يحيمم : لممي  بم  بما ي 
وقممال إسممحاح بممل من،مموري وابممل أبمممي مريممممي عممل يحيممم :  مم يفي و ممذا قممال 
النسا يي وقمال ابمل عمدي ب مد أل روى لم  ثلثمة أحاديمث: وهمو عنمدي ،المم ي 

نمما أن ر علمي  هذال المحديثا ي وفمي القدرية وسا ر حديث  «الممسمل يالف»ل: وا 
أرفممو أل ي ممول مسهقميمممما ي ثممم قممال فمممي مو مم   خممر: حميممد بممل ،ممخري وعنمم  
حاهمممم بممل إسماعيمممل  مم رف  النسمما يي وأخممرج لمم  ابممل عممدي أحاديممث غيممر هلمم  

ي وقممال ابممل حفممر: (1)األحاديممثي وقممال: ولمم  أحاديممثي وب  ممها ب يهمماب  علمممي  
  .(2)السادسةي ماة سنة هس  وثمانيل  ،دوح َيِهمي مل

الذي ياهر مل أمر هذا الراوي أنهم اخهلفوا في ي وحهم  ابمل عمدي انهقمد عليم  
حديثال ومنهم حديث  في القدر وهو ب هفالسموا أهمل القمدري وهمو  مما قمال ابمل 
حفر: ،دوح يهمي وهذا الحديث ،حح  فماعة مل أهل ال لم مل الم ا،ريل 

 ا ر واأللبانيي و  يب األرنسوط.مثل ال يخ أحمد  
ل ل يم نني القول إل هذا الحديث ب ي،  ل دة أمور منها: أل حميد بل شيماد 
راوي مخهلف في  بيل ال،حة وال  ف وقد   ف  فماعةي فل يحهمل مثل هذا 
الهفرد إذ ب يوفد ثقة واحد يروي هذا الحمديثي وهمو فمي أقمل هقمدير لم  ،مدوح 

أن مر عليم  همذا الحمديث المذي همو فمي القمدر فمل يم مل يهمي  ما أل ابل عمدي 
 قبول هذا الحديث مل وفهة ناري وار أعلم. 

الثاني: ما  ال ممداره علم  الح مم بمل سم يدي عمل الف مد بمل عبمد المرحمل عمل 
 ناف ي عل ابل عمر مرفوعا :

(ي 130 1رواه ابل أبي عا،م في السمنة: بماب القدريمة مفمو  همذه األممةي )
(ي 193فريابي في القدر: باب ما روي فمي أوبد الم مر يلي )ص: (ي وال320)

                                 
 .(2/77) ابل َحَفري ههذيب الههذيبي -1
 (.223(ي برقم: )223 1ابل َحَفري هقريب الههذيبي ) -2
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(ي واآلفممممري فممممي ال ممممري ة: بمممماب ممممما ذ ممممر فممممي الم ممممذبيل فممممي القممممدري 220)
(ي والطبرانممي فممي األوسممط: "حممرف الممميم"ي بمماب مممل اسممم  313(ي )102 2)

(ي وفمممي ال بيمممر: "حمممرف المممميم"ي بممماب ممممل اسمممم  3303(ي )292 3محممممدي )
 (.100(ي )91 2محمدي )

قال ال قيلي: وهذا المهل ل  طريمح بغيمر همذا اكسمناد عمل فماعمة مهقاربمة فمي 
ي قممال ابممل القيسممراني: رواه الح ممم بممل سمم يد األممموي المممديني: عممل (1)ال مم ف 

ف يد بل عبد الرحملي عل ناف ي عل ابل عمري والح م هو ابل س يد بمل عبمد 
ي وقمال ابمل (2)الحمديث  ار بل عمرو بل س يد بل ال اصي قال البخاري: من مر

ي وقمد (3)حبال:  ثر وهم الح م وفحش خطاه ف،ار من مر الحمديث ب يحمهج بم  
 هقدم ال لم في الف د بل عبد الرحمل والح م بل س يد في هذه الدراسة.

 الثالث: ما  ال مداره عل  ف يل بل مرشوح عل ناف ي عل ابل عمر مرفوعا :
ب مممممما روي فمممممي أوبد الم مممممر يلي رواه البيهقمممممي فمممممي الق ممممما  والقمممممدر: بممممما

(ي قال: أخبرنا أبو عبد ار الحافا في الهاريخي قال أخبرنما 208(ي )212)ص:
أبو الف ل محمد بل إبراهيمي قال أخبرنا محمد بل عمرو بمل الن،مر الحر ميي 
قال: حدثني فديي قال أبو الف ل وهمو فمده ممل قبمل أمم  حسمنوي  بمل خ مام 

خبرنا عبيد ار بل موسم ي عمل ف ميل بمل ممرشوح بل عبد ار الحر يي قال أ
 ثم ذ ره.

                                 
ال قيلمميي محمممد بممل محمممد بممل موسمم  الحفمماشي أبممو ف فممري  مم فا  ال قيلمميي طب ممة دار  -1

 (.311(ي )220 1مي )1881ال هب ال لميةي بيروةي 
يسممرانيي أبممو الف ممل محمممد بممل طمماهر بممل علممي بممل أحمممد المقدسممي ال مميبانيي ابممل الق -2

همممم(ي ذخيمممرة الحفمممااي المحقمممح: د. عبمممد المممرحمل الفريممموا يي النا مممر: دار 309)المهممموف : 
 (. 3299(ي )1212 3مي )1882السلفي الرياضي الطب ة: األول ي 

 .(226) ي(1/145)ابل الفوشيي ال لل المهناهيةي  -3
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ي  ل عل  هذا الطريح الراوي ف يل بل مرشوح فهو راو مخهلف في  فقد ه لم 
ي  ما أني لم أقمف علم  سمماع لم  عمل نماف  (1)في  أهل ال لم ب  ف  وأن  يهم 

مول  ابل عمري ولم يرد في سند ،حي  أن  روى عنم  لمذا ب يم مل قبولم  فمي 
 ثل هذه األحوال وار أعلم.م

نممص الحممديث الثمماني: روي عممل َرُسمموَل اللَّممِ  َ،مملَّ  اُر َعَلْيممِ  َوَسمملََّم أنمم  قممال: 
يمماهي مممل ب ممدي قمموم ي ممذبول بالقممدري فمممل أدر هممم مممن م فليممبلغهم عنممي أنممي »

منهم بري  وهم مني برا ي حح عل   ل مسلم أدر هم أل يفاهمدهم  مما يفاهمد 
 .«الهر  والديلم

 هخريج الحديث:
 ما فا  مل طريح م اذ بل فبل ر ي ار عن : 

ول  طريح واحد وهو ما  ال مداره عل  أبو حفص عمر بل أحمد بمل عبمد ار 
بل الحسل بل  هابي قال: حدثنا أبيي عل يشيد بل خالد أبو خالدي عمل رسيمة 

 بل رويبة المشنيي عل أبي هناد األن،اريي عل م اذ بل فبل مرفوعا : 
(ي 112 2رواه ابممل بطممم  فمممي اكبانمممة: بمماب مممما روي فمممي الم مممذبيل بالقمممدري )

(1338.) 
قال ال قيلي: رسبة بل رسيبة مفهمول بالنقملي ويشيمد أبمو خالمد نحموهي والحمديث 

ي فل يم ل ابعهماد عل  هذه الروايمة لمما فما  فيهما ممل أممور (2)غير محفوا 
 هقدف في ،حهها. 

ي أعر مة عنهما ل م فها (1)لقدرية وهقمدف فميهم وقد وردة أحاديث أخرى هذم ا
 البيل والوا   وحه  ب هطول الدراسة وار الموفح. 

                                 
مممرشوح قممال ابممل م مميل هممو  مم يفي ابممل القيسممرانيي أبممو الف ممل محمممد بممل  ف مميل بممل -1

همممم(ي م رفمممة الهمممذ رة فمممي 309طممماهر بمممل علمممي بمممل أحممممد المقدسمممي ال ممميبانيي )المهممموف : 
األحاديممث المو مموعةي المحقممح: ال مميخ عممماد الممديل أحمممد حيممدري النا ممر: مسسسممة ال هممب 

 (.239(ي برقم: )121ي )ص: م1813همي 1202الثقافيةي بيروةي الطب ة: األول ي 
 .(2/64) ال قيليي   فا  ال قيليي -2
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و ما هقدم ال لم فيما سبح فل يم ل ه،حي  مثل هذه الرواياة ألن  لمم يثبمة 
منهمما  ممي  ،ممحي ي  ممما أل  ممل هممذه األسممانيد لممم هخلممو مممل  مم ف الممرواة أو 

 بها. فهالة أحاولهم فل يم ل الوثوح 
وفممي نهايممة هممذا المطلممب يم ممل اك ممارة إلمم  أمممر ممما قممد ه ممرر فممي رواة فميمم  
المطالب وهوي ورود طا فة مل رواة همذه األحاديمث قمد ه لمم علميهم أهمل ال لممي 
وو،ممفوهم بقممولهم: مهممرو  الحممديثي وهممذا الو،ممف ي نممي أل الممراوي قممد هممر  

  مما سمبح وأس مد عليم  النا  حديث  ل ون  مههما  بال ذبي وهذا ما قد ي ير إل
هنا مل أل احهمالية ال مد في و   مثل هذه األحاديث أمر غير مسمهب دي  مما 
أل األقممرب فممي مثممل هممذه األحاديممث أنهمما مو مموعة وليسممة ب مم يفة  ممما يممرى 

 ب ض أهل ال لم.

                                                                             
انار عل  سبيل المثال ما أورده الهيثمي في المفم  باب الم مذبيل بالقمدر ممل أحاديمث  -1

همل  أمهمي فمي ثملث: »،مل  ار عليم  وسملم:  -عل أبي قهادة قال: قال رسمول ار  مثل:
ي رواه الطبرانمي فمي األوسمط وال،مغيري وفيم  «ر ثبمةفي القدريةي وال ،بيةي والرواية مل غيم

(ي وعل عممر بمل الخطماب 203(ي )121 1سويد بل عبد ال شيي وقد أفم وا عل    ف ي )
إذا  ممال يمموم القيامممة نممادى منمماد: أب لمميقم »،ممل  ار عليمم  وسمملم:  -قممال: قممال رسممول ار 

ايمة بقيمة وهمو ممدل ي وحبيمب ي رواه الطبرانمي فمي األوسمط ممل رو «خ،ما  ار وهم القدرية
(ي واناممر  ممذل  للقمماري فممي الم،ممنوع فممي م رفممة 11198(ي )202 9بممل عمممرو مفهممولي )

ِهمي َعَلم  ِبْ م ل َوَسمْبِ يَل ِفْرَقمة  ُ لءِهمْم ِفمي اْلَفنَّمِة ِإب ِفْرَقمة  »الحديث المو وع: َحِديُث  َهْفهَمِرُح ُأمَّ
َناِدَقُة َوُهمُم اْلَقَدِريَّمةُ  َواِحَدة  َقاُلوا َيا َرُسوَل اللَِّ  َملْ  قمال القماري: َب أ،مل َلمُ ي )ص: « ُهْم َقاَل الشَّ

 (.82(ي برقم: )10
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 الخاهمة وأهم المنمهما مج
،ممغير الممذي الحمممد ر أوب  و خممرا  ولمم  الف ممل والمنممة علمم  إهمممام هممذا البحممث ال

ل  مال ممل نهما ج مهممة قمد هو،مل  يدور حول األحاديث الواردة في القدريمةي وا 
 لها الباحث مل خلل هذه الدراسة فهي  ما يلي:

القدريممة وهممم نفمماة القممدر نسممبوا للقممدر الممذي نفمموهي فهممم يقولممول: إل ال بممد أوب : 
ر ار ه ال  بل خالح ف ل  ابخهياري والمبا ري وب يرول ال فر والم ا،ي بهقدي

هي مل ف ل ال بد نفس  وار منها برا ي وأ ثمرهم ب ينفمول علمم ار ه مال  عمل 
هممذه األف ممال ابخهياريممة سمموى طا فممة يسمميرة مممل الغمملة والمه ممدديل الممذيل هبممرأ 

 منهم ال،حابة ال رام لما في هذا القول مل هفهيل ر سبحان  وه ال .
رة الالمم والفسماد المذي أحدثم  بنمو أميمة حهم  سبب اهور هذه الفرقة  ثمثانيا : 

و،ل الحال بهم إل  إحمراح ال  بمة ورميهما بمالمنفنيح علم  يمد الامالم الحفماج 
بل يوسمف الثقفميي وأخمذوا يه مذرول بالممذهب الفبمري وين مرول أف مارهي وأنهما 
إنما احهرقمة بقمدر ار ه مال ي فقمال أنما : لمم هحهمرح بقمدر ار ه مال ي ف انمة 

 ة وال رارة األول  لاهور المذهب القدري.البداي
أول مل ه لم بالقدر وأ اع  حسب ما همذ ره الم،مادر همو الهماب ي م بمد ثالثا : 

الفهنيي وعن  أخذ غميلل الدم مقيي وهمم المسسسمول للممذهب القمدري بدايمةي 
إل  أل و،لة هذه اآلرا  للم هشلة وأخذوا بها وه  لة عل  أيديهم همذه الفرقمة 

ية با،مممولها ومناهفهممما الم روفمممةي والقدريممة إذا أطلقمممة ممممل دول قيمممد اكسمملم
فالمق،ممود بهمما  ممل الفممرح والطوا ممف الهممي هنفممي القممدر عممل ار ه ممال  وليسممة 

ل  ال ال ا   في ابسهخدام والغالب أنهم الم هشلة.  مقيدة باحد وا 
 سبب ه موي  الممذهب والحقمد عليم  همو أل أل،محاب همذا الممذهب أقموالراب ا : 

وم ار اة سياسية قد طالة ناام الح م في هل  الفهرةي منها اله،مدي لالمهمم 
والخروج عليهمي وحض النا  عل  ممداف ههم ومغمالبههمي  مالقول بمال الخلفمة 
ه،ل  في غير القر يي ل ل قوام بال هاب والسمنة مم  إفمماع المسملميل عليم ي 

السياسمة واله ماول  ف انة مثل هذه األقوال والممارساة سبب ر يسي فمي همدخل



 

 
666 

م  المسسسة الدينية المهمثلة بب ض رفال الديل المواليل للناام للثار مل هذه 
 الفرقة الهي قد هفسد عليهم أمر سياسههم لألمة.

 
خامسمما : المسممل  ال ممام الممذي ذهممب إليمم  طا فممة مممل المحممدثيل الم ممهغليل ب لممم 

،حي  في الغالمب؛ ال لل وهي: أل  ل حديث فا  بذ ر طا فة م ينة فهو غير 
ألل النبممي ،ممل  ار عليمم  وسمملم ممما ذ ممر طا فممة ب ينهمما وب سممماهاي بممل حهمم  
الخوارج الذيل وردة فميهم أحاديمث م مهورة لمم يسمميهم عليم  ال،ملة والسملم 
إنما قال: "يخرج مل ِ ْ ِ  ِ  هَذا...إلخ"ي و ل هذه الطوا مف لمم ه مل موفمودة 

نمما وفمدة ب مض أقموالهم والهمي ممل  عل  عهد النبمي ،مل  ار عليم  وسملمي وا 
المم ل أل ي ير إليها النبي مل دول هسمية للفرقمة أو الطا فمةي وقمد أخمذ بهما 
المسممل  فماعممة مممل المحممدثيل مثممل: ابممل الفمموشيي والمنممذريي وال قيلمميي وابممل 

 القيمي والذهبي رحمهم ار فمي ا .
ة حديثيمة: وهمي سادسا : مل الم لوم عند المهخ،،ميل ممل أهمل الحمديث قاعمد

عدم قبول قول مل  ال يحمل عل  أهل بلمد مما فمي ه م يف حمديثهم أو المه لم 
في رفالهم   دا  أبي إسمحاح الفوشفماني ألهمل ال وفمةي فمل يم مل قبمول قولم  
في أهل ال وفة لمما يحممل علميهمي والمذي اهمر للباحمث ممل أنم  ب يم مل  مذل  

ل أو فرقمة مما حمديثا  يمرد قبول الحديث وه،حيح  ممل يحممل علم  ممذهب م مي
في ذمهم واله ني  عليهمي وممل الملحما أل أ ثمر ممل ،مح  أحاديمث القدريمة 
مل أهل ال لم في الغالب هم مل لهم عنايمة فمي الم هقمد و هبم  مثمل: )اآلفمريي 
وابمل بطمةي وابمل أبمي عا،ممي والبيهقميي والفريمابيي وابل ما ي( بق،مد اله مني  

مي وممل الم ا،مريل فماعمة ممل الفرقمة السملفية عل  أهل البمدع والهحمذير ممنه
الم هغلة ب لوم ال قيدة والحديث  ذل ي وهو ق،د ب بما  بم  ول مل لمي  علم  
حساب السنة النبوية علم  ،ماحبها أف مل ال،ملة وأفمل الهسمليم فممما ب  م  

 في  أنهم مل المحهمل هساهلهم في ه،حي  مثل هذه األحاديث.
الحممديث ممل خملل اله،ممحي  بمفمموع الطممرح سماب ا : ب مض أهممل ال لمم ،مح  

وهو ه،حي  ب با  ب  للوهلة األول ي ويسهفاد مل هذه القاعدة أنها هبيل لنما 



 

 
665 

أل للحممديث أ،ممل  مممل دول ه،ممحي  الطممرحي واأللفمماا وال،ممفاة الممواردة فيمم  
ل ه ددة وه اثرةي فه دد الطرح هنا ب هشيده إب  م فا ووهنما ي  ل  ف طرق  وا 

أهل ال لم مثل:  الحافا ابل حفر وابمل القميمي ول مل ب مد الهمدقيح  وهذا ما بين 
عمال علم ال لل والنار في األحداث السياسمية الم،ماحبة ألقموال وأف مال همذه  وا 
الفرقة يم مل القمول بمال همذه األحاديمث الهمي وردة فمي ذ مر القدريمة ليسمة إب 

ال بو مم  أحاديممث مو مموعة وأنمما أوافممح فممي هممذا الممرأي ابممل الفمموشي الممذي قمم
الحديثي والسبب في هذا الو   حسب ما هو،لة إلي  الدراسة الفهل ودواعي 

 السياسة.
عل  ما يبدو أل فهال أهل البدع و  وا أحاديث لن،رة مذهبهمي فقمام  ثامنا : 

ب ض فهال أهل السنة وو  وا أحاديمث لمردع أهمل البمدع عمل بمدعهمي والحمح 
حاديممث  ممي ي ف ممل الطممرح الهممي أل  ليهمما مخطممئي وأنمم  ب ي،مم  مممل هممذه األ

ه ر ة لها الدراسة لم هخلوا مل مقال فمي السمند أو المرواة فمل يم مل ابعهمداد 
ل ه اثرة إذ لي   ل   ف مقبول هنا.  بها وا 

 ممال للسياسممة دورهمما الف ممال فممي ح ممد مثممل هممذه الروايمماة واألحاديممث  هاس ا : 
ام السياسي به،مفية وبثها بيل المسلميل له  يل رأي عام وعاطفي يسم  للنا

 ل مل ي ارض الناام هحة ذري ة أن  قدري  الي وهمذا مما هثبهم  الدراسمة ممل 
خممملل ذ مممر الم مممار اة السياسمممية للقدريمممة والهمممي أدة إلممم  اهمممور مثمممل همممذه 

 األحاديث المو وعة في ذمهم.
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 قا مة المراف  والم،ادر:
نة ال برىي طب ة دار ابل بط ي عبيد ار بل محمد ال  بري الحنبليي اكبا (1)

 م.2002الحديثي القاهرةي 
الشر ليي خير الديل بل محمود بل محمد بل علي بل فار  الدم قيي  (2)

األعلمي طب ة دار ال لم للملييلي الطب ة  هم(ي1382)المهوف : 
 م.2002الخامسة ع ري 

يمالي ابل هيميةي هقي الديل أبو ال با  أحمد بل عبد الحليم الحرانيي اك (3)
المحقح: محمد نا،ر الديل األلبانيي النا ر: الم هب اكسلميي عمالي 

 م.1882همي1212األردلي الطب ة: الخامسةي 
البخاريي محمد بل إسماعيل بل إبراهيم بل المغيرةي أبو عبد ار ي  (4)

الهاريخ األوسط )مطبوع خطا باسم الهاريخ ال،غير(ي المحقح: محمود 
لنا ر: دار الوعيي م هبة دار الهراثي حلبي القاهرةي إبراهيم شايدي ا
 م.1899الطب ة: األول ي 

البخاريي محمد بل إسماعيل بل إبراهيم بل المغيرةي أبو عبد اري  (5)
 الهاريخ ال بيري طب ة دار ال هب ال لميةي بيروةي بدول سنة طب .

مد بل مهديي الخطيب البغداديي أبو ب ر أحمد بل علي بل ثابة بل أح (6)
هاريخ بغدادي المحقح: الد هور ب ار عواد م روفي النا ر: دار الغرب 

 م.2002همي 1222اكسلميي بيروةي الطب ة: األول ي 
ابل عسا ري أبو القاسم علي بل الحسل بل هبة اري هاريخ دم حي  (7)

المحقح: عمرو بل غرامة ال مرويي النا ر: دار الف ر للطباعة والن ر 
 م.1883همي 1213هوشي ي عام الن ر: وال

ابل ال بريي غريغوريو  أبو الفرجي هاريخ مخه،ر الدولي المحقح:  (8)
أنطول ،الحاني اليسوعيي النا ر: دار ال رحي بيروةي الطب ة: 

 م.1882الثالثةي 
ابل عسا ري ثقة الديلي أبو القاسم علي بل الحسل بل هبة اري هبييل  (9)

ا نسب إل  اكمام أبي الحسل األ  ريي النا ر:  ذب المفهري فيم
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 هم.1329القدسيي دم حي 
المبار فورىي أبو ال ل محمد عبد الرحمل بل عبد الرحيمي هحفة   (10)

األحوذي ب رف فام  الهرمذيي النا ر: دار ال هب ال لميةي بيروةي 
 بدول سنة طب .

ي بل أحمد المقدسي ابل القيسرانيي أبو الف ل محمد بل طاهر بل عل (11)
ال يبانيي هذ رة الحفااي هحقيح: حمدي عبد المفيد السلفيي النا ر: 

 م.1882دار ال،مي ي للن ر والهوشي ي الرياضي الطب ة: األول ي 
البغداديي محمد بل الحسل بل محمد بل علي بل حمدولي أبو الم اليي  (12)

 ة: األول ي الهذ رة الحمدونيةي النا ر: دار ،ادري بيروةي الطب
 هم.1219

ابل هيميةي هقي الديل أبو ال با  أحمد بل عبد الحليم الحرانيي  (13)
الهس ينيةي دراسة وهحقيح: الد هور محمد بل إبراهيم ال فللي النا ر: 

همي 1220م هبة الم ارف للن ر والهوشي ي الرياضي الطب ة: األول ي 
 م.1888

مد ال نانير ال سقلنيي أبو الف لي ابل َحَفري أحمد بل علير بل مح (14)
 هاب الديلي هقريب الههذيبي طب ة دار ال هب ال لميةي بيروةي 

 م.1883
الخوارشميي علي بل عراح ال،ناري أبو الحسلي هنشي  ال ري ة  (15)

المرفوعة عل األحاديث ال ني ة المو وعةي طب ة دار ال هب ال لميةي 
 م.1811بيروةي 

انيي محمد بل إسماعيل بل ،لف بل محمد الحسنيي األمير ال،ن  (16)
ال حلنيي أبو إبراهيمي عش الديلي الم روف  اسلف  باألميري الهَّنويُر 
ِغيِري المحقح: د. محمَّد إسحاح محمَّد إبراهيمي النا ر:  َ ْرُف الَفاِم  ال،َّ

 م.2011همي 1232م هبة دار السلمي الرياضي الطب ة: األول ي 
َحَفري أحمد بل علير بل محمد ال نانير ال سقلنيي أبو الف لي  ابل (17)

 م.1882 هاب الديلي ههذيب الههذيبي طب ة دار الم رفةي بيروةي 
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اج الُقَ اعي ال لبيي  (18) الِمشءيي يوسف بل عبد الرحمل بل يوسف أبو الَحفَّ
 م.1882ههذيب ال مال في أسما  الرفالي طب ة دار الف ري بيروةي 

ال ل يي خليل بل َ ْيَ ْلدير بل عبد ار الدم قي أبو س يد ،لف الديلي  (19)
 م.1812فام  الهح،يل في أح ام المراسيلي طب ة عالم ال هبي 

ابل القيسرانيي أبو الف ل محمد بل طاهر بل علي بل أحمد المقدسي  (20)
نا ر: ال يبانيي ذخيرة الحفااي المحقح: د. عبد الرحمل الفريوا يي ال

 م.1882دار السلفي الرياضي الطب ة: األول ي 
ي  (21) الشمخ ريي حمود بل عمر بل محمد بل أحمد الخوارشمي الشمخ رير

أبو القاسم فار ار ي ربي  األبرار ون،وص األخياري النا ر: مسسسة 
 هم.1212األعلميي بيروةي الطب ة: األول ي 

ر الديل بل الحاج نوف بل نفاهي األلبانيي أبو عبد الرحمل محمد نا، (22)
بل  دمي األ قودريي سلسلة األحاديث ال  يفة والمو وعة وأثرها السيئ 
في األمةي دار الن ر: دار الم ارفي الرياضي الممل ة ال ربية الس وديةي 

 م.1882الطب ة: األول ي 
الذهبيي  م  الديلي أبو عبد اري سير أعلم النبل ي طب ة دار  (23)

 م.1889 ري بيروةي الف
ابل ال مادي عبد الحي بل أحمد بل محمد الَ  ري الحنبليي أبو الفلف ي  (24)

 ذراة الذهب في أخبار مل ذهبي حقق : محمود األرناسوطي خرج 
أحاديث : عبد القادر األرناسوطي النا ر: دار ابل  ثيري دم حي بيروةي 

 م.1812همي 1202الطب ة: األول ي 
ي أبو ب ر محمد بل الحسيل بل عبد ار البغداديي ال ري ةي اآلُفرء  (25) يُّ

هحقيح: د. عبد ار بل عمر بل سليمال الدميفيي طب ة دار الوطلي 
 م.1888الرياضي الطب ة الثانيةي 

ال قيليي محمد بل محمد بل موس  الحفاشي أبو ف فري   فا   (26)
 م.1881ال قيليي طب ة دار ال هب ال لميةي بيروةي 

النسا يي أبو عبد الرحمل أحمد بل   يب بل علي الخراسانيي ال  فا   (27)
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والمهرو ولي المحقح: محمود إبراهيم شايدي النا ر: دار الوعيي حلبي 
 هم.1382الطب ة: األول ي 

ابل َحَفري أحمد بل علير بل محمد ال نانير ال سقلنيي أبو الف لي  (28)
 م.1812ي دار ال،حوةي القاهرةي  هاب الديلي طبقاة المدلسيل

ابل الفوشيي فمال الديل أبو الفرج عبد الرحمل بل علي بل محمدي  (29)
ال لل المهناهية في األحاديث الواهيةي المحقح: إر اد الحح األثريي 
النا ر: إدارة ال لوم األثريةي في،ل  بادي با سهالي الطب ة الثانيةي 

 م.1811هم 1201
أبو الحسل علي بل عمر بل أحمد بل مهدي بل مس ود بل  الدارقطنيي (30)

الن مال بل دينار البغداديي ال لل الواردة في األحاديث النبويةي المفلداة 
مل األولي إل  الحادي ع ري هحقيح وهخريج: محفوا الرحمل شيل ار 

همي 1203السلفيي النا ر: دار طيبةي الرياضي الطب ة: األول  
 م.1813

أبي حاهمي أبو محمد عبد الرحمل بل محمد بل إدري  بل المنذر  ابل (31)
الهميميي الحنالي الراشيي ي ال لل ببل أبي حاهمي هحقيح: فريح مل 
الباحثيل با راف وعناية د. س د بل عبد ار الحميدي ود. خالد بل عبد 

همي 1229الرحمل الفريسيي النا ر: مطاب  الحمي يي الطب ة: األول ي 
 م.2002

ال ايم  باديي محمد أ رف بل أمير بل علي بل حيدري أبو عبد  (32)
 الرحملي  رف الححي ال،ديقيي عول الم بود  رف سنل أبي داودي

ي اف علل  وم  له ي  وم   حا ية ابل القيم: ههذيب سنل أبي داود وا 
 هم.1213دار ال هب ال لميةي بيروةي الثانيةي 

الف ل ال سقلني ال اف يي فه  الباري  ابل حفري أحمد بل علي أبو (33)
 ه.1398 رف ،حي  البخاريي النا ر: دار الم رفةي بيروةي 

ال هرانيي د. س د بل عليي فرقة األحباشي ن اهها وعقا دها و ثارهاي  (34)
 هم.1223طب ة دار عالم الفوا دي الرياضي الطب ة األول ي 
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رفيل ابل علي بل شيل ال ابديل المناويي محمد عبد الرسوف بل هاج ال ا (35)
الحدادي ثم القاهريي فيض القدير  رف الفام  ال،غيري دار ال هب 

 م.1882ال لميةي بيروةي 
الفيروش  بادىي مفد الديل أبو طاهر محمد بل ي قوبي القامو   (36)

المحيطي هحقيح: م هب هحقيح الهراث في مسسسة الرسالةي النا ر: 
والن ر والهوشي ي بيروةي لبنالي الطب ة مسسسة الرسالة للطباعة 

 م.2003همي 1222الثامنةي 
الذهبيي محمد بل أحمد بل عثمال بل قايماشي  م  الديلي أبو عبد  (37)

ار الحافاي ال ا ف في م رفة مل ل  رواية في ال هب السهةي طب ة دار 
 م.1812ال هب ال لميةي بيروةي 

ي عبد ار بل عدي ب (38) ل عبد ار بل محمد ابل مبار  بل ابل عدير
القطال الفرفانيي أبو محمدي ال امل في   فا  الرفالي دار الن ر: دار 

 م.1889ال هب ال لميةي بيروةي 
الفرفانيي ال ريف علي بل محمد بل علي الشيلي  هاب اله ريفاةي  (39)

ة المحقح: فماعة مل ال لما  با راف النا ري النا ر: دار ال هب ال لمي
 م.1813همي 1203بيروةي لبنالي الطب ة: األول  

ابل أبي عا،مي أبو ب ر بل أبي عا،م وهو أحمد بل عمرو بل  (40)
ال حا  بل مخلد ال يبانيي  هاب السنة )وم   الل الفنة في هخريج 
السنة بقلم: محمد نا،ر الديل األلباني(ي النا ر: الم هب اكسلميي 

 م.1810همي 1200الطب ة: الطب ة األول ي 
ابل َحَفري أحمد بل علير بل محمد ال نانير ال سقلنيي أبو الف لي  (41)

 م.1882 هاب الديلي لسال الميشالي دار إحيا  الهراث ال ربيي بيروةي 
السفارينيي  م  الديلي أبو ال ول محمد بل أحمد بل سالم الحنبليي  (42)

رية ل رف الدرة الم ية في عقد لوام  األنوار البهية وسواط  األسرار األث
الفرقة المر يةي النا ر: مسسسة الخافقيل وم هبههاي دم حي الطب ة: 

 م. 1812همي 1202الثانية 
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الهيثميي أبو الحسل نور الديل علي بل أبي ب ر بل سليمالي مفم   (43)
الشوا د ومنب  الفوا دي المحقح: حسام الديل القدسيي النا ر: م هبة 

 م.1882همي  1212قاهرةي عام الن ر: القدسيي ال
ابل هيميةي هقي الديل أبو ال با  أحمد بل عبد الحليم الحرانيي مفموع  (44)

الفهاوىي المحقح: عبد الرحمل بل محمد بل قاسمي النا ر: مفم  المل  
فهد لطباعة الم،حف ال ريفي المدينة النبويةي الممل ة ال ربية 

 م.1883يهم1212الس وديةي عام الن ر: 
القاريي علي بل سلطال محمد نور الديل المرل الهرويي مرقاة المفاهي   (45)

 رف م  اة الم،ابي ي النا ر: دار الف ري بيروةي هاريخ اك،دار: 
 م.1882

عمارةي د. محمد عمارة م،طف ي مسلمول ثواري طب ة دار ال روحي  (46)
 مي1811القاهرةي الطب ة الثالثةي 

ريي أحمد بل أبي ب ر بل إسماعيل بل َسليم بل قايماش بل البو،ي (47)
 م.1812عثمال ال نانيي م،باف الشفاف ي طب ة دار الفنالي بيروةي 

ابل حفري أحمد بل علي بل محمد بل أحمد ال سقلنيي المَطالُب الَ الَيُة  (48)
رسالة  19ِبَشَواِ ِد المَسانيد الثرَماِنَيِةي المحقح: مفموعة مل الباحثيل في 

فام يةي هنسيح: د. س د بل نا،ر بل عبد ال شيش ال َّثريي النا ر: دار 
ال ا،مة للن ر والهوشي ي دار الغيث للن ر والهوشي ي الطب ة: األول ي 

: 11 - 12مي مل المفلد 1881همي 1218: 11 - 1مل المفلد 
 م.2000همي 1220

وريي الم ارفي هحقيح: ابل قهيبةي أبو محمد عبد ار بل مسلم الدين (49)
ثروة ع ا ةي النا ر: الهي ة الم،رية ال امة لل هابي القاهرةي الطب ة: 

 مي  1882الثانيةي 
ابل فار ي أحمد بل فار  بل ش ريا  القشويني الراشيي أبو الحسيل ي  (50)

م فم مقايي  اللغةي المحقح: عبد السلم محمد هارولي النا ر: دار 
 م.1898همي 1388الف ري عام الن ر: 
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ابل القيسرانيي أبو الف ل محمد بل طاهر بل علي بل أحمد المقدسي  (51)
ال يبانيي  م رفة الهذ رة في األحاديث المو وعةي المحقح: ال يخ عماد 
الديل أحمد حيدري النا ر: مسسسة ال هب الثقافيةي بيروةي الطب ة: 

 م.1813همي  1202األول ي 
لفه  محمد بل عبد ال ريم بل أب  ب ري الملل والنحلي ال هرسهانيي أبو ا (52)

 النا ر: مسسسة الحلبيي بدول سنة طب .
ابل هيميةي هقي الديل أبو ال با  أحمد بل عبد الحليم الحرانيي منهاج  (53)

السنة النبوية في نقض  لم ال ي ة القدريةي المحقح: محمد ر اد 
د اكسلميةي الطب ة: األول ي سالمي النا ر: فام ة اكمام محمد بل س و 

 م.1812همي 1202
القا ي عبد الفباري أحمد بل عبد الفبار الهمذاني الم هشليي المنية  (54)

واألملي هحقيح: الد هور  سامي الن اري الد هور ع،ام الديل محمدي 
 م. 1892النا ر: دار المطبوعاة الفام يةي اكس ندريةي هاريخ الطب : 

أحمد بل علي بل عبد القادري أبو ال با  الحسيني ال بيدي  المقريشيي (55)
هقي الديلي المواعا وابعهبار بذ ر الخطط واآلثاري النا ر: دار ال هب 

 هم.  1211ال لميةي بيروةي الطب ة: األول ي 
الموسوعة ال قديةي وهي لمفموعة مل الباحثيل با راف ال يخ  َعلوي  (56)

نا ر: موق  الدرر السنية عل  اكنهرنة:  بل عبد القادر السقافي ال
dorar.net : هم.1233ي هم هحميل  في ربي  األول 11ي عدد األفشا 

الحنفيي عبد المن مي موسوعة الفرح والفماعاة والمذاهب واألحشاب  (57)
 والحر اة اكسلميةي الطب ة الثالثةي القاهرة: م هبة مدبولي.

الموسوعة الميسرة في األديال  هم(ي1220الفهنيي مان  بل حمادي ) (58)
والمذاهب واألحشاب الم ا،رةي الندوة ال المية لل باب اكسلميي الطب ة 

 الراب ةي طب ة دار الندوة ال المية للطباعة والن ر والهوشي .
الذهبيي محمد بل أحمد بل عثمال بل قايماشي  م  الديلي أبو عبد  (59)

م،طل  الحديثي طب ة دار الب ا ري ار الحافاي الموقاة في علم 
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 هم.1223بيروةي الطب ة الثامنةي هحقيح: ال يخ عبد الفهاف أبو غدةي 
الذهبيي محمد بل أحمد بل عثمال بل قايماشي  م  الديلي أبو عبد  (60)

 م.1883ميشال ابعهدالي دار ال هب ال لميةي بيروةي اري 
حمد بل ال سقلنيي نشهة ابلي حفر أحمد بل علي بل محمد بل أ (61)

األلباب في األلقابي المحقح: عبد ال شيش محمد بل ،ال  السديريي 
 م.1818همي1208النا ر: م هبة الر دي الرياضي الطب ة: األول ي 

الن اري د. علي ساميي ن اة الف ر الفلسفي في اكسلمي طب ة دار  (62)
 م.2001السلمي القاهرةي الطب ة األول ي 
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