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 بسم هللا الّرحمن الّرحيم

ة واهتماماتها: 
ّ
: رؤية املجل

ً
 أّوال

 
 
 ة العلمي  تعنى املجل

 
مة في مجال ة لعلوم الش

 
ة املحك راسات العلمي 

لوم ع تريعة بنشر البحوث والد 

 ال
 
حرير يعر ش ة. وتحرص هيئة الت  غة العربي 

 
شر-ة بالل

 
ق شروط البحث  -من خالل إجراءات الن على تحق 

وغير ، ةالعلمي  في األعمال املنشورة، وذلك من حيث: وضوح مشكلة البحث وفكرته، واألصالة، واملوضوعي  

. مات البحث العلمي  حرير كما تحرص ذلك من مقو  عوي  ملواكبة  هيئة الت  قي  بالخطاب املعرفي  والد  على الر 

ة. ة والعلمي  رعي 
 
وابط الش حديات املعاصرة، وفق الض   الت 

ِة اويدخل ف
 
 ي نطاق اهتمامات املجل

 
  لبحوث

 
ة في مجال الل لة غة العربي  العلمي  علوم باملباشرة ة ذات  الص 

 
 
ق ،ةعير الش

 
 بالقراءات كالتي تتعل

 
ة، و  ، وكذلك بحوث ربية اإلسالمي 

 
راسات  الت

  الد 
 
ريعة املقارنة بين الش

رعي  ونحو ذلك. والقانون، 
 
ه أن يكون الجانب الش

 
 هو الغالب على البحث. ويشترط في هذا كل

ريعة
 
 في مجال علوم الش

ً
ادرة حديثا اقدة للكتب الص  عليقات الن  ة املجال لنشر الت 

َّ
الفكر و  كما تفسح املجل

ةاإلسالمي   ة الحديثة واملهم  ة الكتب العاملي    .، وبخاص 

ة في مجال  دوات العلمي  قارير عن املؤتمرات والن 
 بنشر الت 

ً
ة أيضا

 
ب املجل  بيانل ؛صهااختصاكما ترح 

دوة-املؤتمر أهداف    -أو الن 
 
مة خالله، وأهم   صاٍت وجيزة ألهم  ومحاوره، وملخ ة املقدَّ األوراق العلمي 

 التوصيات، مع ضرورة ذكر عنوان املؤتمر ومكانه وتاريخه.

 
ّ
: شروط الن

ً
 ثانيا

ّ
 ة:شر في املجل

  
ّ

 ة لكتابة البحوث:روط املنهجيّ الش

 في .1
ً
نا مشكلة واضحة أن يكون البحث أصيال ص  أفكاره وموضوعه، متضم  تدخل ضمن تخص 

ة
 
 .املجل

 يزيد  .2
 

ة ( صفحة40) أربعينعلى البحث أل مة وثبت املصادر، مع مراعاة خصوصي  ، بما في ذلك املقد 

 ملخطوط أو نحو ذلك.
ً
 بعض املواضيع، كما لو كان البحث تحقيقا

ح فيه الباحث  .3 ٍص، يوض 
 
سَبق البحث بملخ ة البحث، ويذكر فيه أن ي  ة، وأهمي  املشكلة البحثي 

 يتجاوز 
 

شتَرط أل تي تعين الباحثين على الستفادة من بحثه فيما بعد. وي 
 
ة ال للي  الكلمات الد 

ص 
 
ة-امللخ للي   ( كلمة.000خمسمائة ) -بما في ذلك الكلمات الد 

 ع .4
ً
 على كتاب أو تقريرا

ً
شر تعليقا

 
مة للن شتَرط -ن مؤتمر أو ندوةإذا كانت الورقة املقد  ه ي 

 
  فإن

 
أل

 ( صفحات.0يزيد عدد صفحاتها على خمس )
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 ة.ف عليه في كتابة البحوث العلمي  التزام املنهج العلمي  املتعارَ  .0

6.  
 
.سالمة الل

ً
ا  منطقي 

ً
 غة، ووضوح األفكار وترابطها وتسلسلها تسلسال

 باملصادر .7
ٌ
ة( قائمة

 
ثَبت في آخر البحث )في صفحة مستقل

 
  أن ت

ً
ا  هجائي 

ً
 ترتيبا

ً
 بحسب واملراجع، مرتبة

سَتغنى بذكر  اسم املصدر أو املرجع )من األلف إلى الياء(، مشتملة على معلومات النشر، وي 

شر في ثبت املصادر عن ذكرها في الهامش. وفي حال كون القرآن الكريم أحَد مراجع 
 
معلومات الن

واية ، مع بيان الر 
ً
ل ر  أو 

َ
ذك ه ي 

 
 امللتَزمة. الباحث فإن

بع الطريقة املعروفة من ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، مع ذكر الجزء  .8
َّ
ت
 
في تخريج األحاديث ت

فحة.  ورقم الص 

 يكون البحث قد سبق نشره .9
 

  في أل
 
 ، أو ضمَن أعمال مؤتمر، أو نحو ذلك.ة أخرى مجل

ة في نشر بحث مستل  من رسالة ماجستير أو أطروحة  .10
 
دكتوراه للباحث نفسه إذا ل تمانع املجل

شر، شرط أن يرفق صورة من قرار لجنة املناقشة
 
لبحث اد من نشر استفي   ول .استوفى شروط الن

شار  املستل  من رسالة الباحث أو أطروحته  للفائدة، وي 
ً
ر تعميما

َ
نش ما ي 

 
ة، وإن رقيات العلمي 

 
-في الت

فحة األولى من البحث عند -حال نشر البحث ة.  لهذا في الص 
 
 نشره في املجل

  
ّ
 للبحث: ّي ـشروط اإلخراج الفن

 بالحاسوب على برنامج ) .1
ً
 A4) ورق حجمب(، Microsoft Wordأن يكون البحث مطبوعا

 
 (، بخط

(Traditional Arabicأو ) (Sakkal Majalla)، ( 16( للمتن، و)16بحجم–Bold للعناوين )

ة، و) عليقات في الهوامش( 14)، وئيسة( للعناوين الر  Bold–17الفرعي    .للت 
 
شتَرط إرفاق نسخة  وي 

ه  -كما في رسم املصحف ونحو ذلك-، وفي حال استعمال خطوط أخرى (PDFعلى صيغة )
 
فإن

شتَرط إرفاق الخطوط أو رابط لتحميلها  .ي 

سم(، واألسفل  3(، واألعلى )سم 2.0(، واليسار )سم 2.0اليمين ) أن تكون هوامش البحث كالتالي: .2

 (.سم 2.0)

، ومحاذاة الفقرات على خانة )ضبط كلي   .3
ً
( 0تباعد الفقرات )و (، أن يكون تباعد األسطر مفردا

ة: قبلها )  العناوين الفرعي 
 

ئيسة: قبلها )0( وبعدها )6قبل الفقرة وبعدها، إل ( 18(، والعناوين الر 

 (.6وبعدها )

درج على .4  صفحة الغالف. أن يكون ترقيم الصفحات أسفل الصفحة في املنتصف، ول ي 

تي  .0
 
ة ال ي 

 
ة، والجامعة والكل ن صفحة الغالف عنوان البحث، واسَم الباحث، ودرجَته العلمي  تتضم 

عاد  عنوان البحث فقط  ص ومن البحث. يعمل بها. وي 
 
فحة األولى من امللخ  أعلى الص 
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: آليّ 
ً
 ة استقبال األعمال العلمّية وتقويمها:ثالثا

ة على البريد اإللكتروني للمجلة: ) .1 ستقَبل األعمال العلمي 
 
 فقط، (shareaa_j@elmergib.edu.lyت

تي ترد من 
 
ة مسؤولة عن استقبال البحوث ال

 
حرير باملجل  .أي طريق آخروليست هيئة الت 

ق ببيا .2
 
شر، ومن ذلك ما يتعل

 
ة إجراءات الن

 
ة في كاف حرير املعايير األخالقي  ات نتلتزم هيئة الت 

 تستعمل هذه البيانات ونحوها 
 

د أل الباحثين )أرقام الهواتف، والبريد اإلكتروني، ....(، حيث تتعه 

شر. 
 
 في غير إجراءات الن

ة،  .3 وري  ة خالل اجتماعاتها الد 
 
ة للمجل صات البحوث الواردة على الهيئة الستشاري 

 
عَرض ملخ

 
ت

ع  )دون عرض اسم الباحث(، وي 
ً
ا ي  صات أو ويكون العرض سر 

 
ة األعضاء لقبول امللخ تَبر رأي أغلبي 

 
ً
 ورفضا

ً
 يكون املجتمعون أقل  من ثالثة أعضاء، وفي حال تساوي العدد قبول

 
رفضها، شرط أل

ه 
 
ة فإن  من أحد أعضاء الهيئة الستشاري 

ً
ما . وفي حال كون البحث مقد 

ً
عدُّ مقبول ص ي 

 
فإن  امللخ

ه ل
 
 أن

 
ة، إل عَرض بنفس اآللي  ص بحثه. ي 

 
 اعتبار لرأي العضو الباحث في ملخ

صاتهاالبحوث واألعمال  تخضع كل   .4
 
قَبل ملخ

 
تي ت

 
ص  ال ٍم متخص 

َّ
لتقويم علمي  سري  من قبل محك

م أعلى درجة علمي  
 
 ، ول يقل  عنعلى األقل   همثل أو ،ة من الباحثفي مجال البحث، ويكون املحك

 درجة محاضر. 

 كلُّ عمل  .0
ً
عدُّ مرفوضا ه مسروق، شرط أن يثبت ذلك بشكل واضح ل ي 

 
حرير أن يثبت لدى هيئة الت 

رق منه.  ه س 
 
ظن  أن تي ي 

 
ة، أو بمقابلته بالعمل ال ق اإللكتروني  حق  ا عن طريق برامج الت  لبس فيه، إم 

ص أو بعده، وسواٌء كان 
 
ويسري هذا في كل  عمٍل تثبت  سرقته، سواٌء كان ذلك قبل عرض امللخ

قويم.قبل تقويم   البحث أو بعده، مهما كانت نتيجة الت 

ة،  .6
 
حرير باملجل موذج املعد  من هيئة الت  قويم وفق الن  قويم على ويَ يكون الت  ة معتمد الت  عايير، عد 

يةأبرزها ة، وصياغة الع املشكلة ووضوح ه،وأصالت   املوضوع : أهم   نوان، والتزام املنهجالبحثي 

، و   العلمي 
 
ت  هتسلسل األفكار وترابط

 
وصيات ودق تائج والت  ة الن  هاوأصالة املراجع و ها، ـا، وأهمي  ع  ، تنوُّ

 
 
  وسالمة

 
غة وجودة

 
 األسلوب.  الل

 
م.ويعتمد قرار الن

 
 شر على توصية املحك

م الباحث  .7
َ
عل قويم  بنتيجةي  ، م بحثهة أقصاها شهران من تاريخ استال في مد  عبر البريد اإللكتروني الت 

روف
 
ستثنى من ذلك الظ قويم. وي  ر إجراءات الت 

 
ب في تأخ تي قد تتسب 

 
ة ال   القاهرة العام 

قويم تيجة نفي حال ما لو كانت  .8 ة فالت  م دو  الحق   إن  للباحثسلبي 
 
الع على تقرير املحك

 
ن في الط

قويموتوقيعه اسمه عن في نتيجة الت 
 
تي ،، كما أن  له الحق  في الط

 
عن ال

 
ل رسوم الط  على أن يتحم 

رها هيئ عن فإن  البحث تقر 
 
ه في حال الط

 
قويم؛ وذلك أن ة إلعادة الت  كلفة املالي  حرير وفق الت  ة الت 
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ابقة روط الس 
 
مين اثنين وفق الش

 
حال ملحك ل ي  م األو 

 
شر، ، غيِر املحك

 
 للن

ً
عد  البحث مقبول و ل وي 

مين كل
 
ة في تقرير املحك قويم إيجابي   هما.يكانت نتيجة إعادة الت 

م الباحث  .9
َ
عل ، ويلتزم إجراءها في مدة ل تزيد عن شهر من  -إن وجدت-عديالت املطلوبة بالت  ي 

ً
ا كتابي 

عديالت املطلوبة فإن   تاريخ إبالغه بها. وفي حال ما لو أعاد الباحث إرسال البحث دون إجراء الت 

حرير عدم  نشر البحث دون إعالم الباحث بذلك.  لهيئة الت 

10.  
 
شر في املجل

 
تي ترد إلى هيئة باب قبول البحوث للن

 
ة مفتوح طيلة أشهر العام، واألصل أن  البحوث ال

ل ربيع اآلخر إلى آخر رمضان حرير خالل الفترة من أو  تي  -الت 
 
م، والبحوث ال ر في عدد شهر املحر 

َ
نش

 
ت

ل  ال إلى آخر ربيع األو  ل شو  ه في حال ما لو كا -ترد في الفترة من أو 
 
 أن

 
ر في عدد شهر رجب، إل

َ
نش

 
ت نت

حرير الحق  في تأخير نشره إلى  اإلجراءات املذكورة أعاله تستلزم تأخير نشر بحث ما؛ فإن  لهيئة الت 

.
ً
 بإعالم الباحث مسبقا

ً
مة  فيه، وليست ملز 

 
نشر البحث  أن ي 

ً
ذي كان مرادا

 
الي للعدد ال  العدد الت 

: اعتبارات عاّمة:
ً
 رابعا

َردُّ إلى البحوث الواردة إلى امل .1
 
 نشرت أو لم تنشر. أصحابها سواءجلة ل ت

م دون الر جوع إلى الباحث، شرط  .2
 
رها املحك تي يقر 

 
فيفة ال

 
عديالت الط حرير إجراء الت  يحق  لهيئة الت 

ئيسة.  رة في صلب املوضوع وأهدافه الر 
 
عديالت مؤث  تكون هذه الت 

 
 أل

ة، وتنسيق  البحوث م .3 غوي 
 
صويبات الل حرير إجراء الت  باعة ونحوها بميحق  لهيئة الت 

 
ا ن حيث الط

ة، دون الر جوع إلى الباحث في ش يء من هذا.
 
 يالئم اإلخراج الفني  للمجل

رورة  .4 ة بالض 
 
راسات املنشورة في املجل

ر اآلراء الواردة في البحوث والد  حرير، رأي هيئة الت   عنل تعب 

ة  نه من وجهات نظر ومدى صح  ة ما تتضم  ر عن آراء كاتبيها، وتقع عليهم وحدهم مسؤولي  ما تعب 
 
وإن

 ما يرد فيها من معلومات أو بيانات.

ة، ول يعكس ترتيب البحوث  .0
 
 لعتبارات اإلخراج الفني  للمجل

ً
يتم  ترتيب البحوث املنشورة وفقا

ة أو مستو   ى الباحثين.قيمتها العلمي 

د الباحث بثالث نسخ من .6   عدد يزو 
 
. العددفيما لو تم  نشر  ة املنشور بحثه بهاملجل

ً
ا  ورقـي 

 
ً
حرير والهيئة االستشارّية: خامسا

ّ
 :هيئة الت

حرير، وسكرتير  .1 حرير، ومدير الت  : رئيس الت  ة من ثالثة أعضاء على األقل 
 
حرير باملجل ف هيئة الت 

 
تتأل

حرير   .الت 

صات  .2
 
ة، وعرَض امللخ حرير استقبال البحوث، وتنسيق اجتماعات الهيئة الستشاري  ى هيئة الت 

 
تتول



 تعريف باملجّلة   املجّلة العلميّة لعلوم الّّشيعة

5 
 

شر وتعديلها، 
 
مة للن ق بتقويم األعمال املقد 

 
مين والباحثين في كل  ما يتعل

 
واصَل مع املحك عليها، والت 

ة.
 
شر باملجل

 
 وغير ذلك من إجراءات الن

ما ينحصر عملها في اإلجراءات  .3
 
صاِتـها، وإن

 
حرير تقويم  البحوث ول ملخ ليس من اختصاص هيئة الت 

ف  باعة، ونحِو ذلك، في اإلطار املتعار 
 
ة، وتنسيِق الط غوي 

 
شر، واملراجعِة الل

 
قة بالن

 
ة املتعل اإلداري 

 ببعض أعضائها في تقوي
َ
شعليه في هذا املجال. ول َيمنع هذا الستعانة

 
مة للن ر، م األعمال املقد 

رة.  روط املقر 
 
ة الش

 
م لكاف

 
قويم واستيفاِء املحك ة الت  ق سري   شرط تحق 

 أن يكون نشره من باب تعميم  .4
 

ة، إل
 
حرير نشر نتاجهم العلمي  في املجل ل يحق  ألعضاء هيئة الت 

ة.  ة والوظيفي  رقيات العلمي 
 
ستفاد منه في الت  الفائدة، ول ي 

ف ال .0
 
صات، تتأل خص  ع الت  راعى في اختيارهم تنو  ، ي  ة من خمسة أعضاء على األقل  هيئة الستشاري 

ة عن )أستاذ مساعد(.  ول تقل  درجة عضو الهيئة الستشاري 

 على األقل  )ويمكن الكتفاء  .6
ً
 واحدا

ً
ا  شهري 

ً
ة اجتماعا حرير والهيئة الستشاري  تجتمع هيئة الت 

ة املباش واصل بالجتماعات اإلكتروني  رة عبر اإلنترنت، أو تداول األعمال عبر غرف وسائل الت 

ات أو اقتراحات   أي  مستجد 
 
صات البحوث الواردة، ومناقشة

 
اإللكتروني(، ويتم  خالله عرض ملخ

قي  بمستواها. ة والر 
 
 من شأنها تنظيم العمل باملجل

 

 

 
ً
 وآخرا

ً
 والحمد هلل أّوال

م على سّيدنا محّمد وع
ّ
ى هللا وسل

ّ
 لى آله وصحبه أجمعينوصل
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واية عن املبتدعة في صحيحه منهج في الرّ  منهج اإلمام البخارّي 

 
ّ
  قدّي اإلنصاف الن

ً
 .. روايته عن الخوارج أنموذجا

 

 أ. سالم البشير سالم شعبان

 كلّيـة الّدراسات اإلسالمّيـة / جامعة مصراتة

 :مقّدمة

 الم على رسول هللا، وبعد:الة والّس والصّ  ،الحمد هلل

  فإّن 
ّ
ة علم الحديث ته، وخاصّ عة من أجّل األعمال وأعظم القربات ملن صلحت نيّ ير االشتغال بعلوم الش

  بوّي النّ 
ّ
 عبويّ ة النّ نّ واية، فجاء هذا البحث ابتداء  لخدمة الّس راية والرّ ق به من علوم الّد وما يتعل

 
ن علم ة ودفاعا

 من أعالمها.

ى أصحابها بالعدل  منهج اإلمام البخارّي  ة البحث في إثبات أّن وتكمن أهميّ 
ّ
من أميز املناهج والتي تحل

 مهّم إثبات هذه الرّ  واإلنصاف، وأّن 
 
 من الجوانب الحديثيّ ؤية وتوضيحها تبرز لنا جانبا

 
في  فة، وهو: اإلنصاا

خذوا ن أفين في علوم الحديث مّم من أوائل املصنّ  عّد يُ  اإلمام البخارّي  ة أّن ات، وخاصّ واة واملرويّ عامل مع الرّ التّ 

 واة الصّ حيحة ونقلها عن الرّ على عاتقهم كتابة األحاديث الّص 
 
 منضبطا

 
 رصينا

 
ادقين، فجعلوا ألنفسهم منهجا

، وذلك بالحفظ واالهتمام واملقارنة والنّ 
 
 إلى مرحلة الجمعقد واإل رواية وتصنيفا

 
 نيف.صوالتّ  نصاف وصوال

 في الرّ  ومن خالل هذا البحث سأبرز منهج البخارّي 
ّ
ه تعامل معهم بمبدأ اإلنصاف واية عن املبتدعة، وأن

 
ّ
 متمث

ّ
 في الّسبر واملقارنة ودق

 
 .ة النقل عههم، مع عدم موافقته لهم في انحرافهم العقدّي ال

 :وخاتمة ،ومبحثين ،مةوقد قّسمت البحث إلى مقّد 

 تعريف املنهج، وبيان البدعة وأنواعها ومكانة الخوارج مهها. وفيه مطلبان:ل: املبحث األوّ 

 ثين.ل: تعريف املنهج وبيان املقصود من مصطلح مناهج املحّد املطلب األوّ 

 
ّ
، وبيان أنواعها ومكانة الخوارج مهها.املطلب الث

 
 اني: تعريف البدعة لغة واصطالحا

 
ّ
رة، الخوارج أنموذجا. وفيه واية عن املبتدع بدعة غير مكّف الرّ  في : منهج اإلمام البخارّي انياملبحث الث

 مطلبان:

 رة.واية عن املبتدع بدعة غير مكّف في الرّ  ل: منهج اإلمام البخارّي املطلب األوّ 

 
ّ
 في صحيحه من الخوارج. ة ملن روى لهم البخارّي اني: نماذج تطبيقيّ املطلب الث

تي الخاتمة:
ّ
 توّصلُت إليها من خالل البحث. ذكرُت فيها أهّم الّنتائج ال
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 ل: تعريف املنهج، وبيان البدعة وأنواعها ومكانة الخوارج منهااملبحث األوّ 

، وبيان املعنى االصطالحيّ املطلب األوّ 
ً
 واصطالحا

ً
 ينثملناهج املحّد  ل: تعريف املنهج لغة

 أوّ 
ّ
: املنهج في الل

ً
 غة:ال

 نهج: النّ »اغب: قال الرّ 
ّ
  ونهج األمُر ريق الواضح، هج الط

ّ
 ريق ومههاجه، قال تعالى:وأنهج: َوَضَح، ومنهج الط

﴿    ﴾(1).  
ّ
وب وأنهج: بان فيه أثر الِبلى، وقد أنهجه ومنه قولهم: نهج الث

 .(2)«الِبلى

 .(3)«وهو الطريق الواضح ،واملههاج كاملنهج»نظور: هج واملنهج واملههاج: ثالثة بمعنى، قال ابن موالنّ 

، أي واضحة (5)«ى ترككم على  ريق ناهجةحتّ  لم يمت رسول هللا »: وفي حديث العباس ي: (4)وقال ابن األثير

 بّينة، وقد نهج األمر وأنهج إذا وضح.

:
ً
: املنهج اصطالحا

ً
 ثانيا

 
ّ
 هو امتداد للمعنى الل

 
ا تتقارب في إال أنه ىة في املبنعاريف االصطالحيّ وإن اختلفت التّ  غوّي املنهج اصطالحا

 عاريف:فمن أشهر التّ  .املعنى

1-  
ّ
 د، والهدفمجموعة خطوات متتالية ت ّدي بالباحث إلى هدف محّد »ه: تعريف الدكتور حامد  اهر بأن

 هو القانون الذي يفّس 
ّ
 لالستفادة مههار الظ

 
 .(6)«واهر تمهيدا

 كتور فه الّد عرّ  -0
ّ
: علي جواد الط

 
املنهج في أبسط تعريفاته وأشملها:  ريقة يصل بها اإلنسان »اهر قائال

 .(7)«إلى حقيقة

                                                           

 (.48( املائدة، اآلية )1)
 (.825( املفردات يف غريب القرآن: ص)2)
 (.2/383( لسان العرب: )3)
 (.5/134( النهاية يف غريب احلديث واألثر: )4)
( أخرجه اخلطايب يف غريب احلديث قال: أخْبناه حممد بن هاشم، أخْبنا الّدبَري عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بن 5)

 (.2/141مالك: )
 (.3( مناهج البحث بني التنظري والتطبيق: ص)6)
 (.10( منهج البحث األديب: ص)7)
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 فه الّد وعرّ  -3
ّ
 طيف محّم كتور عبدالل

ّ
خطوات منتظمة يتبعها الباحث في معالجة املوضوعات التي »ه: د بأن

 ما هو خطأ أو  نة، وبهذا يكون في مأمن من أنيقوم بدراستها إلى أن يصل إلى نتيجة معيّ 
 
يحسب صوابا

 .(8)«بالعكس

  ويقول الدكتور عليّ  -4
ّ
من على سير العقل مجموعة من القواعد العاّم »ه: الغمراوي عنه أن ة التي تهي 

 .(9)«اته من أجل الوصول إلى نتيجة معلومةد عمليّ وتحّد 

  عريفات املتقاربة أّن ضح لنا من التّ فيتّ 
ّ
 ائج، فلكّل تللوصول إلى أفضل النّ ريق أهم معنى للمنهج هو سالمة الط

العلوم  ما أّن ة، كطبيقيّ ة تختلف عن العلوم التّ علم  بيعته في تحديد املناهج الخاّصة به؛ فالعلوم اإلنسانيّ 

 اإلنسانيّ 
َّ
خطوات ماٍت ونتائج من خالل الة نفسها تختلف أبحاثها باختالف الباحثين وما يصلون إليه من مسل

 يها.والقواعد التي ساروا عل

: املعنى االصطالحيّ 
ً
 ثين:ملناهج املحّد  ثالثا

 تتكوّ  (ثينمناهج املحّد )
ّ
وهو الطريقة  ،جمع منهج :مناهجف من )مناهج( و)محّدثين(. ب إضافيّ ن من مرك

 واملحّد  ،ثجمع محّد  :ثينومحّد  .الواضحة
ّ
تغل من اش»ا : د النّ ين بن سيّ يخ فتح الّد ث في عصرنا كما قال الش

لع على كثير من الرّ  بالحديث رواية
ّ
ك، عرف ز في ذلوايات في عصره، وتميّ واة والرّ ودراية، وجمع بين رواته، وا 

 
ّ
ع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه  بقة بعد  بقة بحيث ه، واشتهر فيه ضبطه، فإن توّس فيه خط

، ويمكن تلخيص هذا التعريف بأن املحدث (10)«ا يجهله فهذا هو الحافظ بقة أكثر مّم  يكون ما يعرفه من كّل 

 والخبير بكل ما يتعلق بعلمي الدراية والرواية. 
 
 ومتنا

 
 هو املشتغل بدراسة الحديث سندا

 كما عرفها الّد  (ثينمناهج املحّد )ومعنى 
 
لكها املحّد »ها: بأنّ  بقاعيّ  كتور عليّ اصطالحا ون في ثالطرق التي َيس 

  .(11)«نةها بحسب شروط معيّ ها، وتصنيفِ علي رواية األحاديث، والتعليِق 

 : الضّ «نةشروط معيّ »قلت: ويدخل في قوله 
ّ
واة والّرواية، من حيث اختيارهم لرواة قة بالرّ وابط املتعل

حاله ة لمع دراسة تامّ  ،راوٍ  واة، والوجه الذي يروي به كّل ات ه الء الرّ هم ملرويّ ؤ الحديث بعناية وإتقان، وانتقا

 والعدالة.بط من حيث الضّ 

                                                           

 (.13(، نقالً عن أمحد سّيد يف كتابه: دليل إىل منهج البحث العلمي: ص )1مناهج البحث العلمي: ص)( 8)
 (.13(، نقالً عن أمحد سيد، الدليل إىل منهج البحث العلمي: ص )6( مناهج البحث التارُيي: ص )9)
 (.21( قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث: ص )10)
 (.23اخلاصة: ص)( مناهج احملدثني العامة و 11)



 العدد الّثالث   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 منهج اإلمام البخارّي يف الّرواية عن املبتدعة يف صحيحه منهج اإلنصاف النّقدّي                          أ.سامل البشري شعبان

-186- 

 

 
ّ
، وبيان أنواعهااملطلب الث

ً
 واصطالحا

ً
مع توضيح مكان الخوارج من  ،اني: تعريف البدعة لغة

 هذه األنواع

 أوّ 
ّ
: البدعة في الل

ً
 غة:ال

 
ّ
 أشهرها: ،دة متقاربةاقات كثيرة وبمعاٍن متعّد يسان العربي في سجاء لفظ البدعة في الل

 د  البِ و  والبديُع »ل: قال ابن منظور: األوّ  -1
ّ

، وفي التّ يء الذي يكون أوّ ُع: الش 
 
     ﴿: نزيلال

﴾»(12). 

 .(13)«اإلبداع: االختراع واإلنشاء من غير مثاٍل يجري عليه»: مين الحلبيّ االختراع واإلنشاء: قال الّس  -0

 »البدُء: قال ابن منظور:  -3
ّ

: أنشأه وبدأهبدع الش 
 
 .(14)«يء يبدعه بدعا

 .(15)«واإلبداع بالرجل: االنقطاع به ملا ظهر من كالل راحلته وهزالها»االنقطاع:  -4

 .(16)«بديع، أي جديدة الحفر ةيَّ ِك ومنه قيل: رَ »الجديد:  -5

 .(17)«أي: خالقها ومبدعها ﴾،  ﴿قال سبحانه: »الخلق: قال ابن منظور:  -6

 .(18)«ين بعد اإلكمالوالبدعة الحدث، وما ابتدع من الّد »الحدث: قال ابن منظور:  -9

 مّم يظهر و 
ّ
 نّ أغة ا سبق من معاني البدعة في الل

ّ
في  ها متقاربةها تدور على معنى اإلحداث واإلنشاء، وهي كل

 معناها سوى ما جاء بمعنى االنقطاع.

:
ً
: البدعة اصطالحا

ً
 ثانيا

 تكون ماختلف أهل العلم من تعر 
 
، وأحيانا

 
، وأتوا بتعريفات يكمل بعضها بعضا

 
وافقة تيف البدعة اصطالحا

 عريفات:في املعنى وإن اختلف املبنى، وأشهر هذه التّ 

                                                           

 (.8/6( لسان العرب: )12)
 (.1/166( عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ: )13)
 (.8/6( لسان العرب: )14)
 (.111( املفردات يف غريب القرآن: ص )15)
 (.113( املصدر السابق: )16)
 (.8/6( لسان العرب: )17)
 ( املصدر نفسه.18)
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1-  
ّ
 أو سنّ لخامّما يضربان: ما أحدث  تاملحدثا»بقوله:  افعيّ تعريف اإلمام الش

 
 أو إجماف كتابا

 
 ة أو أثرا

 
 ،عا

 من ذلكيأحدث من الخ، وما ةاللبدعة الضّ الفهذه 
 
 .(19)«فهذه محدثة غير مذمومة ،ر ال يخالف شيئا

0-  
ّ
 البدعة:  ريقة في الّدِ »: ا بيّ وقال الش

ّ
قصد لوك عليها ما ية، يقصد بالّس رعيّ ين مخترعة تضاهي الش

 
ّ
 بالط

ّ
 .(20)«ةرعيّ ريقة الش

 ما لم يأمر به أمر إيجاب والين هي: ما لم يشرعه هللا ورسوله، وهو البدعة في الّدِ  إّن »وقال ابن تيمية:  -3

ة من االعتقادات ة أو إجماع سلف األّم نّ البدعة ما خالفت الكتاب والّس »وقال في موضع آخر:  .(21)«استحباب

 .(22)«ةة والجهميّ وافَ والقدريّ كأقوال الخوارج والرّ  ،والعبادات

 وقال ابن رجب: "واملراد بالبدعة: ما أحدث ممّ  -4
ّ
ا ما كان له أصل عليه، وأّم  ّل ريعة يدا ال أصل له في الش

 
ّ
  ريعة يدّل في الش

 
 وإن كان بدعة

 
  عليه فليس ببدعة شرعا

 
 .(23)«لغة

 قد اشتمل على أغلب عريف االصطالحيّ عريفات االصطالحية نجد أن التّ ا سبق من استعراض أهم التّ مّم 

 
ّ
 ما كان مهها بمعنى: اإلنشاء واإلحداث، ومن حيث غويّ املعاني الل

 
 الرّ ة، وخاصة

ّ
 االصطالحيّ و  غوّي بط بين املعنى الل

 ما يُ ش يٍء ليس له مثال تقّد  وهي كّل »: قال ابن حجر 
 
 د وما يُ حَم م، فيشمل لغة

َ
في عرف  ، ويختّص مّ ذ

 
ّ
 رع بما يُ الش

َ
  ،مّ ذ

ّ
 .(24)«غوّي وإن وردت في املحمود فعلى معناها الل

: أنواع البدع، ومكانة الخوارج من هذه األنواع:
ً
 ثالثا

 نهذه األنواع، ثم نبيّ  العلماء البدع إلى أنواع كثيرة على حسب مقاصدها، ونتائجها، وسنذكر أهّم قّسم 

 
ّ
 :وحكمها وذلك لنظرهم في حال رواية املبتدع ؛ق بتقسيم الحديثمكانة الخوارج من القسم املتعل

ليها ع التي لم يدّل ة: هي البدعة الحقيقيّ  إّن »: قال الشا بيّ  ة:ة والبدعة اإلضافيّ البدعة الحقيقيّ  -1

ي ال في الجملة وال ف ،ة وال إجماع وال قيا  وال استدالل معتبر عند أهل العلمال من كتاب وال سنّ  دليل شرعيّ 

                                                           

 (.2/131( جامع العلوم واحلكم: )19)
 (.1/51م: )( االعصا20)
 (.4/131( جمموع الفتاوى: )21)
 (.18/346( املصدر السابق: )22)
 (.2/121( جامع العلوم واحلكم: )23)
 (.13/218( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: )24)
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 ا البدعة اإلضافيّ التفصيل...، وأّم 
ّ
 ة فهي ال

ّ
 تي لها شائبتان: إحداهما: لها من األدل

ّ
ن تلك فال تكون م ؛قة متعل

 
ّ
 الجهة بدعة، واألخرى: ليس لها متعل

ّ
 .(25)«ة مثل ما للبدعة الحقيقيّ ق إال

. وقد مّر معنا في التّ  البدعة اللغوية والبدعة الشرعية: -0
 
 واصطالحا

 
 عريف بالبدعة لغة

3-  
ّ
 في ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليّ  ة:ة والبدعة الجزئيّ يّ البدعة الكل

 
 اا

ّ
ريعة، لش

 على القرآن، وأّم بويّ ة النّ نّ كبدعة إنكار الّس 
 
 اقتصارا

 
 ا البدعة الجزئيّ ة مطلقا

ّ
اقع فيها تي يكون الخلل الو ة فهي ال

، كبدعة األذان واإلقامة في العيدينجزئيّ 
 
 .(26)ا

دعة الب»وهو ما ذكره الذهبي قال:  ،ثينوهذا من تقسيمات املحّد  غرى:صّ البدعة الكبرى و الالبدعة  -4

  على ضربين: بدعة صغرى كغلّو 
ّ
 شيّ الت

ّ
تابعيهم مع الّدين ابعين و ف، فهذا كثير في التّ وال تحرّ  ع بال غلّو شيّ ع، أو كالت

ثم بدعة كبرى،  .نةة، وهذه مفسدة بيّ بويّ حديث ه الء لذهب جملة من اآلثار النّ  دَّ والورع والصدق؛ فلو رُ 

ِ  فَ الكامل والغلّو كالرّ 
ّ
هم وال ب حتّج وع ال يُ إلى ذلك، فهذا النّ  عاِء ، والّد على أبي بكر وعمر  فيه، والحط

 .(27)«كرامة

5-  
ّ
وايةوهذا التّ  قة:رة والبدعة املفّس البدعة املكف  على الّرِ

 له أثر  كبير 
 
علماء وقد وضع ال ،قسيم أيضا

تداع د وقوعه في االببمجرّ قة، وال يحكم على اإلنسان رة والبدع املفّس ضوابط يعرف من خاللها البدع املكّف 

 
ّ

 بالكفر أو الفسق إال
ّ
 روط وانتفاء املوانع. مع وجود الش

ر بها: البّد »قال ابن حجر:   كفير متَّ أن يكون ذلك التّ  فاملكفَّ
َ
 عليه من جميع األئّم ف

 
 كما في غالة ،ةقا

ة، نيا قبل يوم القياملى الّد أو غيره، أو اإليمان برجوعه إ ة في عليّ ، من دعوى بعضهم حلول اإللهيّ (28)وافَالرّ 

 ق بها: كبدع الخوارج والرّ واملفسَّ  .ةحيح من حديث ه الء ش يء  البتّ أو غير ذلك، وليس في الّص 
ّ
ين ال ذوافَ ال

 يغلون ذلك الغلّو 
ّ
 لكنّ نّ وائف املخالفين ألصول الّس ، وغير ه الء من الط

 
 ظاهرا

 
ل ظاهر ه مستند إلى تأوية خالفا

 .(29)«سائغ

                                                           

 (.1/361( االعتصام: )25)
 (.2/543( املصدر السابق: )26)
 (.1/6( ميزان االعتدال يف نقد الرجال: )27)
بالّروافض؛ ألن زيد بن علّي بن احلسني بن علّي بن أيب طالب خرج على هشام بن عبدامللك، فطعن عسكره فمنعهم من ( مسُّوا 28)

م. وهم أربع : رفضتموين! قالوا نعم، فبقي عليهم هذا االس-أي زيد بن عليّ -ذلك، فرفضوه ومل يبق معه إال مائتا فارٍس، فقال هلم 
 (.52لكيسانّية، والغالة. ينظر: اعتقادات فرق املسلمني واملشركني: ص )طوائف: الزّيديّة، واإلمامّية، وا

 (.1/385( فتح الباري شرح صحيح البخاري: )29)
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 ضح لنا أن ضابط البدعة املكّفِ ابن حجر يتّ  ن كالمفمِ 
ّ
 من الش

 
 عليه متواترا

 
 مجمعا

 
ع ر رة: من أنكر أمرا

 من الدين بالضّ 
 
 وافَ حينما اّدعوا حلول وهو ما وقع من بعَ غالة الرّ  ه،ه هللا عنكاعتقاد ما ينزَّ  ،رورةمعلوما

هللا  م منه تكذيب بالكتاب وال بش يٍء مما أرسلهو ما لم يلز  :اإلله في املخلوق. وضابط البدع التي ليست مكّفرة

به رسله، كبدعة الخوارج الذين وقعوا في تأويل بعَ املسائل خالفوا بتأويلهم هذا أهل السنة، كتكفيرهم 

 وامرتكب الكبيرة، وتكفيرهم لبعَ الصحابة، ويرون الخروج على اإلمام الحاكم إذا خالف السنّ 
 
 ة حقا

 
 .(30)جبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1/115( ينظر: امللل والنحل: )30)
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ّ
 في الرّ  اني: منهج اإلمام البخارّي املبحث الث

ّ
، الخوارج رةواية عن املبتدع بدعة غير مكف

 
ً
 أنموذجا

 في الرّ  ل: منهج اإلمام البخارّي املطلب األوّ 
ّ
 رة:واية عن املبتدع بدعة غير مكف

الرواية   ائفة مناوي املوسوم بالبدعة غير املكّفرة على أقوال: فمنعت اختلف أهل العلم في قبول خبر الرّ 

، وقال آخرون بجواز الرّ 
 
كم ق آخرون في حواية عههم إذا لم يستحلوا الكذب في نصرة مذهبهم، وفرّ عههم مطلقا

ثبت أهل البدع والت اعية وغيره، ومنشأ هذا الخالف من النصو  واألقوال املأثورة في ذمّ واية عههم بين الّد الرّ 

 ي والضبط.همية الكبرى من التحرّ من مروياتهم وإعطاء رجال األسانيد األ 

 اإلمام البخاري لم يوجد عنده تصريح بشروط معيّ  ومعلوم أّن 
ّ
ن لم ذلك مما عُ نة في تعامله مع الرواة، وإن

 ّق فاته ومن كالم النّ تسمية الكتاب واالستقراء من تصرّ 
ّ
صحيح، فق على ما جاء به في كتابه الاح الذي يتّ رّ اد والش

عليه،  قد نّص  في صحيحه ثالثة شروط وهي: شرط عامّ  أن للبخارّي  (31)ناهج املحدثينلنا كتب م ت  وقد ذكرَ 

 من تسميته ، وكما عُ (32)«ما أدخلت في كتاب الجامع إال ما صّح »ة، قال البخاري: ّح وهو شرط الّص 
 
رف هذا أيضا

  لكتابه: "الجامع املسند الصحيح املختصر من حديث رسول هللا 
ّ
 -ةّح وهو الّص -رط وسننه وأيامه"، وهذا الش

 كاإلمام مسلم وغيره. ،لم ينفرد به وحده، ولكن شاركه فيه آخرون

  ،وشر ان آخران انفرد بهما عن غيره من األئمة
 
  وهما: شرط

ّ
ِ  ،ند املعنعنصال الّس في ات

ّ
ترا ه في اش ل  متمث

قيَّ 
ّ
  .وعدم االكتفاء باملعاصرة الل

ّ
 والش

ّ
  وهو من أهّم  ،جاللرّ الث في ارط الث

ّ
 خارّي تي جعلت صحيح الباألسباب ال

 على غيره من كتب الحديثمقدَّ 
 
جال ونص عليه اإلمام الحازمي في ن شرط البخاري في الرّ ن بيّ ن أوائل َم ومِ  .ما

لهم  -هري ونافع وقتادة وغيرهمكالزّ -واة املكثرين من الحديث الرّ  ن أّن حيث بيّ  ،ة الخمسة"كتابه "شروط األئّم 

 يتفاوتون فيما بيههم
 
ل املالزمة ومن  و  ،من حيث الضبط واالتقان من جهة ،رواة كثر يروون عههم، وه الء أيضا

ي وبعضهم ال يصلح أن يخرج لهم إال ف ،واة يصلح ألن يخرج لهم في األصول الي فبعَ الرّ وبالتّ  من جهة أخرى.

 
ّ
فهو  -كثراوي املبين الحفظ واالتقان وبين  ول املالزمة للرّ من جمع  بأّن  املتابعات، وقد قال الحازمّي و واهد الش

 .(33)وهو غاية مقصد البخاري  ،ةّح الغاية في الّص 

  ،بطفي شرط الضّ  هو تعامل البخارّي  وما ذكره الحازمّي 
ّ
 وال

ّ
وهو  طر اآلخرذي هو شطر التعديل، ويبقى الش

  ،العدالة
ّ
 واة املبتدعة مّم ق بجانب الرّ وهو املتعل

ُ
 قبل ن ت

ُ
ند  ال هنا: من هو العدل ع، ويبقى الّس ردّ روايتهم أو ت

                                                           

 (.02(  ينظر: مناهج احملدثني العامة واخلاصة: ص )31)
 (.26(  معرفة أنواع علم احلديث: ص )32)
 (.151اخلمسة: ص )(  ينظر: شروط األئمة 33)
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 وإذا كانت البدعة في الراوي َم  ؟اإلمام البخاري 
 
م في عن بعضهم مع ضبطه في روايته فلماذا روى البخارّي  نقصة

 الحديث؟

  ال نقول وباهلل التوفيق:ول جابة على هذا الّس 

ان فيه وما ك»قال:  ؛ى مصادره في العلل وأحوال الرجالغير" في معرض كالمه علذكر الترمذي في "العلل الصّ 

ه اريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت بمن ذكر العلل في األحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتابه التّ 

 د، وأقل ش يٍء فيهمحمد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرت عبدهللا بن عبدالرحمن، وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محّم 

 بالعراق وال بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة األسانيد كبير أحٍد عن عبدهللا
 
 وأبي زرعة، ولم أر أحدا

 .(34)«أعلم من محمد بن إسماعيل

 ممقدَّ  اعتباِرهو  فمن كالم الترمذي وثنائه على البخاري 
 
ضح يتّ  -جال وأحوالهمعلى غيره في معرفة الرّ  ا

كغيره -ولكن البخاري  ،حيحة املنضبطةواية الّص لم يكن ليروي عن رواة قد فقدوا شروط الرّ  لنا أن البخارّي 

 أشد الحر  في معرفة حال الرواة، وتتبُّ  -من نّقاد الحديث
 
 منه على الّس  ؛اتهممرويّ  ِع كان حريصا

 
ة نّ وذلك حفاظا

َ املبتدحريف والكذب، وبالتّ ة من التّ بويّ النّ   الي نجده قد روى عن بع
ّ
ة من البدع اوي ببدععن في الرّ عة؛ ألن الط

- 
ّ
  ترَك  اقَد لنّ ُيلِزم اال  -عشيّ كالخوارج والت

ّ
تركت أهل  لو»ابن املديني بقوله:  ريف، وهو ما ذكره عليّ الحديث الش

  البصرة للقدر، وتركُت 
ّ
 .(35)«لخربت الكتب -عشيّ أهل الكوفة للت

 بدعة صغرى كغلو التشيع،»... واية عن أهل البدع ألجل حفظ السنة قال: ضرورة الرّ  في بيان وقال الذهبيّ 

حديث ه الء  دَّ دق، فلو رُ ابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصّ وال تحرف، فهذا كثير في التّ  أو كالتشيع بال غلّو 

 .(36)«ة، وهذه مفسدة بّينةبويّ لذهب جملة من اآلثار النّ 

  عن البخارّي  "يزان االعتدالم"ونقل الذهبي في موضع آخر في 
َ
اهيك ون –وهذا أبو عبدهللا البخاري »ه: قول

بن ا نفس ي بين يدي أحد إال بين يدي عليّ  ، وقال: ما استصغرُت بن املدينيّ اقد شحن صحيحه بحديث علي  -به

لغلقنا الباب، ثم قال:  -وسّمى آخرين  -اق ّز وشيخه عبدالرّ  ه محمٍد وصاحبِ  حديث عليٍّ  املديني، ولو تركُت 

 .(37)«جالوانقطع الخطاب، وملاتت اآلثار واستولت الزنادقة، ولخرج الّد 

                                                           

 (.6/232(  سنن الرتمذي: )34)
 (.1/53(  شرح علل الرتمذي: )35)
 (.1/5(  ميزان االعتدال يف نقد الرجال: )36)
 (.3/143(  املصدر نفسه: )37)
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 عههم صفة الفسق  البخارّي  ضح أّن قول يتّ فمن هذه النُّ 
 
 ،قد روى عن أهل األهواء والبدع ليس نفيا

   ﴿ لقوله تعالى: طبيق العمليّ اتهم وانتقى أحاديثهم، وهذا هو التّ ع مرويّ بل ألنه تتبّ 

   ﴾(38) ، ق من خبر الفاسق، وليس املطلوب هو اإلقرار على التحّق  فاآلية تنّص

 ت.اآلية، وإنما املطلوب التثبّ  فهو حال أصالة بنّص  ،بالفسق

 بتعامله 
 
ة نّ كين بالّس كغيره من علماء الحديث املتمّس   ، فالبخارّي (39)مع بدعة الخوارجونضرب مثاال

بيرة من هم ملرتكبي الكليمة، قد واجهوا بدعة الخوارج في خروجهم على علماء األمة وتكفيرِ وثوابت العقيدة الّس 

 على دراسة اتهم بإنصاف، وكان هذا اإلنصاف مبنيّ ه تعامل مع مرويّ املسلمين، ولكنّ 
 
ن أسسها معتقداتهم والتي ما

بر عد الّس ب الخوارج في تلك العصور بأصل هذا املنهج، فالبخارّي  ِك عندهم تكفير مرتكب الكبيرة ومدى تمسُّ 

 واة ومرويّ ع لحال الرّ تبّ والتّ 
ّ
 ؛(40)من من أصدق النا  روايةالخوارج في ذلك الزّ  ضح له أّن اتهم من الخوارج ات

، ولهذا انتقى  بيّ ة، فكيف بالكذب على النّ كفر من يكذب عاّم  ونير  -كب الكبيرةمرتوهم يكّفرون - هموهذا ألنّ 

 البخاري لهم كما انتقى لغيرهم، واعتمد في انتقائه على الصّ 
ّ
ها ر باقي شروط الرواية التي يكون بدق مع توف

.
 
 الحديث صحيحا

 إذا أخرجا ملن  -رحمهما هللا-حيح ا الّص بَ صاِح  ولكن  »: يلعيّ قال الزّ 
ُ
 ت
ُ
ِ ك
ّ
ما توبع  ينتقون من حديثه مم فيه فإنهل

، وال يروون ما تفرّ  م أّن لِ وعُ  ،عليه، وظهرت شواهده
 
  ،د بهله أصال

ّ
 .(41)«قاتسيما إذا خالف الث

 ؛رة سواء كان داعية أم البعد أن نقل قبول بعَ أهل العلم لرواية املبتدع بدعة غير مكّف  خاوّي وقال الّس 

 .(42)«ده عن الكذبجته تجرّ نه وصدق لهألن تديّ »قال: 

اعتمد  البخارّي  ضح أّن في روايته لبعَ املبتدعة في صحيحه يتّ  فمن خالل الدراسة واملتابعة للبخارّي 

 هموا بالكذب.تَّ واية عن املبتدعة إذا لم يُ منهجه هو منهج من يجيزون الرّ  العدالة والصدق مع الضبط، وأّن 

                                                           

 .5(  سورة احلجرات، اآلية 38)
ممن كانوا  -رضي هللا عنه –علي  (  اخلوارج فرق من الفرق اإلسالمية خرجت يف عصر الدولة اإلسالمية، وكان أول خروجهم على39)

 (.1/114ه ، ومن معتقداهتم: تكفري مرتكب الكبرية. ينظر: امللل والنحل: )31معه يف حرب صفني سنة 
(  قال ابن تيمية: "وليس يف أهل األهواء أصدق وال أعبد من اخلوارج، ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل واإلنصاف 40)

 (.5/151منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية: )وال يظلموهنم". 
 (.1/13(  نصب الراية ألحاديث اهلداية: )41)
 (.2/66(  فتح املغيث بشرح ألفية احلديث: )42)
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ّ
 تَّ واية عههم إذا لم يُ صت  ائفة في الرّ قال ابن رجب: "ورخ

ّ
، ويحيى افعيهموا بالكذب، مههم أبو حنيفة، والش

 .(43)«بن املدينيّ  بن سعيد، وعليّ 

 
ّ
 في صحيحه من الخوارج ة ملن روى لهم البخارّي اني: نماذج تطبيقيّ املطلب الث

 املتأّم  إّن 
ّ
ي ت بتراجم رجال البخار الع على الكتب التي اهتّم ل في حال رجال البخاري في صحيحه، وباال 

البخاري  يجد أّن  -هو(، وغيره من الكتب األخرى 301ألحمد بن محمد الكالباذي تو) "رجال صحيح البخاري "ككتاب 

دي ه"قد أخرج لكثير من الرواة ممن قد ُرُموا ببدٍع اعتقادّية مختلفة، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في  

 وأنّ  رجال صحيح البخارّي، من معتقداتهم هموا فيوالذين اتُّ  "الساري 
 
 وسّتين راويا

 
 .(44)هم بلغوا عنده تسعة

 مههم، ومن أقّل  ،ةق هم القدريّ ر وأكثر من روى عههم من تلك الف
 
وى من ر  حيث روى عن سبعة وعشرين راويا

وهم: عكرمة مولى ابن عبا ، وعمران بن  ،ههممعنه البخاري من تلك الفرق هم الخوارج، حيث روى لثالثة 

 
ّ
 .(45)ان، والوليد بن كثير املدنيحط

 واةواة فتختلف من ُمكثٍر ملقّلٍ على حسب حال الرّ ات ه الء الرّ ا من حيث مرويّ وأّم  ،واةفهذا من حيث الرّ 

 ومكانتهم ومروياتهم.

 اس:عكرمة مولى ابن عبّ  -1

ه: سعيد، وعائشة، روى عنا ، وأبا ، أبو عبدهللا الهاشمي، سمع ابن عبّ ا  البربريُّ هو عكرمة مولى ابن عبّ 

 الّس  وبأيّ 
ّ
 .(46)وهو من أقرانه، وكانت وفاته سنة أربٍع ومائة باملدينة عبيّ ختياني، وعمرو بن دينار، وعامر الش

 حيح:اته في الّص أقوال العلماء فيه وبعض مرويّ 

 أوّ 
ّ
: أشهر األقوال في الت

ً
 عديل:ال

 من أقرانه: 

                                                           

 (.1/53(  شرح علل الرتمذي: )43)
 (.483(  هدي الساري: ص )44)
 .(083(  ينظر: منهج البخاري يف الرواية عمن رمي بالبدعة: ص )45)
 (.23/264(، وهتذيب الكمال يف أمساء الرجال: )1/40(  ينظر: التاريخ الكبري: )46)
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 عسم: دينارعمرو بن قال » :جاء في تذكرة الحفاظ
ّ
 ا ، هذاعثاء يقول: هذا عكرمة مولى ابن عبّ ت أبا الش

 أعلم منك؟ قال: نعم .ا أعلم النّ 
 
  .عكرمة ،وروي مغيرة عن سعيد بن جبير وقيل له: تعلم أحدا

ّ
 يّ عبوعن الش

  .(47)«قال: ما بقي أحد  أعلم بكتاب هللا من عكرمة

 اد بعده: ّق ومن كالم النّ 

 .(48)«ثقة»قال يحيى بن معين: 

 »: وقال البخارّي 
ّ

 .(49)«بعكرمة  احتّج ليس أحد من أصحابنا إال

 .(50)«تابعي ثقة»: وقال العجليّ 

  حتّج ثقة يُ »وقال أبو حاتم: 
ّ
  ،قاتبحديثه إذا روى عنه الث

ّ
 .(51)«ذي أنكر عليه فلسبب رأيهوال

 
ّ
 .(52)«ثقة»: سائّي وقال الن

هافحمل أهل العلم عنه الحديث »ان: وقال ابن حبّ  ِ
ّ
ل
ُ
 .(53)«والفقه في األقاليم ك

 وعكرمة مولى ابن عبّ »: وقال ابن عدّي 
ُ
؛ ألّن خِر ا  لم أ

 
  ج هاهنا من حديثه شيئا

ّ
قات إذا رووا عنه فهو الث

 
ّ

من  ة أن يروي عنه ضعيف فيكون قد أتى من قبل ضعيف ال من قبله، ولم يمتنع األئّم مستقيم الحديث، إال

حاح  أدخلوا أحاديثه إذا روى عنه ثقة في صحاحهم، وهو أشهر من أن يحتاج أن الرواية عنه، وأصحاب الّصِ

 من حديثه، وهو ال بأ  به
 
 .(54)«أجرح حديثا

 
ّ
: أشهر األقوال في الت

ً
 جريح:ثانيا

 من أقرانه: 

 محّم  لت بن دينار: سألُت قال الصّ »
ّ
ولكنه  ة،ه يكون من أهل الجنّ د بن سيرين عن عكرمة فقال: ما يسوؤني أن

 
ّ
 .(55)«ابكذ

                                                           

 (.1/14(  تذكرة احلفاظ: )47)
 (.1/8(  احلرج والتعديل: )48)
 (.1/40(  التاريخ الكبري: )49)
 (.1/330(  الثقات للعجلي )50)
 (.1/8(  اجلرح والتعديل: )51)
 (.23/264(  هتذيب الكمال: )52)
 (.5/233ات البن حبان: )(  الثق53)
 (.5/211(  الكامل يف ضعفاء الرجال: )54)
 (.23/282(  هتذب الكمال يف أمساء الرجال: )55)
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 أب وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن سعيد بن املسيّ »
ّ
 تكذب ال ُيقال له برد: يا برد، هل كان يقول لغالم هن

يَّ كما يكذب عكرمة على ابن عبا 
َ
 .(56)«َعل

 اد بعده:ّق ومن كالم النّ 

 .(57)«عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية لم يذكر مالك بن أنس عكرمة؛ ألّن »قال يحيى بن معين: 

 .(58)وذكره ابن الجوزي في الضعفاء

 »قال الذهبي: 
ُ
 ال ريب أن هذا اإلمام من بحور العلم، وقد ت

ّ
 كل

ّ
 أعرض ه على رأي الخوارج، ومن ثّم م فيه بأن

 .(59)«عنه اإلمام مالك ومسلم

: بعض مرويّ 
ً
 :اته في صحيح البخارّي ثالثا

  روى البخارّي 
 
 ومتابعة

 
، وقد بلغت مرويّ  له في صحيحه أصال

 
 و حيح واحداته في الجامع الّص وشاهدا

 
 أربعينا

 حديث، ومن غير املكرر ستّ  ومائة
 
، ومن هذه األحاديث: يوسبع ا

 
 ن حديثا

ثنا موس ى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن : حّد قال البخارّي  -

 ،تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا  بيّ النّ أقام »قال:  -رض ي هللا تعالى عههما-ا  عبّ 

 .(60)«وإن زدنا أتممنا

ى بن أسد، حّد : حّد وقال البخارّي  -
ّ
ى رض ي هللا تعال-ا  وب عن عكرمة عن ابن عبّ ثنا وهيب عن أيّ ثنا ُمَعل

 .(61)«احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم  بيّ النّ  أّن »:  -عههما

2-  
ّ
  :، أبو سماكدوس يّ الّس ان عمران بن حط

 د بنوعنه: قتادة، ومحّم  .، وعائشةا ، وعبدهللا بن عمر، وأبي موس ى األشعرّي روى عن عبدهللا بن عبّ 

  .سيرين، ويحيى بن أبي كثير، ومحارب بن دثار
ّ
 .(62)ي سنة أربٍع وثمانين من الهجرةتوف

                                                           

 (.23/283(  املصدر السابق: )56)
 (.23/218(  املصدر السابق: )57)
 (.2/182(  الضعفاء املرتوكون: )58)
 (.1/14(  تذكرة احلفاظ: )59)
(، حديث 2/42كتاب: أبواب تقتصر الصالة، باب: ما جاء يف التقصري وكم يقيم حىت يقصر: )(  أخرجه البخاري يف صحيحه،  60)

 (.1383رقم: )
 (.1038(، حديث رقم: )3/33(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: الصوم، باب: احلجامة والقيء للصائم: )61)
 (.22/322) (، وهتذيب الكمال يف أمساء الرجال:6/413(  ينظر: التاريخ الكبري: )62)
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 اته في الصحيح:رويّ مأقوال العلماء فيه وذكر 

: أشهر أوّ 
ً
 ال

ّ
 عديل:األقوال في الت

 »قال أبو سلمة عن أبان بن يزيد: 
ّ
 . (63)«هم في الحديثوتّ ان ال يُ سألت قتادة، فقال: كان عمران بن حط

 .(64)«، ثقة، تابعيّ صرّي مِ »وقال العجلي: 

  ليس في أهل األهواء أصّح »وقال أبو داود: 
ّ
 من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حط

 
ان، وأبا حسن حديثا

 .(65)«األعرج

 وذكره ابن حبّ 
ّ
 .(66)«كان يميل إلى مذهب الشراة»قات وقال عنه: ان في الث

 
ّ
: أشهر األقوال في الت

ً
 جريح:ثانيا

 »: قال العقيليّ 
ّ
سماعه  نوكان يرى رأي الخوارج، وال يتبيّ  ،ان عن عائشة، وال يتابع على حديثهعمران بن حط

 .(67)«من عائشة

 .(68)«اعتقاده وخبث رأيهوعمران متروك لسوء »وقال الدارقطني: 

: ذكر مرويّ 
ً
 :اته في صحيح البخارّي ثالثا

 سوى حديثين هما: "حيحالجامع الّص "لم يرو له البخاري في 

 ثني محّم : حّد قال البخارّي  -
ّ
 بن املبارك، عن يحيى بن أبي ار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عليّ د بن بش

 
ّ
اٍ  فسله، قال: فسألته فقال: الحرير فقالت: ائت ابن عبّ ان، قال: سألت عائشة عن كثير، عن عمران بن حط

قال:  رسول هللا  : أّن -يعني عمر بن الخطاب-سل ابن عمر، قال: فسألت ابن عمر، فقال: أخبرني أبو حفص 

« 
ّ
 .(69)«نيا من ال خالق له في اآلخرةما يلبس الحرير في الّد إن

                                                           

 (.22/323(  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: )63)
 (.1/313(  تاريخ الثقات للعجلي: )64)
 (.22/323(  هتذيب الكمال: )65)
 (.5/222(  الثقات البن حبان: )66)
 (.3/201(  الضعفاء الكبري: )67)
 (.250(  االلزامات والتتبع: ص )68)
(، حديث رقم: 1/153باب: لبس احلرير وافرتاشه للرجال وقدر ما جيوز منه: ) (  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اللباس،69)

(5835.) 
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عائشة  عن يحيى، عن عمران بن حطان، أّن  ثنا هشام،ثنا معاذ بن فضالة، حّد وقال البخاري: حّد  -

 حّد  
َ
 فيه تصاليب إال نقضه»  بيّ النّ  ه: أّن ت  ث

 
 .(70)«لم يكن يترك في بيته شيئا

  ّي:اذانالرّ  ، أبو سعيد املدنّي الوليد بن كثير بن سنان املزنّي  -3

 ، وعبدهللاا بن عدّي وعنه: زكريّ  .اك بن عثمانّح حمن، والّض وروى عن: ربيعة بن أبي عبدالرّ  ،سكن الكوفة

  .بن سعيد األشبح
ّ
 .(71)ي سنة واحٍد وخمسين ومائةتوف

 حيح:اته في الّص ويّ ر أقوال العلماء فيه وبعض م

 أوّ 
ّ
: أشهر األقوال في الت

ً
 عديل:ال

 .(72)«وكان ثقة ،ثنا الوليد بن كثيرحّد »يقول عنه تلميذه عيس ى بن يونس: 

  نوهو مّم -وقال إبراهيم بن سعد 
 
 على علمهاكان ثقة متّ »: -روى عنه أيضا

 
 للمغازي حريصا

 
 .(73)«بعا

، وكنت أعرفه هاهنا»عن سفيان بن عيينة:  بن املدينيّ  وقال عليّ 
 
 .(74)«كان صدوقا

 في موضع آخر: (75)«ثقة»وري عن يحيى بن معين: ا  الّد وقال عبّ 
 
 .(76)«ليس به بأ  مدنّي »، وقال أيضا

  ،خيار أهل املدينةمن »ان: وقال ابن حبّ 
ّ

 .(77)«يء أتقنهكان إذا حفظ الش 

 
ّ
: أشهر األقوال في الت

ً
 جريح:ثانيا

 .(78)«وليس بذاك ،وله أحاديث، يرة ومغازي رسول هللا كان له علم بالّس »قال ابن سعد: 

 .(79)«مي برأي الخوارجصدوق عارف باملغازي، رُ »وقال ابن حجر: 

: ذكر بعض مرويّ 
ً
 :البخارّي اته في صحيح ثالثا

                                                           

 (.5052(، حديث رقم: )1/161(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: اللباس، باب: نقض الصور: )70)
 (.31/11( وهتذيب الكمال يف أمساء الرجال: )8/152(  ينظر: التاريخ الكبري: )71)
 (.31/14: )(  هتذيب الكمال72)
 (.0/14(  اجلرح والتعديل: )73)
 (.1/31(  املصدر نفسه: )74)
 (.3/158(  تاريخ ابن معني: )75)
 (.1/81(  املصدر نفسه: )76)
 (.223(  مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار: ص )77)
 (.583(، تقريب التهذيب: ص )300(  الطبقات الكْبى: ص )78)
 ( 583) (  تقريب التهذيب : ص 79)
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 مهها: ،في صحيحه سوى أربعة أحاديث لم يرو له البخارّي 

ني بشير قال: أخبر  ،سامة، قال: أخبرني الوليد بن كثيرأا بن يحيى، أخبرنا أبو ثنا زكريّ : حّد قال البخارّي  -

نهى عن املزابنة، بيع  ثاه: أن رسول هللا رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حّد  بن يسار مولى بني حارثة: أّن 

 مر بالتّ التّ 
ّ

 مر، إال
ّ
 .(80)«ه أذن لهم أصحاب العرايا؛ فإن

  ثنا عليّ : حّد وقال البخارّي  -
ّ
هب بن ه سمع و بن عبدهللا، أخبرنا سفيان قال: الوليد بن كثير أخبرني أن

 
ّ
 في حجر رسول هللا كيسان أن

 
 ،فةحفي الّص ، وكانت يدي تطيش ه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غالما

 .(81) ، فمازالت تلك  عمتي بعد«هللا، وكل بيمينك، وكل مّما يليك سّم  ،يا غالم»: فقال لي رسول هللا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(، حديث 3/115(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: املساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو يف خنل: )80)
 (.2383رقم: )

 (.5316(، حديث رقم: )1/68(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: األطعمة، باب: التسمية على الطعام واألكل باليمني: )81)
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 الخاتمـة

 :الّتالية البحث في الّنقاطنتائج  يمكن تلخيص أهّم 

  اتهم تفيدنا في التعّرفواة ومرويّ من حيث تعامله مع الرّ  دراسة منهج البخارّي  إّن  .1
ّ
ي وضعها تعلى شرو ه ال

 ة.بويّ ة النّ نّ جة في صحيحه، وما بذله من جهد في سبيل حفظ الّس لألحاديث املخرّ 

 وتعامله مع الرّ  حال البخارّي  فيل املتأّم  إّن  .0
ّ
 واة املبتدعة يجد أن

ّ
 ، وذكرهمواهده أخرج لهم في األصول كما الش

 
 
  ا يدّل ، مّم "اريخ الكبيرالتّ "في كتابه  أيضا

ّ
  ،اتهم بعد سبر ودراسة وانتقاء ومقارنةتعامل مع مرويّ  هعلى أن

ّ
ه وأن

 صفوا به.على علم بما وُ 

 ق فيمن روى لهم من املبتدعة.بط، وهذا متحّق دق والضّ واية مداره على الصّ في قبول الرّ  منهج البخارّي  .3

 يكون التّ  .4
 
 على علل ليست بقادحة، وهو ما وقع لبعَ واة مبنيّ جريح لبعَ الرّ أحيانا

 
ولكن  ،رواة البخارّي ا

 عندههذا التّ 
 
 اتهم من الخطأ.بط، وسالمة مرويّ دق والضّ ملا علم من حالهم في الصّ  ؛جريح ليس معتبرا

 في الرّ  عند البخارّي  قدّي يظهر لنا اإلنصاف النّ  .5
ّ
 واية عن املبتدعة، وأن

ّ
 ه تعامل معهم بمبدأ اإلنصاف متمث

 
ال

 في الّس 
ّ
 مع عدم موافقته لهم في انحرافهم العقدّي  قل عههم،ة النّ بر واملقارنة ودق

ّ
اإلنصاف  ى مذهب، فيتجل

 وإن وجده مع املخالف له في املعتقد. في حرصه على أخذه الحّق  عنده 

 ن جعل العدالة في الرّ اد الحديث وغيرهم مّم وجود اختالف كبير في تعريف العدالة بين نّق  .6
ّ
هادة، واية كالش

روا العدالة بما ال بدعة   بل وفسَّ
ّ
 مون واألصوليّ معه، وه الء هم املتكل

ّ
لى الواقع لع عون والفقهاء، ولكن املط

 العدالة في الرّ  يدرك أّن  ملنهج البخارّي  طبيقّي والجانب التّ  الحديثيّ 
ّ
ادة، هواية تختلف عن العدالة في الش

 دق واألمانة.مدارها على الصّ  فالعدالة عند البخارّي 

 ردّ  يصلح -واة املبتدعةفي صحيحه في تعامله مع الرّ  منهجّية البخارّي من  معرفة هذا الجانب املهّم  إّن  .9
 
على  ا

َبِه التي تثار حول كتاب "الّص 
ُّ
إلساءة ا لم يقدروا على اّم و، فه الء لين اإلسالمّي حيح" بقصد اإلساءة للّد الش

الرواية )مسألة  ومهها ،نصيب من هذه السهام ة، فكان لصحيح البخارّي نّ هوا سهامهم إلى الّس إلى القرآن وّج 

 عن الّص (عن املبتدعة
 
 للمنهج الّس ، فجاءت هذه اإلحا ة دفاعا

 
 واية.ليم في الرّ حيح وإقرارا

 فمن هللا  ،هذا ما توصلت إليه
 
  أ، وما كان فيه من خطفما كان صوابا

ّ
يطان، وما توفيقي فمن نفس ي والش

 
ّ
 باهلل عليه توك

ّ
 لت وإليه أنيب.إال
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 واملراجعقائمة املصادر 

 :
 
 .، برواية قالون عن نافعالقرآن الكريمأّوال

: املصادر واملراجع األخرى:
 
 ثانيا

هو، دار 1421، 1قه: ماكس فايسفاير، طهو، حّق 560، ت: أدب اإلمالء واالستمالء، عبدالكريم املروزّي  .1

 ة، بيروت.الكتب العلميّ 

0.  
ّ
ان، هو، دار ابن عّف 1410، 1يم الهاللي، طسل :قه، حّق 902، ت: ا بيّ االعتصام، إبراهيم بن موس ى الش

 ة.عوديّ الّس 

سامي  ، حققه: عليّ 626يمي الرازي، ت: د بن عمر التّ اعتقادات فرق املسلمين واملشركين، محّم  .3

 ة، بيروت.النشار، دار الكتب العلميّ 

هو، 1425، 0بن هادي الوادعي، ط مقبلقه: هو، حّق 315، ت: ارقطنيّ بن عمر الّد  ع، عليّ تبّ االلزامات والتّ  .4

 ة، بيروت.دار الكتب العلميّ 

هو، مركز 1300، 1هو، حققه: أحمد محمد نور سيف، ط033تاريخ ابن معين، يحيى معين البغدادي،  .5

 البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، مكة.

6.  
ّ
 هو، دار الباز.1425، 1هو، ط061، ت: قات، أحمد بن عبدهللا العجليّ تاريخ الث

 ة، حيدر آباد.هو، دار املعارف العثمانيّ 056، ت: د بن إسماعيل البخارّي اريخ الكبير، محّم التّ  .9

 اظ، محّم تذكرة الحّف  .1
ّ
 ة، بيروت.هو، دار الكتب العلميّ 1410، 1هو، ط941، ت: هبيّ د بن أحمد الذ

 هو، حّق 940، ت: ّي حمن املزّ جال، يوسف بن عبدالرّ تهذيب الكمال في أسماء الرّ  .0
ّ
اد معروف، ار عوّ قه: بش

 سالة، بيروت.سة الرّ هو، م ّس 1422، 1ط

12.  
ّ
 ة، حيدر آباد.هو، دائرة املعارف العثمانيّ 1303، 1هو، ط354، ت: د بن حّبان البستيّ قات، محّم الث

 –قه: شعيب األرناؤوط هو، حّق 905، ت: حمن بن أحمد بن رجب الحنبليّ جامع العلوم والحكم، عبدالرّ  .11

 سالة، بيروت.سة الرّ هو، م ّس 1400، 9إبراهيم باجس، ط

هو، دار إحياء التراث العربي، 1491، 1هو، ط309ازي، ت: حمن بن محمد الرّ عديل، عبدالرّ الجرح والتّ  .10

 بيروت.

 هو.1425، 1د، طد محّم ، أحمد سيّ ليل إلى منهج البحث العلميّ الّد  .13

14.  
ّ
 ، محّم رمذّي سنن الت

ّ
 هو، حّق 093، ت: رمذّي د بن عيس ى الت

ّ
، اد معروف، دار الغرب اإلسالمّي وّ ار عقه: بش

 بيروت.
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15.  
ّ
 هو، حّق 905: ت ،حمن بن أحمد بن رجب الحنبليّ رمذي، عبدالرّ شرح علل الت

ّ
ين ق عليه: نور الّد قه وعل

 هو، دار املههاج القويم، دمشق.1430، 1عتر، ط

 ة.اح أبو غّد قه: عبدالفتّ هو، حّق 514، ت: ة الخمسة، أبوبكر محمد الحازمّي شروط األئّم  .16

هو، دار  وق 1400، 1د زهير، طقه: محّم هو، حّق 056، د بن إسماعيل البخارّي ، محّم صحيح البخارّي  .19

 جاة.النّ 

هو، 1424، 1قه: عبداملعطي أمين قلعجي، طهو، حّق 300، ت: د بن عمرو العقيليّ عفاء الكبير، محّم الضّ  .11

 ة، بيروت.دار املكتبة العلميّ 

هو، 1426، 1قه: عبدهللا القاض ي، طهو، حّق 509الجوزي،  عليّ حمن بن عفاء واملتروكون، عبدالرّ الضّ  .10

 ة، بيروت.دار الكتب العلميّ 

02.  
ّ
هو، 1421، 0د منصور، طياد محّم ز قه: هو، حّق 032بقات الكبرى، محمد بن سعد البغدادي، ت: الط

 رة.مكتبة العلوم والحكم، املدينة املنوّ 

د بن محمد البستيّ  .01  قه: عبدالكريم الغرباوي، دار الفكر.هو، حّق 311، ت: غريب الحديث، َحم 

 هو، دار املعرفة، بيروت.150، ت: بن حجر العسقالنّي  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن عليّ  .00

، 1حسين، ط قه: عليّ هو، حّق 020خاوي، حمن الّس د بن عبدالرّ ة الحديث، محّم فتح املغيث بشرح ألفيّ  .03

 ة، مصر.نّ هو، مكتبة الّس 1404

هو، دار الكتب 1330، ت: ين القاسميّ د جمال الّد حديث من فنون مصطلح الحديث، محّم قواعد التّ  .04

 ة، بيروت.العلميّ 

قه: عادل عبداملوجود، وعلي هو، حّق 365الجرجاني، ت:  جال، أبو أحمد بن عدّي الكامل في ضعفاء الرّ  .05

 ة، بيروت.هو، دار الكتب العلميّ 1411، 1اح أبو غدة، طمعوض، وعبدالفتّ 

 هو، دار صادر، بيروت.1414، 3هو، ط911لعرب، محمد بن مكرم ابن منظور، ت: لسان ا .06

حمن قاسم، مجمع امللك قه: عبدالرّ هو، حّق 901ة، ت: يمجموع الفتاوى، أحمد بن عبدالحليم بن تيم .09

 فهد، املدينة املنورة.

د قه: محّم و، حّق ه362 :ت ،امهرمزّي حمن الرّ اوي والواعي، الحسن بن عبدالرّ ث الفاضل بين الرّ املحّد  .01

 هو، دار الفكر، بيروت.1424، 3عجاج الخطيب، ط

، اج النيسابورّي ، مسلم بن الحّج حيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا املسند الّص  .00

 د ف اد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.قه: محّم هو، حّق 061ت: 
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قه: مرزوق علي هو، حّق 354، ت: ان البستيّ د بن حبّ األقطار، محّم مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء  .32

 هو، دار الوفاء، املنصورة.1411، 1إبراهيم، ط

قه: نور الدين هو، حّق 643الح، ت: حمن أبو عمرو ابن الصّ معرفة أنواع الحديث، عثمان بن عبدالرّ  .31

 عتر، دار الفكر، سوريا.

اودي، قه: صفوان عدنان الّد هو، حّق 520 :، تاألصفهانّي د املفردات في غريب القرآن، الحسين بن محّم  .30

 هو، دار القلم، دمشق.1410، 1ط

 امللل والنحل، محّم  .33
ّ
 .سة الحلبيّ هو، م ّس 541، ت: هرستانّي د بن عبدالكريم الش

 ة، بيروت.هو، دار البشائر اإلسالميّ 1432، 3فايق البقاعي، ط يّ ثين العامة والخاصة، علمناهج املحّد  .34

 بويّ ة النّ نّ مههاج الّس  .35
ّ
قه: هو، حّق 901ة، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، ت: يعة القدريّ ة في نقَ كالم الش

 ة.عوديّ د بن سعود، الّس هو، جامعة اإلمام محّم 1426، 1د رشاد سالم، طمحّم 

ون، مي بالبدعة ومرويّ واية عّمن رُ منهج اإلمام البخاري في الرّ  .36 اتهم في الجامع الصحيح، إندونيسيا حسُّ

 ة.عوديّ القرى، الّس  ، جامعة أمّ 1404

 راسات والنشر.ة للّد سة العربيّ م، امل ّس 1090، 3منهج البحث األدبي، علي جواد  اهر، ط .39

 صر للتّ طبيق، حامد  اهر، دار النّ نظير والتّ منهج البحث بين التّ  .31
ّ
 شر بجامعة القاهرة.وزيع والن

 د بن أحمد بن عثمميزان االعتدال في نقد الرجال، محّم  .30
ّ
قه: علي محمد هو، حّق 941هبي، ت: ان الذ

 هو، دار املعرفة، بيروت.1310، 1البجاوي، ط

، 1قه: محمد عوامة، طهو، حّق 960يلعي، ت: اية ألحاديث الهداية، عبدهللا بن يوسف الزّ نصب الرّ  .42

 ان، بيروت.يّ هو، م سسة الرّ 1411

محمود  –اوي قه:  اهر الزّ هو، حّق 626ين ابن األثير، ت: هاية في غريب الحديث واألثر، مجد الّد الهّ  .41

 ة، بيروت.الطناعي، املكتبة العلميّ 
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 العدد أبحاث

 فحةالّص  الباحث عنوان البحث ت

 4 صالح حسني األخرضد. ةـالوقفات اهلبطيّ تأّمالت نحوّية يف وقفتني من  1

2 
يف إنجيل  بنبّي اإلسالم حمّمد  بشارة املسيح 

 بارنابا
 83 عبد احلميد إبراهيم سلطاند.

ح 8  83 د.أمحد حمّمد النّجار ر حقيقته وحكمه السِّ

 112 د.خمتار بشري العامل الّظفر واستيفاء احلّق بالّذات يف املذهب املالكّي  4

5 

 يف املبتدعة عن الّرواية يف البخارّي  اإلمام منهج

 عن روايته النّقدّي  اإلنصاف منهج صحيحه

 أنموذجا   اخلوارج

 188 أ.سامل البشري شعبان

6 
تراجم لبعض علامء القراءات من املدرسة املالكّية 

 باملغرب اإلسالمّي 
 158 أ.الوليد سامل خالد

8 

توضيح األحكام عىل ))احلبس( من  فصلحتقيق 

قاسم بن بلحتفة احلّكام( للّشيخ عثامن بن املّكّي 

 الّتوزرّي الّزبيدّي 

 188 د نوجييمّ حم.آمنة بن د


