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 مقدمة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 على أعدائهم أجمعين. الدائم الصالة على محمد وآله الطاهرين واللعنأفضل رب العالمين و الحمد هلل 
 وبعد..

فإّن الحديث الشريف على أهميته ومكانته ُمني بنكباٍت تلت وفاة الرسول الكريم صلى اهلل عليه وآله كانـت 
نــُي تدوينــه  وتعّمــد  هجرانــه  حتــى ا ا مضــى عليــه مــا ي يــد علــى قــرن مــن الــ من ُفــت ع البــاب علــى  األشــد فيهــا م 

تحّولت أخبار كتابـة الحـديث مـن المنـي والترهيـب الـى الحـث والتر يـب  و مصراعيه في كتابته من  واكر النقلة  
حتــى ورانــا تركــة مــن الروايــات تصــل الــى مئــات اماف  علــى أّن ال مــان الــ   كــان فيــه النبــي صــلى اهلل عليــه 

ــن أن يســعه التحــّدث بهــ ا الكــم  ممــا يــدل علــى كاــرة الــدّ  والوضــي وآلــه والوــروف التــي مــّرت بــه هــي أقــ ل م 
  والك ب والتقّول عليه بعد رحيله.

ولــو اطلعنــا علــى مراحـــل التــدوين والتصــنيف نجــدها  البـــار مــا تــتم بمباركــة ورعايـــة الُحكــام الــ ين انتهجـــوا 
ن دورار بــار ار بتــدعيم ســلطاتهم  فجــاءت قــد لعــب جملــة مــن الــرواة والمحــد ايعروشــهم  و  أســاليب المحافوــة علــى

قد وجد الرواة فـي الالالنيـات أداةر طيعـة إلبهـام الشخصـيات  و المرويات منسجمة مي سياسات المرحلة وأهدافها  
فحــين ينســى الــراو  و لـ  أنهــا كلمــة حّمالــة أوجـه  وبواعاهــا عديــدة  ُتســتعمل فـي المــدا كمــا ُتســتعمل فـي الــ م  

وُتطلــو وُيــراد منهــا العمــوم كمــا ت ــر ُد تقيــةر  لشــهرته يقــول عنــه فــالن  ولضــعته يقــول فــالن  اســمار يبدلــه بالــالن  و 
بْت أسماء عن فضائلها  وبها ُن  هت أخرى عن ر ائلها.  فجاءت منسجمةر مي أساليب التحريف  فبها ُحج 

ه الحديث الشريف بالسعي الى ارجاع األمور الى نصابها  وتن ي األشياء على ما هي عليهتحقيو وألهمية 
يــراد  وفــو مــا أراد  المعصــوم عليــه الســالم   بعنــوان لالالالنيــات فــي الحــديث جــاء هــ ا البحــث عّمــا ألحــو بــه  وا 

لــةالشــريفل  بيــان الالالنيــات ودراســة حقائقهــا ودواعــي اســتعمالها ومــدى تيايرهــا فــي الحــديث الشــريف  وا  بمحاو 
ينـة  وصـعوبة صـيا ة يخالى مـا ُيرافـو العمـل التيسيسـي مـن مشـاكل  جلّ  هـا يعـود الـى عـدم وجـود المصـادر الُمع 

 المالاهيم الجديدة التي ُيراد لها أن تشو طريقها الى حي  المنوومة المعرفية لعلوم الحديث. 

وا أدعي كمال العمـل وا اكتمالـه بـل هـي محاولـة علـى جـادة البحـث العلمـي ترجـو ممـن يمـر بهـا اتحافهـا 
 وتوجيه  وصوار الى نتائج أفضل وأتم  واهلل الُمستعان ومنه التوفيو. بما يجود عليها م ن تقويم
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 المبحث األول
 , اعتبارهامدركهاالفالنيات: تعريفها, 

 المطلب األول: فالٌن في اللغة:
  (1)ُفالن في اللغة على و ن ُفعال  وتصغير : ُفل ي ٌن.

فيه األلف والـالم  ويقـال: هـ ا فـالن آخـر  ألنـه  )وفالن وفالنة: كناية عن أسماء النا   معّرفة  ا يحسن
: فالن الالالنـي  ألن  ا نكرة له  ولكن العرب ا ا سّموا به اإلبل قالوا: ه ا الالالن  وه   الالالنة  فإ ا ن س بت  قلت 

  .(2)كل اسم ُينسب اليه فإّن الياء تلحقه تصّير  نكرة  وباأللف والالم يصير معرفة في كل شيء(
  وهـو (3)الجوهر  عن ابن السراج قال: )فالن كناية عن اسم سمي بـه المحـد ث عنـه  خـال  الـب(ونقل 

 األقرب الى ااستعمال.
 جـاء وربمـا فُـال  يـا لقـالوا ترخيمـار  كـان ولـو تـرخيم  لغير والنون األ لف منه فتح ف ُفلُ  يا: النداء في قالويُ )
 للجمــي ُفُلــون   ويــا ُفــالن   يــا ولالانــين أ قبــل  ُفــلُ  يــا للرجــل قــاليُ :  يــرهم وقــال  )(4)(ضــرورة النــداء  يــر فــي  لــ 

  .(5) (يجمي وا ىيانّ  ا فالنٌ : بر  ابن وقال .أ ْقب ْلن   ُفالتُ  ويا ُفل تان   ويا أ ْقب لي  ُفل   يا وللمرأ ة أ قبلوا 
بوا ب طنٌ : ُفالن   وبنورجلٍ  اسمُ : وفالنٌ  والالالنيـون قبيلـة  (6).الاُلالنـيّ  :النسـب فـي وقـالوا ا ليـه  من العرب ُنس 

 .(7)عربية يرجي نسبها الى التابعي عقبة بن نافي تستوطن جنوب الج ائر
 فـي التـاء وتلحقهـا  معـّين  يـر شـخل علـى وتـدلّ  والسـريانّية  العبرّيـة مـن مـيخو ة الكلمـة ه   نّ وقالوا: )ا

  : عّرفــت   فــإ ا أريــد بهــا البهــائم الّنــا    مــن   معــّين   يــر فــرد   ىعلــ الكلمــة موضــوعة للدالــة   ولّمــا كانــت  التينيــث
 . (8)(مشّخل  ّنها نوعإ  ف باّلالم

ـــلفالنل  وكمــا –وقــد ُتلحــو بالــالن كلمــة لعــاّلنل فُيقــال: )فــالن وعــالن(  للدالــة علــى المجهــول والمعلــوم  ف
تدل على شخل  ير معّين من النا   ولعل لعالنل مشتقة من العالنية  وُعر ف بعالن أيضار علي بن  -تقّدم

   وُعرفت أسرته بآل عالن.  (9)محمد الكليني
ل فــي العهــدين القــديم والجديــد عــدة مــرات  ووردت فــي القــرآن pelônıŷل لالالالنــيلو ووردت كلمــة لفــالنل أ

 ّلت على معاٍن هي:الكريم مرة واحدة ود
 :(10)أواًل: في العهدين القديم والجديد

 (11)و مكان  ير محدد.أ تعني شخل أخرى د دون  كر اسمه  ومرةو مكان محدّ أ ة تعني شخلوهي مرّ 
ل ـ   ُهن ـا   فمما ورد بمعنـى شـخل مـا فـي لسـالر راعـوثل:  د  ُبـوع ُ  ا ل ـى اْلب ـاب  و ج  ـع  ل ي  ال ـ      )ف ص  و ا    ا ب ـاْلو 

اب رٌ  ْنُه ُبوع ُ  ع  ْل و اْجل ْ  ُهن ا أ ْنت  ي ا  ف ق ال: ت ك ل م  ع  (   اْلاُلال ن ي   ُفال نُ  م  ل    ف م ال  و ج 
(12). 
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َقَِريٌبَِعْنَدكََََوْقتِيَإِنَ :َيَقُولََُاْلُمَعلِّمَُ:َلَهَََُوقُولُواَفاُلَنَ َإِلَىَاْلَمِدينَِة،َإِلَىَاْذهَبُوا:َفَقَالََوفي لانجيل متيل: )

 .(13)(تاَلَِميِذيََمعَََاْلفِْصحَََأَْصنَعَُ
اوبمعنى مكان ما في لسالر الملو  الاـانيل: ) :َقَعائاِلاَََعبِيعِد َََِمععََََوتَآَمرَََإِْسَرائِيَل،َيَُحاِربََُفََكانَََأََرامََََملِكَََُوأَم 

 .(14)(َمَحل تِيَتَُكونََُاْلفاُلَنِيََِّاْلَمَكانََِفِي
 ثانيًا: في القرآن الكريم:

ـي  الر ُسـول  س ـب يالر ]قال تعالى:  ـْ ُت م  ل ى ي د ْيه  ي ُقوُل ي ـال ْيت ن ي ات خ  ي ْوم  ي ع ض  الو ال ُم ع  ْيل ت (27)و  ل ْيت ن ـي ل ـْم  ىي ـاو 
ل يالر  ْ  ُفال نرا خ  اء ن   (28)أ ت خ  ْن ال  ْكر  ب ْعد  ا ْ  ج  ل ن ي ع  ُ وار ل ق ْد أ ض  ك ان  الش ْيط اُن ل إل نس ان  خ   . (15)[(29)ي و 

 عقبة: بالوالم ُعني: بعضهم اختلف علماء التالسير في المعني بقوله لالوالمل ولفالنال  فقال الطبر : قالو 
وقد ساو  (18)ُأبي  هو فالن: وقالوا  (17)خلف بن ُأبي لرضى طلبا منه اسالمه بعد ارتد ألنه (16)معيط  أبي بن

 معـيط أبـي بـن عقبـة كـان: قـال خلـيال فالناأتخ   لم ليتني: قوله في الشعبي عدة أخبار ل ل  القول  منها: )عن
 الــ   وهــو فكالــر  محمــدا  تابعــت ان حــرام وجهــ  مــن وجهــي :أميــة فقــال عقبــة  فيســلم خلــف  بــن ألميــة خلــيال
 .(19)خليال( فالنا أتخ  لم ليتني: قال

 ويلتـي يـا مجاهـد عن نجيع أبي ابن عنبـلفالنل: الشيطان  ومنهم مجاهد في تالسير   )وقال آخرون ُعني 
 . (20)(الشيطان به يعني: فالنا أتخ  لم ليتني

ْيـه  ])وقال علي بن ابـراهيم القمـي:  ل ـى ي د  ي ـْوم  ي ع ـض  الو ـال ُم ع  ـي   ي ـال ْيت ن ي]: يقـول  األول :قـال [و  ـْ ُت م  ات خ 
ْيل ت]  وليـا عليـا الرسـول مـي اتخـ ت ليتنـي يـا :يقـول السـالم عليه جعالر أبو قال  [الر ُسول  س ب يالر  ل ْيت ن ـي ل ـْم  ىي ـاو 

ل ــيالر  ــْ  ُفال نرــا خ  ــاء ن ي]  الاــاني :يعنــي [أ ت خ  ــْن الــ  ْكر  ب ْعــد  ا ْ  ج  ــل ن ي ع  ــان  ]  الوايــة :يعنــي [ل ق ــْد أ ض  ك  ــْيط انُ  و   [الش 
ُ وار ] الااني :وهو  .(21)([ل إل نس ان  خ 

 فـي وسـواء الضـاللة  دعـاة مـن الضالل طريو الى به وعدل الهدى عن صرفه من يعنيوقال ابن كاير: )
 (22)(. يرهما أو خلف بن بيأُ  أخو  أو خلف بن أمية  ل 

 .الفالنيات في االصطالح والمعيار العلمي: الثانيالمطلب 
 المقصد األول: الفالنيات اصطالحًا:

نـــى البحـــث بـــــلالالالنياتل: الروايـــات المتضـــمنة كلمــــة لفـــالنل ومــــا بصـــيغها المختلالـــة الدالــــة علـــى ابهــــام  ع 
 األشخال عمدار أو جهالر  سواء أكان  ل  في السند أم المتن.  

 عـنجـاء فـي لالكـافيل: ) ولي  المراد به اطالو ما يدل عليه اللالو وُعني به كـل م ـن اتصـف بصـالته  كمـا
ــن انّ : الســالم يقــول عليــه المــنمنين أميــر كــان: قــال الســالم عليــه اهلل عبــد أبــي  عليــه تكاــر ا أن العــالم حــو م 



5 

 

 يديـه بـين واجلـ  دونهـم  بالتحيـة وخصه جميعار  عليهم فسّلم قوم عليه وعند  دخلت وا  ا باوبه  تيخ  وا السنال
 (23)(..لقولــه فــالن خالفــا وقــال فــالن قــال: القــول مــن تكاــر وا بيــد   تشــر وا بعينــ  تغمــ  وا تجلــ  خلالــه وا

وا المالس ــر بصــريع اســمه بــ ات الروايــة باســتدرا  اســمه مــن قبــل الــراو   كمــا فــي  بعينــه  ار فهــو لــم يعنــي شخصــ
ــنْ لالكــافيل أيضــار: ) : ُســل ْيم ان   ْبــن   د اُود   ع  يم   أل ب ــي ُقْلــتُ  ق ــال  ــافُ  ا ن ــي الســالم:عليــه  ا ْبــر اه  ــد ثٌ  ي ْحــُدث   أ نْ  أ خ   وا   ح 

امُ  م ن   ف ي ْخب ْرن ي أ ْلق ا    م  ؟ اإل  : ب ْعد    ٌن  اْبن ي ف ق ال  س ـن   أ ب ـا ي ْعن ـي ُفال   أراد فـإنقـال النـوو : ) (24)عليـه السـالم(. اْلح 
يضاحه تعرياله  فـالن ابـن يعنـي فـالن حـداني قـال يقـول: أن  يـر  فطريقـه لمشـابهة اليه المتطرو اللب  و وال وا 

 فـي  لـ  ي عـرف وا األئمـة.. اسـتعمله قـد حسـن جـائ  فهـ ا نحـو  لـ   أو الالالنـي أو فالن ابن هو أو الالالن أو
 منونــة عــنهم وخالالــوا لغيــرهم فيوضــحو  الرجــال وبمراتــب الصــنعة بهــ   والعــارفون الخــوال اا المــواطن بعــض
ــن فــإن بــه اانتالــاع يعوــم نالــي  الالصــل وهــ ا والتالتــي   النوــر  يعنــي قول ــه: أنّ  يتــوهم قــد الالــن هــ ا يعــاني ا م 
 .(25)أعلم( واهلل قبيع جهل وه ا ح فها  األولى وأن اليها  حاجة ا  يادة هو وقوله:

وُتجمي جمعار منناار سالمار  ا  انهـا نـاورة الـى الروايـة التـي ُأبه مـت ا جمعـار لالـالن الـ   ُيجمـي مـي التغليـب 
و يــر  مــن المصــطلحات  (27)وهــو شــبيٌه بصــيغة مصــطلع لالاالايــاتل (26)قاعــدة المــ كر الســالم لفالنيــونل علــى 

 الحدياية األخرى.
وقـــد أخـــ ت كلمـــة لفـــالنل ميخـــ ها فـــي الروايـــات  وأاّـــرت فيهـــا ســـلبار  فنقلتهـــا مـــن حـــاٍل الـــى حـــال الضـــعف 

  (28).لألمر ابهاما لفالنل كلمة مكانها في ويضعون الصريحة األسماء يرفعونوالتحريف  و ل  حين 
 : الفالنيات في المعيار العلمي:المقصد الثاني

ينقسم الحديث الشريف علـى عـّدة أقسـام  فبلحـاو عـدد رواتـه علـى متـواتر وآحـاد  وبلحـاو نسـبته الـى قائلـه 
عنــد علـى مرفـوع وموقــوف ومقطـوع  وبلحــاو قبولـه ورّد  علــى أقسـام  فعنـد المتقــّدمين علـى صــحيع وضـعيف  و 

المتـيخرين علــى صــحيع وحسـن وضــعيف  وأضــاف اليـه اإلماميــة قســم رابـي وهــو الحــديث المواّـو  وفــي كــل مــا 
 تقّدم تالصيل. 

وقد أجمي العلماء من أئمة الحديث والالقه أن يشترط في الراو  شرطان أساسيان لقبول روايتـه همـا العدالـة 
ة التدّين والمحافوة على التقوى  والضبط هو الصالة والضبط  ألن العدالة ُتعد ملكة تحمل صاحبها على مال م

واختصــرها اإلماميــة بلالــو لالعــدلل الــ    (29)التــي تنهــل الــراو  ألن يــرو  الحــديث كمــا ســمعه وكتبــه وتحّملــه 
   (30)يستبطن األمرين.

ا ُيْقب ــُل اّن المبهمـات ومـن ضــمنها الالالنيـات مــن أقسـام الحــديث الضـعيف اْن لـم ُيعــرف فـالن فــي السـند  و 
ْيُنــــُه  فكيــــف   ــــم  اســــُمه ا ُتْعــــر ُف ع  ــــن ُأْبه  ب ــــر  عدال ــــُة راويــــه   وم  ــــم   ألن  شــــرط  ق بــــول  الخ  حــــديُث الُمــــْبه ُم مــــا لــــم ُيس 
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وفيه  (32)فبه ا اللحاو يكون قد فقد شرطي العدالة والضبط  وُيحتمل أن يالقد شرط ااتصال أيضا  (31)عدال ُتُه؟!
 وفيه قوان: 
 منقطي ما لم ييت  طريو آخر بالتصريع باسم المبهم.  : أنهاألول

: والــــ   عليــــه أكاــــر علمــــاء الروايــــة بيّنــــه متصــــل فــــي ســــند  مجهــــول  يقــــول العالئــــي فــــي لجــــامي الثاااااني
)والتحقيـــو أن قـــول الـــراو : عـــن رجـــل ونحـــو  متصـــل ولكـــن حكمـــه حكـــم المنقطـــي لعـــدم ااحتجـــاج التحصـــيلل: 

 . (33)به(
 (34)يخبرني الاقة  ألنه قد يكون اقة عند  مجروحا عند  ير .كو أبهم بلالو التعديل  ول أيضار  ا يقبل خبر و 

بينـه ا يـنار فـي صـحة الحـديث  ألنـه لـي  لـه تعلّـو بالروايـة مـن جهـة  فقـالوافـي المـتن أما مجيء المبهم 
ه شــيء الحــديث  ولكّنــهــو فــٌن قليــُل الجــدوى بالنســبة الــى معرفــة الحكــم مــن وقــال ابــن كايــر: ) (35)القبــول والــرد 

 .(36)(اين و يرهميتحّلى به كايٌر من المحدّ 
والمستشف من كالمهم بعدم تعلقه بالرواية وأنه قليـل الجـدوى خـال بـالحكم علـى الحـديث بـالقبول أو الـرد 
ا عمــوم الالائــدة  و لــ  أنهــم  كــروا لــه العديــد مــن الالوائــد المترتبــة علــى تشــخيل المــبهم فــي المــتن فضــال عــن 

 ومن ه   الالوائد:  (37) السند
ــن روى  معرفــة الرجــل المــبهم أنــه صــحابيا حــين ســناله النبــي صــلى اهلل عليــه وآلــه مــاال  فتابــت عدالتــه  وم 
عنــه أنــه تــابعي  و يرهــا مــن األحكــام المتالرعــة علــى ابــوت الصــحبة  اســتنادار لنوريــة عدالــة الصــحابة والتــابعين 

 عند الجمهور. 
ـف بالنالـاو ومنها أن يكون في الحـديث من قبـة لـ ل  الُمـبهم  فيسـتالاد بمعرفتـه فضـيلته  وكـ ا عكسـه ا ا ُوص 

و به.  أو المعصية  أو تبرئته من عمل مشين قد ألح 
ومنهــا معرفــة ناســي الحــديث مــن منســوخه حــين يكــون  لــ  المــبهم ســائال عــن حكــم عارضــه حــديث آخــر  

 فبمعرفة السائل ومعرفة  من اسالمه يتبّين  ل .
 حقو الشيء على ما هو عليه أولى من الجهل به.ومنها أّن ت

فه   جملة من الالوائد المترتبة على تشخيل المبهمات  والتي ا عالقة لهـا بـالحكم علـى الروايـة بـ عمهم  
وهــي  (38)اا أننــا حــين نالــّت  عــن األســباب التــي دعــت الــى هــ ا اإلبهــام فــي المــتن  والمــ كورة فــي مصــّنالاتهم 

 عديدة منها:
  .الراو  اسم الرجل  فيرو  الحديث باإلبهام عدم معرفة .1

  .ش  الراو  أو وهمه في اسم المبهم  فيرويه بالش  أو باإلبهام  .2
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اإلبهام بسبب ااختصار أو ااجت اء  فيسـوو الـراو  الحـديث لالسـتدال علـى شـيء معـين فيـرو  مـن   .3
 .الحديث ما يالي بغرضه فقط

اداـــة وقعــت وا يحــب  كرهــا  كوصــاله بالنالــاو أو رميـــه الســتر علــى المســلم  ا  يكــون الحــديث عــن ح  .4
 .بال نا  أو  ير  ل 

  .ب التعويم أو التالخيم أو اإلجاللباإلبهام بس  .5

 .اإلبهام بسبب  رض شخصي في نال  الراو   .6

 .اإلبهام لتحقير المبهم وعدم ااهتمام به  .7

 . وضوا ااسم المبهم بحيث يون الراو  أنه ا يحتاج الى بيان  .8
سباب كافية لخد  عدالـة الـراو  وضـبطه  بـل واتهامـه بـالتحريف والكـ ب فـي بعضـها  وُتلـ  م تغييـر وهي أ

  ولجا  نعته بمـا يقابلهـا مـن ألالـاو التـوهين  صدوو ابت اقة حجة امام متقن حافوألالاو المدا تجاهه م ن أنه 
لـراو  ضـابطار قلّـت نسـبة الخطـي لوجود عالقة متبادلة بين قوة الحالو والضبط وصحة متن الحديث  فكلما كان ا

 (39)في متن الرواية.
وحتــى حــين تشخيصــنا لالــالن المــبهم مــن روايــات أخــرى فسيتضــع لنــا مــن خاللــه عالقــة المخالــي بالخــافي 
ـن تُقبـل  والدوافي التي دعته لـ ل   وأمكـن معرفـة عقيـدة الـراو  وتوجهـه وكشـف حقيقتـه بمعرفـة  اتـه ووصـاله  وم 

ــن ُتــر د مــنهم  رواة الســنة النبويــة  مــندا  البحــث  ؟! وهــو علــم ابتدعــهوهــل علــم الجــرا والتعــديل اا  ا روايتــه وم 
ـــة المحـــد ث وصـــدقه  ـــ   يجـــب اجـــران  للتحقـــو مـــن أمان ـــدقيو ال فكيـــف ا تكـــون مـــنّارة فـــي الحكـــم علـــى  (40)ال

 الحديث؟! 
وهنا  م ن ُيسّوغ له   األسباب ما ينطرها بيطر المقبولية بما ُيعرف بـيّن الضـرورات تبـيع المحوـورات  أو 
ـــد أهـــل  ـــة الـــ كر  ومـــن المعلـــوم عن ـــر  مـــن األســـباب آنال ـــى مســـلم و ي ـــدوافي التســـتر عل الغايـــة تســـّوغ الوســـيلة  ب

عطــــاء مشــــروعية    وهــــي مــــدعاة لخلــــطا تليــــو بشــــرف الحــــديثااختصــــال أّن هــــ   ااســــتاناءات  األوراو وا 
 م  وبه يالقد العلم قواعد  التي يبتنـي عليهـا  يقـول ابـن ابـيبه  فالن المُ  عنللتحريف تحت مسّميات القرب والبعد 

ث أمانة الحديد المعتزلي في ذلك: )ِمن  .(41)شيئا( منه يكتم وال وجهه الحديث على يذكر أن المحدِّ
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  الثانيالمبحث 
 الجهات التي رّوجت الستعمال الفالنيات

اّن وجود كلمة لفالنل في الرواية باختالف صيغها ودااتها هو أمر وارد  و ل  اخـتالف الـدواعي الدالـة 
عليهــا  فكــان انشــانها مــن عــّدة جهــات تبعــار لهــا  وا اشــكال فــي مــا كــان بيصــل الصــدور  كالمســتعمل مــن ق بــل 

ســالمه علــيهم  لتحقيــو  ايــة فيــه  وترتــب مصــلحة عليــه  اا أّن مــا عــداهم  يــر رســول اهلل وآلــه صــلوات اهلل و 
بهــام مــا حقــه التصــريع  فقــد عمــدوا الــى اخالــاء شخصــيات  مغتالــر عملــه   لــ  أنــه يــدخل فــي حيــ  التحريــف  وا 
والمــة كــي ا تالتضــع وأخــرى مولومــة كــي ا تالضــحهم  وبــاختالف الــدوافي الداعيــة لــ ل   لنشــهد حملــة ت ويــر 

ئلة تصالع عليها عّدة جهات بدءر من الحكام ومـرورار بـالرواة وانتهـاءر بالمجتمعـات السـا جة التـي تلـتهم كـل مـا ها
ُيلقى اليها وتتقبل ما يسّطر  قراصنة التاريي  بل ويغالوا في ااتباع والتقدي   وقد صار الحديث عندهم محاولة 

َكعذبَنفَمعَ،الكذابعةَعلعيَ َكثعر َقعدَالناس،َأيهادعوهم: )من محاوات ترسيم الشخصية ُحسنار وقبحار  والرسول ي

ععَعلععيَ    فجـاء هــ ا المبحــث ليكــون عرضــار لمـا ُيحتمــل أن يــرد بســببه لفــالنل  (42)(النععارَمععنَمقعععد َفليتبععوأَدامتعم 
 وهم:
 : حديث الشريفجهة صدور ال: أوالً 

اية أحدها  و البار ما ُتصّنف ضمن علم اّن أساليب البال ة التي ُت ّين الكالم كاليلة باستعمال الكناية  فالكن
ــن تعاريالهــا أنهــا تــر  التصـريع بالشــيء الــى مــا يســاويه فــي اللـ وم فينتقــل منــه الــى الملــ وم  وهــي  (43)البيـان  فم 

على أقسـام  ومـا نحـن بصـدد  كنايـة عـن موصـوف  وقـد قـالوا بينهـا أبلـح مـن التصـريع  ألنهـا تاليـد أمـورار منهـا: 
التعبير عن أمور قد ُيتحاشى عن  كرها احترامار للمخاط ب  ومنها اإلبهام على السامي  ومنها أنها تدفي السامي 

 فيكون أكار تدّبرار فيه  الى  ير  ل  من أ راضها. الى البحث عن المكّنى عنه واألسباب الداعية إلخالائه
وا خــالف فــي أّن الرســول الكــريم وآلــه علــيهم الســالم هــم أربــاب البال ــة والالصــاحة  فقــد جــاء فــي كتــاب  

لوهج الالصاحةل أنه: )كان يحكم كالمه صلى اهلل عليه وآله فـي  يـر تعقيـد وا تكلـف  مـي الوضـوا والسالسـة  
و  ومـي الع وبـة والجاللـة  ومـي اإلفـراغ الجّيـد والسـب  المحكـم  ومـي الج الـة والقـوة واإلشـراو ومي التخّير والرونـ

 .(44)وجودة التصوير والتياير وُحسن اإلفهام والمهابة  مي تجّنب سجي الكهان وم ن شابههم(
المـنمنين وأما آله عليهم السالم فحسب  منهم صاحب لنهج البال ةل الـ   قـال جامعـه فيـه: )ا  كـان أميـر 

عليه السالم مشرع الالصاحة وموردهـا ومنشـي البال ـة ومولـدها  ومنـه عليـه السـالم وهـر مكنونهـا  وعنـه أخـ ت 
قوانينهــا  وعلــى أمالتــه حــ ا كــل قائــل خطيــب  وبكالمــه اســتعان كــل واعــو بليــح  ومــي  لــ  فقــد ســبو وقصــروا  

مـــن العلــم اإللهـــي  وفيــه عبقـــة مــن الكـــالم  وتقــدم وتـــيخروا  ألن كالمــه عليـــه الســالم الكـــالم الــ   عليـــه مســحة
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 (45)النبو (.
ام ان في استعمال الكناية ومنها الالالنيات وما تضمنته من أسبابها أمورار أخالقية  النبي وآلـه أولـى النـا  

ومي جوا  ما تقّدم من استعمال التنكير فقد وردت روايـة مالادهـا نهـيهم اإلبهـام فـي األسـماء والحـث   بالعمل بها
التصــريع بهــا  واختيــار أكارهــا ُحســنار  فقــد ورد فــي ترجمــة لســعيد بــن بجيــر الجشــميل أن ســليم بــن ســعيد  علــى

 أنــت بــل :قــال  فــالن :قلــت ؟اســم  مــا :فقــال وســلم عليــه اهلل صــلى النبــي علــى أبــي مــي قــدمتالجشــمي قــال: )
ومالهــا مــا جــاء فــي لالجــامي  (47)  هــ ا ان لــم يكــن قــد  كــر اســمار  يــر مستحســن فســكت عــن تعيينــه (46)(ســليم

 عليـه اهلل صـلى الـى النبـي أسـيد أبـي بـن بالمنـ ر تـي  أُ ) منـهل: أحسـن اسـم الـى ااسـم لتحويـل بابالصحيعل في 
 أبـو فـيمر يديـه بـين بشيء وسلم عليه اهلل النبي صلى هال  ف    جال  أسيد وأبو فخ   على فوضعه د  ول   حين وسلم
 ؟الصبي أين :فقال وسلم عليه اهلل صلى النبي فاستالاو  وسلم عليه اهلل النبي صلى فخ  من لم  فاحتُ  بابنه أسيد
 ا  يومئـــ فســـمّ   المنـــ ر اســـمه ولكـــن :قـــال  فـــالن :قـــال ؟اســـمه مـــا :قـــال  اهلل رســـول يـــا قلبنـــا  :أبـــو أســـيد فقـــال

 (48)المن ر(.

جهـــارار لغايـــات قـــد تتناســـب  اّن  ايـــة مـــا تقـــّدم مـــن بال ـــتهم وأخالقهـــم أنهـــم أحيانـــار ا ُيصـــّرحون باألســـماء
نهم أحيانار يخّصون فئة من أتباعهم ُيعلمونهم ببعض األسماء كما اشُته ر من اختصال ح يالـة بـن  والحاداة  وا 
اليمـان فـي معرفــة أسـماء م ـن حــاول ا تيـال الرسـول الكــريم فـي العقبـة  فقــد جـاء فـي كتــاب لجوامـي الجـاميل فــي 

ـتالسير قوله تعالى: ] )وهمـوا بالالتـ  برسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه  و لـ  عنـد مرجعـه  (49)[ا ل ـْم ي ن ـاُلواْ و ه م ـوْا ب م 
علــى أن يــدفعو  عــن راحلتــه الــى الــواد  ا ا تســّنم  -وقيــل: خمســة عشــر  -مــن تبــو   توااــو اانــا عشــر رجــال 

مـا كـ ل  ا  سـمي ح يالـة العقبة بالليل  فيخ  عمار بن ياسر بخطام ناقته يقودها  وح يالة خلالها يسوقها  فبينـا ه
بوقي أخالاف اإلبل وبقعقعة السالا  فالتالت فإ ا قوم متلامون  فقال: اليكم يا أعداء اهلل  وضرب وجـو  رواحلهـم 
حتى نحاهم  فلما ن ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله قال لح يالة: م ن عرفت منهم؟ قال: لم أعرف مـنهم أحـدا  

  حتى عّدهم كّلهم  فقال ح يالة: أا تقـتلهم يـا رسـول اهلل؟ فقـال: أكـر  فالنو  نفالفقال صلى اهلل عليه وآله: انه 
 . (50)أن تقول العرب: لّما والر بيصحابه أقبل يقتلهم(

قـد خـّل ح يالـة بيسـمائهم  ومنهـا صـار ح يالـة  وتشير بعض األخبار الى أّن الرسول  صلى اهلل عليـه وآلـه
بن اليمان ُيعرف بصاحب سر الرسول  قال ال هبي في لسير أعالم النبالءل: )وكان النبّي  قد أسـّر الـى ح يالـة 

وكـان عمـر بـن الخطـاب يسـيله عـن المنـافقين  وقـد , (51)أسماء المنافقين  وضـبط عنـه الالـتن الكائنـة فـي اأُلّمـة(
ا ح يالــة بــاهلل أنــا مــن المنــافقين؟ وكــان ا ا مــات مّيــت يســيل عــن ح يالــة فــإن حضــر الصــالة قــال لــه  ات يــوم: يــ
يقــول العينــي: )كــان يعــرفهم وا يعــرفهم  يــر  بعــد رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم مــن  (52)عليــه صــلى عليــه 
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الــ ين ن لــت فــيهم البشــر  وكــان النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم أســّر اليــه بيســماء عــدة مــن المنــافقين وأهــل الكالــر 
 .(53)امية  ولم يسر اليه بيسماء جميعهم(

 اا أّن  ل  ا ُيع ُد ابهامار منه صلى اهلل عليه وآله ألسماء المنافقين ألسباب:
تالســير  أن الرســول صــلى اهلل عليــه وآلــه قــد اجتمــي بعصــبة المنــافقين بعــد حاداــة األول: أخــرج الــرا   فــي 

حتى عد  ااني عشر رجالر منهم  فقـاموا وقـالوا:  فالنقم يا  فالنال لهم: )قم يا اا تيال وعاتبهم على فعلهم  فق
كنا ع منا على ما قلت  ونحن نتوب الـى اهلل مـن ولمنـا أنالسـنا فاسـتغال ر لنـا  فقـال: امن أخرجـوا  أنـا كنـت فـي 

  فالرســول الكــريم قــد أنبــيهم (54)عنــي( بــدء األمــر أقــرب الــى ااســتغالار  وكــان اهلل أقــرب الــى اإلجابــة  أخرجــوا
احتمــال أّن الرســول التقــى بهــم علــى انالــراد بيســمائهم  ومــا فــالن فــي الروايــة اا مــن فعــل الــرواة والنّســا   وعلــى 

 . (55)وخّل جمعهم بالعتاب فال يخالى خبرهم على  يرهم  وقديمار قالت العرب: )كل سٍر بين اانين فهو شائي(
اهلل عليه وآله حين أعلم ح يالة بهم طلب منه عـدم التصـريع  اا أن ارهـاب الااني: لم يرد أّن النبي صلى 

الدولة ومالحقتها لـه احقـا حـّتم عليـه اخالـاءهم تقيـةر  )وقـد ناشـد  عمـر: أأنـا مـن المنـافقين؟ فقـال: ا  وا أ كـي 
م ـن هـو؟ قـال: ا   وسـيله أيـام خالفتـه: )أفـي عمـالي أحـد مـن المنـافقين؟ قـال: نعـم واحـد  قـال: (56)أحدا بعـد (

  فجوابـه بـالنقض مـرةر وباإلشــارة أخـرى تصـريحار منـه رضــوان اهلل (57)أ كـر   قـال ح يالـة: فع لـه  كينمــا دل عليـه(
 تعالى عليه  وا نش  بينه خالف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فيها.

ن فـي معانيهـا العامـة وأن فتبقى اخالاءاتهم عليهم السالم ألمور بال يـة واسـتعمالهم الالالنيـات عـادة مـا تكـو 
المراد بها ضرب األماـال وانطباقهـا علـى  يرهـا مـن مصـاديو كمـا ورد عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه فـي 
لالجامي الصحيعل: )عن النبي صلى اهلل عليه وسـلم قـال: ان الغـادر يرفـي لـه لـواء يـوم القيامـة يقـال: هـ    ـدرة 

 (58)فالن بن فالن(.
 .والمصّنفونالرواة : ثانياً 

اّن استعمال الالالنيات من قبل الرواة واستبدالها باألسماء الصريحة هي األشد نكاار  لكونهم الواسـطة بيننـا 
وبيــنهم صــلوات اهلل تعــالى علــيهم  فكــان وابــد مــن أن ينقلــو  لنــا كمــا تلّقــو   وا يخالــوا أســماءر كــان األولــى اعــالم 

شعلة اإلسالم ودافعوا عنه  م ن ال ين أركسوا في الالتنة وعاد وا وناصبوا  األمة بها كي تعلم الطليعة ال ين حملوا
ي ْيب ى الّلُه ا ا  أ ن ُيـت م  ُنـور  ُ ]محاولين اطالاء  ل  النور    و لـ  إلعطـاء كـل    حـٍو حقـه وتحصـين الـدين (59)[و 

  .مور البالد والعباد م ن هو دونهممشهد  ويكون بيد  أمن أن يعتلي صدارة 
مار  بعض الرواة والمصنالين لكتب الحديث دورار خطيرار في التعامل مي األسماء  فإّن التدوين كان ا  لقد

يــتم اا بموافقـــة الســلطة وبمـــا يتماشــى مـــي منهجهــا القـــائم علــى العصـــا والجــ رة  فهـــ ا معاويــة يـــيمر مناديـــه أن 
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ــن  كــر فــي مناقــب علــّي حــدياا فهــو خــارج عــن أمــان معاويــة  ينــاد : م 
ونقــل أبــو الالــرج األصــالهاني: )قــال  (60)

: اكتــب لــي (61)المــدائني فــي خبــر : وأخبرنــي ابــن شــهاب بــن عبــد الل ــه قــال: قــال لــي خالــد بــن عبــد الل ــه القســر 
النسب.. واكتب لي السيرة  فقلت له: فإنـه يمـّر بـي الشـيء مـن سـير علـي بـن أبـي طالـب فـي كر   فقـال: ا  اا 

ّر عليه األقاويل وُتسلب منه الالضائل والمناقـب  وم ـن   ف(62)أن ترا  في قعر الجحيم( م ن ا يكن على هواهم ُتج 
رضي ت عنه السلطة فهو في منعة وحصانة فُيبهم في مـواطن الـ م وُيقحـم فـي مـواطن المـدا  فـانور الـى روايـة 

جـل أبـو بكـر  نعـم لالمستدر ل: )عن أبي هريرة رضـي اهلل عنـه أن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه قـال: ن عـم الر 
الرجل عمر  نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراا  نعم الرجل اابت بن قي  بن شما   نعم الرجل معا  بـن جبـل  

سبعة رجـال سـّماهم رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه  فالنو  فالننعم الرجل معا  ابن عمرو بن الجموا  بئ  الرجل 
ــن   والقائمــة مالتوحــة فــ(63)وآلــه ولــم يســّمهم لنــا ســهيل( البعض أضــاف: )نعــم الرجــل ســهيل بــن بيضــاء( ومــنهم م 

 ليكون بيدهم شارة الشرف يعطونها لم ن تهوى أنالسهم ويسلبونها عمن شانوا. (64)قّصر في العدد 
 هريــرة وأبــي مــروان مــي كنــت ..ومــن هــ   الروايــات التــي أبهمهــا رواتهــا مــا جــاء فــي لالجــامي الصــحيعل: )

 :مروان فقال  قري   لمة من يد  على أمتي هال  :يقول المصدوو الصادو سمعت :يقول هريرة فسمعت أبا
  وما معرفة أبي هريرة بهم اا عـن طريـو (65)(فالن وبني فالن بني أسميهم نأ شئت ان :هريرة أبو قال ؟ لمة

لّـب علـى الرسول صلى اهلل عليه وآله ال   عّرف األمة بهم وحّ رها منهم  اا أنه آار عـدم التصـريع لكـي ا ين 
 صـلى اهلل رسـول عـن حالوـتُ وهـو القائـل: ) (66)نالسه الحكام  ولما اشـُتهر مـن أمـر  فـي الحالـاو علـى مصـالحه 

  ويقــول ابـن حجــر فــي (67)(البلعــوم هـ ا قطــي بااتــه فلـو امخــر مــاوأ فبااتـه أحــدهما فيمــا وعـاءين وســلم عليـه اهلل
  وفي موضـي آخـر: )بنـي مـروان وبنـي (68)مروان(شرحه للرواية: )بني فالن وبني فالن يعني بني حرب وبني 

مـي أن  (70)  ويعجب العينـي مـن سـنال مـروان عـن الغلمـة ولعنـه لهـم فـي موضـي آخـر مـن لالجـاميل(69)معاوية(
 (71)الواهر أنهم من ولد .

ا  رجلَفالنَبنَفالنَفجس هاومنها ما جاء في لمسند أحمدل: ) َيعاَإكسعنيهاَالبعرة َهعذ َأحسعنَمعاَفقعال:َسم 

   وهو اعتراف على أن احمد بن حنبل أو أحد الرواة تعّمد اإلخالاء.(72)(هللاَرسول
 .نّساخ الكتب, وَمن شاكلهم: ثالثاً 

لقد مار  بعض النّسا  دورار مشابهار لما مارسه الرواة في اإلبهام  وسواء كان هـ ا مـنهم أم ألجـل الجهـات 
الــي روايـــة لالجـــامي فالتــي يعملـــوا لهــا  فقـــد وردت أســماء فـــي مصـــنالات قديمــة لـــم توجــد فـــي النســـي التــي تلتهـــا  

 مـا أتـدرون حاشـيتها  فيهـا منسوجة ببردة وسلم عليه اهلل صلى النبي جاءت امرأة انالصحيعل التي جاء فيها: )
 وســلم عليــه اهلل صــلى النبــي فيخــ ها ألكســوكها  فجئــت بيــد  نســجتها قالــت: نعــم  قــال: الشــملة  قــالوا: البــردة؟
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ععنهاَإزار ، وإنهععا الينــا فخــرج اليهــا  محتاجــا أحسععنها(((َمععاَاكسععنيهاَفقععال:َ،فععالنَفحس 
  وفــي روايــة لالمعجــم (73)

(((سما َرجلَفالنَفجسهاَألكسوكهاَبهاَفجئتالكبيرل: )..
في كر ابن حجر أن فالنا هـ ا هـو لعبـد الـرحمن  (74)

ل بالــالن فـي النسـي التــي وصـلت اليـه  قــال:  َأفععاة)بـن عـوفل وقــد كـان مـ كورار فــي لالمعجـم الكبيـرل  اا أّنــه ُابـد 

َفعيَالَالكبيعرَالمعجعمَفعيَأر َولعمَللطبرانعي،َوععاا َععو َبعنَالرحمنَعبد أنهَلهَاألحكامَفيَالطبريَالمحب

َأبوَالحافظَشيخناَلناَقالَوكذاَالعمد َشرحَفيَالمحبَعنَالملقنَابنَشيخناَونقلهَ،الرحمنَعبدَوالَسهلَمسند

مكانه(َيستحضرَلمَلكنَعليهَوقفَأنه: الهيتميَالحسن
(75) . 

بروايـة لالوليـد  (76)ومنها أن رواية ا تيال النبي صلى اهلل عليـه وآلـه التـي تقـّدمت جـاءت فـي لمسـند أحمـدل
بن عبد اهلل بن جمييل وهو نالسه الـ   يرويهـا فـي كتـاب لالمحلـىل ابـن حـ م الوـاهر   اا أن ابـن حـ م اتهمـه 

 كـرهم فـي حينهـا ابـن جميـي  بالك ب وشّن عليه حملة شعواء أفصع من خاللها بيسماء مدبر  اا تيـال الـ ين 
ليد بن جميي وهو هال   وا نـرا  يعلـم مـن وضـي الحـديث؟ ألنه من طريو الو   فقال: )وأما حديث ح يالة فساقط

فإنه قـد روى أخبـارار فيهـا: ان أبـا بكـر وعمـر وعامـان وطلحـة وسـعد بـن أبـي وقـال رضـي اهلل عـنهم أرادوا قتـل 
لقـا   (77)وهــ ا هـو الكـ ب الموضــوع الـ   يطعـن اهلل واضــعه فسـقط التعلـو بــه( ء  مـن العقبــة فـي تبـو  النبـي وا 

ل عليها الستار وا نجدها اليـوم فـي  (78)- ك ل ولي   –ه وعلى فرض ك ب فإن ه   المعلومات الخطيرة قد أسد 
كتــب الحــديث والتــاريي اا نتالــار هنــا وهنــا  لتــدل علــى وجــود هــ   األســماء التــي عمــد الــى تعاليرهــا نســا  الكتــب 

 برعاية الحكومات المتعاقبة. 
ـن أولـى مهـامهم هـو نقـل الكتـاب وضـبط اّن ما يقرب من عمـل النّسـا  قـديمار عمـل المحققـ ين اليـوم  فـإّن م 

بمقابلتــه مــي األصــل  فضــالر عــن بــاقي األعمــال المترتبــة علــى التحقيــو الغلعع ََمععنَخععالَبشععكل وإبععراز نّصــه 
وه ا النقل قد يكون من الحرف الخطي الى الطباعي  فاشتراط األمانة  (79)بوصاله فن احياء الكتاب المخطوط 

خراج الكتاب على وفو ما أراد  منلاله  اية ما يصبو اليه هـ ا الالـن  اا أننـا نـرى  أنـه لـم يكـن  -مـي األسـف–وا 
رف تحقيو ما نّبه عليه مش بمنيى عن التحريف واإلبهام  فنوا ع اإلنسان هي هي  والقوم أبناء القوم  ومن  ل 

كتـــاب لاتحـــاف الخيـــرة المهـــرة ب وائـــد المســـانيد العشـــرةل للبوصـــير  تحقيـــو دار المشـــكاة طبعـــة دار الـــوطن ســـنة 
هــ( قــائالر: )وأانــاء عملنــا فــي المكتبــات ن لــت طبعـة لهــ ا الكتــاب بتحقيــو األخــوين الالاضــلين: عــادل بــن 1420)

ون تعّمـد تتبـي األخطـاء واألوهـام فوجـدناها قـد سعد والسـيد بـن محمـود بـن اسـماعيل  فتصـالحناها علـى عجالـة د
اتسمت بوجود سقط كاير فـي أحادياهـا بلـح أكاـر مـن مـائتي حـديث  كمـا وجـدنا كايـرار مـن التحريـف والسـقط فـي 
رواة األسانيد بلـح فـي المجلـد الرابـي فقـط أكاـر مـن خمسـين موضـعار  هـ ا فضـالر عـن التحريالـات التـي فـي متـون 

ســّوغ لهــم أخطــاءهم التـي ا نــرى لهــم عــ ر فيهــا  وهــو يشـير الــى طبعــة مكتبــة الرشــد فــي   اــّم ي(80)األحاديـث..(
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 هـ(.1419الرياض والصادرة سنة )
أما المطابي فإّن مهمتهم كانت وفي كل العصور هو التكاير مـن النسـي ألصـل واحـد  فهـي نمـا ج مطـورة 

عمليــة  البــا مــا تكــون  قــديمار ســي الكتــاب ن  ف  أعوــم منجــ ات الجــن  البشــر مــن ُتعتبــر الطباعــة مــن النّســا   و 
وقـد انتشـرت بشــكل    مكنـت مـن نســي اماف مـن الكتـب نحـي هـائالر يحـدات الطباعـة تغييــرار ومحـدودة  فمجهـدة 

ــن  كرنــا لهــا ووضــعها فــي اطــار م  كبيــر  اا أنهــا  البــار مــا تعمــل بــدون رقيــب علمــي  أو لجهــاٍت موّجهــة  ومــا   
ــب ب  وكمــا ســاغ فــي قولــه تعــالى: ســاهم فــي استشــراء الالالنيــات  رادة المس  ــن بــاب  كــر المســب ب وا  و اْســي ل  ]اا م 

ْير  ال ت ـي أ ْقب ْلن ـا ف يه ـا وهـو يريـد أهـل القريـة وأصـحاب العيـر. ومـن  لـ  أّن ابـن أبـي  (81)[اْلق ْري ة  ال ت ي ُكن ا ف يه ا و اْلع 
  وهو عنـد  يـر (82)(قحافةَيأبَابنَصهاتقمَ َلقدَوهللاَأما)و: الحديد ي كر بيّن اللالو في أول الخطبة الشقشقية ه

 (84)فضـالر عـن المصـادر التـي سـبقته  (83)واحد ممن تعّرض لشرا لنهج البال ةل به ا اللالو ومـنهم معاصـرون 
ومي التسليم بين نسي النهج القديمـة فيهـا أكاـر مـن ضـبط  اا أن الطبعـات المتداولـة فـي الوقـت الحاضـر تُبقـي 

 من  ير اشارة له ا ااختالف. (85)(فالنَصهاتقمَ َلقدَوهللاَ َأماعلى: )
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  الثالثالمبحث 
 دواعي استعمال الفالنيات

مـــن اهتمـــاٍم باألســـباب التـــي دعـــت اســـتعمالها  والمســـّو ات التـــي مـــن أجلهـــا  ا بـــد للبحـــث فـــي الالالنيـــات
انتشرت في المصّنالات الروائية والتاريخية  وألّن من طبائي اإلنسـان الميـل الـى الوضـوا واسـتهجان اإلبهـام دفـي 

تعــاملون مــي الكايــر ممــن تعــّرض لشــرحها تســويح هــ ا اإلبهــام وتعليلــه بيســباب قــد ا نشــاركهم فيهــا   لــ  أنهــم ي
نصول مقّدسة لي  للتمويه فيها منال   وأنها تحاكي حقبار لصدر اإلسالم ُتوالي بواللها على ما بعـد  وتـتحكم 
فــي مالاصــله  ولكــي تعلــم األمــة اإلســالمية قادتهــا الحقيقيــين الــ ين حملــوا رايتهــا وأرســوا دعائمهــا  مّمــن تــرّبل 

ََهللاَ ََماللتوّسي في المل  واتخا  الدوائر لهدمها  ولم يكن من ُشغلهم الشا ل اا ا ََ وِعبَاةَُةَوالا الِِحينََََخَوالا َوالص 

،ِحْابااََواْلفَاِسقِينََََحْربااَ
ـن هـ   المسـّو ات التـي سـا ت لهـم: أنهـم يـرون فـي اخالـاء األسـماء وعـدم الجهـر  (86) وم 

 أنروايـة التــي جـاء فيهــا: )..بهـا بابـار مــن التـيدب مــي عّليـة القــوم وفـي خالفــه مالسـدة  يقـول النــوو  فـي شــرحه لل
وســعد جــال  فــيهم  قــال ســعد: فتــر  رســول اهلل صــلى اهلل عليــه  رهطــا أعطــى وســلم عليــه اهلل صــلى اهلل رســول

ــن لــم يعطــه وهــو أعجــبهم الــي  فقلــت: يــا رســول اهلل مالــ  عــن فــالن فــواهلل انــي ألرا  منمنــا  فقــال  وســلم مــنهم م 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أو مسلمار؟ قال: فسكت قليال ام  لبني ما اعلم منه  فقلت: يا رسول اهلل مالـ  
عن فالن فواهلل اني ألرا  منمنا  فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم: أو مسـلما؟ قـال: فسـكت قلـيال اـم  لبنـي 

هلل مالــ  عــن فــالن فــواهلل انــي ألرا  منمنــا  فقــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه مــا علمــت منــه  فقلــت: يــا رســول ا
  وعنــد (87)وســلم: أو مســلما؟ انــي ألعطــي الرجــل و يــر  أحــب الــي منــه خشــية أن يكــب فــي النــار علــى وجهــه(

هـم تعّرضه لالقرة: )مال  عن فـالن(  يقـول: )فيـه التـيدب مـي الكبـار  وأنهـم يسـارون بمـا كـان مـن بـاب التـ كير ل
  وا يخالى ما فيه من تعـارض عّمـا روتـه (88)والتنبيه ونحو  وا يجاهرون به  فقد يكون في المجاهرة به مالسدة(

  فالنــا  (89)أم المــنمنين عائشــة حــين قالــت: )أمرنــا رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم أن ننــ ل النــا  منــا لهم(
 متالاوتون في الحقوو على حسب منا لهم ومراتبهم وأعمالهم. 

ومنهــا: أنهــم يــ هبون الــى عــدم التشــهير برمــو  األمــة و كــر ماــالبهم فضــالر عــن اطــرائهم وتحســين صــورهم 
ن انغمسـوا فيهـا  وتسـويح كامـل أفعـالهم وتصـوير  بعـاد الر ائـل عـنهم وا  ن لـم يتحلّـوا بهـا وا  وجر الالضائل الـيهم وا 

ونار منهم أن  (90)ني بيمجاد الماضين الحقب التي سادوها على أنها عصور  هبية بكل ما لها من معنى  والتغ
ـــن أراد التطـــاول علـــى مجـــد األمـــة وتاريخهـــا  متناســـين أن صـــنيي بعـــض  ـــي لم  هـــ ا أحصـــن أمـــام عـــدوهم  وأمن
المسلمين األوائل وما خطته أيديهم مما ُد   من روايات في أمهات المصادر اإلسـالمية  كاليلـة باإلسـاءة اليهـا  

صــــلى اهلل عليــــه وآلــــه برســــومات مســــيئة ومواقــــف عدائيــــة مــــن قبــــل بعــــض  ومــــا التطــــاول علــــى رســــولنا الكــــريم
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لم ُيسار ع اليه المسلمون بشجبه وح فه مـن مصـادرهم  واعتبـروا كـل مـا فـي الصـحيع المغرضين اا محاكاة لما 
وما فتـاوى التكاليـر والقتـل والترويـي التـي ُمنـي بهـا المسـلمون اا بسـبب اانحـراف عـن  (91)صحيحا وفيه ما فيه 

النهج ال   خطه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وتشوي األمة باجتهـادات  ا ـت بهـا عـن الصـواب ونهلـت مـن 
م حـين أجمعـوا علـى  ير المعين ال   أراد اهلل تعالى لها أن ترتو  به  وقد خـاطبهم أميـر المـنمنين عليـه السـال

  وتجنـون امـر فعلكـم مـرا  وتحصـدون  ـر  أيـديكم (92)مني فاطمة ال هراء فدكا: )فعن قليل ينجلي لكم القسطل
الـى  يـر  لـ  ممـا  .(94)وُسمار قـاتال  وكالـى بـاهلل حكيمـا  وبرسـول اهلل خصـيما  وبالقيامـة موقالـا( (93) عافار ممقرا

 ا بها التما  األع ار لهم.  هبوا اليه من أسباب اانوية واهية حاولو 
أسبابا حقيقية وراء استعمال الالالنيات حاول البحث استقصاءها ومعرفتها  فمنها ما هو  ير اا أّن هنال  

قادا في الرواية  ويعود منشن  اّما ألّن المراد منها صالة العموم ا الخصول  كما جاء في لالمستدر ل: )عـن 
ل: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: تكار الصواعو عند اقتـراب السـاعة أبي سعيد الخدر  رضي اهلل عنه قا

  أو لكون فالن المبهم مما يتساوى (95)(وفالن فالنفيصبع القوم فيقولون: م ن صعو البارحة؟ فيقولون: صعو 
 بـن أبـي فيه ال كر والعـدم وكمـا فـي لالجـامي الصـحيعل: )حـدانا اسـماعيل بـن ابـراهيم أخبرنـا أيـوب عـن عبـد اهلل

مليكة قال حداني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بـن الحـرث قـال وقـد سـمعته مـن عقبـة لكنـي لحـديث عبيـد أحالـو 
قـال: ت وجـُت امـرأة فجاءتنـا امــرأة سـوداء فقالـت: أرضـعتكما  فيتيـت النبــي صـلى اهلل عليـه وسـلم فقلـت: ت وجــُت 

عتكما وهـي كا بـة  فـيعرض عنـه  فيتيتـه مـن قبـل فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لـي: انـي قـد أرضـ فالنبنت  فالنة
وجهه قلت: انها كا بة  قـال: كيـف بهـا وقـد  عمـْت أنهـا قـد أرضـعتكما؟ دعهـا عنـ   وأشـار اسـماعيل بإصـبعيه 

 .(96)السبابة والوسطى(
وهنال  أسباب قادحـة فـي الروايـة سـواء كانـت فـي السـند أم المـتن  وقـد قّسـم البحـث هـ   األسـباب علـى مـا 

اســم معروفــار لــدى الناقــل وع مــد  الــى اخالائــه لغايــات  وعلــى مــا لــم يكــن معروفــار لديــه  علــى أن جميــي هــ   كــان ا
 .األسباب هي أسباب خاّصة متالّرعة من أسباب عاّمة

 أواًل: األسباب العامة:
 أ. الدافع السياسي: 

 أبــا ســمعت التيــاا يأبــ شــعبة عــن أخبرنــا داود أبــو حــدانا محمــود قــالومــن  لــ  الروايــة التــي جــاء فيهــا: )
 مــروان مــي كنــت :قــال جــد  عــن األمــو  ســعيد بــن بــن يحيــىاو  عمــر حــدانا المكــي محمــد بــن أحمــد حــدانا  رعــة
  قـري   لمـة مـن يـد  علـى أمتـي هـال  :يقول المصدوو الصادو سمعت :يقول هريرة فسمعت أبا هريرة وأبي
  فسياسـة الدولـة وسـطوتها (97)(فـالن وبنـي فـالن بنـي أسـميهم نأ شـئت ان :هريـرة أبـو قـال ؟ لمـة :مروان فقال



16 

 

 (98)والمحافوة على سمعة قادتها هو ما دفي أبو هريرة الى عدم التصريع  وقد تعّ ر هو ب ل   ير مرة.
 الدافع القبلي: ب.

ومنــه مــا روا  البخــار : )أن النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم كــان يصــلي عنــد البيــت وأبــو جهــل وأصــحاب لــه 
يضعه على وهر محمـد ا ا سـجد  فانبعـث  فالنبني  (99)جلو  ا  قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسال ج ور

ضـعه علـى وهـر  بـين كتاليـه  وأنـا أنوـر أشقى القوم فجاء به فنور حتى ا ا سجد النبي صلى اهلل عليـه وسـلم و 
ا أ ني شيئا لو كان لي منعة  قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعـض ورسـول اهلل صـلى اهلل عليـه 

  وقد  كروا بين بنـي فـالن فـي الروايـة (100)(..وسلم ساجد ا يرفي رأسه  حتى جاءته فاطمة فطرحت عن وهر 
وهي قبيلة من قبائل قري   وما اخالانهم اا ألّن القبلية عادت الى سابو عهدها ال   كانت  (101)هم بنو ُجمع 

 عليه قبل اإلسالم  وم ن أبنائها م ن يتعّصب لها. 
 جا. الدافع المذهبي:

عن أبي هريرة قال: بينما يهود  يعرض سلعته أعطى بها شيئا كرهه لجامي الصحيعل: )لارواية ومن  ل  
لــ   اصــطالى موســى علــى البشــر  فســمعه رجــل مــن األنصــار فقــام فلطــم وجهــه وقــال: تقــول والــ   فقــال: ا وا

اصطالى موسـى علـى البشـر والنبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم بـين أوهرنـا  فـ هب اليـه فقـال أبـا القاسـم اّن لـي  مـة 
يـه وسـلم حتـى رن  لطم وجهي  فقال: ل م  لطمت  وجهه؟ ف كر   فغضب النبي صـلى اهلل عل فالنوعهدا فما بال 
أن اطــم وجــه الــ مي هــو أبــو بكــر الصــديو ر ــم التمويــه  (103)  وقــد ورد فــي مصــادر أخــرى(102)فــي وجهــه..(

ــو بــه   وأتباعــه حريصــون علــى عــدم اوهــار  بــالموهر الــ   : )رجــل مــن األنصــار(حــين قــالوا واإلبهــام الــ   ُألح 
 ُيغضب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله.

 د. الدافع الشخصي:
هنال  دوافي شخصية ونالسية سّببت في ابهام الشخصيات  فمنها دوافي الر بة عن  كر الـراو  لضـعاله أو 
اختالف م هبه أو صغر سنه أو عدم الر بة في التحديث عن األحياء الى  يـر  لـ  مـن عوامـل العـ وف عـن 

عـن سـعيد المقبـر   فـالنابـن  كإبهام البخار  ألحد الرواة لضـعاله  قـال: )وأخبرنـي (104)التصريع بيسماء الرواة 
وهـار  (105)عن أبيه عن أبـي هريـرة ..(   فـابن فـالن الـوارد فـي الروايـة هـو ابـن سـمعان الُمجمـي علـى ضـعاله  وا 

مما يوهن قدر الرواية ويخالف شرط المصّنف. ومنها ما جاء في رواية البخـار : )عـن عائشـة أن النبـي صـلى 
  تـ كر مـن صـالتها  قـال: مـه  علـيكم بمـا فالنةقال: م ن ه  ؟ قالت: اهلل عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة ف

  وفالنـة هـي الحـواء (106)تطيقون  فواهلل ا يمل اهلل حتـى تملـوا  وكـان أحـب الـدين اليـه مـا داوم عليـه صـاحبه(
ليـه وآلـه وقـد  كـر شـّراا الروايـة أن النبـي صـلى اهلل ع (107)بنت تويت األسدية المرأة الصالحة العابدة المهاجرة 
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و جر  لعائشة ُيشعر بعدم رضـا  بمـا أبدتـه تجاههـا  سـواء أكانـت مادحـة  (108)انما سيل عن المرأة بعد خروجها 
 أم منتقصة. 

 ثانيًا: األسباب الخاصة:
هنالــ  جملــة مــن األســباب الخاصــة التــي دعــت الــى اســتعمال الالالنيــات  وقــد يشــتر  أكاــر مــن ســبب فــي 

 حث  فضالر عّما يبّيته القائل في روعه  وهي:ابهاٍم واحد مما سيبّينه الب
 أ. الخوف والتقية:

اّن الكاير من الالالنيات ترد خوفار من السلطان وممن ا ُيتقى شّر  مسايرةر مي منهج التقية الـ   أقـّر  الـدين 
اء أنـه اإلسالمي  فقد جاء في رواية: )حدانا محمد بن اسماعيل حدانا الحسـن بـن علـي حـدانا شـبابة حـدانا ورقـ
 فـالنانطلو هو ومسعر الى األعم  يعاتبانه في حدياين بلغهما عنه قول علي: أنا قسيم النار  وحديث آخر: 

  فإّن سياسة التهديد التي ُتمار  علـى الـراو  (109)ك ا وك ا على الصراط  قال: ما رويت ه ا وا قلت ه ا قط(
فحسب  بل وحتى التنصل عن  كر  الرواية مطلقار   ل  أن بعض األسماء تمّال خـط  ااسما تدفعه الى ابهام 

المعارضة التي تتقاطي مي مصالع الدولة  فالي خطبة لمعاوية جاء فيها: )أا برئت ال مة ممن روى حـدياا فـي 
التــي    وقــد ســارت السياســات(110)مناقــب علــي بــن أبــي طالــب أو فضــائل أهــل بيتــه وقــد أحــل بنالســه العقوبــة(

جاءت بعد  على منهاجه  جاء في لمناقب آل أبي طالبل: )قال عبد اهلل بن شداد اللياـي: وددت انـي اتـر  ان 
أحدث بالضائل علي بن أبي طالب يومـار الـى الليـل وان عنقـي ضـربت  فكـان المحـّدث يحـدث بحـديث فـي الالقـه 

ن بـن أبـي ليلـى يقـول: حـداني رجـل مـن أو ييتي بحديث المبار ة فيقول: قال رجل مـن قـري   وكـان عبـد الـرحم
 (111)أصحاب رسول اهلل  وكان الحسن البصر  يقول: قال أبو  ينب(.

يقول ابن حجر في م عر ض حدياه عن رواية األعم : ) كر  العقيلي في الضعالاء فقال: روى عنه موسـى 
دياين بلغهمـا عنـه قــول بـن طريـف وكالهمـا  اليـان ملحــدان  اـم سـاو روايـة شــبابة أتـم ممـا هاهنـا ولالوـه فــي حـ

ك ا وك ا على الصراط  فقال: ما رويت ه ا قط وا قلت ه ا قط   فالنعن  فالنعلي: أنا قسيم النار  وحديث 
ام ساو بسند  عن الخريبي ام عن العالء ابن المبار  و اد بعد قوله: في الصحف وأنت ت عم أنـ  رويتـه علـى 

ن  مـا رأيـت األعمـ  خضـي اا مـرة واحـدة  فإنـه حـدانا بهـ ا جهة ااسته اء  ام ساو من طريو عيسـى بـن يـو 
الحــديث فبلــح  لــ  أهــل الســنة  فجــانوا فقــالوا: التحــديث بهــ ا يقــو  الرافضــية وال يديــة والشــيعية  فقــال: ســمعته 

  فقد خضي األعمـ  لإلرهـاب الـ   مـور  ضـّد  وتبـرأ مـن قولـه (112)فحدات به  قال: فرأيته خضي  ل  اليوم(
كـ ا وكـ ا علـى الصـراط(  اا أّن فحـوى الروايـة موجـودة فـي مصـادر الالـريقين   فـالنبقى ممـا قالـه: )الحديث  لي

ومنها: )عن أبي سعيد الخدر  رضي اهلل عنـه  قـال: قـال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه: ا ا كـان يـوم القيامـة 
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م ـن آمـن بـي وأحبكمـا  وأدخـال النـار ييمر اهلل ع  وجل فيقعـد أنـا وعلـي علـى الصـراط  ويقـال لنـا: أدخـال الجنـة 
 .(113)من كالر بي وأبغضكما(

 .الفضائل ب. حجب
 أنـه هريـرة أبـي عـنوهو السبب الملحوو حين تكون الرواية مانحة لشخل ما صالة في صـالحه  ومنهـا: )

 مـن وسـلم عليـه اهلل صـلى اهلل برسول صالة أشبه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بعد أحد وراء صليت ما: قال
 فـــي ويقـــرأ العصـــر ويخالـــف األخـــريين ويخالـــف الوهـــر مـــن األوليـــين الـــركعتين يطيـــل كـــان ســـليمان: قـــال فـــالن 

ــن هــ ا (114)المالصــل( بطــوال الصــبع فــي ويقــرأ المالصــل بوســط العشــاء فــي ويقــرأ المالصــل بقصــار المغــرب   فم 
ا ُيصّرا به كي ا تضاف ال   أشبه صالته التي هي عمود الدين بصالة رسول اهلل خير الخلو أجمعين  ام 

له فضيلة وا تكون له سابقة؟! واأل رب من  ل  أّن الجمل تمّخض فولد فيرار حين تنا عوا في م ن صاحب ه   
 .(115)الالضيلة  فكان معاوية بن ابي ساليان أحدهم!

ن ومــن المســتغرب أن يســبو عليــار آخــرون بتيســيه برســول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه وهــو نالســه بــنل القــرآ
الكريم والروايات  ونّصها على قربه وفضله بال منا ع  وم ن  ير  في  ل  الوقت ُيتجّنب  كر  وُيمني س مته لدفي 
شــبهة أو ت ّلــف لجهــة؟ ومــن الروايــات القريبــة علــى مــا تقــّدم مــا ورد فــي لالمصــّنفل و يــر  أيضــار بطريــو آخــر 

حاو عن ي يد بن أبي مريم عن أبي موسى قال واختالف بعض األلالاو: )حدانا أبو بكر بن عيا  عن أبي اس
مـا  صلى بنا علي يوم الجمل صـالة  ّكرنـا بهـا صـالة رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم فإمـا أن نكـون نسـيناها وا 

 .(116)أن نكون تركناها عمدا  ُيكّبر في كل خالض ورفي وقيام وقعود ويسلم عنه يمينه ويسار (
 .ئلالُشبه والتستر على الرذاإبعاد جا. 

هنال  من األسماء ما ُيبهم في الروايات المسيئة اليه محاولة إلبعـاد الشـبهة عنـه  فمـن  لـ  مـا ورد: )عـن 
  ألن عليــا كــان يلبــي -يعنــي يــوم عرفــة  -انــه كــان ينهــى عــن التلبيــة فــي هــ ا  فالنــاابــن عبــا  قــال: لعــن اهلل 

  وقد صّرحت  يرها من روايات باسم مغّير السنة فجاء فيها: )عن سعيد بن جبير قال: كنت مي ابن (117)فيه(
عبـا  بعرفـات فقـال: مـالي ا أسـمي النـا  يلبـون  قلــت: يخـافون مـن معاويـة  فخـرج ابـن عبـا  مـن فســطاطه 

 .(118)فقال: لبي  اللهم لبي  لبي   فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي(
  (119).م ُيخالون األسماء مراعاةر للمشاعر والعواطف مي الصالة ال ميمةومن  ل  أنه

 د. عدم أهمية الذكر.
مـي كــون الناقـل علـى معرفــة بـه هـو عــدم أهميـة  كـر  فــي  بااسـممـن األسـباب الداعيــة الـى عـدم التصــريع 

 حـديث اإلسـراء ما جـاء فـي الرواية  فالمراد ايصال فحوى الرواية بغض النور عن أشخال الحاداة  ومن  ل 
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بواد  ك ا وك ا  فينالرهم ح  الدابـة فنـد لهـم  فالنوآية  ل  أني مررت بعير بني ..) قوله صلى اهلل عليه وآله:
فوجـدت  فـالنمـررت بعيـر بنـي  (120)بعير فدللتهم عليه وأنا متوجه الى الشام  ام أقبلت حتى ا ا كنت بضجنان

يء  فكشالت  طاء  وشربت ما فيه  ام  طيـت عليـه كمـا كـان  القوم نياما ولهم اناء فيه ماء قد  طوا عليه بش
  عليــه  رارتــان احــداهما (121)وآيــة  لــ  أن عيــرهم تصــوب امن مــن انيــة التنعــيم البيضــاء  يقــدمها جمــل أورو

  قال: فابتـدر القـوم الانيـة فلـم يلقهـم أول مـن الجمـل الـ   وصـف لهـم  وسـيلوهم عـن (122)سوداء واألخرى برقاء
 .(123)بعير فيخبروهم كما  كر صلوات اهلل وسالمه عليه(ااناء وعن ال

نمـا ُيكنـى عـن  ويدخل فيه مـا يـرُد فـي السـند اختصـارار عـن  كـر ااسـماء  و لـ  بمعيـة راٍو آخـر  فقـالوا: )وا 
  ومنــه روايــة (124) كــرهم لالختصــار  ألن المحــدث قــد يســيم الروايــة عــن شــيي واحــد  وا ســيما ا ا كاُــرت عنــه(

جـاء فـي سـندها: )حـدانا علـي بـن مسـلم حـدانا هشـيم أخبرنـا  يـر واحـد مـنهم مغيـرة وفـالن ورجـل البخـار  التـي 
   . (125)االث أيضا عن الشعبي..(

 االستصغار واالستحقار: ه.
ل يالر ]فمما ُفس ر به قوله تعالى:  ْ  ُفالنار خ  ْيل تى ل ْيت ن ي ل ْم أ ت خ  الـى أن التعبيـر بـه اشـارة الـى تحقيـر   و  (126)[يا و 

يقول ابن ابي الحديد في شرحه للخطبة التي جاء فيها:  (127)أنه ا يرضى برفاقته فعال بل وباّدعاء كونه رفيقا 
ل ـى اْلمُ  نـار ع  ين  وُمه ْيم  يرار ل ْلع ـال م  م دار صـلى اهلل عليـه وآلـه ن ـ   ان ه ب ع ث  ُمح  ـ)أ م ا ب ْعُد ف إ ن  الل ه ُسْبح  ـل ين   ف ل م ـا م ض  ى ْرس 

ـي وا  ي ْخطُـُر ب ب ـال ي أ   ـا ك ـان  ُيْلق ـى ف ـي ُروع  ـْن ب ْعـد    ف و الل ـه م  ُج عليه السالم ت ن ا  ع  اْلُمْسل ُمون  األ ْمر  م  ن  اْلع ـر ب  تُـْ ع 
ــْن ب   ن ـي م  ــو  ع  ـْن أ ْهــل  ب ْيت ــه  وا  أ ن هُـْم ُمن ح  ـْن ب ْعــد   صــلى اهلل عليـه وآلــه ع  ن ــي ا ا  اْنا ي ــاُل ه ـ  ا األ ْمــر  م  ـا ر اع  ْعــد    ف م 

ل ى  نٍ الن ا   ع    )كينه يقول: ما أف عني شيء بعد  ل  السكون الـ   كـان عنـد  وتلـ  الاقـة (128)..(ُيب اي ُعون ه ُفال 
علـى  -أ  انصـبابهم مـن كـل وجـه كمـا يناـال التـراب  –النـا   التي اطميننت اليها اا وقوع ما وقي مـن انايـال

نما النا  يكتبونه امن لالى  ل ت مما من  كر ااسم كمـا فالنأبي بكر  وهك ا لالو الكتاب ال   كتبه لألشتر  وا 
 .(129)  واللالو: أما واهلل لقد تقمصها ابن أبي قحافة(فالنيكتبون في أول الشقشقية: أما واهلل لقد تقمصها 

 و. الُشهرة:
أحيانا تكون سببا من أسباب عدم التكّلف ب كر اسـمه وااكتالـاء باإلشـارة اليـه  و يوع صيته ان شهرة الرجل

بالالن  فالي الرواية التي جاء فيها: )أن عبادة بن الصامت مّرت عليه قطارة وهو بالشام تحمل الخمر فقال: ما 
هــا تحمـل أكاــر مــن ســبب لإلخالــاء  فطــابي التقيــة واالتــ ام   فإن(130)هـ   أ يــت؟ قيــل: ا بــل خمــر تبــاع لالــالن..(

بمـــنهج الســـلطة ب ـــّيٌن  وســـتر القبـــائع وعـــدم التشـــهير وـــاهر  اا أّن هـــ ين الســـببين لـــم يكونـــا بـــديلين عـــن كونـــه 
مشهورار  فيبو هريرة  كر  في الرواية نالسها حين قال: )يا عبادة ما لـ  ولمعاويـة  ر  ومـا حمـل(  ممـا يـدل علـى 
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 .داة لدرجة أنه ا يجد  معه ابهاملوطية لم تكن شديدة على أبي هريرة  وأن معاوية مشهور به   الحاأن ا
 ز. الترويج لكتاب وانتشاره:

وقــد يكــون مــن ابــدال الالالنيــات باألســماء ســببار انتشــار كتــاب فــي أوســاط تابعيــه  ومراعــاة لهــم مــن خــد  
  ا  أن الغاية هي ايصال رسالة الكتاب والتيكيد على جوانب أخـرى مشاعرهم تجاهه  وعدم ااارة حاليوة مريديه

تكون فيه المصلحة العامة أهم من التيكيد على مسّميات تسبب اإلعـراض عـن مجمـل الكتـاب  علـى الـر م مـن 
أنها  ير خافية على المتتبي الحصيف  ومن  ل  الطبعات المتيخرة لنهج البال ة التي عمدت الـى ابـدال فـالن 

  (131)لخطبة الشقشقية بابن أبي قحافة من دون اإلشارة الى ضبط آخر في النسي الخطية.في ا
 ح. النسيان والشك:

مــن األســماء مــا ُيــبهم بســبب نســيان الــراو   فقــد ورد فــالن وفالنــة ســتة مــرات فــي روايــة واحــدة عــدا بــاقي 
قـال  عـوف حـدانا قال سعيد بن يحيى حداني قال مسدد حدانااإلبهامات بسبب نسيان لعوفل  وقد جاء فيها: )

 آخـر فـي كنـا ا ا حتـى وانا أسـرينا وسلم عليه اهلل صلى النبي مي سالر في كنا :قال عمران عن رجاء أبو حدانا
 اـم فـالن اسـتيقو مـن أول وكـان الشـم  حـرّ  اا أيقونـا فما  منها المسافر عند أحلى وقعة وا وقعة وقعنا الليل
 .(132)..(عوف يفنس رجاء يسميهم أبو فالن ام فالن

المبهمـــات ومـــنهم الـــرواة مـــن الرجـــال والنســـاء مـــا لـــم يســـم  فـــي بعـــض )وكـــ ل  الشـــ   فقـــد قـــال الســـخاو : 
 (133).(الروايات أو جميعها اما اختصارار أوشكار أو نحو  ل 
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 ملخص البحث

للالالنيات  فبعد جولة لمراحل ب وغ اإلسالم  وتصاّلع األحداث التي مّر بها ااستعمال ااصطالحي 
ودواعيها   وتتبعها في متون وأسانيد جملة من الروايات  والبحث في مالهومها ونشيتها واعتبارها واستعمالها

 : اليها  وهيساغ للبحث في نهاية المطاف اإلشارة الى النتائج التي توصل 

د ث عنه  وتلحقها التاء ف .1 ي التينيث  وهي ضاربة ُتستعمل كلمة لفالنل كناية عن اسم ُسم ي  به الُمت ح 
 في التاريي ا  أن أصول استعمالها في العبرية والسريانية.

فيه في مورد واحد في قوله تعالى:  ُ ك رتْ في الكتب المقدسة التي سبقت القرآن الكريم  كما  ُ ك رتْ  .2
 من سورة الالرقان. (28)في امية  [يَاوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فاُلَنًا خَلِيالً]

الروايــات المتضــمنة كلمــة لفــالنل ومــا بصــيغها المختلالــة الدالــة علــى الالالنيــات ب المــراد اصــطالحار فــإن .3
 ابهام األشخال عمدار أو جهالر  سواء أكان  ل  في السند أم المتن.  

لضعف أخ ت كلمة لفالنل ميخ ها في الروايات  وأّارت فيها سلبار  فنقلتها من حاٍل الى حال ا .4
 .لألمر ابهاما لفالنل كلمة مكانها ويضعون الصريحة األسماء يرفعونوالتحريف  و ل  حين 

أمـا جهـة  قد يكـون المنشـل للالالنيـات الـرواة والمصـّنالون  وقـد يكـون نّسـا  الكتـب وم ـن علـى شـاكلتهم  .5
 الصدور األولى فال يخرج ااستعمال عندهم عن صالة العموم ودواعي البال ة.

أّن كــل مــا كــان مــ مومار فإبهــام تمّكــن البحــث مــن معرفــة جملــة مــن الالالنيــات بيســمائها  لــيخلل الــى  .6
 اسمه له ا عليه  وكل ما كان ممدوحار فإبهام اسمه عليه ا له.

هنالــ  جملــة مــن الــدواعي اســتعمال الالالنيــات  منهــا عامــة سياســية أو م هبيــة أو قبليــة أو شخصــية   .7
والتقية أو حجب الالضـائل أو ابعـاد الشـبه والتسـتر علـى الر ائـل أو عـدم أهميـة ومنها خاصة كالخوف 

 ال كر أو ااستصغار وااستحقار أو الشهرة أو الترويج لكتاب أو النسيان والش .

يمكـن مـن خاللهـا الوصـول الـى جميـي   ولعل بدراسـة أوسـي وأعمـو في ه   المحاولة ه ا ما أمكن تقصيه
بت خ  لف ستار فالن  وفو اهلل تعالى م ن يوهرها بعد خالائها. األسماء التي ُحج 

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين  والصالة والسالم على محمد وآله الطاهرين  واللعنـة الدائمـة علـى 
 أعدائهم أجمعين.
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 .326/ 8( و: العين  الخليل بن أحمد الالراهيد : 1)
 المصدر نالسه (2)
 .2178/ 6( الصحاا  الجوهر : 3)
 ( المصدر نالسه.4)
 . 324/ 13( لسان العرب  ابن منوور: 5)
 .435/ 18  تاج العرو   ال بيد : 324/ 13( و: لسان العرب  ابن منوور: 6)
 .17و: ارشاد الحائر الى معرفة قبيلة فالن في جنوب الج ائر/ محمد عبد القادر القبلو : ( 7)
 .141/ 9( التحقيو في كلمات القرآن الكريم  حسن مصطالو : 8)
( علـي بــن محمــد بــن ابـراهيم الــرا   الكلينــي المعــروف بعــالن  ويكنـى أبــا الحســن  مــن علمــاء الـر   وخــال اقــة اإلســالم الشــيي 9)

صــاحب لالكــافيل  لـه كتــاب أخبــار القــائم عليــه الســالم  وقتـل عــالن بطريــو مكــة. فهرســت أســماء  محمـد بــن يعقــوب الكلينــي
 .261مصنالي الشيعة  النجاشي: 

  والعهـد القـديم يشـمل الكتـاب والعهـد الجديـد العهـد القـديم( ينقسم الكتاب المقد  لـدى المسـيحيين علـى قسـمين متمـاي ين همـا 10)
 المقّد  لدى اليهود.

 ( و: شبهات حول األسالار التاريخية  شبكة المعلومات العالمية )اانترنت(. 11)
 شبكة المعلومات العالمية )اانترنت(.. 1/ 4( سالر راعوث: 12)
 شبكة المعلومات العالمية )اانترنت(.. 18/ 26( انجيل متي: 13)
 شبكة المعلومات العالمية )اانترنت(.. 8/ 6: ( سالر الملو  الااني14)
 .29-27( سورة الالرقان: اميات 15)
( عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شم  بن عبد مناف  كان من شياطين قري   وهـو الالاسـو الـ    كـر  16)

/ 7اهلل تعالى في كتابه  أّسر  رسول اهلل صلى اهلل عليه وآلـه يـوم بـدر وضـرب عنقـه صـبرا. و: اكمـال الكمـال  ابـن مـاكوا: 
270. 

ــر يــوم بــدر  اــم أطلقــه بــال فــداء  (17) أبــي بــن خلــف الُجمحــي  أمــر رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه بضــرب عنقــه صــبرار حــين ُأس 
ـــر يـــوم أحـــد  فقـــال رســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه: واهلل ا تمســـع  لالقـــر   وأخـــ  عليـــه أن ا يعـــين عليـــه  فـــنقض العهـــد وُأس 

 .206/ 2ر به فضربت عنقه. و: تاريي ااسالم  ال هبي: عارضي  بمكة تقول خدعت محمدار مرتين  وأم
 .11/ 19  محمد بن جرير الطبر : ( و: جامي البيان عن تيويل آ  القرآن18)
 .المصدر نالسه (19)
 .452/ 2( تالسير مجاهد  مجاهد بن جبر: 20)
 .113/ 2 ( تالسير القمي  علي بن ابرهيم القمي:21)
 .329/ 3( تالسير القرآن العويم  ابن كاير: 22)
 / باب حو العالم. 37/ 1( الكافي  الكليني: 23)
 / باب اإلشارة والنل على أبي الحسن الرضا عليه السالم.313/ 1: المصدر نالسه (24)
 / بيان الناسي والمنسو  ومعرفة الصحابي والتابعي.38/ 1( شرا صحيع مسلم  النوو : 25)
الحسني في لقاٍء معـه فـي محـل اقامتـه فـي المدرسـة المهديـة الدينيـة فـي النجـف ( أفادنا به مشافهة العالمة السيد عبد الستار 26)

 م.22/2/2016األشرف  بتاريي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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هـي الروايـات التـي تـروى بـاالث وسـائط. وهـي عنـد العامـة: مـا كـان بـين المخـرج للحـديث وبـين النبـي صـلى اهلل  ( الاالايـات:27)

 .32. االايات الكليني  أمين ترم  العاملي: عليه وآله االاة رواة: صحابي  وتابعي  وتابي تابعي
 .10( و: التحريالات والتصرفات في كتب السنة  علي الحسيني الميالني: 28)
 .203( و: المدخل لدراسة علوم الحديث  حسن طاهر ملحم: 29)
 . 76( و: مباني تيصيل المصطلع الحدياي عند المسلمين  حسين شير علي: 30)
يع  ُنْخب ة  الال ك ر في ُمْصط لع  أ هل  األا ر  ابن حجر العسقالني: و: ُنْ ه ة  الن و ر ( 31)  .26في ت ْوض 
 .179و: الجواهر السليمانية  مصطالى الميربي: ( 32)
 .108( جامي التحصيل في أحكام المراسيل  أبو سعيد العالئي: 33)
 .26و: ُنْ ه ة  الن و ر  ابن حجر العسقالني:  (34)
 .178انية  مصطالى الميربي: ( و: الجواهر السليم35)
 .652( الباعث الحايث شرا اختصار علوم الحديث  ابن كاير: 36)
 .91( و: المستالاد من مبهمات المتن واإلسناد  أبو  رعة العراقي: 37)
 .26: المصدر نالسه( و: 38)
 .25( و: مباني نقد متن الحديث  قاسم البيضاني: 39)
 .293حسين  عبد الع ي  شرف: ( و: فن المقال الصحالي في أدب طه 40)
 .266/ 14( شرا نهج البال ة  ابن أبي الحديد: 41)
 .62/ 1( الكافي  الكليني: 42)
 .128/ 2( اإلتقان في علوم القرآن  جالل الدين السيوطي: 43)
 . 9( وهج الالصاحة في أدب النبي صلى اهلل عليه آله  عالء الدين األعلمي: 44)
 .36البال ة:  ( مقدمة الشريف الرضي لنهج45)
 .82/ 3  ابن حجر: ( اإلصابة في تميي  الصحابة46)
 .651( و: معجم المناهي اللالوية وفوائد في األلالاو  بكر بن عبد اهلل: 47)
 / كتاب اادب.117/ 7( الجامي الصحيع/ البخار : 48)
 .74( سورة التوبة  من اية: 49)
 .81/ 2( تالسير جوامي الجامي  الطبرسي: 50)
 .364/ 2 ال هبي: أعالم النبالءسير ( 51)
 .42  اإلكمال في أسماء الرجال  الخطيب التبري  : 335/ 1( و: ااستيعاب  ابن عبد البر: 52)
 .264/ 18( عمدة القار   العيني: 53)
 . 162/ 10( تالسير الرا    فخر الدين الرا  : 54)
 .493/ 2( معجم ابن العربي  ابو سعيد بن األعرابي: 55)
 .364/ 2عالم النبالء  ال هبي: ( سير أ56)
 .391/ 1( أسد الغابة  ابن األاير: 57)
 / كتاب اادب.115/ 7( الجامي الصحيع  البخار : 58)
 . 32( سورة التوبة  من امية: 59)
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 .334/ 1( و: منتهى اممال في تواريي النبي وامل  عبا  القمي: 60)
لسـليمان بـن عبـد الملـ   ووالـي العـراو لهشـام بـن عبـد الملـ . و: سـير أعـالم ( الدمشقي  والي مكة للوليد بن عبـد الملـ  اـم 61)

 .425/ 5النبالء  ال هبي: 
 .281/ 22( األ اني  ابو الالرج األصالهاني: 62)
 .233/ 3( المستدر   الحاكم النيسابور : 63)
 .79( الصواعو المحرقة  ابن حجر: 64)
 مات النبوة في اإلسالم./ باب عال178  ل4( الجامي الصحيع  البخار : ج65)
 .220( و: شيي المضيرة او هريرة  محمود أبو رية: 66)
 / باب حالو العلم.38/ 1( الجامي الصحيع  البخار : 67)
 . 296( هد  السار   ابن حجر: 68)
 . 339( المصدر نالسه: 69)
 هلل عليهم  لمة(./ كتاب الالتن  وقد جاء فيها: )فقال مروان: لعنة ا88/ 8( الجامي الصحيع  البخار : 70)
 .180/ 24( و: عمدة القار   العيني: 71)
 / حديث أبي مال  سهل بن سعد الساعد .334/ 5( مسند أحمد  أحمد بن حنبل: 72)
 .78/ 2( الجامي الصحيع  البخار : 73)
 .170/ 6( المعجم الكبير  الطبراني: 74)
 .114/ 3( فتع البار   ابن حجر: 75)
 / حديث أبي الطاليل.453/ 5حنبل: ( مسند أحمد  أحمد بن 76)
 .224/ 11( المحلى  ابن ح م الواهر : 77)
( الوليد بن عبد اهلل بن جميي )مصـغرا( ال هـر  المكـي الكـوفي وقـد ينسـب الـى جـد   روى عـن أبـي الطاليـل وعكرمـة ومجاهـد 78)

 رعــة: ا بـي  بــه  وقـال أبــو حــاتم: و يـرهم  قــال أحمـد وأبــو داود لــي  بـه بــي   وقـال ابــن معــين والعجلـي: اقــة  وقـال أبــو 
صالع الحديث  وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد ا يحدانا عنـه فلمـا كـان قبـل موتـه بقليـل حـدانا عنـه  و كـر  ابـن 

 .122/ 11حبان في الاقات. ته يب الته يب  ابن حجر: 
 .66/ 1( و: مجلة تراانا  نورات في فن التحقيو  أسد مولو : 79)
 .9/ 1تحقيو كتاب اتحاف الخيرة المهرة للبوصير :  ( مقدمة80)
 .82( سورة يوسف  من امية: 81)
 .152/ 17شرا نهج البال ة  ابن أبي الحديد: ( 82)
  منهـاج البراعـة فـي شـرا نهـج البال ـة  حبيـب 121/ 1( و: منهاج البراعـة فـي شـرا نهـج البال ـة  قطـب الـدين الراونـد : 83)

  األماـال والحكـم المسـتخرجة مـن نهـج 84/ 1  في والل نهج البال ة  محمد جواد مغنيـة: 158/ 1اهلل الهاشمي الخوئي: 
  تصـنيف نهـج البال ـة  لبيـب 378  المعجـم الموضـوعي لـنهج البال ـة  أويـ  كـريم محمـد: 457البال ة  محمد الغـرو : 

 .  322/ 1  مصادر نهج البال ة وأسانيد   عبد ال هراء الخطيب: 420بيضون: 
  ااقتصـاد  287/ 1  وفيه )لقد تقمصها ابن أبي قحافة أخو تيم(  اإلرشاد  الماليـد: 151/ 1و: علل الشرائي  الصدوو:  (84)

 .210الطوسي: 
 .50  نهج البال ة  تع: هاشم الميالني  نشر العتبة العلوية: 28( نهج البال ة  تع: صبحي الصالع  مطبعة وفا  ايران: 85)
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ل بالتحريــ :  62لخطبــة / ا452ب اإلمـام علــي عليــه السـالم: ( و: نهـج البال ــة  خطــ86) ــو  مــن كتـاب لــه الــى أهـل مصــر. والخ 

 العبيد.
/ بــاب وجــوب اإليمــان برســالة النبــي محمــد صــلى اهلل عليــه وآلــه  وانوــر أيضــار: 92/ 1( صــحيع مســلم  مســلم النيســابور : 87)

 / كتاب اايمان.12/ 1الجامي الصحيع  البخار : 
 .149/ 7مسلم  النوو :  ( شرا صحيع88)
 / باب وجوب الرواية عن الاقات وتر  الك ابين.5/ 1( صحيع مسلم  مسلم النيسابور : 89)
 ( و: الحجاج بن يوسف الاقالي الُمالترى عليه  محمود  يادة.90)
 ( و: الروايات المسيئة للنبي صلى اهلل عليه وآله وأهل بيته عليهم السالم  مها جمال الطاليلي. 91)
 .250/ 5و: العين  الالراهيد :  القسطل: الغبار الساطي في الحرب.( 92)
 .182/ 5  109/ 9و: لسان العرب  ابن منوور: ( ال عاف: السم ال   يقتل من ساعته  والممقر: المر. 93)
 / رسالة من أمير المنمنين عليه السالم الى أبي بكر.128/ 1ااحتجاج  الطبرسي: ( 94)
 / تكار الصواعو عند اقتراب الساعة.444/ 4المستدر   الحاكم: ( 95)
/ بــاب شــهادة المرضــعة. ومــي ابهــام فالنــة فــي الروايــة اا أن البــاحاين توّصــلوا الــى 126/ 6( الجــامي الصــحيع  البخــار : 96)

 .319اسمها  وهي أم يحيى بنت أبي اهاب بن ع ي  الدارمية. و: هد  السار   ابن حجر: 
 / باب عالمات النبوة في اإلسالم.178/ 4 :الجامي الصحيع  البخار  (97)
 / باب حالو العلم. 38/ 1: المصدر نالسه( و: 98)
ََ(6َ/2381السال:َالمشيمةَ،َوالجاور:َنوعَمنَاإلبل(َالصحاح،َالجوهري:ََ(99)

 / باب ا ا ألقي  على وهر المصلي ق ٌر أو جيالة لم تالد عليه صالته.66/ 1: المصدر نالسه (100)
 .250السار   ابن حجر: ( و: هد  101)
 / كتاب بدء الخلو.132/ 4( الجامي الصحيع  البخار : 102)
 .317/ 6( و: فتع البار   ابن حجر: 103)
 .86( المبهمون ومروياتهم في مسند ابي داود الطيالسي  د. فاضل اسماعيل العبود: 104)
 / كتاب العتو.125/ 3( الجامي الصحيع  البخار : 105)
 / كتاب اإليمان.16/ 1: المصدر نالسه (106)
 .256/ 1و: عمدة القار   العيني: ( 107)
 .94/ 1( و: فتع البار   ابن حجر: 108)
 .387/ 2/ عباية بن ربعي األسد   مي ان ااعتدال  ال هبي: 415/ 3( ضعالاء العقيلي  العقيلي: 109)
 .314( كتاب سليم بن قي   سليم بن قي  الهاللي: 110)
 / فيما وهر بعد وفاة اإلمام علي عليه السالم. 174/ 2ر آشوب: ( مناقب آل أبي طالب  ابن شه111)
 .247/ 3( لسان المي ان  ابن حجر: 112)
 . 162/ 2  وانور أيضار: شواهد التن يل  الحاكم الحسكاني: 629( األمالي  الطوسي: 113)
 / مسند أبي هريرة.532/ 2( مسند أحمد  أحمد بن حنبل: 114)
 (1َ/169َظ:َمسندَالشاميين،َالطبراني:َ(115َ)

 /َبابَالتسليم(1َ/296/َمنَكانَالَيتمَالتكبير((؛َسننَابنَماجة،َمحمدَبنَيايد:1َ/272َ(َالمصنف،َابنَأبيَشيبة:116َ)

/ مسـند عبـد اهلل بـن 217/ 1مسند أحمد  أحمد بـن حنبـل:    وانور أيضا:/ التلبية152/ 5( كن  العمال  المتقي الهند : 117)
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 عبا .

 / التلبية بعرفة.253/ 5( سنن النسائي  النسائي: 118)
 .25/ 2 ريب الحديث  الخطابي: و: ( 119)
 .2154/ 6( ضجنان: جبل بناحية مكة. الصحاا  الجوهر : 120)
 .1564/ 4( األورو من اإلبل: ال   في لونه بياض الى سواد. الصحاا  الجوهر : 121)
 .1448/ 4وبياض. الصحاا  الجوهر : ( األبرو: كل شيء اجتمي فيه سواد 122)
 / اإلسراء برسول اهلل صلى اهلل عليه وآله.137/ 3( البداية والنهاية  ابن كاير: 123)
 / كتاب الجنائ .304/ 5( البدر المنير  ابن الُملق ن: 124)
 / كتاب الرقاو.183/ 7( الجامي الصحيع  البخار : 125)
 .28( سورة الالرقان  امية: 126)
 .141/ 9التحقيو في كلمات القرآن الكريم  حسن المصطالو : ( و: 127)
 .62/ الخطبة 451( نهج البال ة  خطب اإلمام علي عليه السالم: 128)
 .152/ 17( شرا نهج البال ة  ابن أبي الحديد: 129)
 .10/ 2  وانور أيضا: سير أعالم النبالء  ال هبي: 197/ 26( تاريي مدينة دمشو  ابن عساكر: 130)
 (50؛َنهجَالبالغة،َتح:َهاشمَالميالني،َنشرَالعتبةَالعلوية:28َالبالغة،َتح:َصبحيَالصالح،َمطبعةَوفا،َايران:ََ(َنهج131)

 / كتاب التيمم.90/ 1( الجامي الصحيع  البخار : 132)
 .301/ 3فتع المغيث  السخاو :  (133)
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 مصادر ومراجع البحث
 القرآن الكريم.

أبو العبا  أحمـد بـن أبـي بكـر البوصـير  الكنـاني الشـافعي   ب وائد المسانيد العشرة اتحاف الخيرة المهرة .1
 م.1999-هـ1420  1الرياض  ط  هـ(  تحقيو دار المشكاة  نشر دار الوطن840)ت

هـــ(  تحقيــو ســعد 911اإلتقــان فــي علــوم القــرآن  جــالل الــدين عبــد الــرحمن ابــن أبــي بكــر الســيوطي )ت .2
 م. 1996-هـ1416  1المندوب  مطبعة دار الالكر  بيروت  ط

محمــــد بــــاقر الخرســــان  دار  تحقيـــوهـــــ(  548ااحتجـــاج  أبــــو علــــي الالضــــل بـــن الحســــن الطبرســــي )ت .3
 م. 1966-هـ1386النعمان  النجف ااشرف  

ارشاد الحائر الى معرفة قبيلة فالن في جنوب الج ائر  أبو عبد اهلل محمد عبد القـادر بـن محمـد القبلـو   .4
 هـ.1433هـ(  1430الج ائر  المالكي الشهير بالشيي با  بلعالم )ت

هـ(  منسسة آل البيت علـيهم السـالم لتحقيـو 413اإلرشاد  محمد بن محمد بن النعمان الشيي الماليد )ت .5
 م.1993-هـ1414  2دار الماليد للطباعة والنشر  بيروت  طالتراث  

هـــ(  تحقيــو علــي محمــد البجــاو   دار 463ااســتيعاب  يوســف بــن عبــد اهلل ابــن عبــد البــر القرطبــي )ت .6
 هـ. 1412  1الجيل  بيروت  ط

هـــ(  دار الكتــاب العربــي  630أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة  علــي بــن محمــد بــن األايــر الجــ ر  )ت .7
 وت.بير 

هــ(  تحقيـو عـادل أحمـد عبـد 852تي  الصحابة  أحمد بن علي بـن حجـر العسـقالني )ياإلصابة في تم .8
 هـ. 1415  1الموجود وعلي محمد معوض  دار الكتب العلمية  بيروت  ط

هــ(  تحقيـو سـمير جـابر  دار الالكـر  بيـروت  356األ اني  أبو الالرج علّي بن الحسين األصـالهاني )ت .9
 .2ط

هــ(  منشـورات 460هاد  الى طريو الرشاد  أبو جعالر محمد بن الحسن الشـيي الطوسـي )تااقتصاد ال .10
 هـ. 1400مكتبة جامي جهلستون في طهران  مطبعة الخيام  قم  

  العربي. التراث احياء هـ(  دار475ماكوا )ت ابن أبو نصر علي بن هبة اهلل الكمال  اكمال .11

قســم الدراســات اإلســالمية  هـــ(  تحقيــو 460  أبــو جعالــر محمــد بــن الحســن الشــيي الطوســي )تاألمــالي .12
 هـ.1414  1منسسة البعاة  نشر دار الاقافة  قم  ط

األماال والحكـم المسـتخرجة مـن نهـج البال ـة  محمـد الغـرو   منسسـة النشـر اإلسـالمي التابعـة لجماعـة  .13
 هـ.1415  3المدرسين  قم  ط

تحقيـو  هــ( 774الدمشـقي )ت أبو الالداء اسماعيل بن كايراختصار علوم الحديث   لىاالباعث الحايث  .14
 .2احمد محمد شاكر  دار الكتب العلمية  بيروت  ط
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هـــ(  تحقيــو علــي شــير   دار احيــاء 774البدايــة والنهايــة  أبــو الالــداء اســماعيل بــن كايــر الدمشــقي )ت .15
 م.1988-هـ1408  1التراث العربي  بيروت  ط

البدر المنير في تخريج األحاديث واألاار الواقعة في الشرا الكبير  سراج الدين عمر بـن علـي بـن أحمـد  .16
مصــطالى أبــو الغــيط وعبــد اهلل بــن ســليمان وياســر بــن كمــال  دار تحقيــو هـــ(  804الشــافعي ابــن الُملق ــن )ت

 م.2004-هـ1425  1الهجرة  الرياض  ط

هـــ(  1205رتضــى الحســيني الواســطي ال بيــد  الحنالــي )تمحمــد م  تــاج العــرو  مــن جــواهر القــامو  .17
 م.1994-هـ1414تحقيو علي شير   دار الالكر  بيروت  

هـ(  تحقيو احمد عبد الغالور 393  اسماعيل بن حماد الجوهر  )ت)الصحاا( تاج اللغة وصاا العربية .18
 م. 1987-هـ1407  4العطار  دار العلم للماليين  بيروت  ط

 الكتــاب تــدمر   دار الســالم عبــد عمــر. د تحقيــو هـــ( 748محمــد بــن احمــد الــ هبي )تاإلســالم   تــاريي .19
 م. 1987-هـ1407  1العربي  مطبعة لبنان  بيروت  ط

هـــ(  تحقيــو علــي شـــير   دار 571تــاريي مدينــة دمشــو  أبــو القاســـم علــي بــن الحســن ابــن عســـاكر )ت .20
 هـ. 1415الالكر  بيروت  

  1  علــي الحســيني الميالنــي  مركــ  األبحــاث العقائديــة  قــم  طالتحريالــات والتصــرفات فــي كتــب الســنة .21
 هـ. 1421

  منسســة الطباعــة والنشــر هـــ(1426التبريــ   )ت التحقيــو فــي كلمــات القــرآن الكــريم  حســن المصــطالو  .22
 هـ. 1417  1و ارة الاقافة واإلرشاد اإلسالمي  طهران  ط

مطـابي مكتـب ااعـالم  عـالم ااسـالمي مركـ  النشـر مكتـب اا  لبيب بيضوند. تصنيف نهج البال ة   .23
 هـ.1408  2ااسالمي  ط

 .3هـ(  ط606تالسير الرا    فخر الدين محمد بن عمر الرا   )ت .24

هـــ(  تحقيــو يوســف عبــد 774تالســير القــرآن العوــيم  أبــو الالــداء اســماعيل بــن كايــر القرشــي الدمشــقي )ت .25
 م.1992-هـ1412الرحمن المرعشلي  دار المعرفة  بيروت  

هــــ(  تحقيــــو طيـــب الموســــو  الج ائـــر   منسســــة دار 329ير القمـــي  علــــي بـــن ابــــراهيم القمـــي )تتالســـ .26
 هـ. 1404  3الكتاب  قم  ط

هـ(  منسسة النشر اإلسالمي  قـم  548تالسير جوامي الجامي  أبو علي الالضل بن الحسن الطبرسي )ت .27
 هـ. 1418  1ط

هـــ(  تحقيــو عبــد الــرحمن الطــاهر بــن محمــد الســورتي  مجمــي 104تالســير مجاهــد  مجاهــد بــن جبــر )ت .28
 البحوث اإلسالمية  اسالم آباد. 

-هــ1404  1هــ(  دار الالكـر  بيـروت  ط852ته يب الته يب  أحمد بن علي بن حجـر العسـقالني )ت .29
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 م.1984

  1  منسســــة دار الحــــديث الاقافيــــة  طاالايــــات الكلينــــي  أمــــين تــــرم  العــــاملي  تحقيــــو أحمــــد المــــدد  .30
 هـ.1417

هــ(  تحقيـو خليـل المـي   صـدقي 310جامي البيان عـن تيويـل آ  القـرآن  محمـد بـن جريـر الطبـر  )ت .31
 م. 1995-هـ1415جميل العطار  دار الالكر  بيروت  

 يـوتحق هــ(761تأبـو سـعيد خليـل بـن كيكلـد  الدمشـقي العالئـي )  جامي التحصيل في أحكام المراسـيل .32
 م. 1986-هـ1407  2  طيروت  بعالم الكتب  حمد  عبد المجيد السلالي

 م.1981-هـ1401هـ(  دار الالكر 256الجامي الصحيع  ابو عبد اهلل محمد بن اسماعيل البخار  )ت .33

  دار الحديث  أبو الحسن مصطالى بن اسماعيل السليماني  الجواهر السليمانية على المنوومة البيقونية .34
 هـ. 1426  ميرب

  م.1995-هـ1415  1  دار السالم  طمحمود  يادةد. الحجاج بن يوسف الاقالي الُمالترى عليه   .35

ـــيهم الســـالم  مهـــا جمـــال الطاليلـــي .36   رســـالة الروايـــات المســـيئة للنبـــي صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وأهـــل بيتـــه عل
 م.2012ماجستير  كلية الالقه جامعة الكوفة  

 هـ(  تحقيو محمد فناد عبد الباقي  دار الالكر.273يني )تسنن ابن ماجة  محمد بن ي يد الق و  .37

 م.1930-هـ1348  1هـ(  دار الالكر  بيروت  ط303بن شعيب النسائي )ت سنن النسائي  أحمد .38
الرسالة  بيـروت   األسد  منسسة حسين تحقيو هـ( 748محمد بن احمد ال هبي )تالنبالء   أعالم سير .39
 م. 1993-هـ1413  9ط

هــــ(  دار الكتـــاب العربـــي  676أبـــو  كريـــا يحيـــى ابـــن شـــرف النـــوو  الشـــافعي )تشـــرا صـــحيع مســـلم   .40
 م.1987 -هـ1407بيروت  

هــ(  تحقيـو محمـد 656شرا نهج البال ة  ع  الدين عبـد الحميـد بـن أبـي الحديـد المـدائني ألمعت لـي )ت .41
 م. 1959  1أبو الالضل ابراهيم  دار احياء الكتب العربية  ط

هـــ(  تحقيــو محمــد بــاقر 5شــواهد التن يــل لقواعــد التالضــيل  عبيــد اهلل بــن أحمــد الحــاكم الحســكاني )ت و .42
المحمود   منسسة الطبي والنشر التابعة لو ارة الاقافة واإلرشاد اإلسالمي  مجمـي احيـاء الاقافـة اإلسـالمية  

 م.1990-هـ1411  1ط

منشـــورات منسســـة األعلمـــي للمطبوعــــات   هــــ( 1385شـــيي المضـــيرة أبـــو هريـــرة  محمـــود أبـــو ريـــة )ت .43
 .3بيروت  ط

 هـ(  دار الالكر  بيروت. 261النيسابور  )ت بن الحجاج صحيع مسلم  مسلم .44

   أبـو العبـا  احمـد بـن محمـد ابـن حجـر الهيتمـيعلى أهل الرفض والضالل وال ندقة الصواعو المحرقة .45
  1الخــراط  منسســة الرســالة  بيــروت  ط  تحقيــو عبــد الــرحمن بــن عبــد التركــي وكامــل محمــد هـــ(974)ت
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 م.1997

هـ(  تحقيو د. عبد المعطي أمين قلعجي  دار 322ضعالاء العقيلي  محمد بن عمرو العقيلي المكي )ت .46
 هـ.1418  2الكتب العلمية  بيروت  ط

هــــ(  المكتبـــة الحيدريـــة ومطبعتهـــا  381علـــل الشـــرائي  أبـــو جعالـــر محمـــد بـــن علـــي الشـــيي الصـــدوو )ت .47
 م.1966-هـ1385شرف  النجف اا

هـــ(  دار احيــاء التــراث العربــي  855  محمــود بــن أحمــد العينــي )تشــرا صــحيع البخــار  عمــدة القــار  .48
 بيروت.

ـــن أحمـــد الالراهيـــد  )ت .49 هــــ(  تحقيـــو د. مهـــد  المخ ومـــي  د.ابـــراهيم الســـامرائي  175العـــين  الخليـــل ب
 هـ.1409  2منسسة دار الهجرة  قم  ط

عبــد الكــريم ابــراهيم    تحقيــوهـــ(388المعــروف بالخطــابي )ت محمــد البســتيحمــد بــن    ريــب الحــديث .50
 .م1982-هـ1402  دمشو  دار الالكر  عبد القيوم عبد رب النبيو  الغرباو 

هــ(  دار 852  شـهاب الـدين أحمـد بـن علـي ابـن حجـر العسـقالني )تشـرا صـحيع البخـار  فتع البـار  .51
 .2المعرفة  بيروت  ط

  هـــ(902تشــم  الــدين محمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاو  )  الحــديث للعراقــيفــتع المغيــث بشــرا الاليــة  .52
 .م2003-هـ1424  1  طمصر  مكتبة السنة  علي حسين علي تحقيو

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب  د. عبد الع ي  شرف  فن المقال الصحالي في أدب طه حسين .53

  أبـو العبـا  أحمـد بـن علـي النجاشـي األسـد  الكـوفي )رجـال النجاشـي( الشعيعةَمصنفيَاسماءَفهرست .54
 هـ(5َ،1416َالمدرسين،َقم،َطَلجماعةَالتابعةَاإلسالميَالنشرَمؤسسةهـ(  450)ت

  1هـــ(  انتشــارات كلمــة الحــو  مطبعــة ســتار  ط1400فــي وــالل نهــج البال ــة  محمــد جــواد مغنيــة )ت .55
 هـ. 1427

علـي اكبـر الغالـار   المطبعـة حيـدر    تحقيـوهــ(  329)ت الكافي  أبو جعالر محمد بن يعقـوب الكلينـي .56
   الناشر الكتب اإلسالمية  طهران.5ط

هـ(  تحقيو محمد باقر األنصار  ال نجاني  1كتاب سليم بن قي   سليم بن قي  الهاللي الكوفي )ت و .57
 هـ.1422  1نشر دليل ما  قم  مطبعة نكار   ط

-هـــ1409هـــ(  منسســة الرســالة  بيــروت  975هنــد  )تكنــ  العمــال  علــي المتقــي بــن حســام الــدين ال .58
 م. 1989

هــــ(  711لســـان العـــرب  أبـــو الالضـــل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منوـــور األفريقـــي المصـــر  )ت .59
بـــراهيم شـــم  الـــدين ونضـــال علـــي  منسســـة ااعلمـــي للمطبوعـــات   مراجعـــة وتـــدقيو د. يوســـف ألبقـــاعي وا 

 م. 2005-هـ1426  1بيروت  ط
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األعلمـي للمطبوعـات  بيـروت  هــ(  منسسـة 852ن  أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقالني )تلسان المي ا .60
 م.1971-هـ1390  2ط
مبـــاني تيصـــيل المصـــطلع الحـــدياي عنـــد المســـلمين  د. حســـين ســـامي شـــير علـــي  دار الكاليـــل  كـــربالء  .61

 م.2012-هـ1433  1المقدسة  ط

 هـ.1427  1ن  ط  مطبعة توحيد  ايرامباني نقد متن الحديث  قاسم البيضاني .62

المبهمـون ومرويـاتهم فـي مسـند أبـي داود الطيالســي دراسـة نقديـة  د. فاضـل اسـماعيل خليـل العبــود  دار  .63
 م.2010-هـ1431  1الضياء  النجف األشرف  ط

 هـ(  دار الالكر.456المحلى  علي بن أحمد ابن ح م األندلسي )ت .64

-هــــ1429  1الضـــياء  النجـــف األشـــرف  طالمـــدخل لدراســـة علـــوم الحـــديث  حســـن طـــاهر ملحـــم  دار  .65
 م.2008

هــــ(  تحقيـــو يوســـف عبـــد 405المســـتدر  علـــى الصـــحيحين  محمـــد بـــن عبـــد اهلل الحـــاكم النيســـابور  )ت .66
 الرحمن المرعشلي.

هـــ(  تحقيــو د. 826المســتالاد مــن مبهمــات المــتن واإلســناد  ابــو  رعــة أحمــد بــن عبــد الــرحيم العراقــي )ت .67
 م.1994-هـ1414  1ط    دار الوفاء  المنصورةعبد الرحمن عبد الحميد البر

 هـ(  دار صادر  بيروت.241مسند أحمد  أحمد بن حنبل )ت .68

تحقيـو حمـد  عبـد المجيـد السـلالي  هــ(  360أبو القاسم سليمان بـن أحمـد الطبرانـي )تمسند الشاميين   .69
 م. 1996-هـ1417  2منسسة الرسالة  بيروت  ط

  1  دار ال هراء  بيـروت  طهـ(1414)ت ال هراء الحسيني الخطيبمصادر نهج البال ة وأسانيد   عبد  .70
 م. 1988-هـ1409

ـــن أبـــي شـــيبة الكـــوفي )ت .71 ـــن محمـــد ب هــــ(  تحقيـــو ســـعيد اللحـــام  دار الالكـــر  235المصـــنف  عبـــد اهلل ب
 م. 1989-هـ1409  1بيروت  ط

المحســن بــن  هـــ(  تحقيــو عبــد340معجــم ابــن األعرابــي  أبــو ســعيد بــن األعرابــي البصــر  الصــوفي )ت .72
 م.1997-هـ1418  1ابراهيم الحسيني  دار ابن الجو    المملكة العربية السعودية  ط

هــ(  تحقيـو حمـد  عبـد المجيـد السـلالي  360المعجم الكبير  أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطبرانـي )ت .73
 .2دار احياء التراث العربي  ط

هــــ(  دار العاصــــم  1429د اهلل ابـــو  يــــد )تمعجـــم المنـــاهي اللالويــــة وفوائـــد فـــي األلالــــاو  بكـــر بــــن عبـــ .74
 م.1996-هـ1417  3الرياض  ط

المعجم الموضـوعي لـنهج البال ـة  أويـ  كـريم محمـد  نشـر مجمـي البحـوث اإلسـالمية  مشـهد  منسسـة  .75
 هـ. 1408  1الطبي والنشر في امستانة الرضوية المقدسة  ط
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تحقيــو لجنــة مــن أســات ة النجــف  هـــ( 588مناقــب آل أبــي طالــب  محمــد بــن علــي بــن شــهر آشــوب )ت .76
 م. 1956-هـ1376األشرف  المطبعة الحيدرية  النجف األشرف  

هــ(  ترجمـة نـادر التقـي  1359)ت القمـي بـن محمـد رضـا   عبـا لمنتهى اممال في تـواريي النبـي وام .77
 م.2005-هـ1426  2نشر محبين  مطبعة سرور  قم  ط

هـــــ(  تحقيــــو ابــــراهيم 1324منهــــاج البراعــــة فــــي شــــرا نهــــج البال ــــة  حبيــــب اهلل الهاشــــمي الخــــوئي )ت .78
 .4الميانجي  نشر بنياد فرهن  امام المهد  عجل اهلل فرجه  المطبعة ااسالمية  طهران  ط

د هـ(  تحقيو عب573منهاج البراعة في شرا نهج البال ة  قطب الدين سعيد بن هبة الدين الراوند  )ت .79
 هـ. 1406اللطيف الكوهكمر   نشر مكتبة آية اهلل المرعشي العامة  قم  مطبعة الخيام  

بــن حجـــر العســـقالني اأحمـــد بــن علـــي   ن هــة النوـــر فــي توضـــيع نخبــة الالكـــر فــي مصـــطلع أهـــل األاــر .80
 م. 2000-هـ1421  3  طمطبعة الصباا  دمشو, نور الدين عتر تحقيو ,هـ(852ت)

هـــ(  تحقيــو 406محمــد بــن الحســين الشــريف الرضــي الموســو  البغــداد  )تنهــج البال ــة  أبــو الحســن  .81
 م.2010-هـ1431هاشم الميالني  العتبة العلوية المقدسة  

هــ(  تحقيـو د. 406نهج البال ة  أبو الحسن محمد بن الحسين الشريف الرضـي الموسـو  البغـداد  )ت .82
 م.1967-هـ1387  1صبحي صالع  ط

تحقيو محمد فناد عبد  هـ( 852أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت  البار هد  السار  مقدمة فتع  .83
   هـ.1379  بيروت  دار المعرفة  محب الدين الخطيبو الباقي 

وهج الالصاحة في أدب النبي صلى اهلل عليه وآله  عالء الدين األعلمي  منسسة األعلمـي للمطبوعـات   .84
 .1988-هـ1408  1بيروت  ط

 المجالت:
 هـ. 1405مجلة تراانا  منسسة آل البيت عليهم السالم  قم  العدد األول   .1
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