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قال الشيخ حممد الغزايل رمحه اهللا يف كتابه تراثنا الفكري يف ميزان 
 الرائع الكتاب عن فعالنا النقل هذا إثبات, ا   ً أخري  «: ١٥٧العقل ص 

 املتن نقد منهج( يدلباإل أمحد الدين صالح الدكتور ألفه يالذ اجليد
  .»ا     ً توفيق   اهللا زاده ي)النبو احلديث علامء عند

 بعدئذ قرأت ثم«: ١٧١وقال الشيخ الغزايل يف الكتاب املذكور ص 
 ا َّـ أن فأدركت ي)بوـالن احلديث اءـعلم عند املتن نقد منهج( كتاب
 الدكتور وقـيس. الصواب رون ِّ ر  ـيق كانوا يوخناـش وأن ق,ح عىل
 الكاشفة, النصوص هذه يبـدلاإل أمحد بن الدين صالح مؤلفـال

 .»...معه فلنتدبرها



٨ 



٩ 

  

  
  
  
  

وأفضل الصلوات وأزكى التسليامت عىل سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني, وعىل 
رصوه واتبعوا النور الذي أنزل معه, آله الطيبني الطاهرين, وأصحابه الذين عزروه ون

  والتابعني بإحسان إىل يوم الدين. 
وبعد, فهذا كتاب يبحث يف موضوع من املواضيع اهلامة التي تفتقر إىل مثله املكتبة 

ت النظر  من                                                    ِ ْ ُ      ْ اإلسالمية, هو موضوع نقد املتن للروايات احلديثية, وقد ود د ت  أن أل     ِ       َ    ـف 
العناية بموضوعه, وإىل إعامل املنهج الذي يتحدث خالل نرش هذا الكتاب إىل رضورة 

عنه إىل جانب منهج نقد األسانيد, حتى ال يطغى جانب من جوانب النقد عىل اجلانب 
  اآلخر. 

من خالل اطالعي عىل هذا الكتاب وقراءيت فيه وجدت أن املؤلف يريد أن يوصل 
الرسالة ينبغي أن تصل إىل أكرب  رسالة إىل املشتغلني بالسنة النبوية ونقد رواياهتا, وأن هذه

  عدد ممكن من الدارسني يف جامعاتنا ومعاهدنا الرشعية. 



١٠ 

         ُ                                                  ُ          وقد تقبلت  إهداء املؤلف يل كتابه هذا مع الشكر والتقدير, وتذكرت  قراءيت له 
عندما وقفت عليه للمرة األوىل قبل مخسة أعوام, ورأيت رضورة القيام بإعادة طباعته, 

دت  نسخه من األسواق منذ بعد أن مىض عىل طبعت                                 ِ  ْ                    ه األوىل زهاء ثالثني عاما وبعد أن نف 
  زمن طويل. 

                                                  َ                   وكيل أمل يف أن تتقدم مثل هذه األبحاث اجلادة وتعم البالد  اإلسالمية, وأن تدخل 
دة, كاجلامعة األزهرية ـية, كام هو احلال يف اجلامعات الرائـيف مناهج دراساتنا احلديث

  . وجامعات اجلمهورية الرتكية
  واهللا سبحانه وتعاىل هو املوفق إىل ما فيه اخلري والسداد. 

  ١٤٣٣شعبان  ٤جدة يف 
 ٢٠١٢حزيران يونية  ٢٤

  رئيس جملس األمناء ملؤسسة اقرأ اخلريية بالقاهرة 
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                                                )١(  
, احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل سيدنا حممد إمام النبيني واملرسلني

حجلني, وعىل آله الطيبني الطاهرين, وأصحابه امليامني, وإخوانه املحبني إىل وقائد الغر امل
  يوم الدين. 

  وبعد, 
قبل أكثر  »منهج نقد املتن عند علامء احلديث النبوي«          ُ                 فقد أنجزت  كتابة هذا الكتاب

, عن دار ١٩٨٣املوافق  ١٤٠٣وصدرت الطبعة األوىل منه يف عام  ,من اثنني وثالثني عاما
اجلديدة ببريوت, وخالصة حمتواه رسالة للمشتغلني باحلديث الرشيف, لتوجيه اآلفاق 

  األنظار نحو نقد املتن وعدم االكتفاء عنه بنقد السند. 
 وأظن أنه قد وصلت الرسالة, ورأيت يف عدد من األقطار أناسا من أهل احلديث

ـ وا عليه, وفوجئت بأن بعض مباح سوه وأثن ثه مقررة يف                          َ         َ                            وأساتذته قرؤوا الكتاب ودر 
سوه أصبحوا                                                           َ           بعض اجلامعات اإلسالمية عىل طالب الدراسات العليا, وأن بعض من در 

سونه يف تلك األقسام, مما يدل عىل أنه قد سد ثغرة يف املكتبة اإلسالمية.       ِّ                                                              يدر 
ين لست راضيا                                                           ُ            وال بد من اإلشارة إىل أنني عندما أنظر يف هذا الكتاب اليوم أجد 

ني لو أتفرغ له اآلن لكتبته عىل غري ما كان عليه قبل أكثر من ثالثة عنه متام الرضا, وأن
                                           

ا طبعته األوىل فنرشهتا دار اآلفاق اجلديدة ببريوت سنة ) ١( م, أي قبل ثالثني ١٩٨٣هـ = ١٤٠٣  ّ                                              أم 
  الطبعة الثانية فيها الكثري من التنقيحات والزيادات والبحوث اجلديدة.وهذه     ً               عاما  من يومنا هذا. 



١٢ 
عقود, حيث مل يكن يف ذلك املكان والزمان ما يعني عىل مثله من املصادر واملراجع, ولكن 
كلنا ذاك الرجل, فام منا من أحد يكتب بحثا يف يومه ثم ينظر فيه يف غده إال وجد أن الكثري 

  ت أو إىل حذف يف مواضع, وإىل تعديل يف مواضع أخر كثرية. مما فيه حيتاج إىل إضافا
           ُ           ُ                                                ولكن ما ال ي درك كله ال ي رتك كله, فقرأت الكتاب يف هذه الظروف العصيبة قراءة 
ب  لت فيه أشياء يف بعض املواضع, لكن ال كام حيقق رغبتي عىل التامم, وحس           َّ                                                           ْ  رسيعة, وعد 

  الرشيف لتوجيه األنظار.  هذا الكتاب أنه جمرد رسالة للمشتغلني باحلديث
فإنني وجدت أن اهللا تعاىل ـ وله الفضل واملنة ـ قد كشف يل عن  ,ومن جهة أخر

منهج اإلعالل عند األئمة من علامء احلديث النبوي, وكان ذلك بعد االنتهاء من كتابة هذا 
دا من الكتاب أول مرة بعام أو عامني, فأنجزت ـ بفضل اهللا وعونه ـ خالل هذه الفرتة عد

  الدراسات يف هذا املجال.
وقد قمت بدراسة عدد من الروايات احلديثية التي توقف فيها بعض أهل العلم 
ب منهج األئمة يف اإلعالل ـ هي                                              ْ                          والدارسني ونقدوها من حيث املتن, فوجدت أهنا ـ حس 
أحاديث معلولة, فرأيت أن أحلق نامذج منها يف آخر هذا الكتاب, ملا هلا من صلة 

  ضوع. باملو
وما كان فيه من صواب فبمحض فضل الكريم الوهاب, وما كان فيه من خطأ 

  وزلل وقصور فمن نفيس, وأسأل اهللا العفو واملساحمة. 
  كام أسأل املوىل تعاىل أن يتقبل مني متجاوزا عني, وله احلمد يف األوىل واآلخرة. 

   ١٤٣٣/ ٧/ ١٥يف 
٢٠١٢/ ٦/ ٥املوافق 

  صالح الدين اإلدلبي 
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                                                                              )١(  

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات 
أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 

                         ً              ال رشيك له, وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله. 
  وبعد, 

     ً       راجيا  من اهللا » ديث النبويمنهج نقد املتن عند علامء احل«فهذه دراسة سميتها: 
                                             ْ                             تعاىل أن يوفقني فيها إىل تبيني منهج نقد املتن وسب ق املسلمني إىل االعتامد عليه ووضع 

  منهجيته.
  وينقسم البحث يف هذه الدراسة إىل متهيد وثالثة أبواب وخامتة: 

  .التمهيدـ 
  : الظواهر املوجبة العتامد نقد املتن. األول البابـ 
  : نقد املتن واعتامده عند الصحابة وعلامء احلديث. الثاين البابـ 
  : معايري نقد املتن. الثالث البابـ 
  . اخلامتةـ 

                                           
 .١١وهي طبعة دار اآلفاق اجلديدة املشار إليها ص) ١(
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  ويشتمل عىل املباحث التالية: 

  ـ موضوع نقد املتن. 
  ـ أمهية املوضوع. 

  ـ صعوبة البحث يف هذا املوضوع. 
  ـ ملخص لإلنتاج الفكري املتعلق باملوضوع. 

  لحات األساسية يف الدراسة. ـ تعريف املصط
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  املبحث األول
  موضوع نقد املتن 

ومنهجه  »نقد املتن« كلـيتبادر يف مطلع هذه الدراسة سؤال, وهو: هل يش
صبا  للبحثـ      ً                    موضوعا  لدراسة عميقة تكون م  تحدد معامل هذاـوكيف ت ?   ً  ِ   ً      جاال  خ 

   ?املوضوع
: هي أن العلوم إما عقلية                          ً                 وللجواب ال بد أن أنطلق أوال  من مسلمتني: أوالمها

وإما نقلية, وهذا باتفاق العقالء, والثانية: هي أن العلوم الرشعية اإلسالمية ال بد أن 
تستند إىل الوحي اإلهلي, أي إىل القرآن الكريم والسنة النبوية, وحيث إن الطريق إىل 

                                   ً                                معرفة القرآن والسنة هي النقل, إذا  فهذه علوم نقلية باتفاق املسلمني. 
وإذا كانت العلوم النقلية تبغي صحة النقل, من أجل الوثوق بالرواية, فالقرآن 

ألنه منقول بالتواتر, وما كان  ;الكريم ال يتعلق به املنهج النقدي لتصحيح الرواية
  وهذا باإلمجاع.  »قطعي الورود«        ً    متواترا  فهو

   ً               ويا  باألسانيد التي أما السنة النبوية فلم يتواتر منها إال القليل, ويبقى معظمها مر
حتتاج إىل متحيص, ملعرفة صحيح الروايات من سقيمها, فام استجمع رشوط الصحة 

  . »ظني الورود«                               ً                                  فهو املقبول, وما فقد منها واحدا  فهو املردود, فغالب األحاديث النبوية
وما دامت املرويات حتتاج إىل بحث ومتحيص, ملعرفة املقبول منها واملردود, فال 



١٨ 
واعد وضوابط ونقد للمرويات يف ضوء هذه القواعد والضوابط, وهكذا كان بد من ق

  فريدة.  »نقدية« للمسلمني منهج متكامل يف ظل نظرية
, »بنقد السند« وقد اهتم املسلمون منذ عرص الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم

 فبحثوا يف الرواة من حيث العدالة, ومن حيث الضبط, وتكلموا عىل الرواة حسب
, بحث »اإلسناد«           ً      ً         ً        ً                      ذلك, تعديال  وجترحيا , وتوثيقا  وتضعيفا , وملا بدأت تتعدد حلقات

العلامء فيه من حيث االتصال أو االنقطاع, خشية أن يكون سقط اسم أحد الرواة من 
  اإلسناد وهو غري مريض يف العدالة أو الضبط. 

ويات بعني بصرية, كان ال بد من النظر إىل املر »النقد اإلسنادي« ويف مقابل ذلك
فيحكم عليه  ,ملسو هيلع هللا ىلص                                  ُ                    ونظر ثاقب, إذ قد يكون املروي مما ال ي تصور صدوره عن النبي 

                                        ً                   ً            العلامء بالرد دون حاجة للنظر يف إسناده أصال , بل قد يكون مردودا  حتى ولو صح 
  . »نقد املتن«             ً         إسناده ظاهرا , وهذا هو

بنقد « عدم االكتفاء, و»نقد املتن« وهذا النوع من النقد للرواية, أعني طريقة
, شائع معروف عند الصحابة رضوان اهللا عليهم فمن بعدهم من العلامء, إال أن »السند

, )١(»زوامل أسفار« بعض الناس كمتكلمي املعتزلة حيلو هلم أن يصفوا املحدثني بأهنم
                                        ُ                                    وأنه ال حظ هلم من الفكر والنظر, وأهنم إنام ي عنون بالنقد اإلسنادي فقط, دون التفات 
ـ وا هبذا  ن                                                              ُ  ُ       إىل الشق اآلخر وهو جانب نقد املتن, وير بعض هؤالء أن املحدثني ربام ع 
اجلانب عىل قلة وندرة, أو ربام ذكروا بعض الضوابط واملعايري وظنوا أن املحدثني قد 

  غفلوا عنها. 
                                           

 »لسان العرب«) الزاومل: مفردها الزاملة, وهي البعري الذي حيمل عليه الرجل متاعه وطعامه. انظر ١(
 . ومرادهم أن املحدثني هم جمرد رواحل, حيملون احلديث ويروونه٣١٠: ١١البن منظور 

 دون أن يفقهوا معناه.
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وجتلية هذا املوضوع ميدان خصب لدراسة عميقة دقيقة, وخاصة لبيان منهج 
  لنقد الداخيل للنص, وبحثهم الشامل فيه. علامء احلديث يف ا

  دعو تقصري املحدثني يف نقد املتن: 
, وسأستعرض هنا نامذج )١(من أصدق من يمثل هذا االجتاه األستاذ أمحد أمني

                 ً                          من كالمه, تبيينا  لرأيه يف منهج علامء احلديث. 
يس وقد وضع العلامء للجرح والتعديل قواعد ل« يقول يف كتابه فجر اإلسالم:

ل   ـ وا بنقد اإلسناد أكثر مما عنوا بنقد املتن, فق  ن                                  ُ  ُ                                         َ َّ هنا حمل ذكرها, ولكنهم واحلق يقال, ع 
              َ           ال يتفق والظروف  التي قيلت ملسو هيلع هللا ىلص أن تظفر منهم بنقد من ناحية أن ما نسب إىل النبي 

تة تناقضه, أو أن عبارة احلديث نوع من التعبري ـفيه, أو أن احلوادث التارخيية الثاب
الف املألوف يف تعبري النبي, أو أن احلديث أشبه يف رشوطه وقيوده بمتون الفلسفي خي

ـ وا به من جرح الرجال  ن رش  معشار ما ع                                           ُ ُ           ُ  ُ                    الفقه, وهكذا. ومل نظفر منهم يف هذا الباب بع 
ه عىل جليل قدره ودقيق بحثه, يثبت أحاديث دلت                               َ                                           وتعديلهم, حتى نر البخاري نفس 

ية عىل أهنا غري صحيحة, القتصاره عىل نقد ـريبمشاهدة التجـاحلوادث الزمنية وال
  .)٢(»الرجال

اخلارجي,  أن املحدثني عنوا عناية فائقة بالنقد »ضحى اإلسالم«    َ         والحظ  يف كتابه 
    ُ                                                                            ومل ي عنوا هذه العناية بالنقد الداخيل, فقد بلغوا الغاية يف نقد احلديث من ناحية رواته 

                                           
 واملجمع العلمي ببغداد, ولد وتويف) عضو املجمع اللغوي بالقاهرة, واملجمع العلمي بدمشق, ١(

                                                                          ً     بالقاهرة, وتوىل القضاء بمرص, ودرس بكلية اآلداب بجامعة القاهرة, ثم انتخب عميدا  هلا, 
تويف عام » النقد األديب«و» ظهر اإلسالم«و» ضحى اإلسالم«و» فجر اإلسالم«من مؤلفاته: 

 .١٦٨: ١لعمر رضا كحالة » معجم املؤلفني«م ١٩٥٤هـ /  ١٣٧٣
 .٢١٨ – ٢١٧ص» فجر اإلسالم«أمحد أمني,  )٢(



٢٠ 
م ثقات أو غري ثقات, وبينوا مقدار درجتهم     ً       ً                        جرحا  وتعديال , فنقدوا رواة احلديث يف أهن

وقسموا احلديث باعتبار  ?يف الثقة, وبحثوا هل تالقى الراوي واملروي عنه أو مل يتالقيا
ذلك ونحوه إىل صحيح وحسن وضعيف, وإىل مرسل ومنقطع, وإىل شاذ وغريب, 

ضوا مل ر  تن احلديث, هل                               ً                      َ ْ ِ     وغري ذلك, ولكنهم مل يتوسعوا كثريا  يف النقد الداخيل, فلم ي ع 
  .. ?ينطبق عىل الواقع أو ال

                              ً                                  ويقول: إهنم كذلك مل يتعرضوا كثريا  لبحث األسباب السياسية التي قد حتمل 
                            ً                                             عىل الوضع, فلم نرهم شكوا كثريا  يف أحاديث ألهنا تدعم الدولة األموية أو العباسية 

واخللفاء ملسو هيلع هللا ىلص نبي اعية يف عهد الـ   َ      يئة  االجتمـأو العلوية, وال درسوا دراسة وافية الب
ني وما طرأ عليها من خالف, ليعرفوا هل احلديث ـني والعباسيـالراشدين واألموي

كي أنه قيل فيها أو ال                ً                     ومل يدرسوا كثريا  بيئة الراوي الشخصية, ?                      ُ                    يتمشى مع البيئة التي ح 
  وما قد حيمله منها عىل الوضع, وهكذا. 

وغلوا فيه إيغاهلم يف النوع األول                         ً               ثم يبني أهنم لو اجتهوا كثريا  إىل نقد املتن وأ
 النكشفت أحاديث كثرية وتبني وضعها, مثل كثري من أحاديث الفضائل, وهي أحاديث
رويت يف مدح األشخاص والقبائل واألمم واألماكن, تسابق املنتسبون هلا إىل الوضع 

ما      ً وكثريا  « :)١(                ً     ً                                   فيها, وشغلت حيزا  كبريا  من كتب احلديث, ثم نقل قول ابن خلدون
وقع للمؤرخني واملفرسين وأئمة النقل من املغالط يف احلكايات والوقائع, العتامدهم 

                                           
) هو العالمة املؤرخ عبد الرمحن بن حممد بن حممد, املشهور بابن خلدون, عامل أديب مؤرخ ١(

: اجتامعي حكيم, ولد بتونس, وطلب العلم هبا, رحل إىل األندلس واملغرب ومرص, من مؤلفاته
التي اشتهرت بنفسها وكأهنا » دمة التاريخمق«و» العرب وديوان املبتدأ واخلرب«تارخيه املسمى بـ

معجم «م ١٤٠٦هـ /  ٨٠٨يف أصول الدين. تويف سنة » لباب املحصل«كتاب مستقل, وله 
 .١٨٩ − ١٨٨: ٥املؤلفني 



٢١ 
                      ً         ً                                           فيها عىل جمرد النقل, غثا  أو سمينا , ومل يعرضوها عىل أصوهلا, وال قاسوها بأشباهها, 
وال سربوها بمعيار احلكمة, والوقوف عىل طبائع الكائنات, وحتكيم النظر والبصرية يف 

م والغلط األخبار, فضلوا    .)١(»                          َ        عن احلق وتاهوا يف بيداء الوه 
كام يؤخذ « محدثني:ـيف معرض كالمه عن ال »ظهر اإلسالم«ويقول يف كتابه 

                                                                 ً       ً      ً  عليهم أهنم عنوا بالسند أكثر من عنايتهم باملتن, فقد يكون السند مدلسا  تدليسا  متقنا , 
ألهنم مل  ;       ً ني صحيحا  فيقبلونه مع أن العقل والواقع يأبيانه, بل قد يعده بعض املحدث

ـ حن احلديث               ً                                              ُ         جيدوا فيه جرحا , ومل يسلم البخاري وال مسلم من ذلك, وربام لو امت
  .)٢(»بمحك أصول اإلسالم مل يتفق معها وإن صح سنده

            ُ                                                      وبعد أن نقلت  من كالم األستاذ أمحد أمني ما يوضح وجهة نظره, أنقل من كالم 
واملحدثون قلام حيكمون عىل احلديث « ل:الكاتب حممود أبو رية, الذي يبني رأيه فيقو

                                 ً                                   باالضطراب إذا كان االختالف فيه واقعا  يف نفس املتن, ألن ذلك ليس من شأهنم من 
ا حيكمون عىل احلديث ـمجتهدين, وإنمـجهة كوهنم حمدثني, وإنام هو من شأن ال

  .)٣(»إذا كان االختالف فيه يف نفس اإلسناد, ألنه من شأهنم باالضطراب
, فقد عقد »جوين بول« تب مادة احلديث يف دائرة املعارف اإلسالميةأما كا
                 ً       ال يعد احلديث صحيحا  يف نظر « , وقال:»مسلمني للحديثـنقد ال«    ً       فصال  بعنوان

                                                               ُ    إال إذا تتابعت سلسلة اإلسناد من غري انقطاع, وكانت تتألف من أفراد ي وثق  املسلمني
                                           

: »املقدمة« من هو خلدون ابن عن النص وهذا. ١٣٢ – ٢/١٣٠» ضحى اإلسالم«) أمحد أمني, ١(
 .٩ص

 .٢/٤٨» ظهر اإلسالم«) أمحد أمني ٢(
 .٣٠٠ص» أضواء عىل السنة املحمدية«) حممود أبو رية ٣(



٢٢ 
صفحتني, دون أن يتعرض لنقد املتن وتكلم عن نقد اإلسناد يف  .)١(»تهم...ـبرواي

ف ل عنه, وما ذاك إال ألنه يريد أن يقول إن هذا                              ُ ْ                                          بحرف وال إشارة, وكأن املسلمني غ 
النوع من النقد إنام جاء به املسترشقون األذكياء, دون سابق معرفة به واعتامد له من قبل 

الداخيل يرمي  املسلمني, وليتوصل من وراء ذلك إىل وضع نظرية استرشاقية يف النقد
  من خالهلا إىل التشكيك يف ثبوت احلديث النبوي, وهدم السنة النبوية. 

                َ أم إن هلم فيه قصب   ?                  َ           ً                فهل كان املسلمون غري  ملتفتني فعال  إىل النقد الداخيل
فق معايري  منهجية ?السبق    ?             َ        َ       وهل اعتمدوه و 

  هذا ما سأحاول اجلواب عنه يف هذه الدراسة بعون اهللا. 

        *  *          *  
  
  

                                           
 .٣٣٧ – ٧/٣٣٥» دائرة املعارف اإلسالمية) «١(



٢٣ 

  املبحث الثاين
  أمهية املوضوع 

  تظهر أمهية هذا املوضوع من عدة أوجه, وهذه بعضها: 
  : جتنب اإلفراط والتفريط يف الرواية بضوابط منهج النقد. الوجه األول

ضها عىل موازين جهابذة                                                  ْ                     إن النظر السليم املتزن يف متون األحاديث النبوية وعر 
شى أن نقع يف أحد الطرفني: املحدثني يف النقد أم                           ُ                        ر رضوري وال بد منه, وبدونه خي 
  اإلفراط أو التفريط. 

أما األول: فهو ما كان عليه بعض املحدثني من االهتامم بالرواية واجلمع, وقلة 
            ْ                                                            الدراية واملي ز, مما جعل خصوم السنة يتخذون من طريقتهم ذريعة للتهرب من األخذ 

لتها, ويشككون يف ثبوهتا, وكان بعض هؤالء ـ َ ح   باألحاديث النبوية, ويطعنون يف  َ                                     م 
متساهلني يف النقد يروون أشياء مومهة يف تشبيه اخلالق جل وعال, أو يف ـاملحدثني ال

قفون مع ظواهر األلفاظ, مستمسكني بظاهر حال ـ                   ً     موضوعات أخر, وكثريا  ما ي
ا يمكن صدوره اإلسناد, معرضني عن النظرة النقدية التي تساعدنا يف التعرف عىل م

  أو ما ال يمكن.  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 
اجلانب اآلخر: وهو جانب التفريط يف الرواية, ولعله نشأ ردة فعل عن جانب 
اإلفراط, ونحا إىل إخضاع احلديث حلكم العقل, ولعل هؤالء ـ ومنهم املعتزلة وبعض 



٢٤ 
 من املتكلمني ـ كانوا خيضعون األحاديث ألحكام عقوهلم, ويتوسعون يف هذا يف كثري

األحيان, بل كانوا يبادرون إىل رد األحاديث ألدنى شبهة من تعارض بني املرويات 
  وبني العقل. 

ؤون  عون العقل للمرويات إذا صح السند, ويلج                        ِ                                     َ    يف حني أن أولئك كانوا خيض 
تكل فة يف الرواية ولو خالفت بداهة العقل, ويأبون التسليم بنسبة ـإىل التأويالت ال  ُ   َّ                                                         م 

م إىل أ ه    . ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي  »رفعه« , أو»وصله« حد رواة السند, يف   َ َ      الو 
, وير األستاذ أمحد أمني أن للمعتزلة ناحية جاءهتم من تقديرهم لسلطان العقل

   ً     ً                         انا  تاما , كان ما يعارضها من آيات ـوهي أهنم بعد أن قرروا أصوهلم, وآمنوا هبا إيم
جرأة ورصاحة, ولذلك يؤولوهنا, وما يعارضها من أحاديث ينكروهنا, وكل ذلك يف 

               ً                                         ً            كان موقفهم كثريا  ما يكون موقف املتشكك يف صحة احلديث, وأحيانا  موقف املنكر 
مون العقل يف احلديث, ال احلديث يف العقل ;له   . )١(      ِّ                                  ألهنم حيك 

غال املعتزلة يف  ,)٢(بل حني تطورت فكرة املعتزلة عىل يد أيب اهلذيل العالف
  , بل يف تأويل القرآن كذلك. حتكيم العقل, ال يف احلديث فحسب

                          َ                                    ويف احلقيقة ال يمكن أن يكون ث م تعارض بني رصيح املعقول وصحيح املنقول, 
فينبغي كبح مجاح العقل من جانب, كي ال يطغى ويرد األحاديث ألدنى تعارض أو 

                                           
 .٣/٨٥» ضحى اإلسالم«) أمحد أمني ١(
) هو حممد بن اهلذيل بن عبد اهللا بن مكحول العبدي املعروف بالعالف, أبو اهلذيل متكلم من ٢(

واليهود واملشبهة وامللحدين والسوفسطائية, شيوخ البرصيني يف االعتزال, رد عىل املجوس 
                                                          ً      ً        وخرف يف آخر عمره, من تصانيفه كتاب يعرف بميالس, وكان ميالس رجال  جموسيا  فأسلم. 

 .٩٢− ١٢/٩١» معجم املؤلفني«



٢٥ 
انا تابعا  ملا جاءنا به النبي  و  ال  ,)١(ملسو هيلع هللا ىلص                                             َ َ         ً                   استبعاد, فقد تعبدنا اهللا تبارك وتعاىل بأن يكون ه 

                       ً                                                           أن يكون ما جاء به تابعا  للهو, كام ينبغي أن ال نلغي عقولنا ونعطلها إذا كان ثم رواية 
 .ختالف أحكام العقل الثابتة, وهذا ما يضفي عىل بحث هذه املشكلة أمهية كرب  

  : مواجهة احتامل الغلط عند الرواة. الوجه الثاين
بعض الباحثني يرون أن مما يضفي أمهية كبرية عىل بحث هذه املشكلة, هو أن 

املحدثني القدامى قد شددوا يف رشوط الصحيح وخاصة يف عدالة الراوي ومروءته, 
فهم يميلون إىل التضييق من هذه الرشوط, لتتسع دائرة احلكم عىل بعض املرويات 
عت دائرة الصحيح ـ عن هذه الطريق أو برتقية درجة األسانيد  س                ُ ِّ                                                      بالصحة, فإذا و 

د  وألزم, ملواجهة احتامل الغلط باملتابعات ـ فإن                                َ ُ                           نا بحاجة إىل ضوابط للمتن بشكل آك 
د يف مثل هذه احلاالت أكثر من غريها.                             ِ                                والوهم عىل الرواة, الذي ير 

  : مواجهة الطاعنني يف اإلسالم بام صح سنده دون متنه.الوجه الثالث
 األحاديث قد جيد كثري من الطاعنني يف اإلسالم واملشككني يف السنة النبوية بعض

التي صح إسنادها بحسب الظاهر وفيها بعد واضح عن أصول اإلسالم وكلياته, 
, فإما أن رواهتا ملسو هيلع هللا ىلص              ً               ً                      فيتخذوهنا هدفا  ألبحاثهم, وغرضا  للنيل من اإلسالم ورسوله

كانوا يف روايتهم هلا ضابطني يقظني, وهنا سنجد أنفسنا مضطرين لتصحيح الرواية 
ظية وتأويالت بعيدة لتنسجم مع أصول اإلسالم وقبوهلا والدخول يف مناقشات لف

م أو  لم من الدين بالرضورة والقطع, وإما أن بعض رواهتا طرأ عليه وه               ُ                                                         َ     الثابتة وما ع 
ذهول يف روايتها, وهنا سنجد أنفسنا مضطرين إىل نسبة بعض الرواة للوهم والغلط, 

                                           
».                                ً          ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا  ملا جئت به«أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص ) فيه إشارة ملا روي عن النبي ١(

 .٣٣٨البن رجب ص» جامع العلوم واحلكم«انظر » احلجة«يس يف كتاب رواه أبو الفتح املقد



٢٦ 
ية, كام أن العقل وال شك أن هذا موجود وواقع عند الرواة, ومنسجم مع الطبائع البرش

 ملسو هيلع هللا ىلصالواعي الذي ينظر إىل املعارف نظرة شمولية حتليلية يستبعد نسبة أمر إىل رسول اهللا 
ال ينسجم مع بقية كالمه وأحواله الرشيفة إال بتكلف زائد, وال يستبعد نسبة الوهم 

  والغلط إىل الراوي الثقة غري املعصوم يف بعض األحيان. 
  ض بني كثري من املرويات. : مواجهة التعارالوجه الرابع

بحيث  ملسو هيلع هللا ىلص                                   ُ               نجد بعض االختالف والتعارض بني كثري مما ي نسب إىل رسول اهللا 
د جدا  أو قد يستحيل صدور كل هذه النصوص املتعارضة عن الرسول عليه     ُ     ً                                                         يبع 
الصالة والسالم, وهنا ال بد لنا من نظرة شمولية نقدية لتلك املرويات, لرتجيح ما هو 

وأفعاله وأحواله الثابتة, ورد ما  ملسو هيلع هللا ىلصواملعهود من أقوال رسول اهللا أقرب إىل املألوف 
يعارضها, وإذا مل نلجأ إىل الرتجيح سقطت كلتا الروايتني املتعارضتني اللتني صح 

  إسنادمها حسب الظاهر. 
                          ً                                 وأشري هنا إىل أن املحدثني كثريا  ما يرجحون عند االختالف والتعارض يف 

إىل السند, كزيادة عدد الرواة الثقات يف إحد  هذه األحوال بمرجحات ترجع مثل
ـ ل النظرة إىل املتن                                                               ِ                 الروايتني عىل األخر, أو كوهنم أوثق, وأر أنه ينبغي لنا أن ال نغف
ونعتمد عىل نظرة إسنادية بحتة, ألنه ملا صح إسناد كل رواية عىل حدة, بحيث لو انفرد 

       ً                 ين دليال  عىل وجود الوهم يف لكان هو املعمول به, وملا كانت صحة كال اإلسناد
                                                    ً                    أحدمها, فليس جمرد كون أحد اإلسنادين فيه مزيد توثيق دليال  عىل أن الوهم حاصل يف 
ل حلصول الوهم فيه, وإن كانت نسبة االحتامل                                 ِ                                       الرواية األخر جزما, بل كالمها حمتم 

  ختتلف. 
ما هو  وال بد هنا من اإلشارة إىل أن االختالف والتعارض بني الروايات منه



٢٧ 
تعارض يف الظاهر, ولكنه لد التمحيص قد يكون الختالف األحوال, التي هي 

يتكلم يف كل حني حسب  ملسو هيلع هللا ىلص أسباب ورود األحاديث النبوية الرشيفة, فرسول اهللا
حال السائل أو املخاطب أو الوقت, مما جتب مراعاته وعدم الترسع يف احلكم عليه 

حيث ال يمكن اجلمع بينها إال بالتأويالت بالتعارض, ومنه ما هو روايات متعارضة ب
  البعيدة املتكلفة. 

ونر بعض رشاح احلديث قد جيد روايات متعددة لواقعة تكاد تكون واحدة, 
 فيها بعض االختالف فيام بني الرواة, حسبام حفظ كل راو, وقد تكون هذه االختالفات

دد الواقعة, وال حيكم يف أمور ال متس صلب القضية, ومع ذلك فإنه حيكم مبارشة بتع
مع أصحابه يف الليل من غزوة  ملسو هيلع هللا ىلصبغلط بعض الرواة, وذلك كقصة رجوع النبي 

   .)١(ريض اهللا عنهخيرب, وكيف تعهد بالل بأن يكأل هلم الصبح, فناموا, ثم نام بالل 
تلك هي بعض األوجه التي تلقي الضوء عىل وجوب بحث هذه املشكلة, يف 

  ا أرمي إليه, واهللا املوفق. دراسة منهجية موسعة, وهذا م

*          *          *  

                                           
القبس يف «وقال القايض أبو بكر بن العريب يف كتاب  ١٩٢− ٥/١٨١» رشح مسلم«) النووي ١(

فول من خيرب وقد ثبت يف ـذكر مالك ريض اهللا عنه النوم عند الق»: «رشح موطأ ابن أنس
             ً  أوهلم استيقاظا , ملسو هيلع هللا ىلص مرات, األوىل: كان النبي نام عن الصالة ثالث ملسو هيلع هللا ىلص الصحيح أن النبي 

, الثالثة: مل حيرضها ملسو هيلع هللا ىلص                                      َّ                        الثانية: استيقظ قبله أبو بكر وعمر, وكرب  عمر حتى استيقظ رسول اهللا 
» أبو بكر وال عمر, وإنام كان يف ركب ثامنية أو نحوها, وكل ذلك ثابت بنقل العدل عن العدل

 من املخطوط. ١/٨» القبس«



٢٨ 

  املبحث الثالث
  صعوبة البحث يف املوضوع 

  . قلة الكالم يف نقد املتن ومنهجه )١
                                             َ                   ال شك أن من أدق أبحاث علوم احلديث وأصعبها موضوع  النقد, وال سيام منه 

احلديث يتكلمون يف                                          ً               نقد املتن, عند من يزن الكالم وال يلقيه جزافا , وقد كان أئمة 
النقد, إال أهنم إذا سئلوا فيه أجابوا السائل بام جيعله يستسلم لكالم األئمة وإن مل يفقه 
مسالكهم, وهذا دليل عىل دقة هذا املوضوع عن فهوم طلبة احلديث وغريهم, ودليل 

  عىل صعوبة التعبري عن هذا املوضوع ومنهجه. 
تكلم عىل حديث,  )٢(ن بن مهديبإسناده أن عبد الرمح )١(رو الرامهرمزي

إذا أتيت الرصاف بدينار فقال لك « . قال:?فقام إليه خراساين, فقال له: من أين قلت
  .)٣(»!!?هو هبرج تقدر أن تقول له من أين قلت

                                           
عبد الرمحن بن خالد, املعروف بالرامهرمزي, وقد يعرف بابن خالد, حمدث  ) هو احلسن بن١(

 وهو أول كتاب وضع» املحدث الفاصل بني الراوي والواعي«حافظ أديب شاعر, من تصانيفه 
          ً  هـ تقريبا  /٣٦٠يف علوم احلديث كام يقول ابن حجر, وله مصنفات أخر يف األدب, تويف سنة 

 .٣/٢٣٥» معجم املؤلفني«م ٩٧١
) هو احلافظ الكبري: عبد الرمحن بن مهدي أبو سعيد البرصي, له تصانيف يف احلديث, قال أمحد ٢(

للذهبي رقم: » طبقات احلفاظ«م ٨١٤هـ ١٩٨ابن حنبل: هو أفقه من حييى القطان. تويف سنة 
 .٥/١٩٦» معجم املؤلفني«, ٣١٣

 .٣١٢ص» املحدث الفاصل بني الراوي والواعي«) الرامهرمزي ٣(



٢٩ 

ثيم                  ً        إن من احلديث حديثا  له ضوء « قال:أنه  )١(                           ُ   ورو بإسناده عن الربيع بن خ 
   .)٢(»له ظلمة كظلمة الليل                                ً كضوء النهار, وإن من احلديث حديثا  

قال: [إذا رو  ?ورو كذلك أنه قيل لشعبة: من أين تعلم أن الشيخ يكذب
  . )٣(علمت أنه يكذب] »ال تأكلوا القرعة حتى تذبحوها« ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

                                ً                                  وهلذا نجد الكالم يف هذا املوضوع قليال , حتى إن الذين مارسوا هذه الطريقة 
هلا ومناهجها, بل يكتفون بالكالم الذي فيه ممارسة هلا من النقد, قلام يتكلمون يف أصو

فقط, بخالف النقد اإلسنادي وما يتعلق به من جرح وتعديل واتصال وانقطاع وما إىل 
             ُ                                                 ذلك فإنه كـ تب فيه الكثري, ومل يكتب يف نقد املتن إال النزر اليسري. 

 رب, حتىعىل أن كتب علوم احلديث, قد ركزت عىل البحوث اإلسنادية بشكل أك
يف األبواب التي قد تكون مشرتكة بني النوعني كبحث الشاذ, واملعل, واملضطرب, 

  والعمل يف اختالف الروايات. 
ل  «              ِ                ومع أن املتباد ر هو أن يبحثوا يف  عن علل األحاديث يف متوهنا, ويتوسعوا »  ُ َ ِّ امل ع 

لون يف العلل اإلسنادية, ويوجزون يف غري ها, وكذلك                         ِّ                                  يف هذا, إال أننا نراهم يفص 
  األحاديث. »علل« فعلت الكتب املستقلة التي صنفها املحدثون يف

                                           
) هو اإلمام الورع الربيع بن خثيم صاحب عبد اهللا بن مسعود, رو عن ابن مسعود وأيب أيوب ١(

طبقات «األنصاري, ورو عنه الشعبي والنخعي, قيل إنه مات يف خالفة يزيد بن معاوية, 
 .٤١رقم » احلفاظ

ي واخلطيب البغداد ٦٢ص» معرفة علوم احلديث«, واحلاكم يف ٣١٦ص» املحدث الفاصل) «٢(
 .٤٣١ص» الكفاية«يف 

 .٣١٦ص» املحدث الفاصل«) الرامهرمزي ٣(



٣٠ 

  تشعب البحث.  )٢
ة من كتب ـمن صعوبة هذا البحث, هو أنه ال ينحرص يف باب أو أبواب معين

احلديث, وال يف نوع من أنواعها, كالبحث يف احلديث املرسل, أو احلديث احلسن 
ارات عنه من مجيع األبواب والكتب املصنفة يف احلديث    ً                       مثال , وإنام حيتاج إىل تتبع اإلش

واملصطلح والرجال وغريها, بل يمكن القول بأن هذا البحث بحث مقارن متشعب 
حيتاج إىل طول وقت, ومترس بكتب احلديث, وأن يعيش الباحث مع هذا البحث 

  سنوات وسنوات. 
اهللا يف رسالته التي  رمحه )١(وال أعلم من أفرده بالتأليف سو اإلمام ابن القيم

            ً    ملا ذكرت آنفا  من  »العلل« , وال يمكن أن أدرج يف هذه الفقرة كتب»املنار املنيف« سامها
البن املديني ـ شيخ البخاري ـ كله يف  »العلل« تركيزها عىل العلل اإلسنادية, بل إن
ا بالتأليف لكان من صلب هذ »الشاذ« اء أفردواـعلل األسانيد, ولو أن بعض العلم

  املوضوع, ولكن مل أجد من أفرد هذا البحث, وربام هتيبوا اخلوض فيه. 
       ُ                           خشية  أن خيرج من احلديث ما هو منه. )٣

من أهم مصاعب هذا البحث, هو أنه خيوض يف مناهج قد تؤدي إىل تضعيف ما 
                    ً                                                  ظنه بعض العلامء صحيحا , وخاصة من اكتفى بسالمة ظاهر اإلسناد, ومل يمعن النظر 

ديث, وقد تؤدي إىل الرتجيح بني الروايات عىل غري ما نحا إليه بعض يف متن احل
                                  ً                             املحدثني مما يوافق منحى األكثر رسوخا  يف اجلمع بني الرواية والدراية. 

                                           
                                                                                َ ) هو حممد بن أيب بكر بن أيوب, شمس الدين أبو عبد اهللا املعروف بابن قيم اجلوزية, الزم ابن  ١(

زاد املعاد يف «تيمية, وسجن معه يف قلعة دمشق, مفرس حمدث فقيه جمتهد, من تصانيفه الكثرية 
تويف سنة » سنن أيب داود«هتذيب «و» منيـم املوقعني عن رب العالإعال«و» هدي خري العباد

 .١٠٦: ٩» معجم املؤلفني«م ١٣٥٠هـ /  ٧٥١



٣١ 

وبالنسبة للذين يميلون إىل التضييق من رشوط الصحيح, وعدم التشدد فيها, 
إنام أداهم الورع إىل ويرون توسيع دائرة ما يشمله املقبول من صحيح وحسن, فهم 

, ملسو هيلع هللا ىلص                                                  ً            اخلوف من أن حيكموا عىل نص بالضعف ويكون يف احلقيقة ثابتا  عن رسول اهللا 
ل هؤالء عن أن األمر يف احلديث ليس أمر تقليل وال تكثري, بل هو حتر ـ      َ وربام غ    َ                                                          ف 

    ً      ً                         سندا  ومتنا  فيه ما يكفي ملا هيدينا إىل  ملسو هيلع هللا ىلصوتدقيق, باإلضافة إىل أن ما ثبت عن رسول اهللا 
  كل خري ويباعدنا عن كل رش. 

ن أن نخرج من  »احلديث«                             ً                 َ            أما موضوع الورع فهذا مهم جدا , ولكن هل نتورع ع 
               ً           احلقيقة هي أن كال  منهام خطري,  ?ما هو منه, وال نتورع عن أن ندخل فيه ما ليس منه

أر أن إدخال ما ليس من  ?          ً ا أشد خطرا  ـلكن ماذا يرتتب عىل كل واحد لنر أهيم
شى معه احلديث يف                                                    ُ        نصوص احلديث فيه زيادة نص, وقد يؤدي إىل زيادة حكم, وخي 

وأن إخراج ما هو من  ,)١(ملسو هيلع هللا ىلص من الدخول حتت الوعيد الشديد الوارد فيمن كذب عليه
شى معه                                                         ُ       احلديث من نصوص احلديث فيه نقص نص, وقد يؤدي إىل نقص حكم, وخي 

كن النقص من جمموعة كاملة                                               ً   من الدخول حتت الوعيد الشديد الوارد فيمن كتم علام , ل
تد إليه وي ستدل عليه من نظائره يف املجموعة الكاملة, فاخلوف من              ً     ُ           ُ                                                شاملة, غالبا  ما هي 

                                 ً                                       النقص إن مل يكن أقل من اآلخر خطرا , فهو إن شاء اهللا ليس أكثر منه, واهللا أعلم.

*          *          *   

                                           
                 ً               ومن كذب عيل متعمدا  فليتبوأ مقعده «... أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص ) عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي ١(

, ١١٠برقم: , ملسو هيلع هللا ىلصرواه البخاري يف كتاب العلم, باب: إثم من كذب عىل النبي » من النار
 واحلديث متواتر.



٣٢ 

  املبحث الرابع
  ملوضوع ملخص لإلنتاج الفكري املتعلق با

إن عدم التأليف يف هذا الباب تآليف مستقلة, جعل اإلنتاج الفكري املتعلق هبذا 
              ً             املوضوع موزعا  يف عدة جماالت. 

أما رشاح احلديث فتقع هلم إشارات يف أثناء رشوح األمهات احلديثية, كام نجد 
يف فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر, وعارضة األحوذي رشح سنن 

  وغريمها.  ,)١(للقايض أيب بكر بن العريب الرتمذي
                                                              ً ويف مصطلح احلديث جيد الباحث بعض األبواب تتعلق هبذا املوضوع, إما قليال  

           ً        وإما كثريا , منها: 
  ـ الشاذ. 
  ـ املنكر. 

                                           
) هو القايض حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا املعافري اإلشبييل املالكي أبو بكر املعروف ١(

بابن العريب, رحل مع أبيه إىل املرشق, فتفقه بأيب بكر الطرطويش وأخذ عن أيب بكر الشايش 
 القبس«و» أحكام القرآن«نفاته الكثرية: والغزايل, وصفه السيوطي بأنه بلغ رتبة االجتهاد, من مص

 »قانون التأويل«, و»عارضة األحوذي برشح سنن الرتمذي«, و»بن أنس  يف رشح موطأ مالك
يف الفقه تويف » اإلنصاف يف مسائل اخلالف«, و»املحصول يف األصول«يف تفسري القرآن, و

 »املؤلفني جممع« ,٣٥ – ٣٤م انظر طبقات املفرسين للسيوطي ص١١٤٨هـ /  ٥٤٣سنة 
٢٤٣− ١٠/٢٤٢. 



٣٣ 
  ـ املعل. 

  ـ املضطرب. 
  ـ املدرج. 

  ـ املوضوع. 
  ـ املقلوب. 

  ـ قول الصحايب مما ال يقال من قبل الرأي. 
هم كتب املصطلح التي أوضحت عام يتعلق هبذا املوضوع: كتاب معرفة ومن أ

ومقدمة ابن  ,)٢(وكتاب الكفاية للخطيب البغدادي ,)١(علوم احلديث للحاكم
  . )٤(ورشح التبرصة والتذكرة للعراقي ,)٣(الصالح

                                           
                                                                      ِّ            ) هو حممد بن عبد اهللا بن حممد أبو عبد اهللا يعرف باحلاكم النيسابوري وبابن البي ع, حمدث حافظ ١(

, وتاريخ »مستدرك عىل الصحيحنيـال«مؤرخ, من تالميذه البيهقي, من تصانيفه الكثرية: 
 .١٠/٢٣٨» ملؤلفنيمعجم ا«م ١٠١٤هـ / ٤٠٥ومعرفة علوم احلديث تويف سنة  نيسابور,

) هو أمحد بن عيل بن ثابت أبو بكر املعروف باخلطيب البغدادي, حمدث مؤرخ أصويل, من ٢(
 تصانيفه الكثرية: تاريخ بغداد, والكفاية يف معرفة علم الرواية, واجلامع آلداب الراوي والسامع,

 .٢/٣» معجم املؤلفني«م ١٠٧١هـ / ٤٦٣ورشف أصحاب احلديث. تويف سنة 
 هو عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن, الشهرزوري, أبو عمرو تقي الدين املعروف بابن الصالح,) ٣(

 ,الصالحاحلديث, ويعرف بمقدمة ابن  علومحمدث مفرس أصويل من فقهاء الشافعية, من تصانيفه: 
 م١٢٤٥هـ /  ٦٤٣ومعرفة املؤتلف واملختلف يف أسامء الرجال, وطبقات الشافعية, تويف سنة 

 .٦/٢٥٧» املؤلفني معجم«
) هو عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن أبو الفضل زين الدين املعروف بالعراقي حمدث ٤(

 التبرصة«فقيه, أديب مشارك شيخ احلافظ ابن حجر, من تصانيفه: ألفية علوم احلديث املسامة بـ
  = ح, واملغني عنورشحها, والتقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصال» والتذكرة



٣٤ 

ومن الكتب التي ألفت لبيان ما اشتهر من احلديث عىل األلسنة كتاب املقاصد 
 ,)٢(البن اجلوزي »املوضوعات« ومن كتب املوضوعات كتاب ,)١(خاوياحلسنة للس

  .)٣(وتذكرة املوضوعات للفتني
وقد أخذت من املفرسين الذين تعرضوا للموضوع مثل تفسري القرآن العظيم 

واجلامع  ,)٥(ز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطيةـمحرر الوجيـوال ,)٤(البن كثري
                                            

معجم «م ١٤٠٤هـ / ٨٠٦محل األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار, تويف سنة   =
 .٥/٢٠٤» املؤلفني

) هو حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي, شمس الدين أبو اخلري أبو عبد اهللا فقيه مقرئ ١(
يف » املقاصد احلسنة«و» اسعالضوء الالمع ألهل القرن الت«حمدث مشارك من تآليفه الكثرية: 

 .١٠/١٥٠» معجم املؤلفني«م ١٤٩٧هـ / ٩٠٢األحاديث اجلارية عىل األلسنة, تويف سنة 
) هو عبد الرمحن بن عيل بن حممد مجال الدين أبو الفرج املعروف بابن اجلوزي, مفرس حمدث ٢(

تويف سنة » عاتاملوضو«فقيه واعظ, من تآليفه: املغني يف علوم القرآن. وجامع املسانيد و
 .٥/١٥٧» معجم املؤلفني«م ١٢٠١هـ /  ٥٩٧

جممع بحار األنوار «) هو حممد طاهر الصديقي اهلندي الفتني, عامل باحلديث ورجاله, من كتبه: ٣(
 »املغني يف أسامء رجال احلديث«و» تذكرة املوضوعات«و» يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار

 .٤٣− ٧/٤٢للزركيل » ماألعال«م. ١٥٧٨هـ /  ٩٨٦تويف سنة 
) هو إسامعيل بن عمر بن كثري عامد الدين أبو الفداء املعروف بابن كثري حمدث مؤرخ مفرس من ٤(

 وجامع املسانيد وخمترص علوم احلديث البن الصالح والبداية» تفسري القرآن العظيم«تصانيفه: 
 .٢٨٤− ٢/٢٨٣» معجم املؤلفني«م ١٣٧٣هـ /  ٧٧٤والنهاية يف التاريخ تويف سنة 

) هو عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن أبو حممد املعروف بابن عطية الغرناطي املالكي عامل ٥(
مشارك يف الفقه واحلديث والتفسري والنحو واللغة واألدب من مصنفاته: املحرر الوجيز يف 

نه مروياته وأسامء شيوخه تويف سنة  م. ١١٤٧هـ / ٥٤١                              َّ                               تفسري القرآن العزيز, وبرنامج ضم 
 .٩٣: ٥» معجم املؤلفني«



٣٥ 
   .)٢(وتفسري القرآن احلكيم ملحمد رشيد رضا ,)١(القرآن للقرطبي ألحكام

وأخذت من كتب املحدثني مما صنف يف بيان العلم الرشعي, وبيان ما يتعلق به, 
  . )٣(من كتاب جامع بيان العلم وفضله حلافظ األندلس ابن عبد الرب

أما كتب رجال احلديث فاكتفيت منها بدراسة دقيقة لكتاب ميزان االعتدال 
, تاريخ بغداد للخطيب البغدادي من إضافات, مع بالفوائد غزير أنه وجدت ملا ,)٤(للذهبي

  . )٦(وترتيب املدارك للقايض عياض ,)٥(ولسان امليزان, وهتذيب التهذيب البن حجر
                                           

) هو حممد بن أمحد بن أيب بكر, أبو عبد اهللا القرطبي من تصانيفه اجلامع ألحكام القرآن وهو ١(
معجم «م ١٢٧٣هـ / ٦٧١تفسريه املشهور والتذكرة بأحوال املوتى واآلخرة تويف سنة 

 .٢٤٠−  ٨/٢٣٩» املؤلفني
رس مؤرخ سيايس, تتلمذ للشيخ حممد عبده ) هو حممد رشيد بن عيل رضا القلموين حمدث مف٢(

, املرصي من تصانيفه: تفسري القرآن, مل يكمل, واخلالفة واإلمامة العظمى, والوحي املحمدي
 .٣١١− ٩/٣١٠» معجم املؤلفني«م ١٩٣٥هـ /  ١٣٥٤تويف سنة 

) هو حافظ األندلس يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب أبو عمر حافظ حمدث مؤرخ ٣(
بة فقيه, ولد بقرطبة وتويف يف شاطبة من تصانيفه االستيعاب يف معرفة األصحاب, نسا

والتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد, واالستذكار, وجامع بيان العلم وفضله, والكايف 
 .١٣/٣١٥» معجم املؤلفني«م ١٠٧١هـ /  ٤٦٣يف فروع املالكية, تويف سنة 

ن أبو عبد اهللا شمس الدين الرتكامين األصل حمدث مؤرخ من ) هو حممد بن أمحد بن عثام٤(
 ٧٤٨وطبقات احلفاظ تويف سنة » ميزان االعتدال يف نقد الرجال«مصنفاته: تاريخ اإلسالم و

 .٢٩٠− ٨/٢٨٩» معجم املؤلفني«م ١٣٤٨هـ / 
 بن حجر) هو أمري املؤمنني يف احلديث أمحد بن عيل بن حممد أبو الفضل شهاب الدين املعروف با٥(

 فتح الباري برشح صحيح«العسقالين املرصي الشافعي حمدث مؤرخ أديب من تصانيفه الكثرية: 
يف متييز الصحابة, ولسان امليزان, وهتذيب التهذيب, وتعجيل املنفعة, » اإلصابة«, و»البخاري

» معجم املؤلفني«م ١٤٤٩هـ /  ٨٥٢مسانيد الثامنية, تويف سنة ـواملطالب العالية بزوائد ال
٢١ – ٢/٢٠. 

  =) هو القايض عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصبي السبتي املالكي حمدث مؤرخ٦(



٣٦ 

أما أصول الفقه  ,)١(ورجعت يف الفتاو ملجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ,)٤(ومسودة آل تيمية ,)٣(لآلمدي واألحكام ,)٢(فرجعت إىل البحر املحيط للزركيش

  وغري ذلك. 
                                            

فقيه أصويل شاعر خطيب, من تصانيفه الكثرية: الشفا بتعريف حقوق املصطفى, واإلملاع يف   =
 ة الرائدأصول الرواية وتقييد السامع, ومشارق األنوار عىل صحاح اآلثار, وترتيب املدارك, وبغي

 .٨/١٦» معجم املؤلفني«م ١١٤٩هـ /  ٥٤٤ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. تويف سنة 
) هو شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم أبو العباس تقي الدين احلراين احلنبيل ١(

ياسة املعروف بابن تيمية, حمدث حافظ, وهو احلفيد, من مصنفاته الكثرية جمموع فتاو والس
الرشعية يف إصالح الراعي والرعية, وبيان اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ومنهاج 

 .١/٢٦١» معجم املؤلفني«م ١٣٢٨هـ /  ٧٢٨السنة النبوية, تويف سنة 
) هو حممد بن هبادر بن عبد اهللا بدر الدين الزركيش تركي األصل مرصي املولد واملنشأ فقيه ٢(

ورشح علوم احلديث البن الصالح ورشح مجع » البحر املحيط«أصويل حمدث من تصانيفه: 
البن حجر رقم الرتمجة » الدرر الكامنة«م ١٣٩٢هـ / ٧٩٤اجلوامع البن السبكي, تويف سنة 

 .١٠/٢٠٥و ١٢٢− ٩/١٢١» معجم املؤلفني« ٣٥٧٨
: انيفه) هو عيل بن حممد بن سامل سيف الدين اآلمدي احلنبيل الشافعي فقيه أصويل متكلم من تص٣(

م ١٢٣٣ هـ / ٦٣١إحكام اإلحكام يف أصول األحكام, وغاية املرام يف علم الكالم تويف سنة 
 .٧/١٥٥» معجم املؤلفني«

) كتاب املسودة هو جمموعة تعاليق يف أصول الفقه, منتخبة من كالم آل تيمية جمد الدين وولده ٤(
 جلد فهو: عبد السالم بن عبد اهللاشهاب الدين وحفيده امللقب بشيخ اإلسالم تقي الدين. فأما ا

بن اخلرض أبو الربكات جمد الدين ابن تيمية احلراين احلنبيل, فقيه حمدث مقرئ, من تصانيفه: ا
م ١٢٥٥هـ /  ٦٥٣منتقى من أحاديث األحكام, وأطراف أحاديث التفسري, تويف سنة ـال
بن عبد اهللا, أبو املحاسن  . وأما ابنه فهو: عبد احلليم بن عبد السالم٥/٢٢٧» معجم املؤلفني«

 شهاب الدين عامل مشارك يف أنواع من العلوم كالفرائض واحلساب واهليئة, له تصانيف وتعاليق
احلفيد أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية فقد  وأما. ٩٧ – ٥/٩٦» معجم املؤلفني«يف عدة علوم 

                  ً تقدمت ترمجته قريبا .



٣٧ 

ولست أقول إن هؤالء العلامء األفذاذ من علامء املرشق واملغرب هم الذين كتبوا 
يف موضوع نقد املتن, بل هؤالء نخبة فقط, ذكرهتم ألهنم أهم الذين تعرضوا هلذا 

  املوضوع يف مؤلفاهتم. 
خاص باملوضوع, لكن يمكن ويالحظ أن هذه املؤلفات ليس فيها مؤلف واحد 

اهللا,                        ً     ً     ً                                     أن نقول إن هناك مؤلفا  خاصا  صغريا , هو دراسة قام هبا اإلمام ابن القيم رمحه
, ويلحق به مؤلف خاص بنقد السيدة »املنار املنيف يف الصحيح والضعيف« وسامها:

اإلجابة فيام استدركته السيدة « عائشة ريض اهللا عنها لروايات الصحابة, وهو رسالة
  لإلمام الزركيش.  »ائشة عىل الصحابةع

     ً                                                            وأخريا  جاء دور املسترشقني ومن تأثر بمدرستهم الفكرية, إال أن بحوث هؤالء 
ـ رغم دعو املنهجية ـ فهي جمرد اهتامات مترسعة, تكاد ختلو من الدقة والعمق, 
تاذ وهكذا كتبت دائرة املعارف اإلسالمية نظريتها يف هذا املوضوع, كام كتب فيه األس

أمحد أمني يف فجر اإلسالم, وضحى اإلسالم, وظهر اإلسالم, وكتب كذلك حممود 
                                                                       ً    أبو رية يف كتابه أضواء عىل السنة املحمدية, إال أن هذا الكتاب األخري كان خاليا  من 

ألنه يطلق االهتامات لتاريخ السنة وعلوم احلديث دون أن حيقق يف أي  ;كل دقة وحتقيق
  تعرض هلا. جانب من اجلوانب التي 
كتب ردت افرتاءات الكاتب,  »أضواء عىل السنة املحمدية« وظهرت بعد كتاب

 لألستاذ الدكتور مصطفى السباعي, »السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي« مثل كتاب
األنوار الكاشفة ملا يف كالم أيب رية من «و للشيخ عبد الرزاق محزة, »ظلامت أيب رية«و

للشيخ عبد الرمحن املعلمي اليامين, وانرب هؤالء العلامء  »ازفةالزلل والتضليل واملج
وغريهم للدفاع عن السنة النبوية, وتارخيها ومكانتها ومحلتها, إال أن انشغاهلم ببيان 

  . مفصلة دراسة املتن نقد دراسة عن رصفهم الشبهات عىل والرد والتحريفات االفرتاءات



٣٨ 

ال بد من اإلشارة إىل كتاب الدكتور  مبحثـوقبل أن أختم الكالم يف هذا ال
, وهو وإن كان األقرب إىل هذه »منهج النقد عند علامء احلديث« عرت, وهو نور الدين

منهج النقد ـه, إال أنه يف احلقيقة ليس إال دراسة مفصلة لـالدراسة من حيث تسميت
                        ً            , وإن كان قد تعرض قليال  لنقد املتن. اإلسنادي

كتب فيه دراسة وافية مفصلة ـ                     ُ ن موضوع نقد املتن, مل ت     ً                  إذا  يمكنني أن أقول: إ
  حتى اآلن فيام علمت, واهللا أعلم. 

*          *          *  
  
  
  
  
  
  



٣٩ 

  املبحث اخلامس
  تعريف املصطلحات األساسية يف الدراسة 

                                       ً                         قبل البدء يف املوضوع ينبغي أن أقدم تعريفا  لبعض املصطلحات األساسية يف 
                      ً  م تلك املصطلحات: فمثال : هذه الدراسة, وهذه أه

من احلديث النبوي أو عن أحد  ملسو هيلع هللا ىلص        ُ              هي ما ي رو عن رسول اهللا »مروياتـال«
وي عن رسول اهللا »متن« الصحابة بإسناد, وهكذا فكل    ً       ً          ً قوال  أو فعال  أو تقريرا   ملسو هيلع هللا ىلص  ُ             ر 

وي عن الصحابة من أقوال وأحوال تدخل يف بيان عرص النبوة فهو مما تشمله          ُ                                                                 وكل ما ر 
  . ?وسواء أصح السند أم ال »ما روي« , ألهنا تشمل كل»ياتمرو« كلمة

  هو نص ما يسمى بالرواية أو احلديث.  »املتن«و
تها إىل من رويت عنه صحيحة, وقد تكون غري ـمرويات: قد تكون نسبـوال
                             ً         ً         ً        ً                  , بمعنى أن من رواها كان كاذبا  أو غالطا  أو ناسيا  أو وامها  يف روايتها, وتبيني صحيحة

  . »النقد« ا أو عدم صحة نسبتها هوصحة نسبته
الذي  ملسو هيلع هللا ىلص          ً                                                  فالنقد إذا  ليس بمعنى االنتقاد املبني لعيب أو نقص, فكالم رسول اهللا 

                                                                   ُ         ثبتت عصمته بالقرآن الكريم واألدلة العقلية القاطعة ال يدخل يف جمال ما ي نتقد, إنام
, وذلك ملسو هيلع هللا ىلص هنا هو انتقاد الطرق التي يصلنا من خالهلا ما يرو عن رسول اهللا »النقد«

توفر يف هذه الطرق, ليغلب عىل الظن ـبواسطة القواعد والرشوط التي ينبغي أن ت



٤٠ 
صحيح,  »اإلسناد« أو »الطريق« صدقها وصحتها, فإذا ثبتت لدينا صحتها قلنا إن هذا

 والذي وصلنا بواسطته صحيح, أي نسبته إىل قائله صحيحة, وإذا مل يثبت عندنا صحة
اد غري صحيح, والذي وصلنا بواسطته غري صحيح, أي نسبته إىل قلنا: إنه إسن »إسناد«

  قائله غري صحيحة. 
  وللنقد طريقتان: طريقة النقد اخلارجي, وطريقة النقد الداخيل. 

, والسند ـ أي الطريق »النقد اإلسنادي« أو »نقد اإلسناد« أما النقد اخلارجي فهو
ل إىل من ترو عنه الرواية ـ يتألف من جمم وعة الرواة الذين أخذ كل واحد منهم     ِ                                      املوص 

 املروي إىل الذي أخرج »املتن« الرواية من الذي قبله, وأوصلها للذي بعده, حتى وصل
  احلديث, كاإلمام أمحد والبخاري ومسلم وأيب داود. 

     ً      ً                          صحيحا  مقبوال , ال بد أن تتوفر فيه الرشوط  »اإلسناد« أو »السند« ولكي يكون
  التالية: 
   ً                                             تصال , بحيث إن كل واحد من رجال السند أخذ احلديث من ـ أن يكون م ١

الراوي الذي قبله, وبلغه للراوي الذي بعده, دون أن يكون متن احلديث قد مر عىل 
واسطة أخر غري الرواة املذكورين يف السند, ألنه لو كان قد انتقل إىل أحد الرواة 

        ً                 ان كذابا , أو فاحش الغلط, بواسطة رجل آخر مل نعرفه, وسقط اسمه من السند, فربام ك
م يف أحاديثه, أو مغفال , أو سيئ احلفظ, أو خمتلطا , أو فاسقا , أو  ه                      َ ْ َ                    ً                       ً          ً     أو كثري النسيان, أو ي و 
      ً                                                                 مبتدعا  غري مأمون عىل دين اهللا, وهكذا نر أن اإلسناد املنقطع ضعيف, وما جاء عن 

  طريقه فمردود. 
والدين الذي يتمكن من                       ً                    ـ أن يكون الرواة عدوال , أي معروفني بالعدالة ٢

  القلب, فريدع صاحبه عن الكذب والتحريف, والتساهل يف دين اهللا عز وجل. 



٤١ 

ـ أن يكون الرواة ضابطني, أي: معروفني باحلفظ املتقن املضبوط, إن كانت  ٣
                                        َ                                الرواية من احلفظ, أو بالكتاب املضبوط املحاف ظ عليه إن كانت الرواية من كتاب, 

  ما أشبه ذلك. خشية اخلطأ والوهم و
  وإذا مجع الراوي صفة العدالة مع الضبط فهو ثقة. 

فإذا استجمع اإلسناد هذه الرشوط فالظاهر أنه صحيح, إال أن العلامء زادوا 
  رشطني آخرين, زيادة يف التثبت والتحري. 

                       ً                                       ـ أن ال يكون اإلسناد شاذا , أي: قد يصح اإلسناد حسب الرشوط السابقة,  ٤
خر خمالف لألول, وهو أصح منه, لزيادة عدد الثقات املخالفني ولكن روي من وجه آ

ف األول عند ذلك ويسمى , ويكون املعول »      ً     ً إسنادا  شاذا  «                        َّ                    له, أو ملزيد ضبطهم, فيضع 
  . »      ً      ً إسنادا  حمفوظا  « عىل الثاين, ويسمى

                      ً                                        ـ أن ال يكون اإلسناد معال  بعلة خفية قادحة, كأن يكون اإلسناد ظاهره  ٥
         ً أي: مضافا   »      ً مرفوعا  «        َ                                  , ويتبني  ألحد اجلهابذة أنه منقطع, أو أن يكوناالتصال والصحة

, أي من قول الصحايب, وإذ ذاك حيكم عليه الناقد »موقوف«        َ    , ويتبني  أنهملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي 
  البصري أنه معل, رغم أن ظاهره الصحة.

 فإذا استجمع اإلسناد هذه الرشوط اخلمسة قلنا إنه إسناد صحيح, ونكون بذلك
  . »    ً        ً نقدا  إسناديا  « دنا الروايةقد نق

 صحيح« , واملحدثون إذا قالوا عن حديث إنه»نقد املتن« وأما النقد الداخيل فهو:
ألنه قد يصح السند وال يصح املتن, ولكي حيكم  »صحيح« فهو دون قوهلم »اإلسناد

 املحدثون حلديث بأنه صحيح فال بد بعد نقد سنده من نقد متنه, واشرتطوا لصحة املتن
  رشطني: 



٤٢ 

                      ً                                   ـ أن ال يكون احلديث شاذا , أي قد يصح اإلسناد حسب الرشوط اخلمسة  ١
, ولكن روي حديث آخر, أصح وأثبت وأوثق »   ً      ً ادا  صحيحا  ـإسن« السابقة, ويكون

      ً                                                              إسنادا  من احلديث األول, وهو خمالف له, بحيث ال يمكن صدور احلديثني كليهام عن 
ومتنه شاذ, فهو ضعيف, رغم صحة  , فيكون األول إسناده صحيحملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

  سنده, ويكون احلديث الثاين إسناده صحيح ومتنه حمفوط, فهو صحيح. 
                     ً                                       ـ أن ال يكون احلديث معال , أي قد يكون احلديث صحيح اإلسناد غري شاذ,  ٢

                                         ً                                     ولكن اطلع أحد جهابذة النقاد عىل أن فيه علة  قادحة, كأن يكون أحد الرواة وهم فيه, 
ما ليس منه وهو ال يدري, وذلك كالذي وقع لثابت بن ملسو هيلع هللا ىلص  سول اهللافأدخل يف كالم ر

 موسى الزاهد, حينام دخل عىل رشيك بن عبد اهللا القايض, واملستميل بني يديه, ورشيك
, ومل يذكر ملسو هيلع هللا ىلص» حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال: قال رسول اهللا«يقول: 

». ته بالليل حسن وجهه بالنهارمن كثرت صال«املتن, فلام نظر رشيك إىل ثابت قال: 
               ً                                               ً              وإنام أراد ثابتا  لزهده وورعه, فظن ثابت أنه رو هذا احلديث مرفوعا  باإلسناد الذي 

  .)١(ذكره, فكان ثابت حيدث به عن رشيك
  وأسباب الوهم كثرية, وطرق اكتشافه عند النقاد متنوعة. 

اإلسناد فإذا صح سند احلديث, وكان متنه غري شاذ وال معل, فهو صحيح 
 صحيح املتن, حسب ما وصل إليه علمنا من النقد, ونقول: قد غلب عىل الظن أنه

  ما مل يتواتر, فإن املتواتر مقطوع بصحة نسبته إىل قائله.  »صحيح«
وإذا صح لدينا متن احلديث لسالمته من الشذوذ والعلة القادحة, فنكون بذلك 

    ً  يا .                      ً       ً         ً    قد نقدنا الرواية نقدا  داخليا , أو نقدا  متن
                                           

 .١/٢٧٦) العراقي رشح التبرصة والتذكرة ١(



٤٣ 

  ويالحظ مما تقدم أن الشذوذ أو العلة قد يكونان يف السند, وقد يكونان يف املتن. 
عند املؤرخني, وأهم ما يف  »النقد الداخيل« عند املحدثني: »نقد املتن« ويقابل

, »النقد السلبي للدقة«و ,»النقد السلبي للنزاهة« النقد الداخيل مما يتصل بنقد املتن:
 املحدثني, أما النقد السلبي للنزاهة, فيقابله البحث يف ظاهرة الوضع ومها معروفان عند

  عند الرواة, وأما النقد السلبي للدقة, فيقابله البحث يف ظاهرة الوهم عند الرواة. 
                               ً                                    ولعيل قد بينت يف هذه العجالة شيئا  عن النقد عند املحدثني, ولعله قد اتضح 

ق بينهام, وأكتفي من الكالم عىل مباحث والفر »النقد اإلسنادي, ونقد املتن« كذلك
  املقدمة هبذا القدر للرشوع يف الباب األول من أبواب الدراسة. 

*          *          *  
  
  
  
  



٤٤ 



٤٥  

  
  



٤٦ 



٤٧ 

  الباب األول
  الظواهر املوجبة العتامد نقد املتن

  وفيه فصالن: 
   : انتشار ظاهرة الوضع يف عرص الرواية.األول الفصل
  انتشار ظاهرة الوهم يف عرص الرواية. : الثاين الفصل

قد يبدو ألول وهلة أن نقد اإلسناد كاف يف التثبت من صحة الرواية, إذ رواية 
الثقة عن الثقة, من أول اإلسناد إىل آخره, ليس معناها إال أننا نثق بصحة ما يرويه 

  هؤالء الرواة, وإال ملا كان لتوثيقهم معنى. 
    ً                                         دئيا , إال أنه بعد دراسة عرص الرواية, الذي كانت وهذا النوع من النقد كاف مب

تنتقل فيه الروايات عرب سالسل الرواة, إىل أن وصلت إىل أصحاب املصنفات, فإن 
الباحث جيد أمامه ظاهرتني خطريتني, ظهرتا وانترشتا يف وقت مبكر من عرص الرواية, 

  مها ظاهرة الوضع, وظاهرة الوهم. 
نترشت وذاعت, وتداوهلا بعض الرواة, حتى قد ا »املوضوعات« وإذا كانت

أهل الصالح واخلري, بعضهم عن قصد, وكثري منهم عن غري قصد, فإن احتامل ترسب 
                                      ً      ً                          يشء منها إىل الروايات املوثوقة, يصبح أمرا  واردا , كلام طالت احللقات يف سلسلة 

  . »اإلسناد العايل« عىل عكس »    ً نازال  « اإلسناد, أي كلام كان السند



٤٨ 

كان ال بد من اعتامد نوع آخر من النقد, هو نقد املتن كي يتعاون النوعان,  هلذا
من أجل التمييز بني احلديث الثابت الذي يستحق القبول, وبني احلديث غري الثابت 

  الذي يستحق الرد, وهذا هو الغاية األوىل من علوم احلديث. 
نب نقد السند, لذلك وحيث إن هاتني الظاهرتني توجبان اعتامد نقد املتن إىل جا

  فستكون دراستهام يف هذين الفصلني التاليني. 

*          *          *  
  
  



٤٩ 

  الفصل األول
  انتشار ظاهرة الوضع يف عرص الرواية 

                  ً                                              ً وجد الوضاعون ظروفا  مواتية لنرش األباطيل وبث األكاذيب, وإلصاقها زورا  
 يث وبعض املتفقهة فإن األئمةولئن راجت عىل بعض طلبة احلد ,ملسو هيلع هللا ىلص      ً          وهبتانا  برسول اهللا 

 من املحدثني مل يكونوا عنها بغافلني, وكان املحدث جيتمع له من املرويات اليشء الكثري,
  فال يعتمد منها إال عىل قدر قليل.

 ويف هذا الفصل أستعرض ظهور الوضع وأسبابه, ومصادر الوضاعني, لتتوضح
  صورة الوضع وخطورته.

*          *          *  



٥٠ 

  بحث األول امل
  ظهور الوضع

  الفرع األول: يف العرص النبوي. 
إن احلديث عن ظهور الوضع يف العرص النبوي يقتيض الكالم يف بدء ظهوره, 

                                          ً                       والتحذير اإلهلي والنبوي منه, لذا فسأفرد كال  من هذه النقط يف مسألة. 
   بدء ظهوره.املسألة األوىل: 
 ُ                          ـ طلق ويراد هبا جمرد الكذب عىل يف احلديث النبوي, قد ت »الوضع« إن كلمة

ـ طلق ويراد هبا عملية متعمدة وواسعة إلدخال األكاذيب يف  ,ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا       ُ                                                 كام ت
األحاديث النبوية, وعىل هذا فيمكن التوفيق بني رأيني حول بدء الوضع, هل وقع يف 

   ?أو يف أواخر عهد اخللفاء الراشدين ?العهد النبوي
وقد  ,ملسو هيلع هللا ىلصنى األول فقد يكون بدأ يف عهد النبي فإذا فهمنا كلمة الوضع باملع

  جاءت بعض الروايات تؤكد هذا: 
                      ٌ بريدة أنه قال: جاء رجل   عن يف مشكل اآلثار )١(وذلك فيام أخرجه الطحاوي
                                           

 ) هو أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي أبو جعفر, انتهت إليه رياسة احلنفية بمرص, وهو ابن أخت١(
, تويف املزين تلميذ الشافعي, من تصانيفه: مشكل اآلثار, ورشح معاين اآلثار, وأحكام القرآن

 .١/١٩٧للزركيل » األعالم«م انظر ٩٣٣هـ /  ٣٢١سنة 



٥١ 
, أمرين أن أحكم برأيي فيكم يف كذا وكذاملسو هيلع هللا ىلص       ٍ                               إىل قوم  يف جانب املدينة فقال إن رسول اهللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص ة فأبوا أن يزوجوه, فبعث القوم إىل النبيوقد كان خطب امرأة منهم يف اجلاهلي

إن أنت وجدته حيا فارضب «              ً     , ثم أرسل رجال  فقال»كذب عدو اهللا« فقال يسألونه
. فوجده قد لدغ فامت فحرقه, فعند »عنقه وما أراك جتده حيا, وإن وجدته ميتا فأحرقه

ا فليتبوأ مقعده من النار« :ملسو هيلع هللا ىلصذلك قال النبي    . »               ً                        من كذب عيل متعمد 
ليس يف هذه الرواية ما يشكك يف صدق الصحابة وال ما يطعن يف عدالتهم, إذ و

كان معهم منافقون, هم الذين كانت تصدر منهم أعامل النفاق, فال يبعد أن يكون 
وباإلضافة إىل هذا, فإن الكذب هنا إنام وقع  ,ملسو هيلع هللا ىلصأحدهم كذب عىل لسان رسول اهللا 

ني عام يرو للمسلمني عىل أنه حديث يف أمر دنيوي خاص بالكاذب, وليس يف أمر دي
  رسوهلم. 

وأما الوضع باملعنى الثاين, فقد بدأ زمن الفتنة الكرب املؤملة التي كانت بني 
سيدنا عيل ومعاوية, فلقد طاشت خالل ذلك أحالم بعض أتباع كل منهام, فالتمسوا 

  . )١(مناوأة خصومهم بوضع األحاديث التي تؤيدهم وحزهبم
 ر السباعي سنة أربعني من اهلجرة هي احلد الفاصل بني صفاء السنةويعترب الدكتو

وخلوصها من الكذب والوضع, وبني التزيد فيها واختاذها وسيلة خلدمة األغراض 
                                                                     ً السياسية واالنقسامات الداخلية, بعد أن اختذ اخلالف بني سيدنا عيل ومعاوية شكال  

ف ـأن انقسم املسلمون إىل طوائ  ً                                       يا , سالت به دماء, وأزهقت فيه أرواح, وبعد ـحرب
  . ريض اهللا عنهوربام بدأ قبل ذلك يف الفتنة التي كانت زمن عثامن  ,)٢(متعددة

                                           
 .٣٠٥كتبه, لألستاذ حممد الصباغ ص) احلديث النبوي مصطلحه بالغته ١(
 .٨٩) السنة للسباعي ص٢(



٥٢ 

   التحذير اإلهلي منه.املسألة الثانية: 
رو اإلمام أمحد وابن جرير عن احلارث بن أيب رضار اخلزاعي ـ والد جويرية 

إىل اإلسالم, فدخل فيه وأقر به, ودعاه  فدعاه ,ملسو هيلع هللا ىلصأم املؤمنني ـ أنه قدم عىل رسول اهللا 
أن يرجع إىل قومه فيدعوهم إىل اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصإىل الزكاة, فأقر هبا وعرض عىل رسول اهللا 

                                                         ً                وأداء الزكاة, فمن استجاب مجع زكاته, ويرسل نبي اهللا إليه رسوال  إبان كذا وكذا, 
  ليأتيه بام مجع احلارث من الزكاة. 

فق عليه مع نبي اهللا ـ  ُ        ان  الذي اتـله وبلغ اإلب ا مجع الزكاة ممن استجابـفلم
ظن احلارث أنه قد حدث فيه ـه أحد, فـومل يأت ,ملسو هيلع هللا ىلصعليه رسول رسول اهللا  احتبس

 ملسو هيلع هللا ىلصقومه, وأخربهم بام وقت رسول اهللا  )١(سخطة من اهللا تعاىل ورسوله, فدعا برسوات
, فلينطلقوا لريسل إليه رسوله لقبض ما عنده من الزكاة, وليس من رسول اهللا اخلل  ُ            ف 

   .ملسو هيلع هللا ىلصليأتوا رسول اهللا 
الوليد بن عقبة بن أيب معيط  ملسو هيلع هللا ىلصويف الوقت املتفق عليه كان أن بعث رسول اهللا 

إىل احلارث ليقبض ما عنده مما مجع من الزكاة, فلام أن سار الوليد حتى بلغ بعض 
                                            ً                          الطريق أدركه اخلوف, وذلك ملا سمع بخروجهم, ظنا  منه أهنم خرجوا لقتله, إلحنة

  وأخربه أن احلارث منع الزكاة وأراد قتله. ملسو هيلع هللا ىلصكانت بينه وبينهم, فرجع إىل رسول اهللا 
د بن الوليد, وأمره ـ ً                ا , وجعل عليهم خالـوبعث بعث ,ملسو هيلع هللا ىلصفغضب رسول اهللا 

 يتثبت وال يعجل, فبعث خالد عيونه, فلام جاؤوا أخربوه أن القوم مستمسكون أن
                                           

) رسوات القوم: أصحاب املروءة والرشف, واملفرد: رسي, والفعل رسو, ككرم ودعا وريض, ١(
 انظر لسان العرب البن منظور, والقاموس املحيط للفريوزآبادي: مادة: س ر و.



٥٣ 
              ً    ة, فرجعوا مجيعا  إىل ـد بن عقبـبه الولير ـالم, ورأ خالد منهم غري ما أخبـباإلس

R Q P O    ﴿شف أمر الكذب, ونزل قول اهللا تعاىل: ـوانك ,ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
V U T S﴾  :١(]٦[احلجرات(.  

ى اهللا تعاىل الكاذب فاسقا , والفسق                                      َّ                      ً         ففي هذه اآلية التحذير من الكذب, إذ سم 
ألنه  ;ه بالتبني يف خرب الفاسقهو: اخلروج عن طاعة اهللا تعاىل إىل معصيته, وأمر سبحان

                   ً                بفسقه أصبح مشكوكا  فيه ويف أخباره. 
| {   ~ ﴿وقد حذر اهللا تعاىل من الكذب يف آيات كثرية, منها قوله تعاىل: 

j i h g fe  d c b a ` _﴾  :ه: ـ. وقال سبحان]٢١[األنعام
﴿ P O N M LK  J    I H G F E D C B

Q﴾  :٣٢[الزمر[ .  
مبلغ  ملسو هيلع هللا ىلصألن الرسول  ;ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل يشمل الكذب عىل رسوله والكذب عىل اهللا 

  عن ربه, فالكذب عليه ملحق بالكذب عىل من أرسله. 
   التحذير النبوي منه.املسألة الثالثة: 

ا ف ل ي ت  « رة أنه قال:ـمن وجوه كثي ملسو هيلع هللا ىلصروي عن النبي  د  م  ت ع  يل   م  ب  ع  ذ  ن  ك  َّ  ُ َ َ ِّ ً   َ ْ َ َ م  أ  ـ َ ْ  َ َ َ  َ َ  َ َّ ْ ب و 
ن  الن ار   ه  م  د  ع  ق    ». َ ْ َ َ ُ  ِ َ    َّ  ِ م 
قال: قال  ريض اهللا عنهما روه اإلمام مسلم يف مقدمة الصحيح عن عيل  من ذلك

, وعن أنس بن مالك أن »ال تكذبوا عيل فإنه من يكذب عيل يلج النار« :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
                                           

 /٤وأحكام القرآن البن العريب  ٣٧٤− ٦/٣٧٢البن كثري: » تفسري القرآن العظيم«) وانظر ١(
» البحر املحيط«, و٣١٣− ١٦/٣١١, واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ١٧٠٤ −  ١٧٠٣

 .٨/١٠٩أليب حيان 



٥٤ 
, وعن أيب هريرة قال: »              ً                        من تعمد عيل كذب ا فليتبوأ مقعده من النار« قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا    . »فليتبوأ مقعده من النار                ً من كذب عيل متعمد 
ول  اهللا    س  ت  ر  ع  م  ة  بن شعبة قال: س  : ملسو هيلع هللا ىلص      ُْ ِ َ ُ               َ ِ ْ ُ  َ ُ  َ   َِّ وعن امل  غ ري  ول  يل   ل ي س  «  َ ُ  ُ ي ق  ب ا ع  ذ  َّ  َ ْ َ إ ن  ك  َ َ   ً ِ َ  َّ ِ 

ن الن ار   ه  م  د  ع  ق  أ  م  ا ف ل ي ت ب و  د  م  ت ع  يل   م  ب  ع  ذ  ن  ك  د  ف م  ىل  أ ح  ب  ع  ذ  ك  َّ  ُ َ َ ِّ ً   َ ْ َ َ َ َّ ْ  َ ْ َ َ ُ  ِ     َّ  ِ ك  َ َ  َ َ َ  ْ َ َ  ٍ َ َ  َ َ  ٍ ِ َ َ «)١( .  
يل   ي ب ن ى ل ه  ب ي ت  يف  الن ار  « قال: ملسو هيلع هللا ىلصورو ابن عمر أن النبي  ب  ع  ذ  ي ي ك  َّ  ُ ْ َ   َ ُ  َ ْ ٌ  ِ    َّ  ِ إ ن  ال ذ  َ َ  ُ ِ ْ َ   ِ َّ   َّ ِ «)٢( .  

  الفرع الثاين: بعد العرص النبوي. 
   عند حدوث الفتنة.املسألة األوىل: 

 ,ملسو هيلع هللا ىلصبمعنى مطلق الكذب عىل رسول اهللا  »الوضع« أرشت يف الفرع األول إىل أن
                      ً     منبثني بني املسلمني, ورغام  عن بدأ يف العهد النبوي إذ ال خيلو ذلك العهد من منافقني

أن آيات كثرية نزلت تفضحهم من خالل أعامهلم حتى أصبحت عالماهتم معروفة 
بحكم طبيعة  ,ملسو هيلع هللا ىلصلد الصحابة فإهنم ال بد أن تصدر عنهم أكاذيب عىل رسول اهللا 

    ً         شيئا , فإن من  ملسو هيلع هللا ىلصكوهنم منافقني, وإذا علمنا أن هذا ال ينقص من قدر أصحاب النبي 
                                               ً                حث أن نقرر أن الكذب عىل النبي يف عهده ال يعدو كذبا  يف حالة أو حاالت دقة الب

                               ً                   فردية, لغرض دنيوي خاص جير نفعا  عىل من افرت الكذب. 
  ً                              اال  يف علوم احلديث, والذي يعني تلك ـباملعنى األكثر استعم »الوضع« أما

يبدأ إال يف  العملية املتعمدة الواسعة إلدخال األكاذيب يف احلديث النبوي, فهو مل
                                           

كتاب العلم, باب إثم من كذب » صحيح البخاري«وانظر  ٧١− ١/٦٥) مقدمة صحيح مسلم ١(
 ملسو هيلع هللا ىلص.عىل النبي 

 .١٠٤, ١٠٣, ٢/٢٢) املسند لإلمام أمحد ٢(



٥٥ 
قسام املسلمني إىل شيع ـنة الكرب, وانـدين, بسبب الفتـعهد اخللفاء الراش أواخر

  وأحزاب. 
 ريض اهللا عنهوير علامء احلديث أن الوضع بدأ عند الشيعة, إذ رأوا أحقية عيل 

,             ِ                          ً                                  باخلالفة, وأهل  بيته من بعده, فوضعوا كثريا  من أحاديث الفضائل يف عيل وأهل البيت
فني بالصحيح الثابت يف فضلهم, ورأ ذلك بعض اجلهلة من أهل السنة ـمكت غري

  واجلامعة, فقابلوا ذلك بالوضع يف فضائل أيب بكر وعمر وعثامن ومعاوية. 
وحيث إن العراق هو موطن التشيع األول فقد نظر إليه علامء احلديث عىل أنه 

  . )١(مهد الوضع
ر, وذلك عن طريقني: ـبشكل أكب وقع الكذب عليه ملسو هيلع هللا ىلصوبعد وفاة رسول اهللا 

ا وقوع اخلطأ, وخاصة عند من حيدث بكل ما سمع, ـام الكذب, وثانيهمـأحده
ى ب ال  « يقول: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ورسول ف  ع  ـ َ َ   ِ  ْ ك  م  ا س  ل  م  ث  ب ك  ب ا أ ن  حي  د  ذ  ء  ك  ر  َ ِّ َ  ِ ُ ِّ  َ   َ ِ َ م  , وقال عمر بن » َ ْ ِ  َ ِ ً   َ ْ  ُ

, »ا سمعبحسب املرء من الكذب أن حيدث بكل م« اخلطاب وكذا عبد اهللا بن مسعود:
ـ م رجل حدث بكل ما سمع, وال « وقال اإلمام مالك البن وهب: ل     ْ           ْ  َ                         اعلم  أنه ليس يس 

  .)٢(»          ً     ً                   يكون إماما  أبدا  وهو حيدث بكل ما سمع
                                                            ً يضاف إىل هذا ما وضعه الوضاعون الصاحلون الذين كانوا يأخذون كالما  

ه وال يكذبون    ً                  ظنا  منهم أهنم يكذبون ل ,ملسو هيلع هللا ىلص    ً                 ً                حسنا  فريكبون له إسنادا  وينسبونه للنبي 
عليه, ورو مسلم يف املقدمة أن أبا جعفر اهلاشمي املدين كان يضع أحاديث كالم 

  .)٣(ملسو هيلع هللا ىلصحق, وليست من أحاديث النبي, وكان يروهيا عن النبي 
                                           

 .٣١١− ٣٠٩ر احلديث النبوي مصطلحه ـ بالغته ـ كتبه, ملحمد الصباغ ص) انظ١(
 .٧٥− ١/٧٢) مقدمة صحيح مسلم ٢(
 .١٠٨−  ١/١٠٧) املرجع السابق ٣(



٥٦ 

  موقف الصحابة والتابعني.املسألة الثانية: 
مل يكن الصحابة والتابعون يف غفلة عن ظاهرة الوضع, بل انتبهوا هلا, وقاوموا 

  الوضاعني بالتشهري والتحذير. 
وزيادة عىل مواقفهم يف التثبت, فإنا نر عبد اهللا بن عباس إذا حدثه من يشك 
يف روايته أعرض عنه وترك النظر إليه, ونر معاوية حيذر الناس من األحاديث التي مل 
                             ً                                   تكن عىل عهد عمر بن اخلطاب, معلال  ذلك بأن عمر كان خييف الناس يف اهللا عز 

فام جيرؤ أحد عىل القول إال بام يعلم ويتأكد, ولعل ذلك باإلضافة إىل أنه مل تكن  وجل,
                     ُ                                              االنقسامات قد بدأت بعد  يف زمان عمر, ولذلك أكد عىل األحاديث التي كانت يف 

  عهده, وحذر من تلك التي حدثت بعده. 
ري  جاء   قال رسول اهللا« العدوي إىل عبد اهللا بن عباس, فجعل حيدث ويقول:  ُ َ ْ ب ش 

حلديثه, وال ينظر إليه, فقال يا  )١(, فجعل ابن عباس ال يأذنملسو هيلع هللا ىلص»قال رسول اهللا  ,ملسو هيلع هللا ىلص
!. ?وال تسمع ملسو هيلع هللا ىلصأحدثك عن رسول اهللا  ?ابن عباس: ما يل ال أراك تسمع حديثي

ابتدرته أبصارنا  ملسو هيلع هللا ىلص                         ً                  إنا كنا مرة إذا سمعنا رجال  يقول قال رسول اهللا « فقال ابن عباس:
 ركب الناس الصعب والذلول مل نأخذ من الناس إال ما نا, فلامـوأصغينا إليه بآذان

إذ مل يكن  ملسو هيلع هللا ىلصإنا كنا نحدث عن رسول اهللا « . ويف رواية عن ابن عباس قال:»نعرف
, ويف رواية أخر » ُ                                                     ي كذب عليه, فلام ركب الناس الصعب والذلول تركنا احلديث عنه

فظ عن رسول اهللا« عنه أنه قال: فأما إذ ركبتم  ,ملسو هيلع هللا ىلص                            ُ             إنا كنا نحفظ احلديث واحلديث حي 
  . )٢(»كل صعب وذلول فهيهات

                                           
 ) أي: ال يستمع, والفعل أذن كفرح انظر لسان العرب مادة أذن.١(
 .٢٧وسنن ابن ماجه رقم احلديث  ٨٢− ١/٨٠) مقدمة صحيح مسلم ٢(



٥٧ 

: ول  ي ة  ي ق  او  ت  م ع  ع  م  ب ي  ق ال  س  ص  ر  ال ي ح  ام  ب د  اهللا   ب ن  ع  ن  ع  م  «            َ ْ  َ ْ ِ   َِّ  ْ ِ  َ  ِ ٍ   ْ َ ْ َ ِ ِّ  َ  َ  َ ِ ْ ُ  ُ َ  ِ َ َ  َ ُ  ُ ورو مسلم ع   ِ َّ  ُ ْ إ ي اك 
ان  خي  يف  الن اس  يف  اهللا   ر  ك  م  , ف إ ن  ع  ر  م  د  ع  ه  ان  يف  ع  يث ا ك  د  , إ ال  ح  اد يث  أ ح  ِ  ُ    َّ  َ  ِ   َِّو  ل    َ َ َ  ِ  َ   ِ َّ  َ ِ  ً   َ  َ  ِ  َ ْ ِ  ُ َ َ   َ ِ َّ  ُ َ َ  َ  َ  ُ ج  ز  و     .)١(» َ َّ  َ َ َّ ع 

وعىل هنج الصحابة يف التثبت والتحري, درج األئمة من التابعني وأتباعهم, وقد 
ين   ري  د  ب ن  س  ن  حم  م  َ َّ ِ  ْ ِ  ِ ِ  َ رو مسلم يف مقدمة الصحيح ع  ُ  ْ َ                         )٢( :                            َ  َ ـ أحد فضالء التابعني ـ أنه ق ال 

ون  د ين  « ذ  ن  ت أ خ  م  وا ع  ا ال ع ل م  د ين  ف ان ظ ر  ذ  مـ ِ َّ  َ َ    ْ ِ ْ َ  ِ  ٌ  َ  ْ ُ ُ    َ َّ ْ  َ ْ ُ ُ  َ  ِ  َ إ ن  ه   عنه كذلك أنه قال:» ُ ك  ْ مل   «      َ                   . ورو  َ 
, ف ي ن ظ ر  إ ىل  أ ه   م  ال ك  ج  وا ل ن ا ر  م  ت ن ة  ق ال وا س  ت  ال ف  ق ع  ن اد  ف ل ام  و  س  ن  اإل   أ ل ون  ع  ون وا ي س  ِ ْ َ  ِ  َ َ َّ  َ َ َ ِ   ْ ِ ْ َ ُ  َ  ُ    َ ُّ    َ َ   ِ َ  َ ُ ْ   َ ُ ْ َ ُ  ِ َ  َ ْ ي ك   ِ ل   َ ُ  ُ    َ ْ َ ُ  َ  َ ِ   ْ

م   يث ه  د  ذ  ح  خ  ع  ف ال  ي ؤ  ل  ال ب د  ي ن ظ ر  إ ىل  أ ه  , و  م  يث ه  د  ذ  ح  خ  ن ة  ف ي ؤ    . )٣(»   ُّ َّ ِ  َ ُ ْ َ ُ  َ ِ  ُ ُ ْ   َ ُ ْ َ ُ  ِ َ  َ ْ ِ   ْ ِ َ ِ  َ َ  ُ ْ َ ُ  َ ِ  ُ ُ ْ الس 
           ً ومع أن عددا   ,ملسو هيلع هللا ىلص                            ُ                         ومع أن احلديث النبوي كان قد ب دئ بتدوينه منذ عهد النبي 

                                 ً                                       من الصحابة والتابعني قد دونوا صحفا  من مسموعاهتم, إال أن التدوين إذ ذاك كان 
كام مل يكن التدوين  ,ملسو هيلع هللا ىلص     ً       ً                                           جزئيا  وفرديا , يعني أهنم مل يدونوا كل ما سمعوه من رسول اهللا 

ف عليه الدولة ومجاعة املسلمني سو عمل قام به أفر                    ً   ْ                           اد ألنفسهم, وليس عمال  ترش 
               ً      ً                                                 فيأخذ احلديث شكال  واحدا , ولو أهنم فعلوا ذلك لكانت خطوة حاسمة لقطع الطريق 

  عىل الوضاعني. 
 وقد عرضت فكرة التدوين هذه لعمر بن اخلطاب, فاستشار أصحاب رسول اهللا

        ً                    لبث شهرا  يستخري اهللا تعاىل, حتى يف كتابة السنن, فأشار عليه عامتهم بذلك, ف ملسو هيلع هللا ىلص
                                           

 .٧/١٢٧) صحيح مسلم ١(
 ) هو حممد بن سريين إمام وقته يف علوم الدين بالبرصة تابعي, من أرشاف الكتاب, اشتهر بالورع٢(

هـ / ١١٠وتعبري الرؤيا, واستكتبه أنس بن مالك بفارس, وكان أبوه موىل ألنس, تويف سنة 
 .٧/٢٥م انظر األعالم ٧٢٩

 .١/٨٤) مقدمة صحيح مسلم ٣(



٥٨ 
ألنه رأ أن أهل الكتاب قد كتبوا مع كتاب اهللا  ;         ً                        أصبح يوما  وقد عزم اهللا له أن ال يفعل

      ً                                              ِ               كتبا , فأكبوا عليها, وتركوا كتاب اهللا, وهو خيشى أن يلب س كتاب اهللا بيشء. 
بكر بن ثم عرضت الفكرة لعمر بن عبد العزيز, فكتب كام رواه البخاري إىل أيب 

ول  اهللا  « حممد بن عمرو بن حزم عامله عىل املدينة, يقول له: س  يث  ر  د  ن  ح  ان  م  ا ك    ْ ُ ْ  َ   َ  َ  ِ ْ  َ ِ  ِ  َ ُ  ِ   ِ ان ظ ر  م 
وس   ملسو هيلع هللا ىلص ف ت  د ر  ت ب ه , ف إ ين  خ  ء )١( َ  ْ ُ ْ ُ   َ ِ ِّ  ِ ْ ُ  ُ ُ  َ ف اك  ل ام  اب  ال ع  ذ ه  . وكتب إىل أهل اآلفاق كام »  ْ ِ ْ ِ  َ َ َ  َ   ْ ُ َ َ ال ع ل م  و 

  فامجعوه. ملسو هيلع هللا ىلصث رسول اهللا أخرجه أبو نعيم يف تاريخ أصبهان يقول هلم: انظروا إىل حدي
  وتويف عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث إليه أبو بكر ابن حزم ما كتبه. 

                    ً          ُ                ْ     َ                    ومل نجد ألمره هذا أثرا , فلعله عـ وجل عنه, ومل يأبه  له م ن بعده, كام يقول أمحد 
  . )٢(أمني

ثبت والتحذير من الوضع ـفهم يف التـابعون عىل موقـقي الصحابة والتـوب
   .والوضاعني

*          *          *  

                                           
         ً                                      رس دروسا  أي عفا وحمي انظر لسان العرب مادة: درس.                        ُ   ) أي ذهاب أثره, درس اليشء  يد١(
 .٤٣− ٤٠احلديث النبوي ملحمد الصباغ ص ٢٢٢−  ٢٢١) فجر اإلسالم ألمحد أمني ص٢(



٥٩ 

  املبحث الثاين 
  أسباب الوضع 

ال شك أن الواضع للحديث إنام قصد إىل الوضع بدوافع وأسباب, بحيث 
      ً    وغالبا  ما  ,ملسو هيلع هللا ىلص                                ً             ً            دفعته تلك األسباب إىل أن خيتلق كالما , وينسبه زورا  إىل رسول اهللا 

فرعني: يف  تكون مقصودة, وقد تكون غري مقصودة, ولذا سأقسم هذا املبحث إىل
األسباب املقصودة, واألسباب غري املقصودة, ثم أقسم كل فرع إىل األنواع التي يمكن 

  أن تندرج حتته. 

  الفرع األول: األسباب املقصودة. 
  تشويه اإلسالمالسبب األول: 

من أهم األسباب الداعية إىل الوضع وأقبحها هو قصد تشويه اإلسالم, وقد قام 
هذا امليدان, وهذا هو الرد الذي قام به بعض املنتفعني واملستفيدين  الزنادقة بدور بارز يف

رون األحاديث النبوية, انتقاما  من                  َّ                         ِّ                            ً    من الدول التي دك  اإلسالم عروشها, فقاموا يزو 
اإلسالم ورسول اإلسالم, وظنوا أهنم بذلك يفسدون العقائد ويشوهون حماسن هذا 

  الدين العظيم. 
حممد بن  يف كتاب األسامء والصفات من طريق )١(ومن ذلك ما رواه البيهقي

                                           
  = :ن بن عيل البيهقي, أبو بكر, حمدث فقيه شافعي, من مصنفاتهـظ أمحد بن احلسيـهو احلاف) ١(



٦٠ 
إن اهللا تعاىل خلق الفرس «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصشجاع الثلجي بسنده عن أيب هريرة عن النبي 

, ونقل البيهقي عن ابن عدي أن الثلجي كان »فأجراها فعرقت, ثم خلق نفسه منها
إنه وضع  لبهم هبا, وقال:ـيضع أحاديث يف التشبيه نسبها إىل أصحاب احلديث ليث

  . )١(كثرية من هذا النحو أحاديث
وغرض الواضع الذي يتعمد الوضع غالبا ليس أن يثلب أهل احلديث فحسب, 

  بل ثلب اإلسالم من خالهلم. 
جوزي يف املوضوعات عن أم الطفيل أهنا سمعت ـومن ذلك ما رواه ابن ال

         ً         با موفورا , رجاله يف يذكر أنه رأ ربه تعاىل يف املنام يف أحسن صورة, شا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
َ ّ خم  رص     . )٣(عليه نعالن من ذهب, يف وجهه فراش من ذهب ,)٢( ُ

 ملسو هيلع هللا ىلصومثله ما رواه ابن اجلوزي كذلك يف املوضوعات: عن ابن عمر عن النبي 
إن اهللا عز وجل ال يغضب, فإذا غضب تسلحت املالئكة لغضبه, فإذا اطلع إىل « قال:

اأهل األرض ونظر إىل الولدان يقرؤون القر   .»               ً آن امتأل ربنا رض 
                       ُ                                           قال ابن اجلوزي: وجيب أن ي عتقد أن اهللا تعاىل ال يتأثر بيشء وال حتدث له صفة, 
وال يتجدد له حال, فال وجه لتسلح املالئكة كأهنم يريدون اخلصومة, ولقد أدخل 
مجاعة من الزنادقة يف أحاديث الصفات أشياء يقصدون هبا عيب اإلسالم وإدخال 

  ؤمنني. الشك يف قلوب امل
                                            

=  »األسامء والصفات, ومناقب الشافعي, , وشعب اإليامن, ودالئل النبوة, و»السنن الكرب
 .١/٢٠٦م معجم املؤلفني ١٠٦٦هـ / ٤٥٨تويف سنة 

 .١/١٠٥البن اجلوزي » املوضوعات«, و٢٦٨) كتاب األسامء والصفات للبيهقي ص١(
 ) نعل خمرصة بتشديد الصاد: مستدقة الوسط انظر القاموس املحيط, مادة خ ص ر.٢(
 .١/١٢٥البن اجلوزي » املوضوعات) «٣(



٦١ 

ثم نقل ابن اجلوزي عن ابن حبان أن أيوب بن عبد السالم كان زنديقا, وأنه كان 
يروي أن اهللا إذا غضب انتفخ عىل العرش حتى يثقل عىل محلته. قال ابن اجلوزي: وما 

  .)١(         َ    ً                                          أراه إال د هريا  يوقع الشك يف قلوب املسلمني بمثل هذه املوضوعات
الدين ويشوهوا كرامته لد العقالء واملثقفني,  ومن أمثلة ما وضعوه ليفسدوا به

ثري سخرية امللحدين, ـ كام يقول ـولينحدروا بعقيدة العامة إىل درجة من السخف ت
ينزل ربنا عشية عرفة عىل مجل أورق, « , هذه األحاديث املكذوبة: الدكتور السباعي ـ

 إىل الوجه النظر« .»املالئكة فعادتهعيناه  اشتكتإن اهللا « .»املشاةالركبان, ويعانق  يصافح
... ومن أشهر هؤالء الزنادقة الوضاعني: عبد الكريم بن أيب العوجاء, »اجلميل عبادة

  .)٢(وبيان بن سمعان املهدي, وحممد بن سعيد املصلوب
   االنتصار للمذهب.السبب الثاين: 

ىل أ ـ االنتصار للمذهب السيايس: فقد أدت اخلالفات السياسية بني الصحابة إ
ها السياسية, ولعل ـ                                             ً      نشوء الفرق, وبدأت كل فرقة تضع األحاديث انتصارا  لوجهت

حب عيل حسنة «                               ً                        الرافضة هم أكثر هذه الفرق وضعا  للحديث, فوضعوا يف حق عيل:
, ووضعوا يف حق فاطمة أنه ملا »ال يرض معها سيئة, وبغضه سيئة ال ينفع معها حسنة

, ن اجلنة, فأكلها فحملت السيدة خدجية بفاطمةأتاه جربيل بسفرجلة م ملسو هيلع هللا ىلصأرسي بالنبي 
فكان إذا اشتاق إىل رائحة اجلنة شم فاطمة. وأمارات الوضع ظاهرة عىل هذا اخلرب, فإن 

  فاطمة ولدت قبل ليلة اإلرساء واملعراج. 
وكام وضعوا األحاديث يف فضل عيل وآل البيت, وضعوا األحاديث يف ذم 

                                           
 .١٢٧− ١/١٢٦ اجلوزي البن »املوضوعات«) ١(
 .١٠٠− ٩٩) السنة للسباعي ص٢(



٦٢ 
إذا رأيتم معاوية عىل منربي «عوه يف ذم معاوية: الصحابة, وخاصة الشيخني, ومما وض

اللهم أركسهام يف الفتنة, ودعهام «ووضعوا يف ذمه وذم عمرو بن العاص:  ,)١(»فاقتلوه
  ». يف النار دعا

وهكذا نجد أن أحاديث كثرية وضعت نرصة أليب بكر وعمر, أو عثامن بن عفان 
لعبد اهللا بن الزبري, أو لعبد امللك بن أو عىل بن أيب طالب, أو معاوية بن أيب سفيان, أو 

  مروان, أو لألمويني, أو للعباسيني. 
ب ـ االنتصار للمذهب الفقهي: فقد دخلت مسائل الفقه ـ العقدية واألصولية 

ض وجهات نظر ـؤيد أو ترفـوالفروعية ـ معرتك الرصاع, وبدأت تظهر أحاديث ت
 التفاصيل الدقيقة, التي ليس من مسلك خمتلفة, يف القدر واجلرب واالختيار, عىل نحو من

التعرض هلا, بل وينصون عىل اسم الفرقة واسم رئيسها, وكذلك ظهرت  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
أحاديث يف فروع الفقه ورشوطه وقيوده, بعيدة عن املنهج النبوي, وهي أقرب ما 

  تكون إىل نصوص املتون الفقهية. 
 يديه يف الصالة فال صالة من رفع« .»من قال القرآن خملوق فقد كفر« ومن ذلك:

يكون يف أمتي رجل يقال له حممد بن إدريس أرض عىل أمتي من إبليس, ويكون « .»له
جييء يف آخر « .)٢(»يف أمتي رجل يقال له أبو حنيفة, هو رساج أمتي, هو رساج أمتي

الزمان رجل يقال له حممد بن كرام, حييي السنة واجلامعة, هجرته من خراسان إىل بيت 
  . )٣(»قدس كهجريت من مكة إىل املدينةامل

                                                  ً     ً    ً          ج ـ االنتصار للمذهب اجلغرايف اإلقليمي: فال تكاد جتد بلدا  كبريا  مهام  من العامل 
                                           

 .٢/٢٤البن اجلوزي » املوضوعات) «١(
 .٢/٤٨البن اجلوزي » املوضوعات) «٢(
 .٢/٥٠) املرجع السابق ٣(



٦٣ 
املعروف وقت نشاط الوضاعني إال وفيه أحاديث موضوعة, فمكة واملدينة واحلجاز 
ث واليمن والشام وبيت املقدس وفارس ومرص وغريها كل ذلك وردت فيه األحادي

املتعددة يف فضله, وليس معنى هذا أنه ال يوجد يف الصحيح حديث واحد يف ذلك, بل 
قد نوه بفضل مكة واملدينة, وربام أهل اليمن, الذين هم  ملسو هيلع هللا ىلصال بد أن يكون الرسول 

         ً                               ً                        ً         أرق قلوبا  وألني أفئدة, لكن من املستبعد جدا  أن ينوه بمدينة دمشق مثال  والغوطة 
 ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب الدرداء أن رسول اهللا » سننه«ا رواه أبو داود يف بالتنصيص عىل االسم, وهو م

قال: إن فسطاط املسلمني يوم امللحمة بالغوطة إىل جانب مدينة يقال هلا دمشق من خري 
  مدائن الشام.

إن اهللا إذا غضب أنزل الوحي بالعربية, وإذا « ومن ذلك ما وضعه الشعوبيون:
إن اهللا إذا غضب « ة العرب باملثل, فقالوا:, فقابلهم جهل»ريض أنزل الوحي بالفارسية

  . »أنزل الوحي بالفارسية, وإذا ريض أنزل الوحي بالعربية
أربع مدائن من مدن اجلنة يف الدنيا: مكة واملدينة وبيت املقدس ودمشق, وأربع «

, وإن مدائن من مدن النار يف الدنيا: القسطنطينية والطربانية وأنطاكية املحرتقة وصنعاء
  . »ملياه العذبة والرياح اللواقح من حتت صخرة بيت املقدسمن ا

أربعة أبواب من أبواب اجلنة مفتحة يف الدنيا: أوهلن اإلسكندرية, وعسقالن «
  . )١(»وقزوين, وفضل جدة عىل هؤالء كفضل بيت اهللا احلرام عىل سائر البيوت

   التوصل إىل األغراض الدنيوية.السبب الثالث: 
                   َ             ُ                  كام: مما يدفع الواضع  إىل الوضع قصد  التقرب إىل احلكام, أ ـ التقرب من احل

                                        ً               فيضع ما يوافق هو اخلليفة أو األمري, طمعا  يف ماله وجاهه. 
                                           

 .٥٢− ٢/٥١البن اجلوزي » املوضوعات) «١(



٦٤ 

من ذلك ما ذكره ابن اجلوزي أنه جيء إىل املهد بعرشة حمدثني فيهم غياث بن 
  إبراهيم, وكان املهد حيب احلامم, فقال لغياث: حدث أمري املؤمنني.

ب ق  إال يف خف أو حافر أو نصل« ه بحديث أبى هريرة:فحدث  وزاد فيه: )١(»   َ َ َ                       ال س 
  .»أو جناح«

 :ة آالف درهم, فلام قام قال املهد أشهد أن قفاك قفا «                 َ                               فأمر له املهد بعرش 
  .)٢(. وأمر باحلامم فذبحت»وإنام استجلبت ذلك أنا ملسو هيلع هللا ىلصكذاب عىل رسول اهللا 

ضع يف الفضائل سبب ه التقرب إىل احلكام, كالذي ورد يف                  ُ                وربام كان بعض ما و 
  دمشق ومحص بالنسبة لألمويني, ويف بغداد بالنسبة إىل العباسيني. 

                                                            ُ    ب ـ جتميع الناس حول الراوي: ويدخل هذا يف األغراض الدنيوية, إذ ي عجب 
الراوي ويزهو بنفسه, عندما ير الناس حوله ملتفني, وإىل أحاديثه منصتني, ومن 

صاص والوعاظ, فيحاول الراوي الكذاب أن يأيت بالعجائب هؤالء مجاعة من الق
  والغرائب التي مل يسمع الناس هبا قط. 

وقد بدأت ظاهرة القصاص يف عهد الصحابة, إال أهنم أنكروها من فورهم, إما 
                                    ً                                       لكوهنا جمرد ظاهرة جديدة رأوا فيها لونا  من ألوان البدعة, وإما ألهنم وجدوا يف كالم 

  وها. من يقص أشياء أنكر
ويف كتاب اإلصابة أن أول من قص يف مسجد البرصة هو األسود بن رسيع 

 ,ملسو هيلع هللا ىلص               ً                                  ولكنه مل جيد قبوال  بني جمتمع ال يزال فيه أصحاب رسول اهللا  ,)٣(التميمي السعدي
                                           

 .٢٥٧٤) رواه أبو داود يف السنن رقم احلديث: ١(
 .٣/٧٨البن اجلوزي  »املوضوعات) «٢(
 .١/٧٤البن حجر  »اإلصابة يف متييز الصحابة) «٣(



٦٥ 
فقد جلس ليقص, فارتفعت األصوات, فجاء جمالد بن مسعود السلمي, وله صحبة, 

 ما أتيتكم ألجلس إليكم, ولكني رأيتكم صنعتم فقال الناس: أوسعوا له. فقال: إين واهللا
  . )١(    ً                                        شيئا  أنكره املسلمون, فإياكم وما أنكره املسلمون

 )٢(هذا يف العراق, وأما يف الشام, فقد كان يقص فيها كعب بن ماتع احلمريي
 :ملسو هيلع هللا ىلص                                             ً                           عندما كان معاوية أمري الشام, ويف اإلصابة أن كعبا  كان يقص, فبلغه حديث النبي 

فرتك القصص, حتى أمره معاوية, فصار  ,)٣(»أمري أو مأمور أو خمتال ال يقص إال«
  . )٤(يقص بعد ذلك

وكذلك تصدر الوعاظ ليعظوا الناس, فمنهم من يعظ بكتاب اهللا تعاىل وسنة 
ومنهم من الهيمه الكذب, فيغرتف من بحره األعاجيب, وال هيمه إال أن  ,ملسو هيلع هللا ىلصنبيه 

  ونه. يبكي الناس, وجيعلهم يلتفون حوله ويعظم
ألن  ;                                     ً      ً                ومما جتدر مالحظته هنا, أن القصص كان بابا  واسعا  لرواية املوضوعات

                                           

 .٥/٧٧٠  البن حجر »اإلصابة يف متييز الصحابة« )١(
) هو كعب بن ماتع احلمريي وصفه الذهبي بأنه من أوعية العلم, ومن كبار علامء أهل الكتاب, ٢(

أمري املؤمنني عمر, فأخذ عنه          ً                                          كان هيوديا  فأسلم يف زمن أيب بكر, وقدم من اليمن يف دولة 
الصحابة وغريهم, وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة, عده الذهبي يف الطبقة الثانية 

:                    ً              ألنه ال يعلم فيه جرحا , ويقول النووي» ميزان االعتدال«من طبقات احلفاظ, ومل يرتجم له يف 
هـ انظر طبقات  ٣٢تويف سنة اتفقوا عىل كثرة علمه وتوثيقه. لكن كذبه أبو بكر بن العريب, 

 , وهتذيب األسامء٦٥٧− ٥/٦٤٧» اإلصابة«, و٣٣, وطبقات احلفاظ رقم ٧/١٥٦ابن سعد: 
 .١٠/١٣٨البن العريب » عارضة األحوذي«, و٦٩− ٢/٦٨واللغات للنووي 

 .٣٦٦٥) رواه أبو داود يف السنن, عن عوف بن مالك األشجعي رقم: ٣(
 .٥/٦٤٩بن حجر ال »اإلصابة يف متييز الصحابة) «٤(



٦٦ 
                                                             ّ    بعض القصاص كان ال يقترص عىل الصحيح الثابت, بل يضيف إىل ذلك ما يعن  عىل 
                           ً                                          باله من أكاذيب ومفرتيات, حبا  يف اإلغراب واإلتيان باألعاجيب, وإن كان القصص 

  باآلخرة وأحواهلا من نعيم وعذاب. , أي تذكري »تذكري« يف بدايته جمرد
ـ حدث يف صدر اإلسالم, فقد روي عن                                 ُ                            ويقول أمحد أمني عن القصص إنه است

متيم الداري, استأذن عمر أن  ملسو هيلع هللا ىلصابن شهاب أن أول من قص يف مسجد رسول اهللا 
                                  ُ                                           يذكر الناس, فأبى عليه, حتى كان آخر  واليته, فأذن له أن يذكر الناس يف يوم اجلمعة, 

رج عمر, فاستأذن متيم عثامن بن عفان فأذن له أن يذكر يومني يف اجلمعة, قبل أن خي
  .)١(فكان متيم يفعل ذلك

                                                    ً          ويقول عن القصص كذلك, إنه هو الذي أدخل عىل املسلمني كثريا  من أساطري 
                                            ً                           األمم األخر, كاليهودية والنرصانية, كام كان بابا  دخل منه عىل احلديث كذب كثري, 

 ترسب منه من حكاية وقائع وحوادث مزيفة, أتعبت الناقد وأضاعت وأفسد التاريخ بام
  . )٢(معامل احلق

وقد ألف احلافظ السيوطي رسالة يف بيان خطر املوضوعات واألكاذيب التي 
  . »حتذير اخلواص من أكاذيب القصاص« تترسب عن طريق القصص, أسامها:

   الرتغيب والرتهيب.السبب الرابع: 
باد والصاحلني ضعف اهلمم عن أبواب اخلري واإلقبال رأ بعض الزهاد والع

يرغبون الناس هبا يف القرآن  ,ملسو هيلع هللا ىلصعىل شهوات الدنيا, فوضعوا أحاديث عىل لسان النبي 
  والعبادة, ويرهبوهنم من معصية اهللا تعاىل, وظنوا أهنم حيتسبون بذلك األجر عند اهللا. 

                                           
 .١٥٨) فجر اإلسالم ألمحد أمني ص١(
 .١٦٠) املرجع السابق ص٢(



٦٧ 

فقد اعرتف نوح  ومن ذلك حديث طويل يف فضائل سور القرآن سورة سورة,
بن أيب مريم بوضعه, واعتذر لذلك بأنه رأ الناس قد أعرضوا عن القرآن, واشتغلوا ا

  .)١(بفقه أيب حنيفة ومغازي ابن إسحاق, ورواه غريه من الوضاعني
وهذا الصنف من الوضاعني أفسدوا عقول العامة, وشوهوا حقيقة الدين يف 

 ;عامل, وكانوا أجرأ الناس عىل الوضعأذهان الناس, واختلت برواياهتم موازين األ
                          ً  ألهنم حيسبون أهنم حيسنون صنعا . 

  الفرع الثاين: األسباب غري املقصودة. 
     ً                                                          ً  غالبا  ما يكون السبب الذي قصد من أجله الوضاع إىل وضع احلديث مقصودا , 
                                                              ً         ً كأن يكون قصده تشويه اإلسالم, أو االنتصار للمذهب, سواء أكان سياسيا  أو فقهيا  

      ً        ً                                                          غرافيا  إقليميا , أو يكون التوصل إىل األغراض الدنيوية, كالتقرب إىل احلكام, أو أو ج
                            ً                                     جتميع الناس حول الراوي, وأخريا  قد يكون السبب هو قصد الرتغيب والرتهيب 

  باملوضوعات املختلقة هلذا الشأن, وهذا ما تقدم الكالم عليه. 
               ً  وضع احلديث سببا             ً                                     ولكن أحيانا  يكون السبب الذي وقع من أجله الوضاع يف

ـ يل                                    ٍ                                   ُ  غري مقصود, فيأيت احلديث املوضوع عن راو  وقع له وهم وغلط يف الرواية, أو ابت
  بمن يدس يف كتابه وهو ال يشعر, وسأتناول هاتني احلالتني يف مسألتني: 

   وقوع الوهم أو الغلط من الراوي.املسألة األوىل: 
م أو غلط, فريف من كالم بعض  ملسو هيلع هللا ىلصع إىل النبي                            َ             قد يقع الراوي رغم ثقته يف وه 

                                          ً                       الصحابة أو غريهم, ولكن قد يسمى هذا موضوعا , وقد يسمى شبه املوضوع. 
                                           

 .١٠٣, والسنة ومكانتها للسباعي ص٢٤٢−  ١/٢٣٩البن اجلوزي » املوضوعات«) انظر ١(



٦٨ 

 ملسو هيلع هللا ىلصومن أوهام الرواة املشهورة قول ابن عباس ريض اهللا عنهام أن رسول اهللا 
من كثرت صالته بالليل « تزوج ميمونة وهو حمرم, ورواية ثابت بن موسى حديث

  . )١(»حسن وجهه بالنهار
   الدس يف كتاب الراوي وهو ال يشعر.ملسألة الثانية: ا

                                           ً      ً               من املعلوم أن الثقة عند املحدثني هو من كان عدال  ضابطا , وينقسم الضبط 
                                                               ً عندهم إىل نوعني: ضبط صدر, وضبط سطر, فاألول هو أن يكون الراوي حافظا  

     ً حافظا  بحيث يستحرضه متى أراد, والثاين: هو أن يكون الراوي  ملرويه عن ظهر قلب
  ملا يرويه يف كتاب صحيح مصون, ال يتساهل يف حفظه, إال عن ثقة مأمون. 

ـ يل بعض املحدثني ممن فيهم غفلة بمن يدس يف كتبهم مناكري وهم ال          ُ                                                      وقد ابت
  يشعرون, فريووهنا عىل أهنا من أحاديثهم. 

بن                                                          ً     وكمثال عىل هذا املكر اخلبيث, فإن عبد اهللا بن صالح وكان كاتبا  لليث
عىل أمواله, فإنه وقعت له يف رواياته مناكري, وهو صدوق يف حد ذاته,  )٢(دسع

يف ذلك أنه كان له جار وهو رجل سوء, وكانت بينه وبينه عداوة, وكان هذا اجلار يضع 
احلديث, ويكتب بخط يشبه خط عبد اهللا بن صالح, ويرميه يف داره بني كتبه, وكان 

  .)٣(توهم أنه خطه فيحدث به                   ً    عبد اهللا بن صالح مغفال , في
                                           

 ) وانظر الكالم عىل أوهام الرواة يف الفصل الثاين من الباب األول, وهو الذي ييل هذا الفصل.١(
و إمام يف احلديث والفقه, من أقران اإلمام مالك بن أنس, وكانت بينه وبينه ) الليث بن سعد, ه٢(

مكاتبات يف مسائل من العلم, وكان الليث رمحه اهللا بمرص, من آثاره: التاريخ, ومسائل يف 
, وإعالم املوقعني البن ٨/١٦٢» معجم املؤلفني«م انظر ٧٩١هـ /  ١٧٥الفقه, تويف سنة 

 .١٠٠−  ٣/٩٤القيم 
 .٤٤١− ٢/٤٤٠للذهبي: » ميزان االعتدال«ظر ) ان٣(



٦٩ 

لوا بمثل هذا, ونقل عن ـ                                          ُ بل يقول ابن اجلوزي بأن مجاعة من السلف قد ابت  
يب محاد بن سلمة, وأنه كان يدس يف كتبه ـابن عدي أن ابن أيب العوجاء كان رب

, ونقل عن ابن حبان أن مجاعة من أهل املدينة امتحنوا بحبيب بن أيب حبيب أحاديث
وء يدخل عليه ـه كان لعبد اهللا بن ربيعة ابن سـدخل عليهم, وأنالوراق, وكان ي

, وأنه كان لسفيان بن وكيع بن اجلراح وراق, يقال له قرطمة, وكان يدخل احلديث
  . )١(عليه احلديث

وير الدكتور نور الدين عرت أن الوضع الذي يقع دون تعمد وعن غري قصد 
وا وهم أهل صدق, فاستخراج ذلك ألهنم مل يتعمد ;                       ً لذلك هو أشد األصناف خفاء  

ألن كون تلك  ;        ً                                                      دقيق جدا , إال من األئمة النقاد, وأما باقي األصناف فاألمر فيهم أسهل
  . )٢(            ً                    األحاديث كذبا  ال خيفى إال عىل األغبياء

                                                             ً وأشري يف خامتة بحث أسباب الوضع, إىل أنه ربام كان هناك باعث مهم جدا  
   ً                                    ثريا  من الناس يف العصور األوىل للرواية, ما يدفع الوضاعني إىل الوضع, وهو أن ك

                                                     ً      ً                  كانوا يقبلون من العلم إال ما اتصل بالكتاب والسنة اتصاال  وثيقا , وأما ما عدا ذلك 
فليس له قيمة كبرية, فأحكام احلالل واحلرام إذا كانت مؤسسة عىل جمرد االجتهاد مل 

ري من الناس يف ذلك العرص يكن هلا قيمة ما أسس عىل احلديث وال ما يقرب منه, بل كث
كان يرفضها وال يمنحها أية قيمة, بل بعضهم كان يشنع عىل من ينحو هذا النحو, 
وكذلك فاحلكمة إذا كانت من أصل هندي أو يوناين أو فاريس أو من رشوح التوراة أو 
اإلنجيل مل يؤبه هلا, فحمل ذلك كثريا من الوضاعني أن يصبغوا هذه األشياء كلها 

                                           
 .١/١٠٠البن اجلوزي » املوضوعات) «١(
 .٢٨٧للدكتور نور الدين عرت ص» منهج النقد يف علوم احلديث) «٢(



٧٠ 
نية, حتى يقبل الناس عليها, فوجدوا احلديث هو الباب الوحيد أمامهم, صبغة دي

فدخلوا منه عىل الناس, ومل يتقوا اهللا فيام صنعوا, فكان من ذلك أن تر يف احلديث 
احلكم الفقهي املصنوع, واحلكمة اهلندية, والفلسفة الزردشتية, واملوعظة اإلرسائيلية 

  . )١(أو النرصانية

   *          *       *  

                                           
 .٢١٥) فجر اإلسالم ألمحد أمني ص١(
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  املبحث الثالث 
  مصادر الوضاعني

  الفرع األول: املصدر الذايت. 
ـ ة اخليال, ويأتوا بالكالم  ن                                            ِ  َّ                       كان حيلو لكثري من الوضاعني أن يطلقوا ألنفسهم أع 

          ُ                      َ ويكون مصدر  املوضوعات هنا هو املصدر   ,ملسو هيلع هللا ىلصالذي يشبه اهلذيان, وينسبوه إىل النبي 
 مصدر آخر, بل افرتاه من تلقاء نفسه, وهذا هوالذايت, أي إن الوضاع مل ينقله من 

الغالب, وخاصة عند من يريد تشويه اإلسالم, أو االنتصار ملذهب, أو التوصل إىل 
  األغراض الدنيوية. 

ف  قوم من أهل اجلنة عليهم ثياب خرض, بأجنحة خرض, يسقطون           ْ ُ                                                  من هذا وص 
ف عليهم خزنة اجلنة, فيقولون هلم:   ?ما أنتم أما شهدتم احلساب                  ِ                               عىل حيطان اجلنة, فيرش 

! فيقولون: ال, نحن قوم عبدنا اهللا عز وجل ?أما شهدتم الوقوف بني يدي اهللا عز وجل
    ً                        ً  رسا , فأحب أن يدخلنا اجلنة رسا . 

 { ~ � ﴿ومن هذا اهلذيان ما رواه وضاع آخر يف تفسري قوله تعاىل 
 , فإنه وصف تلك املساكن بأهنا قصور من لؤلؤ, يف القرص)١(﴾¡ ¢

                                           
 { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ §) اآلية هي قوله تعاىل: ﴿١(

¹   ¸  ¶ µ ´³ ² ± °  ¯® ¬ « ª © ¨ ﴾
 .]٧٢: التوبة[
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          ً                                    ً                         سبعون دارا  من ياقوتة محراء, يف كل دار سبعون بيتا  من زمردة خرضاء, يف كل بيت 

    ً                               راشا  من كل لون, عىل كل فراش زوجة من ـ          ً                   ِ سبعون رسيرا , عىل كل رسير سبعون ف  
                                                        ً               احلور العني, ويف كل بيت سبعون مائدة, عىل كل مائدة سبعون لونا  من الطعام, ويف 

ؤمن من القوة يف غداة واحدة ما يأيت عىل ذلك كل بيت سبعون وصيفة, ويعطى امل
  . )١(كله

  وأمثال هذا من اخلياالت ال حيتاج الوضاع إىل أن ينقله من املصادر. 

  الفرع الثاين: املصادر اخلارجية. 
   أقوال الصحابة والتابعنياملصدر األول: 

كالم     ً     ُ                                                   كثريا  ما ي رو قول عىل أنه من كالم بعض الصحابة أو التابعني أو من 
 )٢(»املرفوع«      ً              وكثريا  ما يكون إسناد ,ملسو هيلع هللا ىلصأتباع التابعني فتجيء رواية حتكيه من قول النبي 

  . )٤(»مقطوع« أو )٣(»موقوف«      ً         ً                      ضعيفا  أو واهيا , مما يدل عىل أنه يف األصل
فقد رواه البيهقي يف  »حب الدنيا رأس كل خطيئة« من ذلك القول املشهور:

             ً                      سن البرصي مرسال , ومراسيل احلسن ضعيفة,                 ً           شعب اإليامن مرفوعا , لكن عن احل
ورواه البيهقي يف الزهد وأبو نعيم يف احللية من قول عيسى ابن مريم عليه السالم, 

                                           

 .٣/٢٥٢البن اجلوزي » املوضوعات«) انظر ١(
 ملسو هيلع هللا ىلص.) املرفوع: هو ما روي عن النبي ٢(
:                                                                   ً             ) املوقوف: هو ما روي عن صحايب, وقد يطلق عىل ما روي عن تابعي لكن مقيدا  به, كأن يقال٣(

 موقوف عىل سعيد بن املسيب.
 ) املقطوع هو ما روي عن تابعي.٤(



٧٣ 
ورواه ابن أيب الدنيا يف مكايد الشيطان من قول مالك بن دينار, ورواه ابن يونس يف 

  .)١(تاريخ مرص من قول سعد بن مسعود التجيبي
أن ال  ملسو هيلع هللا ىلص       ً     ً                   ً          نا كالما  حسنا  صحيح املعنى, منسوبا  إىل النبي وهذا جيعلنا إذا وجد

                                                                   ً  نغرت بصحته ونبادر إىل تصديقه, فقد يصح سنده إىل أحد السلف وال يصح مرفوعا , 
  والصحيح ما صح سنده ومتنه, ال ما صح أحدمها. 

وي مرفوعا  بأسانيد ضعيفة, »ادرؤوا احلدود بالشبهات« ومن ذلك:        ُ         ً                , فقد ر 
وي موقوفا  عىل  عدد من الصحابة, منهم ابن مسعود, وقال الرتمذي: إن املوقوف   ُ         ً   ور 

  . )٢(أصح
بأسانيد ضعيفة, ورواه  ملسو هيلع هللا ىلص, فقد جاء عن النبي »               ً كفى باملوت واعظا  « ومنه:

   .)٣(السخاوي قال كام عنه مشهور وهو ,قوله من عياض بن الفضيل عن الزهد يف البيهقي
بن   اهللا  , فهو ثابت من قول عبد»حسنعند اهللا                     ً    ما رآه املسلمون حسنا  فهو« ومنه:

  .)٤(ريض اهللا عنهمسعود 
وال بد هنا من مالحظة مهمة, وهي أن قول الصحايب أو التابعي, إذا نسب إىل 

, وال يعارض »الرفع« فيحكم عليه بالوضع, أي إنه موضوع من حيث ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
  . »الوقف«               ً       هذا كونه صحيحا  من حيث

العباس املنصوري, أمحد بن حممد بن صالح ـ وكان ومن أمثلة هذا ما رواه أبو 
                                           

للسخاوي رقم » املقاصد احلسنة«, و٢٧٦− ١/٢٧٤للعراقي » ةرشح التبرصة والتذكر«) انظر ١(
 .٣٨٤احلديث 

 .٤٦للسخاوي رقم: » املقاصد احلسنة) «٢(
 .٨٠٥) املرجع السابق برقم: ٣(
 .٩٥٩) املرجع السابق رقم: ٤(
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 , فهذا»أول من قاس إبليس فال تقيسوا«       ً                                  ً ظاهريا  ـ بإسناده إىل عيل بن أيب طالب مرفوعا :

  .البرصي, واحلسن سريينمن قول ابن  ثابتولكنه  ,)١(الذهبي ببطالنهموضوع, وحكم 
يس, وما عبدت أول من قاس إبل« فقد رو الدارمي عن ابن سريين أنه قال:

  . »الشمس والقمر إال باملقاييس
O N M  ﴿ورو الدارمي كذلك عن احلسن البرصي أنه تال هذه اآلية 

R Q P﴾)٣()قاس إبليس, وهو أول من قاس(, فقال: )٢( .  
  .أقوال احلكامء والزهاد واألطباءاملصدر الثاين: 

ـ سبت إىل النبي  ون مروية عن أحد أقوال ليست ثابتة عنه, بل تك ملسو هيلع هللا ىلص    ً      ُ             كثريا  ما ن
           ً                     احلكامء مثال  أو الزهاد أو األطباء.

املعدة «                             ً                                 وقد نبه عىل هذا املحدثون, فمثال  يذكر احلافظ العراقي القول املشهور:
, ورغم حسن هذا الكالم وصحة معناه, فإنه ليس له »بيت الداء, واحلمية رأس الدواء

وإنه من كالم  ,ملسو هيلع هللا ىلصنبي إسناد مرفوع, ولذلك يقول العراقي: إنه ال أصل له عن ال
          ً                روي مرفوعا  بأسانيد ضعيفة,  ,)٥(»أصل كل داء الربدة« وكذا: ,)٤(بعض األطباء

  . )٦(كالم احلسن البرصي, وهو أشبه بالصواب, كام قال الدارقطني وروي من
                                           

 .١٤١, ١/١٣٣للذهبي » ميزان االعتدال«) انظر ١(
M L K J I HG F E  D C B A Q P  O N ) اآلية هي قوله تعاىل: ﴿٢(

R ﴾]١٢: األعراف[. 
 .١/٦٥» سنن الدارمي«) انظر ٣(
 .١/٢٧٦) رشح التبرصة والتذكرة للعراقي ٤(
 ) الربدة بإسكان الراء, من الربد, أو بفتح الراء, ومعناها التخمة.٥(
 .١٢٠رقم: » املقاصد احلسنة) «٦(



٧٥ 

, وهو من كالم حييى بن معاذ »هـمن عرف نفسه فقد عرف رب« ومن ذلك:
  . )١(الرازي

  . ائيلياتاإلرساملصدر الثالث: 
ضاع ـترسبت بعض أقوال أهل الكتاب إىل بعض ال                  ُ    محدثني عن طريق الو 

   .ملسو هيلع هللا ىلص, الذين يريدون أن يروجوا ملا بأيدهيم بنسبة ذلك إىل الرسول والكذابني
                        ً                                   وهلذا نجد يف املوضوعات كثريا  من القصص اليهودي والنرصاين, واألقوال 

   .ملسو هيلع هللا ىلصشبه كالم النبي الواردة يف كتب العهدين القديم واجلديد, مما ال ي
                                                            ً       وربام كان قسم من هذا قد ترسب مع مسلمة أهل الكتاب, إذ كانوا أوال  حيدثون 
أهل اإلسالم بام يف كتبهم, ويفرسوهنا هلم, ثم بدأ كثري منها يدخل بواسطة الرواة 

  املغفلني أو الوضاعني يف دائرة احلديث النبوي.
اهيم هو إسحاق وليس إسامعيل, ومن هذا ما ورد أن الذبيح من أوالد سيدنا إبر

ر الدنيا بسبعة آالف سنة م    . )٢(                                  ُ ُ                      عليهم السالم, وكذا ما ورد من حتديد ع 
  . الفلسفةاملصدر الرابع: 

وإىل جانب ذلك نر يف املوضوعات عنارص فلسفية, ترسبت إىل األحاديث 
  من الفلسفة اليونانية واألفالطونية املحدثة.
وي                         ً   وكمثال عىل ذلك, فإن جزءا  من                                    ُ   نظرية الصدور األفالطونية املحدثة, قد ر 

بل, ـأول ما خلق اهللا العقل, فقال له أقبل, فأق« وهو: ,ملسو هيلع هللا ىلص              ً          باعتباره حديثا  عن النبي 
                                           

 .١١٤٩) املصدر السابق رقم: ١(
 .٣/٢٤٣البن اجلوزي » املوضوعات) «٢(
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                                                            ً         قال له أدبر, فأدبر, ثم قال اهللا عز وجل: وعزيت وجاليل ما خلقت خلقا  أكرم عيل  ثم

يف كتاب  )١(ملحربرواه داود بن ا »منك, بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب
ام ـل« العقل, وهو خمتلق مكذوب من أوله إىل آخره. ويف رواية جاء احلديث فيها:

يف زوائد الزهد, وابن اجلوزي يف  )٢(رواها عبد اهللا ابن اإلمام أمحد »اهللا العقل... خلق
  . )٣(املوضوعات, ونقل ابن تيمية االتفاق عىل أن هذا احلديث كذب موضوع

العقل, إنام وقع حتت تأثري الفكرة القائلة بأن العقل الكوين هو ويبدو أن حديث 
  أول جوهر روحي صدر عن الذات اإلهلية. 

                                           
 ) هو داود بن املحرب بن قحذم البرصي أبو سليامن, رو عن شعبة, وعنه احلارث بن أيب أسامة,١(

                             ً                         ً                     روي عن ابن معني أنه كان معروفا  باحلديث ثم تركه وصحب قوما  من املعتزلة فأفسدوه, 
وقال أمحد: ال يدري ما احلديث وهو ذاهب احلديث مرتوك. من مروياته: أحاديث العقل, 

 .٢/٢٠» ميزان االعتدال«تح مدينة يقال هلا قزوين, وهو موضوع كذلك. انظر وحديث ستف
) هو عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين أبو عبد الرمحن مل يكن يف الدنيا أحد رو عن ٢(

                                          ً                                    أبيه أكثر منه, وهو راوية املسند, كان مشهودا  له بمعرفة الرجال وعلل احلديث واألسامء 
اظبة عىل طلب احلديث, من آثاره: زوائد مسند اإلمام أمحد, وأحاديثه يف ثنايا والكنى واملو

م انظر طبقات ٩٠١هـ /  ٢٨٨املسند, وزوائد كتاب الزهد, وأصله كذلك ألبيه, تويف سنة 
 .٦/٢٩ »املؤلفني معجم«و ١٨٨ – ١/١٨٠احلنابلة البن أيب يعىل 

البن اجلوزي » املوضوعات«و ٢٣٣ للسخاوي رقم احلديث:» مقاصد احلسنةـال«) انظر ٣(
م ث ربه, عبد بن ميرسة أوهلم: أربعة وضعه العقل كتاب أن الدراقطني وذكر ١٧٥ – ١/١٧٤

, رسقه منه داود بن املحرب, ثم رسقه عبد العزيز بن أيب رجاء, ثم رسقه سليامن بن عيسى السجزي
ن, وذكر ابن اجلوزي وكل واحد منهم كان يركب له أسانيد جديدة, وكلهم كذابون وضاعو

» املوضوعات«أنه رويت يف العقل أحاديث كثرية, لكن ليس فيها واحد له إسناد ثابت. انظر 
 وأقر       ً موضوعا , العقل حديث يكون أن نفى فقد العجلوين أما ١٧٧ – ١/١٧٦البن اجلوزي 

 .تساهله من وهذا ٧٢٣: احلديث رقم للعجلوين اخلفاء كشف انظر فحسب, أسانيده بضعف
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 ِ َّ إ ن  « قال: ملسو هيلع هللا ىلصورو أبو داود والرتمذي عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا 
ت ب   م اذ ا أ ك  ب  و  : ر  . ق ال  ت ب  ال  ل ه : اك  , ف ق  ل م  ل ق  اهللا  ال ق  ا خ  ل  م  ل   ? َ َّ َ  َ   َ َ َ   ُ   ْ َ َ َ   َ َ  َ  َ ُ    ْ ُ ْ   َ  َ   َ ِّ  َ َ  َ   َ ْ ُ ُ أ و  اد ير  ك  ق  ت ب  م   َ  َ   ْ ُ ْ  َ َ  ِ  َ  ُ ِّ ق ال  اك 

ة   اع  وم  الس  ت ى ت ق  ء  ح  ْ ٍ  َ َّ   َ ُ  َ    َّ  َ ُ يش   َ «)١( .  
 ,)٢(»كولدزهير« وليس هذا بمستنكر, وال عالقة له بفكرة الصدور وإن زعم ذلك

فأي عاقل يستنكر أن اخلالق جل وعال الذي أحاط علمه باملخلوقات منذ األزل قد 
  !. ?إجيادها خلق القلم وأمره بكتب مقادير اخلالئق قبل

إن دراسة أسباب الوضع ومصادر الوضاعني وبروز عملية الوضع يف عرص 
                              ُ                                               الرواية وانتشارها كظاهرة لتجعل  الباحث يشعر بثقل املسؤولية التي هنض بحملها نقاد 
احلديث, ليس باليأس والوقوف موقف العاجز, بل بالقواعد واملعايري التي انتهجوها 

   فميزوا الصحيح من املنحول. ,ملسو هيلع هللا ىلصأن ينسب إىل رسول اهللا  وطبقوها لغربلة كل ما يمكن
بل هذا ما يدعو إىل اعتامد منهج نقد املتن, إذ بدونه ال بد أن ترمي هذه الظاهرة 

ـ مد بانفراده.                َ                            ُ             بثقلها وتؤثر  عىل ميزان نقد السند إذا اعت
عتامد نقد                                                              ً  وعندما ننظر إىل ظاهرة الوضع هبذا املنظار, فإننا ال نر فيها داعيا  ال

  املتن فحسب, بل نراها موجبة العتامده كذلك.
                                           

قال و ,٢١٧ – ١٢/٢١٦و ٣٢٠− ٨/٣١٩» سنن الرتمذي«, ٤٧٠٠رقم » سنن أيب داود) «١(
 .٨٢٤حسن صحيح غريب, وانظر كشف اخلفاء للعجلوين رقم: 

, وإنام دفع ٢٢٢− ٢٢١) انظر الرتاث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية لعبد الرمحن بدوي ص٢(
ه  الشد ـ ع  ل يد برد األحاديث النبوية إىل مصادر                                  َ  َ ُ ُ     كولدزهير إىل احلكم بوضع هذا احلديث: و 

أجنبية, شأنه يف هذا شأن معظم املسترشقني, ومل يدر أن هذا احلديث ال يتعلق بفكرة الصدور, 
 بل بالتقدير اإلهلي للخالئق, وكتابة ما قدره اهللا هلا.
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  الفصل الثاين 
م يف عرص الرواية                     َ               انتشار ظاهرة الوه 

مل تكن ظاهرة الوضع هي الظاهرة الوحيدة التي دخل بواسطتها عىل احلديث ما 
                                                                        ً ليس منه, رغم أهنا هي األقو واألخطر, فإىل جانبها كانت ظاهرة أخر تؤدي أحيانا  

م. إىل ق                                         َ   ريب مما تؤدي هي إليه, أال وهي ظاهرة الوه 
م سببا  من األسباب غري املقصودة للوضع, ويكون بذلك ما دخله              َ      ً                                                وقد يعد الوه 
          ً                               َّ       ً       ً                      الوهم نوعا  من املوضوع, إال أنه وإن كان املؤد  واحدا  فغالبا  ما يكون لظاهرة الوهم 

  شأن آخر, مما يستدعي دراستها يف فصل خاص. 
ظاهرة الوضع يف عرص الرواية هو من أهم األسباب املوجبة  وكام أن انتشار

العتامد نقد املتن, وعدم االكتفاء بنقد السند, خشية أن يكون اإلسناد ظاهره الصحة, 
بسبب تدليس خفي أو علة قادحة, فإنه يمكنني أن أضيف بإزائها انتشار ظاهرة الوهم 

  املوجبة العتامد نقد املتن.                             ً    ً          يف عرص الرواية, باعتباره سببا  مهام  من األسباب
وسأتعرض لظاهرة الوهم يف عرص الصحابة يف املبحث األول, وبعد عرص 

  الصحابة يف املبحث الثاين, أما املبحث الثالث فهو لوقوع الوهم عند الرواة. 

*          *          *  



٧٩ 

  املبحث األول 
  ظاهرة الوهم يف عرص الصحابة 

  رة الوهم. الفرع األول: الصحابة وظاه
من يكذب عليه, فهم الذين  ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن يف الصحابة امللتفني حول رسول اهللا 

وه بالنفس والنفيس, وبذلوا الغايل والرخيص, يف سبيل نرش دينه ونرصة دعوته,    َ                                                                    فد 
  واختارهم اهللا تعاىل حلمل أمانة هذا الدين وتبليغه ملن وراءهم. 

ه كسائر بني قومهم من صفاء ولكن الصحابة برش, فرغم ما كانوا يتمتعون ب
  الذهن وقوة احلافظة, فإهنم غري معصومني من اخلطأ.

ولذا فربام وهم بعض الصحابة يف رواية بعض األحاديث, ولكن الصحابة 
  اآلخرين ما كانوا ليسكتوا عىل اخلطأ, بل كان بعضهم يصحح لبعض ما وهم فيه. 

عليه, وبيان السيدة عائشة ومن ذلك رواية ابن عمر أن امليت يعذب ببكاء أهله 
 ملسو هيلع هللا ىلصأنه وهم يف رواية هذا احلديث, إذ مات جار هيودي وأهله يبكون عليه, فأخرب النبي 

   .)١(أنه يعذب وأن أهله يبكون عليه
م منـوأوهام الصحابة يف الرواية قليلة بالنسبة ل                        ِ    من بعدهم, وتوافر إخواهن 

  عته.        ً                 كان عامال  يف ضامن التصحيح ورس ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهللا 
                                           

الفصل ) وانظر يف بحث أوهام الصحابة وتصحيحهم لألوهام باالعتامد عىل نقد املتن ما يأيت يف ١(
 األول من الباب الثاين.



٨٠ 

وكان موقف الصحابة إذا سمعوا من أحدهم رواية ال تتفق مع ما يعلمونه عن 
أن يبادروا إىل بيان الوهم الواقع فيها, وكانوا إذا سمعوا من أحدهم  ,ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

رواية يتثبتون فيها, وقد سن هلم التثبت يف الرواة: اخللفاء الراشدون, بام كانوا هم عليه 
   من التحري والتثبت.

ومن أمثلة حكم الصحايب عىل رواية صحايب آخر بالوهم مما ليس فيه اعتامد 
نقد املتن بل هو جمرد تصحيح للرواية: رد عبد الرمحن بن بجيد لرواية سهل بن  عىل
فقد رو سهل قصة األنصاري الذي وجده  ,)١(حثمة حديث القسامة املشهور أيب

                 ً              ن حيلفوا مخسني يمينا  عىل رجل منهم, جعل هلم أ ملسو هيلع هللا ىلص         ً                  قومه قتيال  يف خيرب, وأن النبي 
إنام كتب إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  ُ   َ                                        ً              في دفع  إليهم, وقد عد عبد الرمحن بن بجيد هذا ومها , وأن رسول اهللا 

وه, فكتبوا حيلفون باهللا مخسني يمينا  أهنم ما قتلوه                                  ُ                              ً              هيود أنه قد وجد بني أظهركم قتيل فد 
د اه رسول اهللا    .)٢(ناقةمن عنده مئة  ملسو هيلع هللا ىلص                    َ َ َ           وال يعلمون من قتله, ف و 

  الفرع الثاين: تثبت اخللفاء الراشدين.
سن اخللفاء الراشدون, بتثبتهم يف الرواية سنة حسنة محيدة, وهي رضورية 

حيد عنها, وال مفر منها, ـرورة ال مـض ملسو هيلع هللا ىلصألن الرواية عن رسول اهللا  ;ةـوأساسي
واجبة بنص القرآن الكريم, وما كل أحد يسمع من  ملسو هيلع هللا ىلصأن طاعة رسول اهللا  وذلك

د  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا ر ن جاؤوا بع                                               َ          ْ  مبارشة, لذا كان ال بد من الواسطة يف الرواية بني م 
وحتى بني الصحابة أنفسهم وبينه عليه الصالة والسالم  ,ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة وبني رسول اهللا 

                                           
 .٢٥٥ – ١٥/٢٥٣) رواه البخاري يف صحيحه ١(
 .٤٥٢٥رقم: » سنن أيب داود) «٢(



٨١ 
توصل إىل الواجب ـ                                                    ُ يف كثري مما ال يتمكن كل صحايب أن يسمعه منه بنفسه, وما ال ي  

ما ال يتم الواجب إال به فهو « لقاعدة األصولية تقول:             ً           به يكون واجبا  مثله, ألن ا إال
  . »واجب

 ملسو هيلع هللا ىلصعىل التبليغ عنه, فمن ذلك: عن أيب بكرة أن رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حث النبي 
ن ه  « قال: ى ل ه  م  ع  و  أ و  ن  ه  ـ غ  م  ى أ ن  ي ب ل س  د  ع  اه  ائ ب  ف إ ن  الش  د  ال غ  اه  ـ غ الش  وعن  ,)١(» ِ ُ َ  ِّ     َّ  ِ ُ   ْ َ  ِ َ  َ ِ َّ    َّ  ِ َ  َ َ   َ ْ  ُ َ  ِّ َ  َ ْ  ُ َ  َ ْ َ   َ ُ  ِ ْ ُ ل ي ب ل

احفظوه وأخربوا « بعد أن أمر وفد عبد القيس وهناهم, قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ابن عباس 
ول  اهللا   ,)٢(»من وراءكم س  : ق ال  ر  ي د  ب ن  ث اب ت  ق ال  ن  ز  ع  « :ملسو هيلع هللا ىلص  َ ْ  َ ْ ِ  ْ ِ  َ  ِ ٍ  َ  َ   َ  َ  َ ُ  ُ   ِ وع  م  أ  س  ر  َ   ُ   ْ َ ً  َ ِ َ ن رض   اهللا  ام  َّ َ 

ه  إ ىل   ل  ف ق  ام  ب  ح  ر  يه , و  ري   ف ق  ه  غ  ل  ف ق  ام  ب  ح  ا, ف ر  ه  ال ت ي ف ب ل غ  ق  ِ  َ ِ  ٍ   َ ُ َّ  َ  ِ ِ  ِ ْ ٍ  ِ َ م  ن ه   َ َ  َ ِ   َ َ َّ َ َ    َ ُ َّ  َ  ِ ِ  ِ ْ ٍ  َ ْ ه  م  و  أ ف ق  ن  ه  . )٣(»  َ ْ  ُ َ  َ ْ َ ُ  ِ ْ ُ  م 
         ُ            ُ           تسمعون وي سمع منكم, وي سمع ممن سمع « :ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس قال: قال رسول اهللا 

  .)٤(»منكم
وإذا كان مدار الرواية عىل العدالة والضبط, فإن الصحابة الكرام ـ وال سيام 

  . اخللفاء الراشدون ـ كانوا يتحرون يف الراوي واملروي ويتثبتون يف الرواية
  نامذج من تثبت اخللفاء الراشدين: 

  : ريض اهللا عنهـ تثبت أيب بكر الصديق  ١
ال  هل  ا  ا, ف ق  اث ه  ري  أ ل ه  م  يق  ت س  د  ر  الص  ة  إ ىل  أ يب  ب ك  اء ت  اجل  د  : ج  ي ب  ق ال  ن ابن أيب ذ ؤ  َ  ع  َ  َ  َ َ    َ َ  َ ِ  ُ ُ َ ْ َ  ِ  ِّ ِّ    ٍ ْ َ  ِ َ  َ ِ  ُ َّ َ ْ   ْ َ  َ   َ  َ  ٍ ْ َ ُ          َ 

: ر  ت   ِ  ِ َ  ِ   ِيف  ك ت اب  اهللا   َ   َ ِ م ا ل ك  «  َ ُ   َ ْ ٍ أ ب و ب ك  ل م  م ا ع  ء , و  ْ ٌ   َ َ   َ ِ ْ ُ  يش   ول  اهللا    َ س  ن ة  ر  ي ئ ا, ملسو هيلع هللا ىلص َ ِ  ِ  ُ َّ ِ  َ ُ  ِ   ِ ل ك  يف  س  ع ي   َ ْ ً  ش  ج   َ  ْ ِ ِ  ف ار 
                                           

 .١٦٨− ١/١٦٧) صحيح البخاري ١(
 .١/١٩٤) املصدر السابق ٢(
 .٣٦٦٠, وسنن أيب داود رقم احلديث: ٢٣٠) سنن ابن ماجه رقم احلديث: ٣(
 .٣٦٥٩) سنن أيب داود رقم احلديث ٤(



٨٢ 
: ب ة  ع  ة  ب ن  ش  ال  امل  غ ري  , ف ق  أ ل  الن اس  , ف س  أ ل  الن اس  ت ى أ س  ول  اهللا  «  َ َّ   َ ْ َ َ    َّ  َ   َ َ َ َ    َّ  َ   َ َ  َ   ُْ ِ َ ُ  ْ ُ  ُ ْ َ َ ح  س  ت  ر  رض   ْ ُ  َ ُ  َ   ِ ح  ا ملسو هيلع هللا ىلص َ َ ط اه    َ ْ َ  َ أ ع 

س   د  :»   ُّ ُ َ الس  ر  ال  أ ب و ب ك  ك  «    َ َ  َ  َ ُ   َ ْ ٍ . ف ق  ري   ك  غ  ع  ل  م  ُ َ ه  س  »? َ ْ  َ َ َ  َ ْ د  ب ن  م  ام  حم  م  َ َّ ُ  ْ ُ  َ ْ . ف ق  ال     َ َ  َ  ُ , ف ق  ي  ار  ة  األ  ن ص  َ ْ َ  ِ ُّ   َ َ  َ ل م  ْ   َ َ َ 
ر   ه  هل  ا أ ب و ب ك  ذ  , ف أ ن ف  ب ة  ع  ة  ب ن  ش  ا ق ال  امل  غ ري  ث ل  م  َ   َ ُ   َ ْ ٍ م  َ  ُ َ َ ْ َ َ   َ َ ْ ُ  ُ ْ  ُ َ ِ ُْ   َ  َ   َ  َ ْ ِ )١( .  

  : ريض اهللا عنهـ تثبت عمر بن اخلطاب  ٢
ص   ال  ر  ب ن  اخل  ط اب  الن اس  يف  إ م  م  ار  ع  ت ش  : اس  ة  ق ال  م  ر  ب ن  خم  ر  و  ن امل  س  َ َّ  ِ    َّ  َ  ِ  ِ ْ َ ِ ع  ْ   ُ ْ  ُ َ ُ  َ  َ َ ْ    َ  َ  َ َ َ ْ َ  ِ ْ  ِ َ ْ ِ أ ة  ـ   َْ امل    )٢( َ    ْ  ْ َ ِ   ر 

ا ـ ط ه  ق  ن ي س  :  َ ْ ِ   ِ ْ َ َ   ي ع  ب ة  ع  ة  ب ن  ش  ال  امل  غ ري  ول  اهللا  «    َ َ  َ   ُْ ِ َ ُ  ْ ُ  ُ ْ َ َ , ف ق  س  ت  ر  د  ه  ة   ملسو هيلع هللا ىلص َ ِ ْ ُ  َ ُ  َ   ِ ش  ر  ب د  أ و   )٣( َ َ  ِ  ِ  ِ ُ َّ ٍ ق ىض  ف يه  ب غ   َ ْ ٍ  َ ْ ع 
ة   ة  » َ َ ٍ أ م  ل م  س  د  ب ن  م  ه  حم  م  ع  د  م  ه  , ف ش  ك  ع  د  م  ه  ن  ي ش  : ائ ت ن ي ب م  ر  م  ال  ع  َ َّ ُ  ْ ُ  َ ْ َ َ َ . ف ق  ُ  ُ َ َ  َ ِ َ َ   َ َ َ  ُ َ ْ َ  ْ َ ِ   ِ ِ ْ    ُ َ ُ  َ  َ َ   )٤( .  

  َّ بني   ريض اهللا عنهثبت أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ويف حادثة أخر من ت
 عن أيب موسى األشعري أنه احلكمة من التشدد يف تثبته من رواية احلديث, وهي ما جاء

يستأذن أبو موسى, يستأذن األشعري, « أتى عمر ريض اهللا عنهام, فاستأذن ثالثا, فقال:
, قال: قال »?ما ردك« إليه عمر: , فلم يؤذن له, فرجع, فبعث»يستأذن عبد اهللا بن قيس

ائتني ببينة عىل « . قال:»يستأذن أحدكم ثالثا, فإن أذن له وإال فلريجع« :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
يا عمر ال تكن عذابا عىل أصحاب « فقال أيب: »     ُ َ هذا أ يب  « , فذهب ثم رجع فقال:»هذا

  . )٥(ملسو هيلع هللا ىلصفقال عمر: ال أكون عذابا عىل أصحاب رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص»رسول اهللا 
                                           

 .٢٨٩٤, وسنن أيب داود رقم احلديث ٢٧٢٤سنن ابن ماجه رقم احلديث ) ١(
) كل ما زلق من اليد فقد ملص, وأملص وأملصته أنا, وإمالص املرأة اجلنني هو أن تزلق اجلنني ٢(

 .٤/١١٣قبل وقت الوالدة, انظر النهاية البن األثري 
ة العبد نفسه أو األمة, وأصل الغرة البياض الذيـ   ُ الغ  ) ٣( يكون يف وجه الفرس, وإنام جتب الغرة   َّ                                            ر 

 .٣/١٧٤                   ً              يف اجلنني إذا سقط ميتا  انظر النهاية 
 .٢٦٤٠) سنن ابن ماجه رقم احلديث ٤(
 .٥١٨١) سنن أيب داود رقم احلديث ٥(



٨٣ 

إين مل «  رواية ثانية نحو ذلك, ولكن يف آخرها: فقال عمر أليب موسى:ويف
وجاءت الزيادة يف رواية أخر  )١(»شديد ملسو هيلع هللا ىلصأهتمك, ولكن احلديث عن رسول اهللا 

يت  أن يتقول الناس عىل « بلفظ: فقال عمر أليب موسى: ش                       َ ِ  ُ                   أما إين مل أهتمك, ولكن خ 
  . )٢(ملسو هيلع هللا ىلص»رسول اهللا 

أبا موسى األشعري, ولكنه يريد إشعار الناس أن فقد بني عمر أنه ال يتهم 
شديد, وشأنه عظيم, ولذا فهو خيشى من أن يترسع الناس  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث عن رسول اهللا 

  يف احلديث عنه دون تثبت, فيقعوا يف الكذب وهم ال يشعرون. 
  : ريض اهللا عنهـ تثبت عيل بن أيب طالب  ٣

 حديثا ملسو هيلع هللا ىلصمعت من رسول اهللا إين كنت رجال إذا س« قال: ريض اهللا عنهعن عيل 
نفعني اهللا منه بام شاء أن ينفعني, وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته, فإذا حلف 

  . )٣(»يل صدقته
ما كان قد سمع من  ريض اهللا عنهيف هذه األمثلة املتقدمة نر أن أبا بكر 

شعبة أن                  ً                                 يف مرياث اجلدة شيئا , فسأل الصحابة, فلام أخربه املغرية بن ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسول
                       ً                                  ورثها السدس, طلب صحابيا  آخر يشهد بذلك, فشهد حممد بن مسلمة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

  األنصاري, فأثبت أبو بكر هلا السدس. 
وكذلك يف قول املغرية عند عمر بن اخلطاب يف إمالص املرأة, أي إسقاطها 

ابل                       ً           قىض فيه بغرة, يعني عبدا  أو أمة, مق ملسو هيلع هللا ىلصاجلنني الذي يف بطنها, وأن رسول اهللا 
                                           

 .٥١٨٣رقم احلديث  سنن أيب داود )١(
 .٥١٨٤) املصدر السابق رقم احلديث ٢(
 .١٣٤−  ١١/١٣٣و ١٩٧−  ٢/١٩٦» سنن الرتمذي) «٣(



٨٤ 
                             ً                                      إسقاط اجلنني, فقد طلب عمر شاهدا , فشهد حممد بن مسلمة, ويف حديث االستئذان 
الذي رواه أبو موسى األشعري لعمر بن اخلطاب وعمل بمقتضاه, شهد أيب بن كعب 

  بمثل حديث أيب موسى. 
                              ً    فقد كان يستحلف الذي حيدثه حديثا  عن  ريض اهللا عنهأما عيل بن أيب طالب 

              َ ِ                                  ف له صدقه, واحل ل ف عىل احلديث صعب, وحيتاج إىل مجع اهلمة, رسول اهللا, فإذا حل
                              ً                               ويقظة الذهن, فيكون احللف دليال  عىل ثبات احلالف وضبطه ملا يرويه. 

  الفرع الثالث: تثبت اخللفاء وقبول خرب الواحد. 
ليس معنى هذا االستثبات الشديد ـ الذي قدمت نامذج منه ـ أن الصحابة ما 

لراوي الواحد, بل كانوا يقبلونه, ويأخذون به كام ثبت ذلك عنهم, كانوا يقبلون خرب ا
 وقد قبل عمر ريض اهللا عنه خرب عمرو بن حزم يف أن دية األصابع سواء, وخرب الضحاك

الطاعون,  بن سفيان يف توريث املرأة من دية زوجها, وخرب عبد الرمحن بن عوف يف أمرا
يف صالته أنه يطرح الشك ويبني عىل ما ويف أخذ اجلزية من املجوس, ويف الذي يشك 

استيقن, وخرب سعد بن أيب وقاص يف املسح عىل اخلفني, وقبل عثامن ريض اهللا عنه خرب 
                                                                  ُ           الفريعة بنت سنان أخت أيب سعيد, يف إقامة املعتدة عن الوفاة يف بيتها, وأ هدي له صيد 

بعدم جواز   عنهريض اهللا                            َّ                   كان قد صيد ألجله وهو حمرم, فهم  بأكله, حتى أخرب عيل 
  .)١(ذلك, وقبل عيل خرب أيب بكر ريض اهللا عنهام بحديث صالة التوبة, دون أن يستحلفه

ويف غري معنى الزيادة يف التثبت والتأكد, فقد كان الصحابة يأخذ بعضهم من 
بعض, ويروي بعضهم من حديث بعض, دون أن يبينوا أن هذا ليس من مسموعاهتم 

                                           
, وابن تيمية رفع املالم عن األئمة األعالم ١٦/٣٦٢» فتح الباري«) انظر ابن حجر العسقالين ١(

 .١٦−  ٨ص



٨٥ 
                              ُ        ألن الغالب عىل أهل العرص الديانة  والتقو ;مسموع فالن وأنه من ,ملسو هيلع هللا ىلصمن رسول اهللا 

ونور الصحبة الذي يشع فيهم, ويف هذا يقرر اإلمام ابن اجلوزي أن الرسب األول كان 
من غري  ملسو هيلع هللا ىلص»قال رسول اهللا «      ً                                     صافيا , فكان بعض الصحابة يسمع من بعض, ويقول

واية أيب هريرة وابن ذكر من رواه له, ألنه ال يشك يف صدق الراوي, ودليل ذلك: ر
, وهذه قصة كانت بمكة يف ]٢١٤[الشعراء:  ﴾q p o﴿عباس قصة 

 بدء اإلسالم, وما كان أبو هريرة قد أسلم, وكان ابن عباس مل يولد بعد, وكذلك رو
عىل قليب بدر, وابن عمر مل حيرض, ورو املسور بن  ملسو هيلع هللا ىلصابن عمر وقوف رسول اهللا 

ألهنام ولدا بعد اهلجرة  ;ية, وسنهام ال حيتمل ذلكخمرمة ومروان بن احلكم قصة احلديب
ليس كل « بسنني, ورو أنس بن مالك حديث انشقاق القمر, وقال الرباء بن عازب:

. ثم مل تزل اآلفات »ولكن حدثنا أصحابنا ,ملسو هيلع هللا ىلصما نحدثكموه سمعناه من رسول اهللا 
ات كثرية عن وهلذا نجد رواي ,)١(تدب حتى وقعت التهم فاحتيج إىل اعتبار العدالة

دون ذكر الصحايب الذي روي عنه احلديث,  ملسو هيلع هللا ىلص»قال رسول اهللا « التابعني يقولون فيها
, وفحصوا مراسيل التابعني, وأعطوا »    ً مرسال  « وقد سمى املحدثون مثل هذا اإلسناد

                ً                                                    يف بعض احلاالت حكام  عليها, وذلك كروايات سعيد بن املسيب املرسلة, فقد صححها
   أنه ال حيتج باملرسل. اإلمام الشافعي, رغم

, وكثرهتا عند التابعني, دليل عىل أن خرب الواحد مقبول عندهم »املراسيل« وشيوع
وأهنم قبل الفتنة الكرب ما كانوا يتحرجون يف أن يروي بعضهم عن بعض, لكن بعد 
 حدوث الفتنة اشتهر قوهلم سموا لنا رجالكم, فأخذوا يف بيان اسم الراوي الذي رو

            ً                             ً                             مع ذلك فكثريا  ما كانوا يغفلون اسمه, اعتامدا  عىل ظاهر العدالة يف جل الرواة اخلرب, و
  يومئذ. 

                                           
 .١/٩٩) انظر املوضوعات البن اجلوزي ١(



٨٦ 

         َ َّ                                                   وال يوجد ث م  تعارض بني التثبت من جهة, وبني قبول خرب الواحد من جهة 
أخر, فالتثبت يكون لتعليم الناس هذه السنة, أو خشية أن يترسع الناس يف احلديث, 

الشك يف الرواية, أما يف غري هذا وعندما يكون املروي  أو إذا وقع يف القلب يشء من
          ً                                                   متمشيا  مع هدي املروي عنه وسننه, فإن خرب الواحد الثقة مقبول.

*          *          *  



٨٧ 

  املبحث الثاين 
م بعد عرص الصحابة              َ                 ظاهرة الوه 

ال شك أن أوهام الرواة بعد عرص الصحابة قد كثرت, وأن التثبت قد ضعف 
                    ً                         ً                         ن عليه, فال عجب إذا  أن نر عند الرواة أوهاما  كثرية يف روايتهم لألحاديث. عام كا

ليست رواياته مقصورة عىل حديثه  ,ملسو هيلع هللا ىلصوالراوي الذي يروي حديث رسول اهللا 
فقط, بل يروي األحاديث املرفوعة إليه إىل جانب اآلثار املوقوفة عىل أصحابه, 

لكتاب كعنرص جديد يف الثقافة, ليأخذ                             َ            واملقطوعة عند تابعيهم, وأقوال  مسلمة أهل ا
     ً                                         حظا  من االطالع واملقارنة مع مرويات بني إرسائيل. 

                                        ً         متعددة املصادر, ال يبعد أن يروي الراوي قوال  مما سمعه ـوبني هذه األقوال ال
يف  »املوقوف«و »املرفوع« وشتان بني ,ملسو هيلع هللا ىلص     ً                             مضافا  إىل الصحايب فيجعله عن رسول اهللا 

  احلجية. 
أدهى وأمر, إذا كان القول مما قاله أحد مسلمة أهل الكتاب,  وسيكون األمر

م أحد الرواة, وجعله مسندا  عن رسول اهللا  حكاية عن بني إرسائيل وصحفهم,    .ملسو هيلع هللا ىلص   ِ                         ً            فوه 
م خطرية جدا , وكانت قواعد علوم احلديث مهمة جدا  يف                     َ          ً                                 ً   لذا كانت ظاهرة الوه 

سل أو منقطع, أو ألن أي خلل من رفع موقوف, أو وصل مر ;كشف خلل اإلسناد
تدليس اسم راو, أو خطأ يف اسمه أو كنيته, أي خلل من هذا أو شبهه قد يؤدي إىل 

  ما مل يقله.  ملسو هيلع هللا ىلصانقالب يف السند ويف احلكم عليه, وقد يؤدي بالتايل إىل تقويل رسول اهللا 



٨٨ 

  العوامل املساعدة عىل وقوع الوهم : الفرع األول
ة, ألن البرش ليسوا بمعصومني عن يقع الوهم للراوي بحكم طبيعته البرشي

  اخلطأ, ولكن هناك عامالن ساعدا عىل وقوع الوهم: 
  : قلة التدوين. العامل األول

وممن اشتهر بكتابته يف  ,ملسو هيلع هللا ىلصكان بعض الصحابة يكتب احلديث زمن رسول اهللا 
العرص النبوي عبد اهللا بن عمرو بن العاص, وكان يسمي صحيفته هذه بالصادقة, 

ت ب بإذنه كتب وكانت هناك ص                                               ُ ِ            حيفة لعيل بن أيب طالب, وأخر لسعد بن عبادة, كام ك 
إىل األمراء والعامل, منها كتابه املشهور لعامله عىل اليمن عمرو بن حزم, وفيه أصول 

  .)١(اإلسالم, وطريق الدعوة إليه, وأنصبة الزكاة واجلزية والديات
مد عىل الذاكرة واحلفظ,                        ً                        ولكن التدوين مل يكن شامال , بل كان معظم الرواة يعت

                            ً     ً                                 وقوة الذاكرة عندهم كانت عنرصا  مميزا  ال يمرتي فيه اثنان, فحفظهم لألنساب 
                                                             ً         واألشعار وغريها مشهور, وقد كثر استعامل رواة احلديث للكتابة ابتداء  من خالفة 
عمر بن عبد العزيز, الذي حث العلامء عىل تدوين العلم خشية ضياعه, وكان بعض 

ع يف تدوين املصنفات, وبعضهم كان يكتب لتثبيت احلفظ, فإذا ثبت العلامء قد رش
  حفظه حما ما كتبه.

 وعىل كل حال فمام ال شك فيه أن الكتابة املوجودة يف عصور الرواية قد ساعدت
           ً            ها كان سببا  يف وقوع بعض ـعىل احلفظ والضبط رغم كوهنا قليلة, وأن عدم شمول

  األوهام عند الرواة. 
                                           

 .٤١− ٣٨للدكتور نور الدين عرت ص» منهج النقد يف علوم احلديث) «١(



٨٩ 

  : الرواية باملعنى. ينالثا العامل
كان حممد بن سريين من التابعني يروي احلديث بلفظه, وال جييز روايته باملعنى, 
وكذا القاسم بن حممد بن أيب بكر, ورجاء بن حيوة, ومالك بن أنس, وعيل ابن املديني, 
 وإىل وجوب هذا ذهب القايض عياض, وير أبو بكر بن العريب أن غري الصحابة يمتنع

م رواية احلديث باملعنى, أما اجلمهور فكانوا يرون جواز الرواية باملعنى للعارف يف حقه
بام حييل املعاين من األلفاظ, منهم واثلة بن األسقع وحذيفة وأبو الدرداء وأنس بن 

, وغريهم مالك ريض اهللا عنهم, واحلسن البرصي والشعبي وإبراهيم النخعي رمحهم اهللا
  . )١(كثري

م الصحابة والسلف أهنم كانوا يروون باملعنى, ويدل عليه وتشهد أحوال معظ
  روايتهم للحديث الواحد أو القصة الواحدة بألفاظ خمتلفة وألوان متعددة. 

 ألن الراوي امللتزم ;وال بد أن تكون الرواية باملعنى قد ساعدت عىل وقوع الوهم
ون اللفظ, وبام أن باللفظ أبعد عن طروء الوهم له من الراوي الذي يلتزم باملعنى د

معظم الرواة يستجيزون الرواية عىل املعنى, فقد وقعت هلم أوهام يف مروياهتم, شأهنم 
                         َّ       ِ                                            يف هذا شأن سائر البرش, ولكن  الثقات  امتازوا بقوة احلافظة, ومزيد العناية والضبط, 
م يف بضع روايات  ه                                                     ْ َ               حتى إن أحدهم لريوي املئات أو اآلالف من الروايات, وقد يو 

, وهذا ال ينقص من أقدارهم, وال يقلل من قيمة مروياهتم يف اجلملة, عند العلامء فقط
  املنهجيني والعقالء املنصفني. 

يذكروهنا                                                                   ً   أما الروايات التي وهم فيها الرواة, فيستخرجها األئمة النقاد, وغالبا  ما
                                           

− ١٧٣ستاذ حممد الصباغ صواحلديث النبوي لأل ١٠٣− ٢/٩٨) انظر تدريب الراوي للسيوطي ١(
١٧٥. 



٩٠ 
, ها بنظائرها                 ُ                                                  يف ترمجة الراوي, لي عرف ما له من أوهام, وذلك بمقارنة الروايات, ومقابلت

                    َ             وبام وضعوه من قواعد  يف نقد املتن. 

  علامء احلديث وأوهام الرواة  :الفرع الثاين
                                                   ً            إذا كان علامء احلديث قد تتبعوا املوضوعات وأشبعوها بحثا , فإهنم كذلك 
                                                            ً             انتبهوا لشبه املوضوعات ومل يغفلوه, وهو ما أخطأ فيه الراوي وامها , فرو احلديث 

  . عىل غري وجهه الصحيح
   : اشرتاط الضبط يف توثيق الراوي.املسألة األوىل

ه, من تعريفهم للحديث الصحيح, فقد                                 َ                                 يظهر لنا بحثهم يف خطأ الراوي وومه 
عرفوه بأنه: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من أوله إىل منتهاه, وسلم من شذوذ 

 املغفل واملختلطوعلة قادحة. أي إهنم اشرتطوا يف الرواة صفة الضبط, فال يقبل حديث 
  وكثري اخلطأ. 

واشرتاط الضبط يف الرواة متفق عليه فيام يبدو بني علامء احلديث, إال ما كان 
من اإلمام اخلطايب, إذ مل يذكر الضبط يف تعريفه للصحيح, ولكن ليس معنى هذا أنه 

كن قد ـه مل تـمتقدمني, ولعلـيصحح حديث الرواة غري الضابطني, بل هو من ال
 اء احلديث عىل تعدادها يف حده بعدـبعض رشوط الصحيح, التي درج علمتبلورت 

ة أقسام: حديث ـاعلموا أن احلديث عند أهله عىل ثالث« ذلك. قال احلافظ اخلطايب:
دلت                                                           ُ   صحيح وحديث حسن وحديث سقيم, والصحيح عندهم: ما اتصل سنده وع 

  . »نقلته
ضبط الراوي, وال سالمة فلم يشرتط اخلطايب يف احلد «قال احلافظ العراقي: 



٩١ 
احلديث من الشذوذ والعلة, وال شك أن ضبط الراوي ال بد من اشرتاطه ألن من كثر 

  . )١(»                                         ً اخلطأ يف حديثه وفحش, استحق الرتك وإن كان عدال  
  . الضبط املشرتط هو عدم كثرة اخلطأاملسألة الثانية: 

يف كالم  ال بد من التوقف يف احلديث عن صفة الضبط عند كلمة, فقد جاء
ألن من كثر اخلطأ يف حديثه وفحش استحق الرتك وإن كان « احلافظ العراقي قوله

, ومفهوم هذا: أن من مل يكثر اخلطأ يف حديثه ال يستحق الرتك, ويكون حديثه »   ً عدال  
  ألن اخلطأ ال يكاد يسلم منه أحد.  ;     ً                         مقبوال , وهو كذلك عند علامء احلديث

                 ً     ً            ك حديث رجل إال رجال  متهام  بالكذب, أو كان عبد الرمحن بن مهدي ال يرت
   ً                                                                       رجال  الغالب عليه الغلط. وقال سفيان الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد, إذا 
كان الغالب عىل الرجل احلفظ فهو حافظ وإن غلط, وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. 

 ُ    ي قبل  وقال الشافعي: من كثر غلطه من املحدثني ومل يكن له أصل كتاب صحيح مل
ن أكثر الغلط يف الشحديثه هادة مل تقبل شهادته. وقال عبد الرمحن بن ـ           َ                  , كام يكون م 

. فقال: من يكذب يف ?                                 ِ                 مهدي: كنا عند شعبة فسئل: يا أبا ب سطام, حديث من يرتك
احلديث, ومن يكثر الغلط, ومن خيطئ يف حديث جمتمع عليه, فيقيم عىل غلطه فال 

. فهذا الشافعي وسفيان )٢(ما ال يعرفه املعروفونيرجع, ومن رو عن املعروفني 
الثوري وشعبة بن احلجاج وعبد الرمحن بن مهدي, يرون أن كثري الغلط يرتك حديثه, 

وإنام «                                                   َ                 بخالف قليل الغلط, ويؤكد احلافظ الرتمذي هذا املعنى بأبلغ  مما قالوا فيقول: 

                                           

 .١٣− ١/١٢, ورشح التبرصة والتذكرة للعراقي ١/٦) معامل السنن للخطايب ١(
 .١٤٥− ١٤٣) انظر الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ص٢(



٩٢ 
أنه مل يسلم من اخلطأ  تفاضل أهل العلم باحلفظ واإلتقان والتثبت عند السامع, مع

  . )١(»والغلط كبري أحد من األئمة, مع حفظهم
يتبني من هذا أن املحدثني يقبلون أحاديث الثقة إذا كان قليل الغلط, وكذلك 

وال بد «األصوليون, قال العالمة ابن الوزير يف الكالم عىل تعريف احلديث الصحيح: 
                       ً   استحق الرتك وإن كان عدال , ألن من كثر خطؤه عند املحدثني ;من اشرتاط الضبط

  .)٢(»وكذلك عند األصوليني إذا كان خطؤه أكثر من صوابه
وقد بني اإلمام الزركيش أن رواية قليل الغلط مقبولة يف غري ما نعلم أنه غلط 
                                                                        ً    فيه, أما ما علمنا خطأه فيه فهو مردود, حيث ذكر يف رشوط الراوي أن يكون بعيدا  من 

ا يتحمله ويرويه, ليكون الناس عىل ثقة منه يف ضبطه وقلة                    ً  السهو والغلط, ضابطا  مل
ـ بل خربه إال فيام نعلمه أنه غلط فيه, وإن كان كثري الغلط                             ُ                                                   غلطه, فإن كان قليل الغلط ق
د  إال فيام نعلم أنه مل يغلط فيه, قاله ابن السمعاين يف القواطع, ونحوه قول الكيا   ُ َّ                                                                         ر 

الراوي ممن تلحقه الغفلة ال يوجب رد حديثه,  الطربي: ال يشرتط انتفاء الغفلة, وكون
ـ ون من جواز يسري         ُ                                                  ْ  ُ               إال أن ي علم أنه قد حلقته الغفلة فيه بعينه, وأكثر املحدثني ال خي ل

د  إذا غلبت الغفلة عىل أحاديثهـ              ُ الغفلة, وإنام ي     . )٣( َ ُّ                           ر 
                                           

 .١٣/٣٢١) السنن للرتمذي ١(
راد بكثرة قال حمققه حممد حمي الدين عبد احلميد: امل ١٠− ١/٩) تنقيح األنظار البن الوزير ٢(

اخلطأ عند املحدثني كثرته يف نفسه, بقطع النظر عن موازنته بالصواب, فمن كان كثري اخلطأ 
تركوه, ولو كان له صواب أكثر مما له من اخلطأ, أما عند األصوليني فكثرة اخلطأ ال تكون إال 

 بموازنة اخلطأ والصواب ورجحان كفة اخلطأ عىل الصواب.
 .ب٢٣٤ –أ ٢٣٤ص ) البحر املحيط للزركيش٣(



٩٣ 

   احرتاز املحدثني عن أوهام الثقاتاملسألة الثالثة: 
من اخلطأ والغلط كبري أحد من األئمة مع حفظهم, كام قال إذا علمنا أنه ال يسلم 

   ?الرتمذي, فهل يسوغ لنا أن نحكم جلميع مروياهتم بالصحة
  احرتز املحدثون عن أوهام الثقات بطريقتني: 

  : باالنتقاء من روايات الثقات:    ً أوال  
وذلك أهنم كانوا ال يروون يف الصحيح كل ما رواه الثقة, بل ينتقون ما غلب 

م.ع                                    ِ              َ  ىل ظنهم سالمته من اخلطأ, ويتجنبون مظ نة الغلط والوه 
 ومن هنا يتبني لنا ضعف ما ظنه بعضهم أن كل إسناد رجاله حمتج هبم يف الصحيح
                            ٍ                                           فهو عىل رشط الصحيح, فكم من راو  ثقة احتج به البخاري أو مسلم, واستبعدا بعض 

لعلمهام أن هذا ليس مما                  ٍ                                     حديثه, وكم من راو  ضعيف استبعدا أحاديثه واحتجا ببعضها, 
  غلط فيه. 

فإن كان «                                ً                         وكذا علامء األصول, فقد تقدم قريبا  قول العالمة األصويل الزركيش:
د إال فيام ي علم                                                                  ُ          ُ    قليل الغلط قبل خربه إال فيام نعلمه أنه غلط فيه, وإن كان كثري الغلط ر 

  ء. . وهذا ميزان دقيق ال يدركه إال اجلهابذة من العلام»أنه مل يغلط فيه
                       َ                                                وإذا كان الثقة هو العدل  الضابط ـ أي السامل من كثرة الغلط ـ فهذا يؤكد عىل 
وجوب نقد مرويات الثقات من حيث املتن, ويعطي علامء احلديث الراسخني يف العلم 

  حق التحري والتثبت يف قبول الروايات أو ردها. 
حد رواياته, ما                                            ٍ           ومن أمثلة توثيق أحد علامء اجلرح والتعديل لراو  والطعن يف إ

ماجه,  ذكره الذهبي يف ترمجة نعيم بن محاد اخلزاعي ـ من رجال أيب داود والرتمذي وابن



٩٤ 
تفرتق أمتي عىل «                       ً                                     ورو له البخاري مقرونا  ـ, فقد قال الذهبي بعد أن ساق له حديث

بضع وسبعني فرقة, أعظمها فتنة عىل أمتي, قوم يقيسون األمور برأهيم, فيحلون احلرام 
ـ عيم»رمون احلاللوحي . ?                                                  ُ   : سئل حييى بن معني عن هذا فقال: ليس له أصل. قيل: فن

ب ه له. ?قال: ثقة. قيل: كيف حيدث ثقة بباطل            ُ ِّ      . فقال: ش 
وحيث إنه تابعه ثالثة عىل رواية هذا احلديث عن شيخه عيسى بن يونس, فإن 

م من نعيم بن محاد, بل من شيخه عيسى بن يونس   . )١(                 َ                                         الذهبي ال ير الوه 
  : باشرتاط عدم الشذوذ:      ً ثانيا  

إذا كان من االحرتاز عن أوهام الثقة االنتقاء من رواياته, فإن املحدثني قد 
احرتزوا كذلك عندما اشرتطوا يف احلديث الصحيح: السالمة من الشذوذ, وإذا كان 

  األول فيام ظهر هلم فيه اختالل الضبط يف الراوي, فهذا فيام مل يظهر هلم خلله. 
لشذوذ: هو خمالفة الراوي الثقة ملن هو أقو منه, ألنه إذا خالفه من هو أوىل وا

                                  ً                       ً                   منه بقوة حفظ أو كثرة عدد كان مقدما  عليه, وكان املرجوح شاذا , وتبني بشذوذه وقوع 
م يف رواية هذا احلديث.      َ                     وه 

  ته.                                                  ً                     وينبغي التنبه هنا إىل أن مراد املتقدمني بالشذوذ غالبا  هو غرابة املعنى ونكار
وير الدكتور نور الدين عرت أن نفي الشذوذ يتحقق باشرتاط اتصال السند مع 

                                           
 الطفيل أم عن كذلك الذهبي له ساق وقد ,٢٦٩ – ٤/٢٦٧) انظر ميزان االعتدال للذهبي ١(

. »ذهب من نعالن عليه خرض, يف رجاله      ً موقرا ,     ً شابا   صورة أحسن يف ريب رأيت«:       ً مرفوعا  
وثقه أمحد وابن معني والعجيل, وضعفه النسائي, وقال أبو داود: كان عند «وقال الذهبي: 

ليس هلا أصل, وقال األزدي: كان ممن يضع ملسو هيلع هللا ىلص                           ً          نعيم بن محاد نحو عرشين حديثا  عن النبي 
 ».احلديث يف تقوية السنة, وحكايات مزورة يف ثلب النعامن كلها كذب



٩٥ 
العدالة والضبط, لكنهم رصحوا بانتفائه ألن الضبط ملكة عامة بالنسبة جلملة أحاديث 
م يف حديث ما, دون أن يفقد صفة الضبط                                      َ                                   الراوي, إال أنه قد حيتمل أن يقع منه وه 

ديث الذي وهم فيه فقط, لذلك رصحوا بانتفاء لسائر حديثه, فهذا خيل بصحة احل
  . )١(الشذوذ

, أي اتصال السند »إن نفي الشذوذ يتحقق بالرشوط السابقة« ويؤخذ عليه قوله
والعدالة يف الرواة والضبط, وإذا كان مرادهم من الضبط: هو السالمة من كثرية 

  !. ?الغلط, فكيف يكفي هذا الرشط عن اشرتاط نفي الشذوذ
وتبني بشذوذه وقوع وهم يف « د الدكتور العرت يف نقله عن املحدثنيوقد أجا
                                ً                           . أي إن اإلسناد الذي يبدو مستجمعا  لرشوط الصحة, ثم يتبني شذوذه »رواية احلديث

م خفي, حكمنا به ولو مل نطلع عليه, بدليل                                        َ                                       بمخالفة األقو, إنام هو إسناد وقع فيه وه 
حاصل وواقع قبل أن يتبني الشذوذ,  »الشاذاحلديث « شذوذ املتن, يعني أن الوهم يف

  لكنه غري معروف عندنا, وبتبني الشذوذ عرفنا وقوعه. 

*          *          *  

                                           
 .٢٢٤للدكتور نور الدين عرت ص» منهج النقد يف علوم احلديث«) انظر: ١(



٩٦ 

  املبحث الثالث 
م عند الرواة             َ             وقوع الوه 

بعد أن ذكرت نبذة فيام يتعلق ببحث العلامء يف ظاهرة الوهم والغلط عند الرواة, 
  ة التي وقع فيها وهم, وتنبيه املحدثني عىل ذلك: فال بد من استعراض بعض األمثل

م يف الرواية نفسها.                    َ                   الفرع األول: الوه 
   أوهام منصوص عليها عند املصنفني.املسألة األوىل: 

  : يف صحيح مسلم.    ً أوال  
سئل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  ريض اهللا عنهرو اإلمام مسلم عن أيب قتادة األنصاري 

ئ ل  « عن صومه... إىل قوله س  م    َ ُ ِ َ و  ي و  ت  ف يه , و  ل د  م  و  : ذ اك  ي و  , ق ال  ث ن ني   م  اال  م  ي و  و  ن  ص  ِ   َ  َ   َ  َ  َ ْ ٌ  ُ ِ ْ ُ  ِ  ِ   َ َ ْ ٌ ع  ْ َ ْ ِ   ِ ْ َ  ِ ْ َ  ْ َ 
يل   ف يه   ل  ع  َّ  ِ  ِ ب ع ث ت  أ و  أ ن ز  َ َ  َ ِ ْ ُ  ْ َ  ُ ْ ِ ُ «.  
ث ن ني   « ثم قال مسلم: م  اال  م  ي و  و  ن  ص  ئ ل  ع  س  ب ة  ق ال  و  ع  اي ة  ش  و  ن  ر  يث  م  ا احل  د  ذ  يف  ه  ِ و  ْ َ ْ ِ   ِ ْ َ  ِ ْ َ  ْ َ  َ ِ ُ َ  َ  َ  َ َ ْ ُ  ِ َ  َ ِ  ْ ِ  ِ  ِ َ ْ    َ َ  ِ َ  

ن   ت ن ا ع  ك  يس  ف س  اخل  م  َ ِ  ِ  َ َ َ ْ َ   َ ْ و  مه  ا َ  ْ اه  و  يس  مل  ا نر  ر  اخل  م  ً ذ ك  َ َ  ُ  َ    ََّ  ِ  ِ َ ْ   ِ ْ ِ «)١( .  
 ;: إنام تركه وسكت عنهـرمحه اهللا  ـقال النووي يف رشحه: قال القايض عياض 

, وهذا إنام هو يف يوم االثنني كام جاء يف »فيه ولدت وفيه بعثت أو أنزل عيل« لقوله
                                           

 .٧/٥١) صحيح مسلم ١(



٩٧ 
رواية شعبة ذكر  دون ذكر اخلميس, فلام كان يف »يوم االثنني« الروايات الباقيات,

  .اخلميس تركه مسلم, ألنه رآه ومها
                         ً                                       فنر من هذا املثال أن مسلام  ينص يف صحيحه عىل أن هذه الكلمة وهم, رغم 

  أنه رواها شعبة, وهو إمام ثقة. 
  : يف سنن أيب داود:      ً ثانيا  
ة   ١ ر  م  ن  س  ن  ع  ن  احل  س  ث ن ا ق ت اد ة  ع  د  َ َ ِ  َ ْ  َ ُ َ َ ـ رو أبو داود عن مه  ام قال ح  ْ   ْ َ  ُ َ  َ َ   َ َ َّ َ        َّ ول  اهللا                      َ س  ن  ر   َ ْ  َ ُ  ِ   ِ ع 

: ملسو هيلع هللا ىلص ى«      َ  َ أنه ق ال  م  ي د  ه  و  أ س  حي  ل ق  ر  اب ع  و  م  الس  ن ه  ي و  ب ح  ع  ت ه  ت ذ  يق  ق  ين ة  ب ع  ه  م  ر  ال  ل  غ  ْ َ ُ  َ ْ ُ ُ  َ ُ َ َّ ك  ان  » ُ ُّ  ُ َ ٍ  َ ِ  َ ٌ  ِ َ ِ  َ ِ ِ  ُ ْ َ ُ  َ ْ ُ  َ ْ َ    َّ  ِ ِ  َ ُ    َ َ  َ , ف ك 
ا  ن ه  ت  م  ذ  ة  أ خ  يق  ق  ت ال ع  : إ ذ ا ذ ب ح  ن ع  ب ه , ق ال  ي ف  ي ص  م  ك  ن  الد  ئ ل  ع  ,  َ َ  َ ُ  ِ َ   ُ ِ َ  َ ْ    َّ ِ  َ ْ َ  ُ ْ َ ُ  ِ ِ   َ  َ   ِ َ   ُ ِ َ    ْ َ ِ  َ َ  َ َ ْ َ  ِ ْ َ  ق ت اد ة  إ ذ ا س  وف ة   ُ  َ ً  ص 

ا ه  د اج  ب ل ت  ب ه  أ و  ت ق  اس  ىل  ي اف وخ   ,)١( َ  ْ َ ْ َ ْ َ  ِ ِ  َ ْ َ  َ َ و  ع  ع  ث ل   )٢( ُ َّ  ُ  َ ُ  َ َ  َ  ُ  ِ ث م  ت وض  ه  م  أ س  ىل  ر  يل  ع  ت ى ي س  , ح  ب ي     َّ ِ ِّ   َ َّ   َ ِ  َ  َ َ  َ ْ ِ ِ  ِ ْ َ الص 
 . حي  ل ق  د  و  ه  ب ع  أ س  ل  ر  س  , ث م  ي غ  ْ َ ُ  اخل  ي ط  ُ َ  ُ ْ َ  ُ ُ ْ َ  ُ َ ْ ُ  َّ ُ   ِ ْ َ ْ    

م   ه  و  و  ه  م , و  ال  ا ال ك  ذ  ول ف  مه  ام  يف  ه  د: خ  َّ  ٌ  ِ  َ َ    ْ َ َ ِ   َ ُ َ  َ َ ٌ ق ال  أ ب و د او  إ ن ام  ق ال وا: َ  َ  َ ُ   َ  ُ    ُ  ِ َ  َ ن  مه  ام , و  َّ  ٍ   َ ِ َّ َ  َ  ُ   م  َ  ْ ِ  
ى« م  :» ُ َ َّ ي س  ال  مه  ام  َّ  ٌ , ف ق  م ى«    َ َ  َ  َ   . » ُ َ َّ ي د 

ا ذ  هب  ذ  خ  ل ي س  ي ؤ  د: و  َ َ ثم ق ال  أ ب و د او  ِ  ُ َ ْ ُ  َ ْ َ َ    ُ  َ   ُ َ  َ  َ    )٣( .  
وليؤكد أبو داود عىل الوهم يف رواية هذا احلديث عىل الوجه السابق, أتبعها 

 ملسو هيلع هللا ىلصب أن رسول اهللا برواية أخر, عن سعيد عن قتادة عن احلسن عن سمرة بن جند
ى« قال: م  ي س  , و  حي  ل ق  اب ع ه , و  م  س  ن ه  ي و  ب ح  ع  ت ه , ت ذ  يق  ق  ين ة  ب ع  ه  م  ر  ال  ل  غ  ْ َ ُ   َ ُ َ َّ ك  ُ َ   ِ ِ ِ  َ  َ ْ َ  ُ ْ َ  ُ َ ْ ُ   ِ ِ َ  ِ َ ِ  ٌ َ  ِ َ  ٍ َ ُ  ُّ ُ « .  

                                           
دال, وهي: ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح انظر ) األوداج: مجع ودج بفتح ال١(

 .٤/٢١٣النهاية 
يخ انظر النهاية ـ) يافوخ الصبي: هو املوضع الذي يتحرك من وسط رأس الطفل, واجلمع يآف٢(

٢٨٠−  ٤/٢٧٩. 
 .٢٨٣٧) سنن أيب داود رقم احلديث ٣(



٩٨ 

د: ى«  َ  َ  َ ُ   َ  ُ  ق ال  أ ب و د او  م  ي س  إ ي اس   » َ ُ َ َّ و  ن  ق ت اد ة , و  ط يع  ع  م  ب ن  أ يب  م  ال  ا ق ال  س  ذ  , ك  ح   َ َ ُّ   َ َ   َ  َ  َ َّ ُ  ْ ُ  َ ِ  ُ ِ  ٍ  َ ْ  َ َ  َ َ   َ ِ َ  ُ أ ص 
ث   ع  أ ش  ل  و  ف  ن   ْ ُ  َ ْ َ ٍ  َ َ ْ َ ُ اب ن  د غ  ن احل  س  َ َ ع  ْ    َ )١( .  

              ً      ً                                                 ويالحظ أن سعيدا  وسالما  رويا هذا احلديث عن قتادة بلفظ التسمية, بينام رواه 
فكان « مهام يف الرواية السابقة بلفظ التدمية, ووهم فيه, فلعل القول يف الرواية السابقة:

ألن  ;»فكان مهام« لعله خطأ, ويكون الصواب: »قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به
م من مهام وليس من قتادة. ا      َ                        لوه 

م وليست مرشوعة, ما رواه أبو داود عن عبد اهللا بن                        َ                                             ومما يؤكد أن التدمية وه 
بريدة, قال: سمعت أيب بريدة يقول: كنا يف اجلاهلية إذا ولد ألحدنا غالم ذبح شاة 
ولطخ رأسه بدمها, فلام جاء اهللا باإلسالم كنا نذبح شاة, ونحلق رأسه, ونلطخه 

  . فهذه الرواية رصحية يف أن رأس املولود يلطخ بالزعفران وليس بالدم. )٢(رانبزعف
ة  بن  ٢ ر  م  ن  س  ن  البرصي ع  ن  احل  س  ن  ق ت اد ة  ع  َ َ ِ        َ ْ  َ ُ َ َ    ـ ورو أبو داود من طرق, ع  ْ   ِ َ  َ َ  َ َ  ْ َ                         
: ملسو هيلع هللا ىلص   َ َّ    َّ ِ َّ : أ ن  الن ب ي  جندب ن اه  «  َ  َ ق ال  ع  د  ه  ج  ب د  ع  ع  د  ن  ج  م  ه  ق ت ل ن اه  و  ب د  ن  ق ت ل  ع  وهذا رواه . » َ ْ  َ َ َ  َ ْ َ ُ  َ َ ْ َ  ُ  َ َ ْ  َ َ َ  َ ْ َ ُ  َ َ ْ َ  ُ م 

  النسائي كذلك وابن ماجه. 
لكن يف إحد الطرق عند أيب داود زيادة, وهي أن الراوي بعد روايته لنص هذا 
احلديث نقل عن قتادة قوله: ثم إن احلسن نيس هذا احلديث, فكان يقول: ال يقتل حر 

  . )٣(بعبد
                                           

 .٢٨٣٨رقم احلديث  سنن أيب داود )١(
 .٢٨٤٣رقم: ) املصدر السابق ب٢(
» سنن ابن ماجه«, و٢١, ٨/٢٠» سنن النسائي«, و٤٥١٧− ٤٥١٥احلديثان: » سنن أيب داود) «٣(

 .٢٦٦٣رقم احلديث: 



٩٩ 

له فتو أو قا »ال يقتل حر بعبد« ورغم كون الراوي مل يبني لنا: هل قول احلسن:
 رواية, فإنه مع ذلك رصح بأن هذا القول منه كان بعد أن نيس الرواية السابقة, وهي:

  . »من قتل عبده قتلناه«
  : يف مسند اإلمام أمحد:      ً ثالثا  

 رو اإلمام أمحد من طريقني, عن قتادة عن احلسن البرصي عن أيب هريرة قال:
 سفر, نوم عىل وتر, وصيام بثالث, لست بتاركهن يف حرض وال ملسو هيلع هللا ىلصأوصاين النبي «

. قال قتادة: ثم أوهم احلسن, فجعل مكان »ثالثة أيام من كل شهر, وركعتي الضحى
  . )١(الضحى غسل يوم اجلمعة

                                                            ً    فقد رصح الراوي هنا بنسبة الوهم إىل شيخه, حيث سمع منه احلديث أوال  عىل 
  وجه, ثم طرأ له نسيان, فجعل حيدث به عىل وجه آخر. 

   .أوهام غري منصوص عليها عند املصنفنينية: املسألة الثا
  : يف صحيح البخاري:    ً أوال  
ـ رو البخاري وأبو داود والرتمذي عن عكرمة عن ابن عباس ريض اهللا  ١

تزوج ميمونة وهو حمرم, ورواه مسلم والرتمذي عن أيب الشعثاء  ملسو هيلع هللا ىلصعنهام, أن النبي 
   .)٣(قال ابن حجر وصح نحوه عن عائشة وأيب هريرة, كام ,)٢(عن ابن عباس

                                           
 .٤٨٩, ٢/٢٧١) مسند اإلمام أمحد ١(
 رقم احلديث» سنن أيب داود«, و٩/١٩٦وصحيح مسلم:  ٩/٥١و ٤/٤٢٣) صحيح البخاري ٢(

 .٧٣, ٤/٧٢» سنن الرتمذي«, و١٨٤٤
 .٤/٤٢٣البن حجر » ح الباريفت) «٣(



١٠٠ 

وهذا ال يتفق مع ما رواه مسلم وأبو داود عن أبان بن عثامن بن عفان, عن أبيه 
  .)١(»   َ  ِ       ُ     ُ  ِ        ِ ال ي نك ح املحرم  وال ي نك ح, وال خيط ب« :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  قال: قال

وأما ميمونة نفسها, فقد رو عنها مسلم وأبو داود والرتمذي, أن رسول اهللا 
 ملسو هيلع هللا ىلصالرتمذي عن أيب رافع أنه قال: تزوج رسول اهللا  ورو ,)٢(تزوجها وهو حالل ملسو هيلع هللا ىلص

  . )٣(                                                َ          ميمونة وهو حالل, وبنى هبا وهو حالل, وكنت أنا الرسول  فيام بينهام
م, وذلك ملوافقة الثانية للنهي الصحيح الرصيح,                          َ                                           ويبدو أن الرواية األوىل وه 

جهة  ومن ?زوجه وهو حمرم ملسو هيلع هللا ىلصعن أن ينكح املحرم أو ينكح, فكيف ينكح رسول اهللا 
ثانية, فإن الرواية بأنه تزوجها وهو حالل, مروية عنها نفسها, وهي أعرف باحلال من 

                                            َ                             غريها, ومروية عن أيب رافع الذي كان هو الرسول  بينهام, وهو كذلك أدر باألمر. 
وقد رصح سعيد بن املسيب بتوهيم الرواية األوىل, وذلك فيام رواه أبو داود عنه 

م ابن عباس   . )٤(يف تزويج ميمونة وهو حمرم            ِ          أنه قال: وه 
ومن املالحظ أن الرواية األوىل وقع فيها الوهم من الصحايب نفسه, وهو ابن 
                                                  ٍ                      عباس, وليس جميء هذه الرواية عن عائشة وأيب هريرة بمقو  هلا وال شافع, فالقرائن 
م, وليس يف هذا طعن أو انتقاص                                                 َ                            تؤيد الرواية الثانية, وترجح أن الرواية األخر وه 
                                               َّ ْ َ                 ً        ملقام الصحابة الذين رويت عنهم, وال يضري اإلنسان الث ب ت  أن يقع له أحيانا  غلط أو 

  نسيان. 
                                           

سنن «, و١٨٤٢, ١٨٤١رقم احلديث » سنن أيب داود«, و١٩٦− ٩/١٩٣) صحيح مسلم ١(
 .٤/٧١» الرتمذي

 .٧٤−  ٤/٧٢» سنن الرتمذي«, و١٨٤٣رقم احلديث » سنن أيب داود«و ٩/١٩٧) صحيح مسلم ٢(
 .٤/٧١) السنن للرتمذي ٣(
 .١٨٤٥) سنن أيب داود رقم احلديث ٤(
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اج   ٢ و  ض  أ ز  ا: أ ن  ب ع  ن ه  يض   اهللا  ع  ة  ر  ائ ش  ن  ع  وق  ع  رس   ن  م  َ   ُ  َ ْ َ    َ َّ  َ ْ َ  َ ْ َ  ِ ـ رو البخاري ع  ِ َ  َ َ ِ  َ  ْ َ  ٍ  ُ ْ َ  ْ َ               
ع  ب ك  حل  وق ا ملسو هيلع هللا ىلص   َّ ِ ِّ الن ب ي   ُ  ً سألنه: أ ي ن ا أ رس   ُ  َ ِ  ُ َ ن   ?        َ ُّ َ   َ ْ ل ك  : أ ط و  وهن  ا   َ  َ   َ ْ َ ُ ُ َّ ق ال  ع  ر  ب ة  ي ذ  وا ق ص  ذ  ا, ف أ خ  َ  ي د  َ  ُ َ ْ َ  ً َ َ َ    ُ َ َ َ    ً َ 

د ة   و  ان ت  س  ن ا  )١( َ َ  َ ْ  َ ْ َ ُ ف ك  ع  ان ت  أ رس   ك  , و  ق ة  د  ا الص  ه  ان ت  ط ول  ي د  د  أ ن ام  ك  ن ا ب ع  ل م  ا, ف ع  هل  ن  ي د  َ َ َ  أ ط و  ْ َ  ْ َ  َ َ   ُ َ َ َّ     َ ِ َ  َ  ُ  ْ َ  َ  َ َّ َ  ُ ْ َ   َ ْ ِ َ َ    ً َ  َّ ُ َ َ ْ َ 
ق ة   د  ان ت  حت  ب  الص  ك  ِ ُّ    َّ َ َ َ حل  وق ا ب ه , و  ُ  ْ َ  َ َ   ِ ِ   ً  ُ ُ )٢( .  

ن يدا  من حيث الظاه هن حبا  ـر, ولكن التي كانت أكث              َ     ً             كانت سودة أطوهل   َ      ً ر 
               ُ                  والتي علموا بعد  أنام كان طول يدها  ,ملسو هيلع هللا ىلص                       ً    , والتي كانت أرسعهن حلوقا  به للصدقة

  وليست سودة.  ,)٣(الصدقة إنام هي زينب
وهذا من أوهام اجلامع الصحيح. وقد نقل ابن حجر يف رشحه فتح الباري, عن 

ل ,)٤(الواقدي ه  إنام هو يف زينب بنت جحش, فهي يف سودة, و )٥(              َ َ أن هذا احلديث و 
                                           

, املؤمنني سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية وهي أول امرأة تزوجها بعد خدجية ) هي أم١(
يف متييز الصحابة » اإلصابة«هـ انظر  ٥٤      ً            أحيانا , توفيت سنة ملسو هيلع هللا ىلص وكانت تضحك رسول اهللا 

 .٧٢٢ – ٧/٧٢٠البن حجر 
 .٢٩− ٤/٢٨» صحيح البخاري) «٢(
نزلت بسببها آية ملسو هيلع هللا ىلص أميمة عمة النبي  ) هي أم املؤمنني زينب بنت جحش األسدية, وأمها٣(

ن اعا , تتصدق عىل املساكني, مفزع اليتامى واألرامل ,                                َ َ   ً                                       احلجاب, وكانت صاحلة صوامة قوامة ص 
هـ وصىل عليها عمر بن  ٢٠    ً               حلوقا  به, توفيت سنة ملسو هيلع هللا ىلص وكانت قصرية, وهي أول نساء النبي 

 .٦٧٠− ٧/٦٦٧» اإلصابة«اخلطاب انظر 
                                                           ً قد األسلمي بالوالء, أبو عبد اهللا املدين, ويعرف بالواقدي, كان رأسا  ) هو حممد بن عمر بن وا٤(

يف املغازي والسري, وهو من أوعية العلم, إال أنه ال يتقن احلديث, ويروي عن كل رضب, 
هـ  ٢٠٧فلذلك تركوا حديثه, وحكموا عليه بالضعف لكثرة ما رو من مناكري, تويف سنة 

 .٦٦٦− ٣/٦٦٢» زان االعتدالمي«, و٣٣٤انظر تذكرة احلفاظ رقم 
ال  إذا غلط فيه وسها, بكرس اهلاء يف املايض٥( ل وه  ه  ل يف اليشء وعن اليشء يو  , وفتحها           ِ                    ْ َ    َ ً                                  ) يقال: وه 

 .١١/٧٣٧يف املضارع واملصدر. انظر لسان العرب البن منظور 
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                 ً                                                   أول نسائه به حلوقا , وتوفيت يف خالفة عمر, وبقيت سودة إىل أن توفيت يف خالفة 

  معاوية يف شوال سنة أربع ومخسني. 
ونقل ابن حجر كذلك عن ابن بطال أن هذا احلديث سقط منه ذكر زينب, 

 يعني أن الصواب ,ملسو هيلع هللا ىلصالتفاق أهل السري عىل أن زينب أول من مات من أزواج النبي 
نا...«   . »              َ     وكانت زينب أرسع 

ونقل عن ابن اجلوزي: أن هذا احلديث غلط من بعض الرواة, وأن العجب من 
وال علم بفساد ذلك اخلطايب, فإنه  ?وال أصحاب التعاليق ?البخاري كيف مل ينبه عليه

م, وإنام هي زينب,»حلوق سودة به من أعالم النبوة« فرسه وقال فإهنا              َ                , وكل ذلك وه 
                ً                       كانت أطوهلن يدا  بالعطاء كام رواه مسلم. 

, من طريق »مستدركه« مناقب منـوأيد ابن حجر ذلك بام رواه احلاكم يف ال
 أرسعكن« ألزواجه: ملسو هيلع هللا ىلصحييى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أهنا قالت قال رسول اهللا 

بعد وفاة  شة: فكنا إذا اجتمعنا يف بيت إحداناـ. قالت عائ» ً             ً ا  يب أطولكن يدا  ـحلوق
نمد أيدينا يف اجلدار نتطاول, فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسول

إنام أراد  ملسو هيلع هللا ىلصبنت جحش, وكانت امرأة قصرية ومل تكن أطولنا, فعرفنا حينئذ أن النبي 
ق يف  د                                                                     َّ َّ    بطول اليد الصدقة, وكانت زينب امرأة صناعة اليد, وكانت تدبغ وخترز, وتص 

  ه عىل رشط مسلم. سبيل اهللا, وإسناد
وهي رواية مفرسة مبينة مرجحة لرواية مسلم, وهي ما أخرجه عن عائشة بنت 

          ً          أرسعكن حلاقا  يب أطولكن « :ملسو هيلع هللا ىلصطلحة, عن عائشة أم املؤمنني قالت: قال رسول اهللا 
ألهنا كانت  ;                                  ً                  ً     . قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا , فكانت أطولنا يدا  زينب»   ً يدا  

   .)١(تعمل بيدها وتصدق
                                           

 .٩− ١٦/٨) صحيح مسلم ١(
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قال النووي يف رشحه: ووقع هذا احلديث يف كتاب الزكاة من البخاري, بلفظ 
  . )١(                         ً                             متعقد, يوهم أن أرسعهن حلاقا  سودة, وهذا الوهم باطل باإلمجاع

 وسل اجلارية« ريض اهللا عنهـ رو البخاري يف سياق حديث اإلفك قول عيل  ٣
  . احلديث. »بريرة.. ملسو هيلع هللا ىلصفدعا رسول اهللا « , قال:»تصدقك
ألن بريرة إنام اشرتهتا عائشة وأعتقتها بعد  ;»بريرة«اجلارية املقصودة هنا ليست و

ريض اهللا ذلك بزمن, أي بعد فتح مكة, والدليل عىل ذلك ذكر العباس بن عبد املطلب 
  يف قصتها, وإنام قدم العباس املدينة بعد فتح مكة.  عنه

م الزركيش, حيث قال: وقد نبه إىل هذا الوهم من أوهام اجلامع الصحيح اإلما
[وبريرة إنام اشرتهتا عائشة وأعتقتها بعد ذلك, ويدل عليه أهنا ملا أعتقت واختارت 
نفسها, جعل زوجها يطوف وراءها يف سكك املدينة, ودموعه تتحادر عىل حليته, فقال 

يا عباس « :ملسو هيلع هللا ىلص. قال النبي »إنام أنا شافع« . قال:?, فقالت: أتأمرين»لو راجعتيه« ملسو هيلع هللا ىلصهلا 
  . والعباس إنام قدم املدينة بعد الفتح ]. » تعجب من حب مغيث لربيرة وبغضها لهأال

 واملخلص من هذا اإلشكال, أن تفسري اجلارية بربيرة مدرج يف احلديث«ثم قال: 
,                                         ً                                  من بعض الرواة, ظنا منه أهنا هي, وهذا كثريا  ما يقع يف احلديث من تفسري بعض الرواة

  . )٢(»وع غامض ال ينتبه إليه إال احلذاق  ُ                      في ظن أنه من احلديث, وهو ن
                                           

اق عىل توهيم تلك الرواية, بالرغم ) ذكرت هذه النقول بطوهلا عن العلامء املتقدمني لبيان االتف١(
, »مستدرك احلاكم«و» صحيح مسلم«, وبيان صحة رواية »صحيح البخاري«عن ورودها يف 

من حيث الصحة ليس عىل إطالقه, بل هو » صحيح مسلم«عىل » صحيح البخاري«فرتجيح 
 من حيث العموم واإلمجال ال من حيث اخلصوص والتفصيل.

 .٤٨دركته عائشة عىل الصحابة للزركيش ص) اإلجابة إليراد ما است٢(
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  : يف سنن أيب داود:      ً ثانيا  
ـ رو مالك وشعبة كالمها عن مالك بن دينار عن سليامن بن يسار عن  ١
ليس عىل املسلم يف عبده وال فرسه « قال: ملسو هيلع هللا ىلصبن مالك عن أيب هريرة أن النبي  عراك
  . )١(»صدقة

حول عن عراك بن مالك ر عن رجل عن مكـوأخرجه أبو داود من وجه آخ
ليس يف اخليل والرقيق زكاة, إال زكاة الفطر يف « قال: ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة عن النبي  عن

  . )٢(»الرقيق
ليس عىل املسلم يف « ويبدوا أن الرواية الصحيحة هي الرواية األوىل التي فيها:

. فهي تنفي وجوب الزكاة عىل املسلم يف عبده الذي خيدمه, »عبده وال فرسه صدقة
فرسه الذي يركبه, وليس معنى هذا نفي الصدقة يف الرقيق واخليل, فهذا يشء آخر, و

وفرق كبري بني أن يشرتي اإلنسان وسيلة للركوب لريكبها, وبني أن جيمد أمواله يف 
رشاء عرشات من وسائل الركوب ويدعها, ولعل أحد الرواة يف الرواية الثانية سمع 

يف روايته فرواه عىل الوجه الثاين, وال يمكن أن  احلديث وهو عىل الوجه األول, فوهم
الحتاد خمرجهام, ألن كلتيهام  ;تكون هاتان الروايتان حديثني اثنني, بل مها حديث واحد

   .ملسو هيلع هللا ىلصعن عراك بن مالك عن أيب هريرة عن النبي 
 ـ رو أبو داود والنسائي عن حسني املعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخربه ٢

  . )٣(»زوجها                 ٌ        ال جيوز المرأة عطية  إال بإذن« قال: ملسو هيلع هللا ىلصعمرو أن رسول اهللا عن عبد اهللا بن 
                                           

, وسنن أيب داود رقم احلديث ٤/٢١٥, والتمهيد البن عبد الرب ٦/٢٢) رشح السنة للبغوي ١(
 , ورواه مالك والبخاري ومسلم وأصحاب السنن.١٥٩٥

 .١٥٩٤) سنن أيب داود رقم احلديث ٢(
 .٢٧٩− ٦/٢٧٨, وسنن النسائي ٣٥٤٧رقم احلديث: » سنن أيب داود) «٣(
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ورواه أبو داود والنسائي كذلك, عن داود بن أيب هند وحبيب املعلم عن عمرو 
ال جيوز المرأة أمر يف ماهلا إذا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبن شعيب عن أبيه عن جده, أن رسول اهللا ا

جيوز المرأة هبة يف ماهلا إذا ملك زوجها ال «ورواية النسائي: ». ملك زوجها عصمتها
  . )١(»عصمتها

وقد ورد ما يشبه هذا النهي يف حديث آخر, وهو أال تنفق شيئا من بيتها إال بإذن 
زوجها, وبيتها هو بيت الزوجية, أي من مال الزوج, وذلك ما رواه أبو داود عن 

 أعطى كل ذي حق إن اهللا عز وجل قد«يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأيب أمامة, قال: سمعت رسول اهللا 
 فقيل: يا»                                       ً                       حقه, فال وصية لوارث, وال تنفق املرأة شيئا  من بيتها إال بإذن زوجها

  . )٢(»ذاك أفضل أموالنا« فقال: ?رسول اهللا وال الطعام
 ويبدو أن الرواية األخرية هي الصحيحة, وهي التي فيها منع الزوجة من اإلنفاق

ها من  إال بإذن زوجها, أي اإلنفاق من بيت الزوج ـ ع                          ْ َ      وماله, وليس معنى هذا من
م, واملرأة الرشيدة                                                           َ                  الترصف بامهلا إال بإذنه كام أشارت إليه الرواية األوىل, ولعلها وه 

  كاملة األهلية يف املال, وهذا دليل عىل صحة ترصف الزوجة بامهلا دون إذن زوجها. 
  : يف سنن الرتمذي:      ً ثالثا  

يف  ملسو هيلع هللا ىلصىل بالد الشام, ومعه النبي ـ رو الرتمذي يف قصة خروج أيب طالب إ
حال صغر سنه, يف صحبة أشياخ من قريش..., ويف هذه القصة ذكر الراهب الذي 

                                              ً        ويف آخرها أن أبا طالب رده, وبعث أبو بكر معه بالال , وزوده  ,ملسو هيلع هللا ىلصنصح بعودة حممد 
  الراهب من الكعك والزبيب. 

                                           
 .٦/٢٧٨, وسنن النسائي ٣٥٤٦) سنن أيب داود رقم احلديث ١(
 .٣٥٦٥) سنن أيب داود رقم احلديث: ٢(
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 إنام اشرتاه أبو بكر                                                 ً عد الزركيش ذكر بالل من األوهام الظاهرة, وذلك ألن بالال  
إىل الشام  ملسو هيلع هللا ىلصوبعد أن أسلم بالل وعذبه قومه, وملا خرج النبي  ,ملسو هيلع هللا ىلصبعد مبعث النبي 

                                                      ً                   مع عمه أيب طالب كان له من العمر اثنتا عرشة سنة, ولعل بالال  مل يكن قد ولد بعد, 
وملا خرج املرة الثانية, كان له قريب من مخس وعرشين سنة, ومل يكن مع أيب طالب 

  . )١( كان مع ميرسةوإنام
  : يف سنن النسائي:      ً رابعا  

ب ع ي  عن أيب بكرة قال: قال رسول اهللا   إذا أشار املسلم« :ملسو هيلع هللا ىلص                  ِ ْ ِ ٍّ                             ـ رو النسائي عن ر 
  ».                                                          ً     عىل أخيه املسلم بالسالح, فهام عىل جرف جهنم, فإذا قتله خرا مجيعا  فيها

رواية يف هذه الرواية نر اإلشارة بالسالح من جانب واحد, ومع ذلك فال
                                           ً                            ترصح بأهنام عىل جرف جهنم وأنه إذا قتله خرا مجيعا  فيها, وهذا عجيب, ألن اإلشارة 

  بالسالح ليست من اجلانبني. 
وهذا الوهم الذي وقع فيها بينته الرواية األصح, وهي ما رواه البخاري ومسلم 

 ملسو هيلع هللا ىلصوالنسائي, من طريق احلسن البرصي, عن األحنف بن قيس, عن أيب بكرة عن النبي 
. فقلت: يا رسول اهللا هذا »إذا التقى املسلامن بسيفيهام فالقاتل واملقتول يف النار«أنه قال: 

  . )٢(»إنه كان حريصا عىل قتل صاحبه« . قال:?القاتل فام بال املقتول
إذا «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف لفظ للنسائي, من طريق احلسن, عن أيب بكرة, عن النبي 

  احلديث.» منهام يريد قتل صاحبه فهام يف النار... تواجه املسلامن بسيفيهام كل واحد
                                           

 .٤٨) اإلجابة للزركيش ص١(
) أخرجه البخاري يف كتاب اإليامن, باب: وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا..., ومسلم يف كتاب ٢(

 .١٢٥−  ٧/١٢٤فيهام, والنسائي الفتن وأرشاط الساعة, باب: إذا تواجه املسلامن بسي



١٠٧ 

ففي هذه الرواية نر الترصيح بأن االثنني يتواجهان بسيفيهام, فالظاهر أن كل 
واحد منهام يريد قتل صاحبه, فال عجب أن يكونا كالمها يف النار, سواء القاتل 

م.                                                         َ   واملقتول. وهذه الرواية دليل واضح عىل أن الرواية األوىل وه 
  : يف سنن ابن ماجه:      ً خامسا  

ـ رو ابن ماجه قال: حدثنا إسامعيل بن حممد الطلحي حدثنا ثابت بن موسى 
 :ملسو هيلع هللا ىلصأبو يزيد عن رشيك عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال: قال رسول اهللا 

  . )١(»من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار«
الرمحن بن كامل, قال: قلت  نقل حمققه حممد فؤاد عبد الباقي, عن حممد بن عبد
. قال: شيخ له فضل وإسالم, ?ملحمد بن عبد اهللا بن نمري: ما تقول يف ثابت بن موسى
. قال: غلط من الشيخ, وأما ?ودين وصالح وعبادة. قلت: ما تقول يف هذا احلديث

             ُ           غري ذلك فال ي توهم عليه. 
, »ىل سبيل الغلطاملوضوع ع« وقد تواردت أقوال األئمة عىل عد هذا احلديث يف

  ال التعمد, وخالفهم القضاعي يف مسند الشهاب, فامل يف احلديث إىل ثبوته. 
وقال ابن عدي: فبلغني عن حممد بن عبد اهللا بن نمري أنه ذكر هذا فقال: [باطل, 
ب ه عىل ثابت, وذلك أن رشيكا  كان مزاحا , وكان ثابت رجال  صاحلا , فيشبه أن يكون   ُ ِّ                       ً          ً               ً     ً                ش 

يك وهو يقول: حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر عن النبي ثابت دخل عىل رش
, فظن ثابت لغفلته أن هذا القول »من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار« ملسو هيلع هللا ىلص

  . )٢(]هو متن السند الذي قرأه 
                                           

 .١٣٣٣) سنن ابن ماجه رقم: ١(
 .١/٣٦٧) ميزان االعتدال للذهبي ٢(



١٠٨ 

من قول نفسه  »من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار« وإنام قال رشيك
ابة السند, عندما دخل ثابت ووجهه يفيض بالنضارة وقت انتظاره أن يكمل الطلبة كت

  لكثرة عبادته.

  الوهم بالنقل عن اإلرسائيليات : الفرع الثاين
 وأقوال الصحابة ,ملسو هيلع هللا ىلصكان الرواة يروون بأسانيدهم املتصلة أحاديث النبي 

والتابعني, باإلضافة إىل العنرص الثقايف اجلديد, الذي ورد عن أهل الكتاب, عن طريق 
وغريمها, ورجال  ,)١(وا منهم, مثل كعب بن ماتع احلمريي, ووهب بن منبهمن أسلم

  األسانيد الذين يروون هذا هم الذين يروون ذاك.
                           ً                                          وهلذا فليس من املستغرب أحيانا  أن يقع اشتباه عند الراوي, فقد يسمع احلديث 

   .ملسو هيلع هللا ىلص      ً                                                   ً          مرفوعا , فيجعله عن كعب, أو يسمع الكالم عن كعب فيجعله مرفوعا  إىل النبي 
 )٢(               ً     ً                                      وليس هذا افرتاضا  جمردا , بل هو افرتاض وواقع, وقد رصح برس بن سعيد

,                                        ُ                  اتقوا اهللا وحتفظوا من احلديث, فواهللا لقد رأيت نا نجالس أبا هريرة«        ً          هبذا حمذرا  حيث قال: 
                                           

                                                         ً                        ) هو وهب بن منبه الصنعاين أبو عبد اهللا, رو عن أيب هريرة يسريا , وعن ابن عمر وابن عباس ١(
وأيب سعيد وجابر, وعن أخيه مهام بن منبه, وروايته عن أخيه يف الصحيحني, وحدث عن 

, الصمد وعمرو بن دينار وسامك بن الفضل, كان والده منبه من أهل هراة        ُ         هب ابن  أخيه عبدو
, وكان وهب عىل قضاء صنعاء, وثقه ملسو هيلع هللا ىلصممن بعثهم كرس ألخذ اليمن, فأسلم يف حياة النبي 

 وطبقات ٩٣هـ انظر طبقات احلفاظ رقم:  ١١٤العجيل والذهبي ووصفه بسعة العلم, تويف سنة 
 .٣٩٦− ٥/٣٩٥ابن سعد 

 ) هو برس بن سعيد املدين العابد موىل ابن احلرضمي من رجال الكتب الستة, رو عن أيب هريرة٢(
                                                                             ً وعثامن وأيب سعيد اخلدري, وعنه أبو سلمة بن عبد الرمحن وبكري ابن األشج, كان ثقة زاهدا  

 .٤٣٨− ١/٤٣٧هـ انظر هتذيب التهذيب البن حجر  ١٠٠كثري احلديث, تويف سنة 



١٠٩ 
وحيدثنا عن كعب األحبار, ثم يقوم فأسمع بعض من كان  ,ملسو هيلع هللا ىلصفيحدث عن رسول اهللا 

  . )١(»ملسو هيلع هللا ىلصعن كعب, وحديث كعب عن رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصمعنا جيعل حديث رسول اهللا 
      ً                            ومضافا  إىل غريه يف رواية أخر, فإن مل  ,ملسو هيلع هللا ىلص              ً       ً          فإذا وجدنا قوال  مرفوعا  إىل النبي 

وي عنه من غري النبي     .ملسو هيلع هللا ىلص                                      ُ                   يكن بكالم النبي أشبه, فإنه يضاف إىل من ر 
م فيها الرواة بالنقل عن اإلرسائيليات, بعضها يف الكتب                    ِ                                                 وقد وردت روايات وه 

  لستة, وبعضها فيام سواها, وهذه نامذج منها: ا
  : يف صحيح مسلم:    ً أوال  

رو مسلم من طريق ابن جريج قال أخربين إسامعيل بن أمية عن أيوب بن 
ملسو هيلع هللا ىلص خالد عن عبد اهللا بن رافع موىل أم سلمة عن أيب هريرة أنه قال: أخذ رسول اهللا 

ها اجلبال يوم األحد, وخلق بيدي فقال خلق اهللا عز وجل الرتبة يوم السبت, وخلق في
الشجر يوم االثنني, وخلق املكروه يوم الثالثاء, وخلق النور يوم األربعاء, وبث فيها 
الدواب يوم اخلميس, وخلق آدم عليه السالم بعد العرص من يوم اجلمعة يف آخر اخللق 

  ».يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة فيام بني العرص إىل الليل
ـ ه وما «اإلمام عيل ابن املديني ـ شيخ البخاري ـ, وذلك إذ قال:                َّ هذا احلديث أعل

. وإبراهيم بن أيب حييى )٢(»أر إسامعيل بن أمية أخذ هذا إال من إبراهيم بن أيب حييى
  .)٣(»مرتوك«ليس بثقة, بل متهم بالكذب, وقال فيه ابن حجر: 

                                           

 .٢/٤٣٦وسري أعالم النبالء للذهبي  ٨/١٠٩البداية والنهاية البن كثري  ) انظر١(
 ) األسامء والصفات للبيهقي.٢(
 .٩٣ص »التهذيب تقريب«و ,١٨٧ − ١٨٤: ٢ للمزي الكامل هتذيب) ٣(



١١٠ 

يب هريرة وقال بعضهم عن أ«وتوقف اإلمام البخاري يف صحته, وذلك إذ قال: 
وهذه إشارة لطيفة من اإلمام البخاري يف نقد متن الرواية, إذ  .)١(»عن كعب وهو أصح

رجح رواية من رواه عن أيب هريرة عن كعب, ال رواية من رواه عن أيب هريرة عن 
  .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وأشار ابن كثري رمحه اهللا إىل كالم ابن املديني والبخاري والبيهقي, وعلق عىل 
قوله: [يعني أن هذا احلديث مما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب كالم البخاري ب

األحبار, فإهنام كانا يصطحبان ويتجالسان للحديث, فهذا حيدثه عن صحفه, وهذا 
فكان هذا احلديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن  ,ملسو هيلع هللا ىلصحيدثه بام يصدقه عن النبي 

أخذ «أكد رفعه بقوله و ,ملسو هيلع هللا ىلصا إىل النبي ـوهم بعض الرواة فجعله مرفوعـصحفه, ف
وفصل ابن كثري بعد ذلك وجه  .)٢(], ثم يف متنه غرابة شديدة»بيدي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

  تلك الغرابة.
   : يف سنن أيب داود:     ً ثانيا  

رو أبو داود عن حممد بن عيسى عن محاد عن ميمون بن جابان عن أيب رافع 
   .»اجلراد من صيد البحر« أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة عن النبي 

إنام «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصورو أبو داود والرتمذي عن أيب املهزم عن أيب هريرة أن النبي 
, أبو املهزم ضعيف«                  ً                        قال أبو داود معقبا  عىل روايته هلذين احلديثني: ». هو من صيد البحر

  .)٣(»             ً    واحلديثان مجيعا  وهم
                                           

 .١٣١٧: برقم ٤١٤ – ٤١٣: ١للبخاري » التاريخ الكبري) «١(
 .١٨: ١» البداية والنهاية) «٢(
  .٤/٨٣» سنن الرتمذي«, و١٨٥٤− ١٨٥٣قم احلديث ) سنن أيب داود ر٣(



١١١ 

وروي بمعنى هذين احلديثني حديث ثالث رواه ابن ماجه واخلطيب عن أنس 
. قال »إنام اجلراد نثرة حوت يف البحر« قال: ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنهام أن رسول اهللا           ً وجابر معا  

 اجلوزي ابن وأورده, لضعفه الصغري اجلامعيف  السيوطي. ورمز ضعيف سنده: حجرابن 
  .)١(يف املوضوعات

ولعل من الواضح أن كون اجلراد نثرة حوت يف البحر, أو أنه من صيد البحر ال 
وما روي يف ذلك فأصله عن أيب هريرة عن كعب  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللا يصح فيه يشء عن رسول 

وليس هذا  ,ملسو هيلع هللا ىلصار, فوهم بعض الرواة فجعله عن أيب هريرة عن رسول اهللا ـاألحب
عن أيب هريرة عن « عن ذهن الراوي الذي يسمع األسانيد الكثرية والتي فيها: ببعيد

 ,ملسو هيلع هللا ىلصىل رسول اهللا ينتقل ذهنه مبارشة إ »عن أيب هريرة« , فبمجرد سامعهملسو هيلع هللا ىلص»رسول اهللا 
  . »عن أيب هريرة عن كعب« دون أن ينتبه إىل أن الرواية إنام هي:

وقد رو أبو داود عىل الوجه األصح عن موسى بن إسامعيل عن محاد عن 
  . )٢(»اجلراد من صيد البحر« بن جابان عن أيب رافع عن كعب أنه قال: ميمون

, »ن جابان عن أيب رافععن محاد عن ميمون ب« ومن الواضح أن كال الطريقني
, فبام أن اإلسناد »عن كعب« , ومرة أخر:ملسو هيلع هللا ىلص»عن أيب هريرة عن النبي « ولكن مرة:

واحد يف حلقات ثالث, فال يمكن أن نجعل هذه الرواية صحيحة النسبة يف كلتا 
أو إىل كعب األحبار, وقد رجح أبو  ,ملسو هيلع هللا ىلصالروايتني, فإما أن تصح نسبتها إىل رسول اهللا 

م.  داود النسبة                                 َ   الثانية, حيث حكم عىل األوىل بالوه 
                                           

 .٣/٣٥٥) انظر فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ١(
 .١٨٥٥) سنن أيب داود رقم ٢(



١١٢ 

ولكن أر أن  ,)١(ولتعيني الراوي الواهم, ير الذهبي أنه ميمون بن جابان
  . )٢(االحتامل األقو, هو أن يكون الوهم من محاد بن سلمة, فإنه صاحب أوهام

ن  ومما يؤكد أن هذا القول هو من كالم كعب, ما رواه اإلمام مالك يف املوطأ   َ ْ ع 
اد ,  َ ع   ر  ن  ج  ل  م  ج  ت  هب  م  ر  ر  , وكانوا حمرمني, فم  ب  ك  با كان يف  ر  ع  : أ ن  ك  ار  ِ ْ  ِ ْ ٌ  ِ ْ  َ َ  ٍ  ط اء  ب ن  ي س  ِ  ْ َّ َ                 ٍ ْ َ  ِ        ْ َ  َّ َ   ٍ  َ َ  ِ ْ  ِ  َ 

, وا ل ه  ذ ل ك  ر  ر  ب ن  اخل  ط اب  ذ ك  م  ىل  ع  وا ع  م  ل وه , ف ل ام  ق د  وه  ف ي أ ك  ذ  ب  أ ن  ي أ خ  ع  م  ك  َ َّ  ِ  َ َ ُ    َ ُ  َ ِ َ ف أ ف ت اه  ْ   ِ ْ  َ َ ُ  َ َ    ُ ِ َ  َّ َ َ   ُ  ُ ُ ْ َ َ  ُ  ُ ُ ْ َ  ْ َ  ٌ ْ َ  ْ ُ  َ ْ َ َ  
ىل  أ ن   : م ا مح  ل ك  ع  ال  َ َ َ  َ َ  َ ْ ف ق  م  بذلك  َ َ  َ   َ   َ ت ي ه  يك  ? ُ ْ ِ َ ُ ْ     ت ف  ر  ا ي د  م  : و  . ق ال  ر  ي د  ال ب ح  ن  ص  و  م  : ه  . ?    َ  َ   ُ َ  ِ ْ  َ ْ ِ   ْ َ ْ ِ   َ  َ   َ َ   ُ ْ ِ  َ !. ق ال 

ام  م ر   ل  ع  ه  يف  ك  وت  ي ن ث ر  ة  ح  ي  إ ال  ن ث ر  ه , إ ن  ه  ي ن ف يس  ب ي د  ال ذ  ن ني  و  م  ري  امل  ؤ  : ي ا أ م  ِ ت ني    َ  َ   َ   َ ِ َ   ُْ ْ ِ ِ َ  َ  َّ ِ   َ ْ ِ  ِ َ ِ ِ   ِ ْ  ِ َ  ِ َّ  َ ْ َ ُ  ُ  ٍ  َ ْ ُ ُ ُ  ِ  ُ ِّ  َ  ٍ  َ َّ ق ال  ْ َ )٣(.  
  : يف سنن الرتمذي:      ً ثالثا  

يف السنن, والقايض أبو بكر ابن العريب يف أحكام القرآن من  رو الرتمذي
كان « أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصطريق محيد األعرج عن عبد اهللا بن احلارث عن ابن مسعود عن النبي 

صوف, ورساويل  )٤(عىل موسى يوم كلمه ربه كساء صوف, وجبة صوف, وكمة
مطولة, ويف  . وهذه رواية الرتمذي رواها»صوف, وكانت نعاله من جلد محار ميت

  . )٥(أحكام القرآن اقترص عىل اجلملة األخرية املتعلقة بالنعلني
                                           

وميمون بن جابان وثقه ابن حبان والعجيل, ومل يضعفه  ٤/٢٣٣) ميزان االعتدال للذهبي ١(
 حسب ما ذكر الذهبي سو األزدي.

له مناكري, ويقال إن ربيبه ابن أيب العوجاء كان يدسها يف كتبه, وقد ساق ) بالرغم من ثقته فإن ٢(
 ابن عدي مجلة مما ينفرد به منها, فلعله جود اإلسناد مرة حيث سمعه منه حممد بن عيسى, ووهم

 .٥٩٥−  ١/٥٩٠» ميزان االعتدال«مرة أخر حيث سمعه منه موسى بن إسامعيل. انظر 
 .٢٨٠ – ٢/٢٧٩) املوطأ لإلمام مالك ٣(
ة. انظر النهاية    ُ الك  ) ٤( م وأك م  ة القلنسوة, واجلمع ك ام   .٤/٥٣ َّ                   ِ َ     ِ َّ                م 
, ١١/١٧٢, واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ٣/١٢٤٤) أحكام القرآن أليب بكر بن العريب ٥(

 .٢٤٢ – ٧/٢٤٠» سنن الرتمذي«و



١١٣ 

ومحيد األعرج ـ الذي يف سند هذا احلديث من مجيع طرقه ـ قال عنه البخاري 
, منكر احلديث, واتفق احلفاظ عىل أنه أحد املرتوكني, إال أن احلاكم صحح هذا احلديث

, نده هو محيد بن قيس املكي, صاحب جماهد وهو ثقة               ً               ظنا منه أن محيدا  األعرج الذي يف س
ولكنه ليس هذا, بل هو محيد بن عيل, وقيل محيد بن عامر, وحيتمل أنه محيد بن عبد اهللا, 
كام جاء يف إسناد ابن العريب, وهو ليس بثقة بل منكر احلديث كام نبه عليه البخاري, 

  هم. ومن بعده الرتمذي والقرطبي واملنذري والزرقاين وغري
                                                        ً       ً    وأر أن هذا إنام أصله عن كعب فوهم بعض الرواة, فجعله حديثا  مرفوعا  إىل 

واحلسن البرصي والزهري يف  ريض اهللا عنهبل روي كذلك عن سيدنا عيل  ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
   .)١(]١٢[طه:  ﴾ Á À ﴿تفسري قوله تعاىل 

ه  ومما يدل عىل أن هذا إنام أصله عن كعب ما رواه اإلمام مالك  م  ن  ع  ي ل    َ ْ  َ ِّ ِ ع  ه   َ ِ  ُ َ ْ ِ أ يب  س 
ل ع ت   : مل   خ  ال  ل ي ه , ف ق  ع  ن ع  ال  ن ز  ج  : أ ن  ر  ب ار  ب  األ  ح  ع  ن  ك  ن  جده مالك ع  ال ك  ع  َ  َ َ ْ َ ب ن  م  ِ   َ  َ َ   ِ ْ َ ْ َ  َ َ َ  ً ُ َ  َّ َ   ِ  َ ْ َ ْ   ِ ْ َ  ْ َ           ْ َ  ٍ ِ  َ  ِ ْ 

ل ي ك   ي ة   ? َ ْ َ ْ َ ن ع  ه  اآل  ذ  ل ت  ه  ل ك  ت أ و  ـ م  ق ال  ﴾Æ Å Ä Ã ÂÁ À﴿ َ َ َّ َ  َ َ َّ ْ َ  َ ِ ِ   ْ َ َ ل ع        ُ َّ  َ  َ ?!. ث
ال  م   ان ت  ن ع  ا ك  ي م  ر  : أ ت د  ل  ج  ب  ل لر  ع  ى َ ْ ٌ  ِ  َّ ُ ِ   َ َ ْ ِ   َ   َ  َ ْ  َ ْ َ  ُ ك  ي ت   ?  َ وس  ل د  مح  ار  م  ن  ج  ان ت ا م  َ  ٍ  َ ِّ ٍ ك  ِ  ِ ْ ِ  ْ ِ   َ َ  َ )٢(.  

يف هذا, أن من املستبعد أن يكون  »املرفوعة« ولعل مما يرجح عدم صحة الرواية
سيدنا موسى عليه السالم قد ذهب للتكليم بنعلني غري طاهرتني, بل األقرب أنه أمر 

Ä Ã ÂÁ À ﴿                ً                                     بخلع النعلني تربكا  بالوادي املقدس, كام يف اإلشارة القرآنية 
Æ Å﴾ .  

                                           

 .٤/٢٩٢) الدر املنثور للسيوطي ١(
 .٢٧٧ – ٤/٢٧٦) املوطأ لإلمام مالك ٢(



١١٤ 

قال ابن العريب بعد أن رو الرواية املتقدمة عنه: إن قلنا إن خلع النعلني كان 
 لينال بركة التقديس فام أجدره بالصحة, فقد استحق التنزيه عن النعل, واستحق الواطئ
 ً ا  التربك باملبارشة, كام ال تدخل الكعبة بنعلني, وكام كان مالك ال يركب دابة باملدينة, بر

  برتبتها, املحتوية عىل األعظم الرشيفة, واجلثة الكريمة. 
  : يف غري الكتب الستة:      ً رابعا  
ـ رو عبد الرزاق يف التفسري وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن أيب الدنيا يف  ١

كتاب العقوبات وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم والبيهقي يف شعب اإليامن عن 
, عن كعب قال: ذكرت املالئكة أعامل بني آدم وما يأتون من الذنوب سامل عن ابن عمر,

فقيل: لو كنتم مكاهنم ألتيتم مثل الذي يأتون فاختاروا منكم اثنني. فاختاروا هاروت 
                      ً                                إين أرسل إىل بني آدم رسال , فليس بيني وبينكام رسول, أنزلكام « وماروت, فقيل هلام:

قال كعب: فواهللا ما أمسيا من يومهام ». با اخلمرال ترشكا يب شيئا, وال تزنيا وال ترش
ـ هيا عنه   .)١(                                   ُ       الذي أهبطا فيه حتى استكمال مجيع ما ن

, وقد رويت قصة هاروت وماروت بروايات كثرية, فباإلضافة إىل الرواية األوىل
, فإننا نجد أهنا رويت عىل غري »عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن كعب« وهي

عن نافع موىل عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عمر « طرق أخر, منها: هذا الوجه من
, وبعضها عن عيل ملسو هيلع هللا ىلص»عن سامل عن أبيه عن رسول اهللا « , ومنها:ملسو هيلع هللا ىلص»عن رسول اهللا 

      ً         ً                                                         مرفوعا , وموقوفا , وعن ابن عباس وجماهد وغريمها, وهذه الروايات ال ختلو أسانيدها 
ن هذه الروايات املرفوعة قد وقع فيها وهم, من مقال, إال أن العلامء املحققني رأوا أ

 وذلك أن عبد اهللا بن عمر حدث هبذا عن كعب, كام صح عنه من رواية ابنه سامل,
                                           

 .١/٩٨تفسري عبد الرزاق, الدر املنثور للسيوطي ) ١(



١١٥ 
 ,ملسو هيلع هللا ىلصفوهم بعض الرواة, ورووها من طريق نافع وسامل عن ابن عمر عن رسول اهللا 

  ما نص عليه العلامء. وهذا
 هذا هو« ر عن كعب:ان بعد إيراده عن ابن عمـقال البيهقي يف شعب اإليم

. ونقله عنه السخاوي وختم به القول يف حديث هاروت »الصحيح من قول كعب
  . )١(وماروت

وقال القرطبي بعد ذكر تلك الروايات عن غري كعب: هذا كله ضعيف, وبعيد 
  . )٢(عن ابن عمر وغريه, ال يصح منه يشء

 بن عمر عن كعب وقال ابن كثري: وأقرب ما يكون يف هذا أنه من رواية عبد اهللا
                                                    ُّ ثم قال بعد أن ذكر رواية سامل عن أبيه عن كعب: فهذا أصح  . ملسو هيلع هللا ىلصاألحبار, ال عن النبي 

     ُ                                                                      وأثبت  إىل عبد اهللا بن عمر من اإلسنادين املتقدمني, وسامل أثبت يف أبيه من مواله نافع, 
  . )٣(فدار احلديث ورجع إىل نقل كعب األحبار عن كتب بني إرسائيل, واهللا أعلم

ـ ومن ذلك ما رواه عبد الرمحن بن عبد اهللا العمري املدين من رجال ابن ماجه  ٢
كلم اهللا البحر الشامي, فقال: أمل أحسن «                                   ً عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعا :

. فقال: بىل يا رب. قال: فكيف تصنع إذا محلت فيك ?خلقك وأكثرت فيك من املاء
غرقهم. قال: فإين جاعل بأسك يف نواحيك, . قال: أ?     ً                عبادا  يل يسبحوين وهيللوين

وأمحلهم عىل يدي. ثم كلم البحر اهلندي مثل ذلك, إال أنه أجاب: أسبحك وأهلك 
  . »معهم وأمحلهم, فأثابه اهللا احللية والصيد والطيب

                                           
 .٤٥٥) املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة للسخاوي ص١(
 .٢/٥٢) اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ٢(
, ومسند اإلمام ٢/١٣٤, وانظر مسند اإلمام أمحد ١/١٣٨) تفسري القرآن العظيم البن كثري ٣(

 .٩/٦١٧٨يق أمحد حممد شاكر أمحد بتحق



١١٦ 

قال الذهبي: واألشبه يف ذلك ما رواه خالد بن خداش عن الدراوردي عن 
و عن كعب قوله, وهذا يرويه ابن أخي ابن وهب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر سهيل

                                        ً                               عن عمه عن الدراوردي عن سهيل عن أبيه مرسال , ورواه خالد بن عبد اهللا عن سهيل 
   .)١(بن أيب صالح عن النعامن بن أيب عياش عن عبد اهللا بن عمرو من قولها

     ً      ً  موصوال  ومرسال ,  ملسو هيلع هللا ىلصفقد وجد احلافظ الذهبي أن هذا القول مروي عن النبي 
روي عن كعب وعن عبد اهللا بن عمرو, إال أن األقرب أن يكون من كالم كعب, وم

                                        ً         وأن يكون قول عبد اهللا بن عمرو فيه مأخوذا  من كعب. 
 ملسو هيلع هللا ىلصـ رو ابن اجلوزي عن أيب هريرة وأنس وابن حنظلة وعائشة أن النبي  ٣

لدرهم وا« . ويف بعض رواياته:»                ً                        الربا سبعون بابا , أصغرها كالزاين ينكح أمه« قال:
  . »الواحد من الربا أعظم عند اهللا من ستة وثالثني زنية

وهذا كله موضوع, وإنام أصله من كالم كعب األحبار, فقد عقب ابن اجلوزي 
فيبدو أن بعض الرواة جعله عن ابن حنظلة عن  ,)٢(بروايته عن ابن حنظلة عن كعب

  الصحابة.ثم جاء بعضهم فركب له أسانيد أخر عن غريه من  ,ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

*          *          *  
  

                                           
 .٥٧٢− ٢/٥٧١) ميزان االعتدال للذهبي ١(
, ورو أمحد بإسناد جيد عن كعب األحبار ٢٤٨ − ٢/٢٤٤) انظر املوضوعات البن اجلوزي ٢(

            ً                                                               ألن أزين ثالثا  وثالثني زنية أحب إيل من أن آكل درهم ربا يعلم اهللا أين أكلته حني أكلته«أنه قال: 
 .٤٥− ٤٤والقول املسدد البن حجر ص ٨−  ٣/٦ب والرتهيب للمنذري وانظر الرتغي». ربا



١١٧  

   
   
  

  ويشتمل عىل فصلني: 

  : اعتامد نقد املتن عند الصحابة. األول الفصل
  : اعتامد نقد املتن عند علامء احلديث. الثاين الفصل



١١٨ 



١١٩ 

  الفصل األول 
  اعتامد نقد املتن عند الصحابة 

ويتلقون  ,ملسو هيلع هللا ىلصيسمعون من رسول اهللا  ريض اهللا عنهمكان الصحابة الكرام 
                               ً                                            ً أحاديثه الرشيفة منه مبارشة أحيانا , ويأخذوهنا عنه بواسطة غريهم من الصحابة أحيانا  

هم عن بعض ونسبة  ذلك إىل رسول اهللا   ملسو هيلع هللا ىلص                              ِ    ُ               ِ                أخر, وكانوا ال يتحرجون من األخذ  بعض 
دون ذكر اسم الصحايب الذي كان واسطة يف الرواية, أو اإلشارة إليه, وال يذكرون مثل 

 ;»مراسيل الصحابة«   ً                                          يال , وقد بحث املحدثون يف هذا النوع وقبلوه, أعنيهذا إال قل
   .ملسو هيلع هللا ىلص                    ُ                         ألن الصحابة عدول, ال ي تهمون يف الكذب عىل رسول اهللا 

أو أخذه من فعله  ,ملسو هيلع هللا ىلصوكان الصحايب شديد التمسك بام سمعه من رسول اهللا 
  بوت والتأكد. مبارشة دون واسطة, إذ ال يداين هذه الرواية أية رواية أخر يف قوة الث

فيتوقف  ملسو هيلع هللا ىلص ً          ا  عن النبي ـوقد يقع للصحايب أن يسمع من صحايب آخر حديث
 ً                                                  ا  مع ما فهمه من معاين القرآن الكريم, وما سمعه هو من ـحيث ال يراه منسجم فيه,

وهنا إما أن يتوقف الصحايب يف الرواية جمرد توقف, وإما أن ينكرها  ,ملسو هيلع هللا ىلصفم النبي 
ه.      ً    ً            إطالقا , محال  هلا عىل سهو ا                  َ   لناقل وخطئه وومه 

وحيث إنه ال يوجد بني الصحايب وبني الرسول األكرم عليه الصالة والسالم 
م إن كان                                                  ً                 َ         سلسلة إسناد, بل الواسطة هي واحد من الصحابة غالبا  إن وجد, فإن الوه 

                                                       ً                     فإنام هو من هذا الراوي الصحايب, وإنام يقع له الوهم غالبا  ألحد األسباب التالية: 



١٢٠ 

  وال يدري أنه منسوخ.  ملسو هيلع هللا ىلصبام سمعه من النبي  ـ أن حيدث
ـ أن يقع له انقالب بني شيئني أو لفظني, فيجعل كل واحد منهام مكان اآلخر, 

  . »املقلوب« وهذا مما يسمونه
                            ً                  ً                  ـ أن يقول مع رواية احلديث قوال  من عند نفسه, متصال  بنص احلديث, فيظنه 

  . »تنمدرج امل« السامعون أنه مرفوع, وهذا مما يسمونه
                 َ                                          ـ أن يروي احلديث  يف مورد جيعله يتحمل من املعنى أكثر مما حيتمل. 

  ـ أن ال يضبط لفظ احلديث بحيث خيتلف املعنى. 
  ـ أن يروي احلديث عىل غري وجهه لغفلته عن سبب الورود. 

  ما مل يسمعه منه.  ملسو هيلع هللا ىلص                         ً          ـ أن يقع له غلط فريوي وامها  عن النبي 
                         ً            ه الصحابة عىل بعضهم, مشتمال  عىل نقد ملتن   ُ   ُ                      وأ ورد  يف هذا الفصل بعض ما رد

الرواية املردودة, وليس جمرد تصحيح كلمة, أو تذكري بمنيس, أو إفادة بحديث غري 
معلوم للسامع, فهذا باب واسع ليس جماله ههنا, إنام املقصود إيراد ردود الصحابة 

  املشتملة عىل نقد للمتن. 
خر ونقدها من حيث املتن فليس معنى                     ً                وإذا رأينا أن صحابيا  رد رواية صحايب آ
ألن النقد فيه جمال واسع لتقليب النظر  ;ذلك أنه كان عىل حق وصواب يف رده ونقده

                                                             ً                 واالجتهاد حسبام يظهر للناقد املجتهد, وما يراه أحد املجتهدين خمالفا  للعقل أو القرآن 
أحدهم نقد  أو السنة قد ال يراه جمتهد آخر كذلك, وللصحابة اجتهادهم, وقد يسمع

 ,ويضع عىل نفسه احتامل الغلط, وقد ال يرجع عام رو ,غريه لروايته فريجع عام رو
  وذلك إذا غلب عىل ظنه أو تأكد له أنه كان غري واهم يف الرواية. 



١٢١ 

وي من ذلك عن الصحابة.                            ُ                      ويف ضوء هذا أنتقل إىل ما ر 
  ويف هذا الفصل مبحثان: 

  ملؤمنني عائشة. : نقد املتن عند أم ااألول املبحث
  : نقد املتن عند غري عائشة من الصحابة. الثاين املبحث

*          *          *  
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  املبحث األول 
  )١(نقد املتن عند أم املؤمنني عائشة

امتازت السيدة عائشة ريض اهللا عنها بالذكاء والفهم وكثرة الرواية, وكانت 
  هم عنه من الصحابيات. وهي بني يديه ملن مل تف ملسو هيلع هللا ىلصتفرس حديث رسول اهللا 

وقد يتبادر ملن مل يمعن النظر أهنا مل تكن يف املنزلة العليا من دقة الفهم, لروايتها 
فاستشكلت ذلك  »حاسب إال هلكـليس أحد ي« يقول ملسو هيلع هللا ىلصأهنا سمعت رسول اهللا 

m  l k j  ﴿: يا رسول اهللا جعلني اهللا فداءك, أليس يقول اهللا عز وجل وقالت

                                           

 بعد وفاة خدجية, ودخلملسو هيلع هللا ىلص ) هي أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق, عقد عليها رسول اهللا ١(
 هبا يف شوال من السنة األوىل للهجرة, فأقامت يف صحبته ثامنية أعوام ومخسة أشهر. رو

بعني, وكان فقهاء الصحابة يرجعون إليها فيام يشكل عليهم عنها عدد كبري من الصحابة والتا
من الفقه, وخاصة ما يتعلق باحلياة الزوجية, قال أبو موسى األشعري: ما أشكل علينا حديث 
                                      ً                                            ً قط فسألنا عائشة إال وجدنا عندها منه علام . وقال ابن أختها عروة بن الزبري: ما رأيت أحدا  

ة وال بحالل وحرام وال بشعر وال بحديث العرب وال من الناس أعلم بالقرآن وال بفريض
 النسب من عائشة. وقال الزهري: لو مجع علم عائشة إىل علم مجيع أمهات املؤمنني وعلم مجيع
النساء لكان علم عائشة أفضل. مجع الزركيش خصائصها فأوصلها إىل أربعني, توفيت سنة 

واإلجابة  ٢١− ٨/١٦البن حجر » ةاإلصاب«, و١٣هـ. انظر طبقات احلفاظ رقم  ٥٨أو  ٥٧
 .٧٠− ٣٧إليراد ما استدركته عائشة عىل الصحابة للزركيش ص



١٢٣ 
n  *  s r q p﴾ ] :فقال: إنام ذلك  العرض, ولكن من  ]٨االنشقاق                ِ             

  .)١(»نوقش احلساب هيلك
والواقع خالف ذلك, بل هو دليل عىل ما كان عند عائشة من احلرص عىل تفهم 
معاين احلديث ومقابلة السنة بالكتاب, واملبادرة إىل السؤال عام مل يظهر هلا وجهه, فهذه 

وتلقيها التوجيه والتصحيح منه يعطيها  ملسو هيلع هللا ىلصي ميزة فيها, وممارستها هلذا بني يدي النب
  القوة العلمية, ويريب فيها امللكة الفكرية. 

ال يدخل « وقد وقع نحو ذلك لغريها, فعندما سمعت حفصة هذا احلديث
` a ﴿استشكلت وقالت: أليس اهللا يقول  »               ً         أحد ممن شهد بدرا  واحلديبية النار

c  b﴾  :فأجيبت بقوله تعاىل  ]٧١[مريم﴿m l k     p   o   n
r  q﴾  :دون عليها ورودا  خاطفا , حيث جيتازون الرصاط ]٧٢[مريم            ِ               ً      ً                   , أي إهنم ير 

                              َ                                       املرضوب عىل متن جهنم, وال ترض املؤمن  بل تقول له: جز يا مؤمن, فإن نورك أطفأ 
د الناس النار, ثم يصدرون منها « أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصهلبي. وهذا كام روي عن رسول اهللا    ِ                              ير 

رض   بأعامهلم, فأوهلم رجله,  الفرس, ثم كالراكب يف )٢(                           ُ ْ كلمح الربق, ثم كالريح, ثم كح 
  . )٣(»ثم كشد الرجل, ثم كمشيه

F   E D C B A ﴿ومما وقع نحوه كذلك أنه عندما نزلت 
K J    I H G  ﴾  :فأجيبوا بأن ?قالوا: أينا مل يظلم نفسه ]٨٢[األنعام .

  . )٤(املراد بالظلم الرشك
                                           

, ٣٠٩٣رقم احلديث » سنن أيب داود«, و١٠/٣٢٥و ١/٢٠٧» صحيح البخاري«) انظر ١(
 .٩١, ٦/٤٧, ومسند اإلمام أمحد ٩/٢٥٨» سنن الرتمذي«و

و. ) يقال أحرض حيرض فهو حمرض إذا عدا واحلرض بضم احلاء٢(      ْ  العد 
 .١٢/١٦» سنن الرتمذي«) انظر ٣(
 .١/٢٠٧» فتح الباري«) انظر ٤(



١٢٤ 

يضاحها ميزة هلا, وما وقع هلا من إشكال فشأهنا يف ذلك فاستفسار عائشة واست
  شأن غريها من سائر الصحابة. 

  )١(نقد عائشة ملرويات أيب هريرة: الفرع األول
   ً                                           رجال  ليس له ما يشغله من أمور الدنيا, ولذلك كان  ريض اهللا عنهكان أبو هريرة 

ابة رواية للحديث, عىل ملء بطنه, ولذا فقد كان من أكثر الصح ملسو هيلع هللا ىلصيالزم رسول اهللا 
قرابة أربع سنني, ورو عنه قرابة ألفي حديث, وهي  ملسو هيلع هللا ىلصوكان قد صحب النبي 

باملكرر أكثر من مخسة آالف حديث, ولكنه مل يرصح يف كثري من رواياته بالسامع من 
                         ً     ً                         بل من املؤكد أنه أخذ قسام  كبريا  منها عمن سبقه يف الصحبة.  ,ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

       ً                                ديث رسدا , ويروي األحاديث العديدة يف املجلس وكان أبو هريرة يرسد احل
                                   ً                                   الواحد, وقد سمعته السيدة عائشة يوما  حيث جلس يف املسجد النبوي غري بعيد من 
حجرهتا وهو يروي احلديث, فاعرتضت وقالت البن أختها عروة بن الزبري: ما كان 

  . )٢(يرسد احلديث كرسدكم ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
                                           

                      ً     ً                                                           ) اختلف يف اسمه اختالفا  كبريا  لقوة اشتهاره هبذه الكنية, ولعل الراجح أن اسمه كان يف اجلاهلية١(
عبد الرمحن, وهو دويس من أهل اليمن, وقدم ملسو هيلع هللا ىلص عبد شمس بن صخر, فسامه رسول اهللا 

 الكثري, رو عن أيب بكر وعمر وأيب بن كعبملسو هيلع هللا ىلص خيرب, وحفظ عن رسول اهللا       ً          مهاجرا  ليايل فتح 
وكعب بن ماتع, ورو عنه خلق كثري من التابعني, وأخرج البخاري يف الصحيح عن أيب 

لقد ظننت أن ال يسألني عن «هريرة أنه قال: يا رسول اهللا من أسعد الناس بشفاعتك?. فقال: 
وقال طلحة بن عبيد اهللا: ال ». يت من حرصك عىل احلديثهذا احلديث أحد أول منك, ملا رأ

هـ انظر تذكرة  ٥٩أو  ٥٨ما مل نسمع. وتويف سنة ملسو هيلع هللا ىلص أشك أن أبا هريرة سمع من رسول اهللا 
 .٤٤٥− ٧/٤٢٥» اإلصابة«و ١٦احلفاظ: رقم 

 .٣٩٠− ٧/٣٨٩» صحيح البخاري«) انظر ٢(



١٢٥ 

م, وال شك يف أن طريقة الرسد الذ                                       َ   ي اتبعه أبو هريرة قد أوقعته يف بعض الوه 
وخاصة يف بعض املواطن التي قد تكون غري مسعفة يف جودة السامع له ولغريه من 

                                                           ً  الصحابة ممن شاركه يف تلك الروايات, حيث إنه مل ينفرد هبا غالبا . 
   .نقد رواية ولد الزنى رش الثالثةاملسألة األوىل: 

تاب العتق بإسناده عن عروة بن الزبري أنه قال: رو احلاكم يف املستدرك يف ك
ـ ع بسوط «قال  ملسو هيلع هللا ىلص         َ                                          بلغ عائشة  ريض اهللا عنها أن أبا هريرة يقول: إن رسول اهللا  ت     ُ َ  ِّ       ألن أ م 

ولد الزنى رش «قال  ملسو هيلع هللا ىلص, وإن رسول اهللا »             ُّ                        يف سبيل اهللا أحب  إيل من أن أعتق ولد الزنى
  . »          ُ             وإن امليت ي عذب ببكاء احلي«, وإنه قال: »الثالثة

 ِّ  ت ع ـ    ُ َ ألن أ م  «فقالت عائشة: رحم اهللا أبا هريرة, أساء سمعا فأساء إصابة, أما قوله 
 *u t s   ﴿فإهنا ملا نزلت » بسوط يف سبيل اهللا أحب إيل من أن أعتق ولد الزنى

   z y x w*  } |﴾  :قيل: يا رسول اهللا, ما عندنا ما نعتق إال  ]١٣ − ١١[البلد
اء ختدمه وتسعى عليه, فلو أمرناهن فزنني, فجئن باألوالد أن أحدنا له اجلارية السود

 ِّ                                  ت ع بسوط يف سبيل اهللا أحب إيل من أن آمر ـ    ُ َ ألن أ م  « ملسو هيلع هللا ىلص فأعتقناهم!. فقال رسول اهللا
  ».بالزنى, ثم أعتق الولد

فلم يكن احلديث عىل هذا, إنام كان رجل من  »ولد الزنى رش الثالثة« وأما قوله
, قيل: يا رسول اهللا, إنه مع »?من يعذرين من فالن« فقال ملسو هيلع هللا ىلصاملنافقني يؤذي رسول اهللا 

   .)١(﴾Î Í Ì Ë Ê ﴿, واهللا تعاىل يقول »هو رش الثالثة« ما به ولد زنى, فقال
                                           

º ¹  « ¼ ½ : ﴿تعاىل قوله يف وهلاأ الكريم, القرآن من مواضع مخسة يف اآلية هذه جاءت) ١(
    Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ  Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾

Ø ×   Ö Õ Ô﴾ ]١٦٤: األنعام[. 



١٢٦ 

فلم يكن احلديث عىل هذا, ولكن  »إن امليت يعذب ببكاء احلي« وأما قوله
إهنم ليبكون « لمر بدار رجل من اليهود قد مات وأهله يبكون عليه, فقا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

   .)٢()١(﴾§ ¨  © ª » ¬ ﴿, واهللا تعاىل يقول »عليه وإنه ليعذب
يف هذا املثال نر أن السيدة عائشة ترد رواية أيب هريرة وتقول: رحم اهللا أبا 
               ً                                                           هريرة أساء سمعا  فأساء إصابة. أي إنه غفل عن سبب الورود الذي قيل فيه احلديث, 

عه, ونر أهنا تؤكد رد رواية أيب هريرة بأهنا خمالفة فسمعه عىل غري وجهه, فأداه كام سم
َ      ومل  تكون  ?, إذ ما ذنب ولد الزنى]١٦٤: األنعام[ ﴾Î Í Ì Ë Ê﴿لقوله تعاىل    

 وإذا كان أبوا ولد الزنى فاسقني ?                         َّ                   الصدقة بسوط يف سبيل اهللا أحب  من إعتاق ولد الزنى
Í Ì Ë Ê ﴿قوله تعاىل ! وكيف يتفق هذا مع ?         َ          َّ       زانيني فلم  يكون هو رش  الثالثة

Î﴾? .!  
ـ ع بسوط يف سبيل اهللا «وقد بينت السيدة عائشة تصحيح رواية أيب هريرة  ت     ُ َ  ِّ                 ألن أ م 

ببيان سبب  »ولد الزنى رش الثالثة« , وروايته األخر»أحب إيل من أن أعتق ولد الزنى
                                           

§ ¨  © µ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª  ¶ ¸ ) اآلية هي قوله تعاىل: ﴿١(
 ÊÉ È Ç Æ   Å   Ä Ã  Â  Á À ¿ ¾½ ¼ »   º ¹
 Þ Ý Ü Û Ú  ÙØ ×  Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð   Ï Î Í  Ì Ë

ß﴾ ]٢٨٦: قرةالب[. 
, ورو أبو داود ١١٩− ١١٨) اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة عىل الصحابة للزركيش ص: ٢(

 ألن أمتع«         ً             , وموقوفا  عىل أيب هريرة »ولد الزنى رش الثالثة«                             ً من وجه آخر عن أيب هريرة مرفوعا  
روت . و٢/٣١١, وانظر مسند اإلمام أمحد ٣٩٦٣برقم: » سنن أيب داود«انظر ». بسوط...

ال خري فيه نعالن أجاهد هبام «أنه سئل عن ولد الزنى فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ميمونة بنت سعد موالة النبي 
 .٦/٤٦٣انظر مسند اإلمام أمحد ». يف سبيل اهللا أحب إيل من أن أعتق ولد زنى



١٢٧ 
يف وهذا استدراك عىل رواية أيب هريرة, وأمثال هذا كثري  ,)١(ورود هذين احلديثني

استدراك بعض الصحابة عىل بعض, ولكن املهم هو أهنا مل تكتف هبذا بل أوضحت 
عدم صحة روايته من حيث هي, وذلك بعرضها عىل القرآن الكريم وخمالفتها آلية منه, 

  ال يمكن أن خيالف قول اهللا تبارك وتعاىل.ملسو هيلع هللا ىلص      ُ        وحديث  الرسول 
 )٢(يث موضوعورو بعض الرواة أن ولد الزنى ال يدخل اجلنة, وهذا حد

  . )٣(»املوضوعات«وأخرجه ابن اجلوزي يف 
  . نقد رواية أن امليت يعذب ببكاء أهله عليهاملسألة الثانية: 

إن امليت «                         ُ                                  ً ـ يف املسألة السابقة, ذكرت  من رواية احلاكم عن أيب هريرة مرفوعا  
وأن السيدة عائشة قالت: إن احلديث مل يكن عىل هذا, ولكن  »ليعذب ببكاء احلي

إهنم « مر بدار رجل من اليهود قد مات وأهله يبكون عليه, وأنه قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
  . »ليبكون عليه وإنه ليعذب

                                  َ                                    واملهم هنا هو أهنا ـ بعد بياهنا تصحيح  احلديث وبعد روايتها له مع سبب وروده 
ـ نفت صحة رواية أيب هريرة بعرضها عىل القرآن الكريم, وأوضحت كوهنا معارضة 

  .»              ً         ال يكلف اهللا نفسا  إال وسعها« ريمةلآلية الك
                                           

انظر مسند ». هو أرش الثالثة إذا عمل بعمل أبويهملسو هيلع هللا ىلص: «) وروي عنها أهنا قالت: قال رسول اهللا ١(
  .٦/١٠٩أمحد اإلمام 

 . ١٢٠: ص للزركيش »اإلجابة« وانظر آخر, موضع فيه الكالم ولتفصيل) ٢(
 أضافوا بل هبذا, الوضاعون يكتف ومل ,١١١ – ١٠٩: ٣ اجلوزي البن »املوضوعات« انظر) ٣(

 ال ولده وال ولد ولده, ال يدخل ولد الزنىو زنى ولد اجلنة يدخل ال«: هريرة أيب عن الرواية يف
 ».من نسله إىل سبعة آباء اجلنةوال يشء 



١٢٨ 
ومل ينفرد أبو هريرة هبذه الرواية, بل رو عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن عمر 

ورواه ابن  ,)١(واملغرية بن شعبة أن امليت يعذب ببكاء أهله, كام يف الصحيحني وغريمها
  . )٢(ماجه عن أيب موسى األشعري

ملا بلغتها, ردت كذلك رواية عمر وابن  ولكن عائشة التي ردت رواية أيب هريرة
إن اهللا ليعذب  ملسو هيلع هللا ىلصعمر ملا بلغتها, وقالت: رحم اهللا عمر, واهللا ما حدث رسول اهللا 

                        ً            إن اهللا ليزيد الكافر عذابا  ببكاء أهله « قال ملسو هيلع هللا ىلصاملؤمن ببكاء أهله عليه, ولكن رسول اهللا 
  . ]١٦٤: األنعام[ ﴾Î Í Ì Ë Ê ﴿, وقالت: حسبكم القرآن »عليه

عىل هيودية يبكي عليها  ملسو هيلع هللا ىلصبينت سبب ورود احلديث, وهو مرور رسول اهللا و
إهنم ليبكون عليها وإهنا « أهلها, وهي امرأة حسب نص هذه الرواية, فعند ذلك قال:

  . )٣(»لتعذب يف قربها
وهي مل تتهم عمر وابن عمر, بل اعتذرت هلام, وقالت حني بلغها قوهلام: إنكم 

  . )٤(, وال مكذبني, ولكن السمع خيطئلتحدثونني عن غري كاذبني
م ـوقالت كذلك يف حق عبد اهللا بن عمر: غفر اهللا أليب عبد الرمحن, أما إنه ل

م يكذب, ل والوه    . )٥(                                  َ       َ ولكنه نيس أو أخطأ, ورصحت بنسبته للوه 
                                           

 ,٢٣٥ ,٢٣٠−  ٦/٢٢٨ »مسلم صحيح«و ٤٠٥ – ٣/٤٠٣ »البخاري صحيح« انظر) ١(
 .٢٢٢− ٤/٢٢٠» سنن الرتمذي«و

 .١٥٩٤برقم: » سنن ابن ماجه«) انظر ٢(
سنن «, و٢٣٥− ٦/٢٣٢» مسلم صحيح«و ,٤٠٢ – ٣/٤٠١» صحيح البخاري«) انظر ٣(

 .٢٢٧− ٤/٢٢٦» الرتمذي
 .١٩− ٤/١٨» سنن النسائي«, و٢٣٢−  ٦/٢٣١» حيح مسلمص«) انظر ٤(
برقم: » سنن أيب داود«, و٨/٣٠٥» صحيح البخاري«, و٦/٢٣٤» صحيح مسلم«) انظر ٥(

 .٢٢٦− ٤/٢٢٥» سنن الرتمذي«, و٣١٢٩



١٢٩ 

وإذا علمنا أن عبد اهللا بن عباس قد وافق عائشة, فليس معنى هذا أن كل من 
أسيد بن أيب أسيد عن به, فقد رو ابن ماجه يف سننه عن سمع ذلك النقد فسيأخذ 

امليت يعذب ببكاء احلي, « قال: ملسو هيلع هللا ىلصموسى بن أيب موسى األشعري عن أبيه أن النبي 
قال: ـ  ُ وي   ,)١(باله, ونحو هذا يتعتعـإذا قالوا وا عضداه وا كاسياه وا نارصاه وا ج

 Ë Ê ﴿ن اهللا يقول . قال أسيد: فقلت: سبحان اهللا, إ»!?! أنت كذلك?أنت كذلك
Î Í Ì﴾ ]فقال موسى: وحيك, أحدثك أن أبا موسى حدثني !. ]١٦٤: األنعام
أو تر أين كذبت عىل  ملسو هيلع هللا ىلص, فرت أن أبا موسى كذب عىل النبي !ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 

. فلم يوافق موسى بن أيب موسى األشعري عىل نقد الرواية التي رواها )٢(!?موسى أيب
م. عن أبيه, وال عىل نسبتها لل     َ   وه 

أما العلامء فمنهم من أيد موقف عائشة, بتوهيم الرواية األخر, ومنهم من مل 
          ً                  يرها ومها  فلجأ إىل تأويلها: 

واعلم أن تعذيب امليت ببكاء أهله عليه, « ومن الفريق األول الزركيش إذ قال
مجاعة من الصحابة, منهم عمر وابن عمر, وأنكرته عليهام عائشة,  ملسو هيلع هللا ىلصرواه عن النبي 

, ومواقف ﴾Î Í Ì Ë Ê ﴿حديثها موافق لظاهر القرآن, وهو قوله سبحانه و
عىل مجاعة من املوتى وإقراره عىل البكاء عليهم,  ملسو هيلع هللا ىلصلألحاديث األخر يف بكاء النبي 

                                      ً              ِ             رمحة للعاملني, فمحال أن يفعل ما يكون سببا  لعذاهبم أو يقـ ر عليه, وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
ممرجح آخر لرواية عائشة, وعائشة جزمت با   . )٣(»   َ لوه 

                                           
 ) تعتعه: حركه وأزعجه.١(
 .١٥٩٤) سنن ابن ماجه رقم احلديث: ٢(
 .١٠٣− ١٠٢) اإلجابة للزركيش ص٣(



١٣٠ 

وممن سلك املسلك اآلخر ابن تيمية إذ يقول [والصواب أن امليت يتأذ بالبكاء 
إن امليت يعذب ببكاء « أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعليه, كام نطقت به األحاديث الصحيحة عن النبي 

, وقد أنكر ذلك طوائف من »    ُ َ                       من ي ن ح عليه يعذب بام نيح عليه« , ويف لفظ»أهله عليه
دوا أن ذلك من باب تعذيب اإلنسان بذنب غريه, فهو خمالف السلف واخللف, واعتق

ثم تنوعت طرقهم يف تلك , ]١٦٤: األنعام[ ﴾Î Í Ì Ë Ê﴿لقوله تعاىل 
 األحاديث الصحيحة, فمنهم من غلط الرواة هلا كعمر بن اخلطاب وغريه, وهذه طريقة

عىل  عائشة والشافعي وغريمها, ومنهم من محل ذلك عىل ما إذا أوىص به, فيعذب
ين وغريه, ومنهم من محل ذلك عىل ما إذا كانت عادهتمـإيصائه, وهو قول طائفة كال ز  ,  ُ َ                                            م 

فيعذب عىل ترك النهي عن املنكر, وهو اختيار طائفة منهم جدي أبو الربكات, وكل 
إن امليت يعاقب ببكاء أهله «                     ً                              هذه األقوال ضعيفة جدا ..., وأما تعذيب امليت فهو مل يقل

, والعذاب أعم من العقاب, فإن العذاب هو األمل, وليس كل »يعذب« , بل قال»عليه
  . )١(                         ً                 من تأمل بسبب كان ذلك عقابا  له عىل ذلك السبب]

   .                    ً        نقد رواية من محل ميتا  فليتوضأاملسألة الثالثة: 
أنه ندب إىل االغتسال من تغسيل امليت,  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي رو عدد من الصحابة 

  هريرة.  وأبو )٣(وحذيفة )٢(منهم عائشة
                                           

 .٣٧٤− ٢٤/٣٦٩ البن تيمية ) جمموع الفتاو١(
كان يغتسل من أربع: من اجلنابة, ويوم اجلمعة, ومن ملسو هيلع هللا ىلص ) رو أبو داود عن عائشة أن النبي ٢(

ورو البيهقي مثله, ورواه من  ٣١٦٠برقم: » سنن أيب داود«احلجامة, وغسل امليت. انظر 
رها, وهذا أصح, فذك».  ُ               ي غتسل من أربع...ملسو هيلع هللا ىلص «وجه آخر عنها, إال أن فيه: قال رسول اهللا 
 .٣٠٠−  ١/٢٩٩أي من قوله, ال من فعله, انظر سنن البيهقي 

 .١/٢٠٨ونيل األوطار للشوطاين  ١/٣٠٤) انظر سنن البيهقي ٣(



١٣١ 

, فليغتسل     ً ميتا  : من غسل قالأنه  هريرةعن أيب  بإسناده البغدادي منصوروذكر أبو 
نجس موتى املسلمني« ومن محله فليتوضأ. فبلغ ذلك عائشة فقالت ! وما عىل رجل ?  َ               أو 

  . )١(»!?          ً لو محل عودا  
ميت, وقال بالوضوء من محله ـتسال من تغسيل الـولعل أبا هريرة رو االغ

   ً                                             ً             ا , ولكن اقرتان قوله باملرفوع موهم, وقد يكون سببا  إلدراجه فيه. استحسان
وقد ردت عائشة قول أيب هريرة هذا, ليس ألهنا وغريها من الصحابة رووا 
احلديث دون تلك الزيادة فحسب, ولكن ألهنا وجدت أمر من غسل امليت باالغتسال 

! ومن املعروف أن ?بالوضوء     ً                   ْ                       معقوال , ملا قد يصيبه, ولكن  ما الوجه يف أمر من محله 
س ! فإذا ?                            ً ! أم ماذا عىل املرء لو محل عودا  ?فهل نجس موتى املسلمني ,)٢(          ْ ُ املؤمن ال ين ج 

  . )٣(كان ال يشء عليه, فليكن كذلك من محل اجلنازة. وأنكره كذلك عبد اهللا بن مسعود
   .نقد رواية من مل يوتر فال صالة لهاملسألة الرابعة: 

يا أهل القرآن أوتروا, « أوتر فقال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  عنه ريض اهللاـ عن عيل 
  . )٤(»اهللا وتر حيب الوتر فإن

فرواه عىل املعنى فوهم فيه, فقد  ,ملسو هيلع هللا ىلصولعل أبا هريرة سمع هذا من رسول اهللا 
ورواه الطرباين يف  ,)٥(»من مل يوتر فليس منا«                          ً      رواه عنه اإلمام أمحد مرفوعا  بلفظ:

                                           
                                             ً , ورواه أبو داود من طريقني, عن أيب هريرة مرفوعا  ١٢٢− ١٢١) انظر اإلجابة للزركيش ص١(

 .٣١٦٢−  ٣١٦١رقم: » سنن أيب داود«انظر 
 .٤٠٧−  ١/٤٠٥رواه البخاري يف صحيحه ». إن املؤمن ال ينجسملسو هيلع هللا ىلص: «اهللا ) قال رسول ٢(
 .٢/٨٥) انظر جامع بيان العلم البن عبد الرب ٣(
 .٣/٢٥) رواه ابن ماجه وأمحد والنسائي والرتمذي, انظر منتقى األخبار ملجد الدين ابن تيمية ٤(
 ) املرجع السابق.٥(



١٣٢ 
ن سمع »مل يوتر فال صالة لهمن « املعجم األوسط بلفظ:                           َ      , فبلغ هذا عائشة فقالت: [م 

د العهد وما نسينا, إنام قال أبو القاسم ?ملسو هيلع هللا ىلصهذا من أيب القاسم  من جاء « ملسو هيلع هللا ىلص       ُ                                      , ما بع 
بصلوات اخلمس يوم القيامة حافظ عىل وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها مل 

                  ً  وقد أنقص منهن شيئا ,                ً                                     ينتقص منهن شيئا  كان له عند اهللا عهد أال يعذبه, ومن جاء 
  . )١(]»فليس له عهد عند اهللا, إن شاء رمحه, وإن شاء عذبه

                                       َ                            وهنا تقابل عائشة ريض اهللا عنها هذه الرواية  عن الوتر ال بآية قرآنية, بل 
                                                    ً              بحديث نبوي متفق عىل صحته, وهو جيعل الصلوات الواجبة مخسا , ولو صح إجياب 

احلديث. هذا وقد رد عبادة بن الوتر ألصبحت ست صلوات, وهو خمالف لنص 
  .)٢(الصامت عىل من قال بوجوب الوتر, واستدل بمثل استدالل عائشة

   نقد رواية أن املرأة واحلامر والكلب تقطع الصالة.املسألة اخلامسة: 
ول  اهللا  ـ رو مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي  س  : ق ال  ر  ن  أ يب  ذ ر  ق ال   :ملسو هيلع هللا ىلص َ ْ  َ ِ  َ ٍّ  َ  َ   َ  َ  َ ُ  ُ   ِ ع 

ن  ب ني    ِ َ   َ  َ  َ إ ذ ا ق ام  أ  « , ف إ ذ ا مل   ي ك  ل  ح  ة  الر  ر  ث ل  آخ  ي ه  م  ان  ب ني   ي د  رت  ه  إ ذ ا ك  يل  ف إ ن ه  ي س  م  ي ص  ك  د  َ ح  ْ َ  ْ ُ َ  ْ َ   َ ِ َ   ِ ْ َّ    ِ َ ِ   ُ ْ ِ  ِ ْ َ َ  َ ْ َ  َ  َ   َ ِ  ُ ُ ُ ْ َ  ُ َّ ِ َ  ِّ َ ُ  ْ ُ ُ َ 
د   و  ل ب  األ  س  ال ك  أ ة  و  امل  ر  ر  و  ام  ت ه  احل   ال  ط ع  ص  , ف إ ن ه  ي ق  ل  ح  ة  الر  ر  ث ل  آخ  ي ه  م  َ ْ َ ُ ي د  ْ   ُ ْ َ ْ  َ  ُ َ ْ َْ  َ  ُ َ ِ : ي ا أ ب ا » َ َ ْ ِ  ِ ْ ُ   ِ َ ِ    َّ ْ ِ   َ ِ َّ ُ  َ ْ َ ُ  َ َ َ ُ   ْ    ُ ْ ُ   َ   َ َ  . ق ل ت 

ر   َ ٍّ ذ ر   ف  ل ب  األ  ص  ن  ال ك  ل ب  األ  مح  ر  م  ن  ال ك  د  م  و  ل ب  األ  س  َ ْ َ ِ , م ا ب ال  ال ك  ْ   ِ ْ َ ْ   ْ ِ  ِ َ ْ َ ْ   ِ ْ َ ْ   ْ ِ  ِ َ ْ َ ي, ?   َ   َ  ُ   ْ َ ْ ِ   ْ : ي ا اب ن  أ خ     َ  َ   َ    ْ َ  َ ِ   . ق ال 
ول  اهللا   س  أ ل ت  ر  : ملسو هيلع هللا ىلص َ َ ْ ُ  َ ُ  َ   ِ س  ال  أ ل ت ن ي, ف ق  ام  س  ي ط ان  «  َ َ  َ َ ْ َ ِ    َ َ  َ ك  د  ش  و  ل ب  األ  س  َ ْ َ ُ  َ ْ َ  ٌ ال ك  ْ   ُ ْ َ ْ  «)٣( .  

                                           

  ابن ماجه هذا احلديث عن عبادة بن الصامتوقد رو ١٢١− ١٢٠) انظر اإلجابة للزركيش ص١(
 .١٤٠١رقم احلديث: 

 .١/٢٣٠» سنن النسائي«) انظر ٢(
» سنن الرتمذي«, و٧٠٢رقم احلديث » سنن أيب داود«, و٢٢٧− ٤/٢٢٦) صحيح مسلم ٣(

 .٦٤− ٢/٦٣» سنن النسائي«, و٢/١٣٤



١٣٣ 

: ق ال  ر   ة  ق ال  ي ر  ر  ن  أ يب  ه  ول  اهللا             َ ْ  َ ِ  ُ َ ْ َ َ  َ  َ   َ  َ  َ ورو مسلم ع  أ ة  « :ملسو هيلع هللا ىلص ُ  ُ   ِ س  ة  امل  ر  ال  ط ع  الص   َ ْ َ ُ    َّ َ َ   َْ ْ َ ُ ي ق 
ل   ح  ة  الر  ر  خ  ؤ  ث ل  م  ي ق ي ذ ل ك  م  , و  ل ب  ال ك  ر  و  ام  احل   ِ َ ُ  َ  ْ َ ْ ُ   َ َ ِ   َ ِ َ  ِ ْ ُ  ُ ْ ِ َ ِ    َّ ْ ِ و  ْ  َ «)١( .  

ة  ب ن   و  ر  ن  ع                                         ً      ً            َ ْ  ُ ْ َ َ  ْ ِ وقد أنكرت السيدة عائشة هذا احلديث إنكارا  شديدا , رو مسلم ع 
ط ع  الص   ا ي ق  : م  ة  ائ ش  : ق ال ت  ع  ب ري   ق ال  ِ  َ  َ   َ  َ ْ  َ  ِ َ ُ   َ   َ ْ َ ُ    َّ الز  ة     ُّ َ ْ :? َ َ ال  ال ت  . ف ق  ر  ام  احل   أ ة  و  ل ن ا: امل  ر  : ف ق  ِ َ ُ   َ َ  َ ْ . ق ال   ِ َّ إ ن  «    َ  َ   َ ُ ْ َ     َْ ْ َ ُ  َ  ْ

ء   و  اب ة  س  أ ة  ل د  ول  اهللا   ?  َْ ْ َ َ  َ َ  َّ ُ  َ ْ ٍ امل  ر  س  ي  ر  أ ي ت ن ي ب ني   ي د  د  ر  َ  َ َ ْ  َ ُ  ِ   َِّ ! ل ق  و   ملسو هيلع هللا ىلص   َ َ ْ  َ َ ْ ُ ِ   َ ْ ه  ة  و  رت  اض  اجل  ن از  اع  ة  ك  ض  رت   ع  َ َ  َ ِ  َ ُ َ م  ْ   ِ  َ ِ ْ  َ  ً َ ِ َ ْ ُ 
يل    ق أيب سلمة بن عبد الرمحن. ورواه أبو داود من طريق عروة عن عائشة, ومن طري» ُ َ ِّ ي ص 

   .)٢(»بئس ما عدلتمونا باحلامر والكلب« ومن طريق القاسم عنها, وقالت يف هذه الرواية:
ا  ا م  ه  ن د  ذ ك ر  ع  , ـ و  ة  ائ ش  ن  ع  وق  ع  رس   ن  م  د  وع  و  ن  األ  س  ُ  ٍ  َ ْ  َ  ِ َ َ     َ ُ ِ َ  ِ ْ َ َ   َ  ورو مسلم كذلك ع  ْ َ  ْ َ   ِ َ ْ َ ْ   ِ َ                

أ ة  ـ,  امل  ر  ر  و  ام  احل   ل ب  و  ة  ال ك  ال  ط ع  الص  ِ َ ُ  َ  َْ ْ َ ُ    ي ق  ب   َ ْ َ ُ    َّ َ َ   ْ َ ْ ُ  َ  ْ ال ك ال  ري  و  ون ا ب احل  م  ت م  ب ه  : ق د  ش  ة  ائ ش  ال ت  ع  َ ِ ِ  َ  ْ ِ َ ِ ف ق  ْ  ِ   َ  ُ ُ ْ َّ َ  ْ َ   ُ َ ِ  َ  ْ َ  َ َ ?! 
ول  اهللا   س  أ ي ت  ر  د  ر  اهللا  ل ق  و  ملسو هيلع هللا ىلص َ  ِ  َ َ ْ  َ َ ْ ُ  َ ُ  َ   ِ و  ة  ف ت ب د  ع  ط ج  ض  ب ل ة  م  ب ني   ال ق  ير  ب ي ن ه  و  ىل  الرس   إ ين  ع  يل  و  َ   ْ ِ ْ َ ِ  ُ ْ َ ِ َ ً  َ َ ْ ُ  ي ص  ْ َ َ  ُ َ ْ َ  ِ  ِ َّ    َ َ  ِّ ِ َ  ِّ َ ُ 

ول   س  ل س  ف أ وذ ي  ر  ه  أ ن  أ ج  ر  ة  ف أ ك  َ  َ ُ  َ َ ْ َ ُ  َ ْ  َ ْ ِ َ  َ ُ  ِ َ  َ ُ  َ يل  احل  اج  ل ي ه   ,ملسو هيلع هللا ىلص  ِ اهللا   ِ   ْ ج  ن د  ر  ن  ع  ل  م    . )٣( َ َ ْ َ ُّ  ِ ْ  ِ ْ ِ  ِ ْ َ ْ ِ ف أ ن س 
                                           

أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص  , ورو أبو داود عن ابن عباس أحسبه عن رسول اهللا٤/٢٢٨) صحيح مسلم ١(
إذا صىل أحدكم إىل غري سرتة فإنه يقطع صالته الكلب واحلامر واخلنزير واليهودي «

قال أبو داود: يف نفيس من ». واملجويس واملرأة وجيزئ عنه إذا مروا بني يديه عىل قذفة بحجر
هذا احلديث يشء, واملنكر فيه ذكر املجويس, وفيه عىل قذفة بحجر, وذكر اخلنزير, وفيه 

كارة, ومل أسمع هذا احلديث إال من حممد بن إسامعيل بن أيب سمينة, وأحسبه وهم, ألنه كان ن
من ملسو هيلع هللا ىلص , فهذه ثالث روايات عن رسول اهللا ٧٠٤رقم » سنن أيب داود«حيدثنا من حفظه. انظر 

طريق أيب ذر وأيب هريرة وابن عباس, األوليان صحيحتا اإلسناد, والثالثة واهية, لكن كلها 
  أن املرأة واحلامر والكلب تقطع الصالة إذا مل يكن بني يدي املصيل سرتة.متفقة عىل

 .٧١٤− ٧١٠رقم احلديث » سنن أيب داود«, و٢٢٩− ٤/٢٢٨) صحيح مسلم ٢(
 .٤/٢٢٩) صحيح مسلم ٣(
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وقد تركز إنكار السيدة عائشة يف رد ذلك احلديث عىل نقطتني: قرن املرأة 
وهي معرتضة بينه وبني القبلة  ملسو هيلع هللا ىلصبالكلب واحلامر يف قطع الصالة, وصالة رسول اهللا 

وكيف نقول إن كاعرتاض اجلنازة, وهذا ما جعلها ترده وتشدد النكري عىل من رواه, 
يصيل وعائشة مضطجعة أمامه, وهل تكون صالة  ملسو هيلع هللا ىلصاملرأة تقطع الصالة ورسول اهللا 

  !. ?أم إن للحديث معنى آخر ?باطلة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
وقد جاءت روايات تؤيد رواية عائشة, فمن ذلك ما رواه الرتمذي وأبو داود 

يصيل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي كنت رديف الفضل عىل أتان, فجئنا ووالنسائي عن ابن عباس قال: 
   .)١(بأصحابه بمنى, فنزلنا عنها فوصلنا الصف, فمرت بني أيدهيم فلم تقطع صالهتم

ال يقطع « :ملسو هيلع هللا ىلصورو أبو داود عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهللا 
  . )٢(»الصالة يشء, وادرؤوا ما استطعتم, فإنام هو شيطان

ت  الن  ورو النسائي عن أيب  د  ه  : ش  ة  ق ال  ي ف  ح  اء   ملسو هيلع هللا ىلص ِ َّ ب ي   ُ َ ْ َ َ  َ  َ   َ ِ ْ ُ    َّ ج  ج   ,)٣( ِ  ْ َ ْ َ  ِ ب ال ب ط ح  ر  أ خ   َ َ ْ َ َ و 
ة   ن ز  ت  ل ه  ال ع  ز  ك  ر  ي ئ ا و  ن ه  ش  , ف ن ل ت  م  ه  الن اس  ر  وئ ه , ف اب ت د  ض  ل  و  ل  ف ض  ىل  ب الن اس   ,)٤( ِ َ ٌ  َ ْ َ  َ ُ  ِ ِ   َ  ْ َ َ َ ُ    َّ  ُ   َ ِ ْ ُ  ِ ْ ُ  َ ْ ً   َ َ َ ْ ُ  َ ُ   ْ َ َ َ َ ب ال   َ َ َّ  ِ   َّ  ِ ف ص 

ي ه   ون  ب ني   ي د  ر  أ ة  ي م  امل  ر  ب  و  ال ك ال  ر  و  احل  م  َ  َ َ ْ ِ و  ْ َ  َ  ُّ ُ َ  ُ َ ْ َْ  َ  ُ َ ِ ْ  َ  ُ ُ ُ ْ  َ «)٥( .  
                                           

 »سنن النسائي«, و٧١٧− ٧١٥رقم احلديث » سنن أيب داود«, و١٣٣− ٢/١٣٢) السنن للرتمذي ١(
روايته هلذا احلديث: ويف الباب عن عائشة والفضل بن عباس , وقال الرتمذي عقب ٢/٦٤

وابن عمر, وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح, والعمل عليه عند أكثر أهل العلم 
ن التابعني, قالوا ال يقطع الصالة يشء, وبه يقول سفيان ملسو هيلع هللا ىلص من أصحاب النبي  ن بعدهم م    َ         ِ                                                 وم 

 والشافعي.
 .٧٢٠− ٧١٩) سنن أيب داود رقم احلديث ٢(
 ) البطحاء: احلىص الصغار.٣(
 .                                       ً                                               ) العنزة: هي مثل نصف الرمح, أو أكرب شيئا , وفيها سنان مثل سنان الرمح, والعكازة قريب منها٤(
 .١/٨٧) سنن النسائي ٥(



١٣٥ 

تؤيد رواية عائشة, وإنكارها ملا تبادر من معنى قطع الصالة  فهذه أحاديث ثالثة
بمرور املرأة والكلب واحلامر, وكلها تؤكد أنه ال يقطع الصالة يشء بمروره بني يدي 
املصيل, فلعل معنى احلديث أن هذه األشياء تشغل قلب املصيل إذا مرت بني يديه, 

  وتنقص من صالته. 
واية مسلم حلديث أيب ذر املتقدم: اختلف العلامء                       ً     قال اإلمام النووي معلقا  عىل ر

: يقطعها ريض اهللا عنهيف هذا, فقال بعضهم يقطع هؤالء الصالة, وقال أمحد ابن حنبل 
الكلب األسود, ويف قلبي من احلامر واملرأة يشء. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي 

الة بمرور يشء من ومجهور العلامء من السلف واخللف ال تبطل الص ريض اهللا عنهم
هؤالء وال من غريهم, وتأول هؤالء هذا احلديث عىل أن املراد بالقطع نقص الصالة 

  لشغل القلب هبذه األشياء. 
وقد عرب اإلمام أبو بكر بن العريب أحسن تعبري عن فهم اجلمهور للحديث 

 »يقطع الصالة«                                              ً      ً              ومنهم املالكية فقال: [وقد قال يف ذلك علامؤنا قوال  بديعا , إن معنى قوله
يشغل عنها, وحيول دون اإلقبال عليها, ولو أراد غري ذلك لقال يفسد الصالة, أو 
يبطلها, فأما املرأة فتقطعها بفتنتها, وأما احلامر فيقطعها ببالدته ونكوصه, فإنه إذا زجر مل 
ينزجر, وإذا دفع مل يندفع, وأما الكلب األسود فتنفر النفس منه, فإن السواد مكروه 

ند النفس, فإذا رأت معه ملعة بيضاء سكنت إليه, فإهنا خلقت من نور, ولذلك ع
تستوحش من الظالم ومن الغيم, وجعلت جهنم سوداء كالقار, ولذلك جعل عالمة 

. ونجد أن )١(العذاب اسوداد الوجوه, وجعلت عالمة النجاة ابيضاض الوجوه ]
                                           

 .٧٨) القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس البن العريب ص١(



١٣٦ 
من حديث أيب ذر وأيب هريرة,  العلامء أقروا فهم السيدة عائشة وإنكارها للمتبادر

  . )٢(والزركيش )١(وتناقلوا ذلك, ومنهم احلافظ ابن عبد الرب
   نقد رواية الطرية من املرأة والدار والفرس.املسألة السادسة: 

من الدار  )٣(الطرية« قال: ملسو هيلع هللا ىلصـ رو اإلمام أمحد عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
ذا غضبت, وطارت شقة منها يف السامء      ُ           فلام أ خربت عائشة هب ,)٤(»واملرأة والفرس
 ملسو هيلع هللا ىلصوقالت: والذي أنزل الفرقان عىل حممد, ما قاهلا رسول اهللا  ,)٥(وشقة يف األرض

. ورواه ابن قتيبة مثل ذلك, وزاد )٦(قط, إنام قال: كان أهل اجلاهلية يتطريون من ذلك
� ¡   ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »    ﴿أهنا قرأت قوله تعاىل 

µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ ¶      ﴾  :٧(]٢٢[احلديد(.   
                                           

 .٢/٨٥) انظر جامع بيان العلم البن عبد الرب ١(
 .١٢٥− ١٢٤ة للزركيش ص) انظر اإلجاب٢(
) بكرس الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم باليشء, وهو مصدر تطري, وأصله فيام يقال ٣(

 التطري بالسوانح والبوارح من الطري والظباء وغريمها, وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه
 .٣/٥٨نظر النهاية الرشع وأبطله وهنى عنه, وأخرب أنه ليس له تأثري يف جلب نفع أو دفع رض ا

 ) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي, من طريق عبد اهللا بن عمر, وأخرجه البخاري٤(
, ٤٠٥, ٤٠١− ٦/٤٠٠» صحيح البخاري«ومسلم وأبو داود من طريق سهل بن سعد. انظر 

 , وسنن الرتمذي٣٩٢٢ −  ٣٩٢١رقم » سنن أيب داود«, و٢٢٢− ١٤/٢٢٠» صحيح مسلم«و
إن كان الشؤم يف يشء » «ا الشؤم يف ثالثة...ـإنم«األلفاظ التي أخرجوها:  ومن ١٠/٢٦٣

 ».إن يكن من الشؤم يشء حق ففي...» «ففي...
                                                     ً                      ) هو مبالغة يف الغضب والغيظ, أي كأهنا تفرقت وتقطعت قطعا  من شدة الغضب, والشقة ٥(

 .٣/٥٧و ٢٥١− ٢/٢٥٠القطعة. انظر النهاية 
 .٢٤٠, ٦/١٥٠) انظر مسند اإلمام أمحد ٦(
  =  حاكمـ, وأخرجه ابن خزيمة وال١٠٥− ١٠٤بة صـل خمتلف احلديث البن قتيـ) انظر تأوي٧(



١٣٧ 

فقد أنكرت السيدة عائشة رواية أيب هريرة هذه, وبينت أنه مل حيفظ هذا احلديث 
حيدث هبذا احلديث, فسمع آخره ومل يسمع أوله,  ملسو هيلع هللا ىلصألنه دخل والرسول  ;عىل وجهه

  وهو أن أهل اجلاهلية أو اليهود هم الذين كانوا يقولون ذلك. 
ا خمالفة لآلية القرآنية, فاملصائب مكتوبة يف كتاب قبل وأيدت نقدها لروايته بأهن

  أن ختلق األرض وما عليها. 
وأشار الزركيش إىل تدعيم قول عائشة بأنه يتفق مع كراهية الطرية والنهي عنها 

ري   « :ملسو هيلع هللا ىلصوالرتغيب يف تركها, ومن ذلك قوله  ا ب غ  ون  أ ل ف  ب ع  ت ي س  ن  أ م  ل  اجل  ن ة  م  خ  ِ ي د  ْ َ ِ   ً ْ َ  َ  ُ ْ َ   ِ َّ ُ  ْ ِ  َ َّ َ ْ   ُ ُ ْ َ 
اب   س  ل ون    ِ َ  ٍ ح  ك  هب  م  ي ت و  ىل  ر  ع  رت  ق ون  وال يتطريون و  ال  ي س  ون  و  ت و  ين  ال  ي ك  م  ال ذ  ِ ْ  َ َ َ َّ ُ  َ وه  ِّ َ  َ َ َ            َ  ُ ْ َ ْ َ  َ َ  َ  ُ َ ْ َ  َ  َ  ِ َّ   ْ ُ  «)٢()١(.   

  نقد عائشة ملرويات غري أيب هريرة: الفرع الثاين
   نقدها ملرويات عمر.املسألة األوىل: 

ج   ـ رو البخاري ومسلم ١ ي ر  ن د  د  ع  ه  : ش  ب اس  ق ال  ن  اب ن  ع  ي ون   َ ِ   ْ ِ  َ َّ  ٍ  َ  َ   َ ِ َ  ِ ْ ِ   ِ َ ع  ض  ر    ٌ  َ ْ ِ ُّ  َ ال  م 
ر  أ ن  الن ب ي   م  ي ع  ن د  م  ع  اه  ض  أ ر  س   ملسو هيلع هللا ىلص َ َ ْ َ  ُ ْ  ِ ْ ِ   ُ َ ُ  َ َّ    َّ ِ َّ و  م  ق  الش  ت ى ترش  ب ح  ح  د  الص  ة  ب ع  ال  ن  الص  َ   َ ْ    َّ َ ِ  َ ْ َ    ُّ ْ ِ  َ َّ    ْ َ    َّ ْ ُ هن  ى ع  َ 

ب   ر  ت ى ت غ  رص   ح  د  ال ع  ب ع  ِ  َ َّ   َ ْ ُ َ و  ْ َ ْ   َ ْ َ َ )٣( .  
                                            

ها عند الطياليس: [مل حيفظ, إنه دخل وهو يقول ـالطياليس يف مسنده, ونص قول وأبو داود  =
تح ف«, فسمع آخر احلديث, ومل يسمع أوله]. انظر »قاتل اهللا اليهود يقولون الشؤم يف ثالثة«

 .٤٠١− ٦/٤٠٠البن حجر » الباري
 ١٢/٢٦٣» صحيح البخاري«رمذي واإلمام أمحد انظر ـبخاري ومسلم والتـ) أخرجه ال١(

 .١٤/٨٧و
 .١٢٤. ص١١٥) انظر اإلجابة للزركيش ص٢(
 .٦/١١١» صحيح مسلم«و ٢/١٩٨» صحيح البخاري) «٣(



١٣٨ 

  .)١(ورو البخاري ومسلم كذلك مثله عن أيب هريرة
ت عمر فيها حيث      ُ                                 وقد ن قلت رواية سيدنا عمر إىل السيدة عائ                َّ               شة فأنكرهتا, وومه 

قال: ال تتحروا بصالتكم طلوع الشمس وال  ملسو هيلع هللا ىلص          َ                     قالت: أوهم  عمر, إنام هنى رسول اهللا 
. ونص الرواية عنها يف صحيح مسلم: وهم )٢(غروهبا, فإهنا تطلع بني قرين شيطان

   .)٣(    ُ                      أن ي تحر طلوع الشمس وغروهبا ملسو هيلع هللا ىلصعمر, إنام هنى رسول اهللا 
ىل هذه الرواية عبد اهللا بن عمر, فقد رو البخاري ومسلم عنه ووافق عائشة ع
 ورو. )٤(»ال حتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا« :ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال: قال رسول اهللا 

                       ً             أصحايب يصلون, ال أهنى أحدا  يصيل بليل وال  البخاري عنه أنه قال: أصيل كام رأيت
  . )٥(روهباطلوع الشمس وال غ هنار ما شاء, غري أن ال حتروا

ها تروي أن رسول اهللا  ما  ملسو هيلع هللا ىلص                                       َ                   ولعل مما قو نقدها لرواية عمر أهنا هي وغري 
تعني اللتني كان يصليهام بعد الظهر, فشغله عنهام وفد  ,)٦(ترك الركعتني بعد العرص

عبد القيس فصالمها بعد العرص, وكان إذا صىل صالة أثبتها وداوم عليها, أي لو كان 
ملا صىل تينك الركعتني الفائتتني بعد صالة العرص,           ً لعرص مطلقا  النهي عن الصالة بعد ا

  واهللا أعلم. 
                                           

 .٦/١١٠» صحيح مسلم«و ٢٠٢− ٢/٢٠٠» صحيح البخاري) «١(
 .٢٧٩−  ١/٢٧٨» نسائيسنن ال) «٢(
 .٢٥٥− ٦/١٢٤, ومسند اإلمام أمحد ١١٩− ٦/١١٨» صحيح مسلم) «٣(
 .٦/١١٢» صحيح مسلم«, و٢٠٠− ٢/١٩٩» صحيح البخاري) «٤(
 .٢/٢٠٣» صحيح البخاري) «٥(
 .٢٠٥−  ٢/٢٠٣» صحيح البخاري«) انظر ٦(



١٣٩ 

إن امليت يعذب ببعض بكاء « أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصـ رو عمر بن اخلطاب عن النبي  ٢
 ملسو هيلع هللا ىلصقالت: رحم اهللا عمر, واهللا ما حدث رسول اهللا . فلام ذكر ذلك لعائشة »أهله عليه

                        ً            إن اهللا ليزيد الكافر عذابا  ببكاء أهله « ولكنه قال:إن اهللا ليعذب املؤمن ببكاء أهله عليه, 
  .)١( ]١٦٤: األنعام[ ﴾Î Í Ì Ë Ê ﴿وقالت: حسبكم القرآن  »عليه

   نقدها ملرويات ابن عمر.املسألة الثانية: 
: ملسو هيلع هللا ىلصرو البخاري عن ابن عمر أن رسول اهللا  ل وا «  َ  َ ق ال  ال  يؤذن ب ل ي ل  ف ك   ِ َّ  ِ َ ً       ِ َ ْ ٍ  َ ُ ُ   إ ن  ب ال 

ت ى يؤ ب وا ح  ارش   َ ُ    َ َّ    و  ت وم   َ  ْ ك    .)٢(»     ْ ُ  ُ ِّ  َ ْ ُ  ٍ ذن اب ن  أ م  م 
إن ابن أم مكتوم « :ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج البيهقي يف سننه عن عائشة قالت: قال رسول اهللا 

. قالت: وكان بالل يبرص »رجل أعمى, فإذا أذن فكلوا وارشبوا حتى يؤذن بالل
  . )٣(الفجر. وكانت عائشة تقول: غلط ابن عمر

يف روايته, وأتت بالرواية عىل  فقد بينت عائشة وجهة نظرها يف أن ابن عمر غلط
                     ً                                               الوجه الذي تظنه صحيحا , وجاءت باملرجح العقيل الذي يرجح روايتها, وهو أن 

 تعلق به األحكام,ـ                             ً                          مؤذن الفجر ينبغي أن يكون بصريا , لريقب انفجار الفجر الذي ت
,                                             ً                           بخالف مؤذن الليل الذي ال يشرتط فيه أن يكون مبرصا  ألن أذانه ال تتعلق به األحكام

  وكان ابن أم مكتوم كفيف البرص, بخالف بالل ريض اهللا عنهام.
                                           

 يرة ريض اهللا عنه.) انظر املسألة الثانية من الفرع األول, وهو نقد عائشة ملرويات أيب هر١(
 .٢٤٢−  ٢/٢٣٩» صحيح البخاري) «٢(
−  ٦/١٨٥, وصحح الزركيش إسناده, ورواه اإلمام أمحد عن عائشة ١/٣٨٢) سنن البيهقي ٣(

 , لكن ليس فيه تغليط ابن عمر, ورواه كذلك مسدد وابن خزيمة وابن حبان يف صحيحيهام١٨٦
 .١٠٨انظر اإلجابة ص



١٤٠ 

والغرض نقل ما كانت عليه السيدة عائشة ريض اهللا عنها من النقد, ولكنها هي 
عن عبد اهللا بن عمر » صحيح البخاري«الوامهة هنا ـ عىل ما يبدو ـ بدليل ما ثبت يف 

ن بليل فكلوا وارشبوا حتى ينادي قال: إن بالال يؤذ ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنهام أن رسول اهللا 
  ابن أم مكتوم ثم قال وكان رجال أعمى ال ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.

وفيه قتىل  ,)١(وقف عىل قليب بدر ملسو هيلع هللا ىلصـ رو النسائي عن ابن عمر أن النبي  ٢
إهنم ليسمعون اآلن ما « . وقال:»?                        ً هل وجدتم ما وعد ربكم حقا  « املرشكني, فقال

ل ابن عمر, إنام قال رسول اهللا     ُ . فذ  »أقول هلم إهنم « ملسو هيلع هللا ىلص                        ِ                           كر ذلك لعائشة, فقالت: وه 
Z Y ] ﴿. ثم قرأت قول اهللا تعاىل »اآلن يعلمون أن الذي كنت أقول هلم هو احلق

\﴾)٣()٢(.   
                                                          ً   ذهبت السيدة عائشة إىل توهيم عبد اهللا بن عمر, وكالمها مل يكن حارضا  يف 

 بن اخلطاب,  واية عمن حرضها, كوالده عمرغزوة بدر, فأما ابن عمر فقد تلقى هذه الر
ن  أ  فقد رو البخاري ومسلم  ة  أ ن  ن ب ي  اهللا  َ ْ  َ ع  ين   ملسو هيلع هللا ىلص  ِ  َ ْ َ َ  َ َّ  َ ِ َّ   ِيب  ط ل ح  رش   ع  ة  و  ب ع  ر  ب أ ر  م  ب د  ر  ي و  ِ  َ أ م  ْ ِ َ  ٍ َ َ ْ َ ِ  ٍ ْ َ  َ ْ َ  َ َ َ 

ن اد يد   ن  ص  ال  م  ج  ي   )٤( َ ُ ً  ِ ْ  َ َ  ِ  ِ ر  ف وا يف  ط و  ذ  ي ش  ف ق  ل  ي ن اد هي م   )٥( ُ َ ْ ٍ  َ ُ ِ ُ    ِ  َ ِ ٍّ ق ر  ع  ,... ف ج  ر  اء  ب د  ن  أ ط و    ِ ْ  َ ْ َ  ِ  َ ْ ٍ      َ َ َ َ  ُ َ  ِ ِ ْ م 
ن  أ ي رس    ن  ب ن  ف ال  ي ا ف ال  ن  و  ن  ب ن  ف ال  م  ي ا ف ال  ء  آب ائ ه  ام  أ س  م  و  ئ ه  ام  ُّ ب أ س  ت م  اهللا  ِ َ ْ َ ِ ِ ْ  َ َ ْ َ ِ   َ  ِ ِ ْ  َ   ُ َ ُ  ْ َ  ُ َ ٍ  َ َ   ُ َ ُ  ْ َ  ُ َ ٍ  َ َ ُ م  أ ط ع  م  أ ن ك    ُ ْ  َ َّ ُ ْ  َ َ ْ ُ ْ   َك 

ول ه   س  ر  ا ? َ َ ُ  َ ُ و  ق  م  ح  ب ك  د  ر  ع  ت م  م ا و  د  ج  ل  و  ا ف ه  ق  ب ن ا ح  ن ا ر  د  ع  ا و  ن ا م  د  ج  ال  ? َ ِ َّ   َ ْ  َ َ ْ َ   َ   َ َ َ َ   َ ُّ َ   َ    َ َ ْ  َ َ ْ ُ ْ  َ   َ َ َ  َ ُّ ُ ْ  َ  ف إ ن ا ق د  و       َ َ  َ !. ف ق 
                                           

 ويذكر ويؤنث يف اللفظ. ) القليب البئر التي مل تطو,١(
c b a  ` _ ^ ] \ [ Z Y*  i    h   g f e ) قوله تعاىل: ﴿٢(

s r q p o   n m     l kj ﴾]٨١− ٨٠: النمل[. 
 .٦/٢٣٤» صحيح مسلم«, و٨/٣٠٥» صحيح البخاري«, و١١١−  ٤/١١٠» سنن النسائي) «٣(
 .٣/٢) مفرده صنديد, وهو كل عظيم غالب. النهاية ٤(
 .٣/٥٤وية, ووزهنا فعيل, واجلمع أطواء كيتيم وأيتام. النهاية ) أي بئر مط٥(



١٤١ 
ول  اهللا   س  ال  ر  اح  هل  ا?!. ف ق  و  اد  ال  أ ر  س  ن  أ ج  ل م  م  ا ت ك  ول  اهللا  م  س  : ي ا ر  ر  م  َ      َ َ  َ  َ ُ  ُ   ِ ع  ي « :ملسو هيلع هللا ىلص ُ َ ُ   َ   َ ُ  َ   ِ  َ   ُ َ ِّ ُ  ِ ْ  َ ْ َ  ٍ  َ  َ ْ َ  َ  َ ال ذ   َ  َّ ِ  و 

م   ن ه  ع  مل  ا أ ق ول  م  م  ه  م ا أ ن ت م  ب أ س  د  ب ي د  س  حم  م  َ َّ ٍ  ِ َ ِ ِ  َ   َ ْ ُ ْ  ِ َ ْ َ َ  َِ   َ ُ  ُ  ِ ْ ُ ْ ن ف  ُ  ُ ْ َ «)١( .  
] Z Y ﴿ شة فقد رأت يف هذه الرواية مناقضة مع قوله تعاىلـوأما عائ

فاآليات تقرر أنك ال تسمع امليت صوتك, وال األصم نداءك, وال جتعل , ﴾\
          ً                                                          األعمى مبرصا  إذا ضل عن الطريق, ثم تنتقل من األمر املحسوس املشاهد إىل األمر 
                                ِّ                                       املعنوي, فتشبه الكافر بامليت واألصم  واألعمى إلعراضه ومتاديه يف الغفلة والضالل, 

  بصري, إليامنه باحلق الذي سمعه وأبرصه. وتشبه املؤمن باحلي والسميع وال
مرسلني جرت عاداهتم بعد أن ـوقد حدثنا اهللا تعاىل يف القرآن الكريم أن ال

ينرصهم اهللا وهيلك أعداءهم بأهنم خيرجون إىل مهالك األعداء فينادوهنم بام فيه حتسري 
n ﴿وتأسيف وتوبيخ وتعنيف, كام أخربنا اهللا تعاىل عن قوم سيدنا صالح 

o  s  r q p*  {  z y x w v u
وأخربنا اهللا تعاىل , ]٧٩−  ٧٨[األعراف:  ﴾| { ~ � ¡   ¢ £

| {       *z y x w v u ﴿عن قوم سيدنا شعيب 
 ª ©    ¨  §  ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~*  ¯ ® ¬

½ ¼ »  º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ²  ± °﴾ 
  . ]٩٣ −  ٩١[األعراف: 

 هام السالم لقومهاملقتىل بدر هو كخطاب صالح وشعيب علي ملسو هيلع هللا ىلصوخطاب النبي 
بعد هالكهم, ولكن هل اخلطاب وبالتايل اإلسامع والسامع موجه إىل اجلسد أو إىل 

   ?الروح
                                           

ولكن «, ويف رواية ٢٠٧− ١٧/٢٠٦» صحيح مسلم«, و٣٠٤−  ٨/٢٠٣» صحيح البخاري) «١(
 ».ال جييبون



١٤٢ 

لعل بعض الصحابة كعبد اهللا بن عمر فهم أنه موجه إىل اجلسد, فأثبت السامع 
للميت, ولعل عائشة فهمت أنه موجه للروح, فأنكرت ذلك, وهذا ما محلها عىل 

  . )١(توهيم ابن عمر
   :)٢(نقدها ملروي جابراملسألة الثالثة: 

رو يعقوب بن سفيان الفسوي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال: دخلت عىل 
!. فقالت: أخطأ, جابر »املاء من املاء« عائشة فقلت: يا أماه إن جابر بن عبد اهللا يقول

. »لإذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغس« ! يقول?ملسو هيلع هللا ىلصأعلم مني برسول اهللا 
  . )٣(!?أيوجب الرجم وال يوجب الغسل

, وهو يفيد وجوب الغسل من »املاء من املاء« فقد رو جابر بن عبد اهللا حديث
     ً      ً تعبريا  دقيقا   ملسو هيلع هللا ىلصاع أو غري ذلك, وهذا ما عرب عنه النبي ـإنزال املني سواء أكان بجم

رد عدم إجياب , ولكن عندما رو جابر هذا احلديث يف مو»املاء من املاء« بقوله      ً لطيفا  
الغسل من اجلامع الذي مل حيصل فيه إنزال ردت عليه عائشة وقالت أخطأ, وجاءت 

                                           
زيارة األموات والتسليم ملسو هيلع هللا ىلص ) وال يغيب عن البال هنا أن عائشة هي نفسها روت عن النبي ١(

صحيح «ل الزائر: السالم علكيم دار قوم مؤمنني. انظر عليهم بصيغة اخلطاب, وذلك أن يقو
 , واخلطاب دليل السامع, ولكنه إما جسدي أو روحي.٧/٤١» مسلم

مكثرين عن ـزرجي السلمي, أحد الـ) هو جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري اخل٢(
شهدوا بيعة , ورو عنه مجاعة من الصحابة, له وألبيه صحبة, وهو أحد الذين ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 العقبة من األنصار, وكانت له حلقة يف املسجد النبوي يؤخد عنه فيها العلم, أوىص أن ال يصيل
 »اإلصابة«, و٢١هـ انظر طبقات احلفاظ للذهبي رقم:  ٧٨عليه احلجاج بن يوسف, وتويف سنة 

 .٤٣٥−  ١/٤٣٤البن حجر 
 .١٤٥) اإلجابة للزركيش ص٣(



١٤٣ 
 إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب« الذي يقول فيه: ملسو هيلع هللا ىلصباحلديث اآلخر عن النبي 

  . )١(»الغسل
ويبدو أن بعض  ,)٢(ووجوب املاء من املاء كان رخصة يف أول اإلسالم ثم نسخ

بذلك لعدم العلم بالناسخ, مما جعل السيدة عائشة تروي                   ً الصحابة ظل متمسكا  
احلديث اآلخر, ثم تعقب بدليل عقيل, وهو: إذا كان اجلامع الذي ال إنزال معه يوجب 

  !. ?                 ً                                            احلد باعتباره كامال , فكيف ال يوجب الغسل وإجياب الغسل دون إجياب احلد
   نقدها لتفسري كعب األحبار آية الرؤية.املسألة الرابعة: 

ول  اهللا  رو مسلم  س  أ ي ت  ر  : ل و  ر  : ق ل ت  أل  يب  ذ ر  يق  ق ال  ق  ب د  اهللا  ب ن  ش  ن  ع  َ ِ  َ ٍّ   َ ْ  َ َ ْ ُ  َ ُ  َ   ِ ع   ملسو هيلع هللا ىلص َ ْ  َ ْ ِ   ِ  ْ ِ  َ ِ  ٍ  َ  َ   ُ ْ ُ  ِ
أ ل ه   ن ت  ت س  ء  ك  ن  أ ي  يش   : ع  ال  أ ل ت ه . ف ق  ْ ٍ  ُ ْ َ  َ ْ َ ُ ُ ل س  ب ك  ? َ َ َ ْ ُ ُ   َ َ  َ   َ ْ  َ ِّ  َ أ ي ت  ر  ل  ر  أ ل ه  ه  ن ت  أ س  : ك  :?   َ  َ   ُ ْ ُ  َ ْ َ ُ ُ  َ ْ  َ َ ْ َ  َ َّ َ . ق ال      َ  َ  َ ُ   َ ٍّ . ق ال  أ ب و ذ ر 

: ال  أ ل ت ه ف ق  ا َ ر  «  َ ْ  َ َ ْ ُ   َ َ  َ ق د  س    . )٣(» َ ْ ُ  ُ  ً أ ي ت  ن ور 
d c b*   f ﴿ويف اآليات القرآنية التي حتدثت عن املعراج قال اهللا تعاىل 

  j i h g*  p o n  m l*   v u   t   s r*  { z y x
  . ]١٣ – ٨[النجم:  ﴾{ ~   _ ` *

   ?ربه ليلة املعراج ملسو هيلع هللا ىلصفهل رأ رسول اهللا 
, ومن أجل هذا متنى لعل هذا التساؤل قد ثار يف األذهان يف عرص الصحابة

                                           
 نص هذا احلديث عن عائشة ريض اهللا عنها. انظر منتقى األخبار) ورو أمحد ومسلم والرتمذي ١(

 .١/١٩٣ملجد الدين ابن تيمية 
) رواه أمحد وأبو داود والرتمذي عن أيب بن كعب, ورواه أمحد عن رافع بن خديج. انظر منتقى ٢(

   .١٩٤− ١/١٩٣األخبار 
 ».نور أنى أراه?«ويف رواية  ٣/١٢» صحيح مسلم) «٣(



١٤٤ 
كي يسأله هذا السؤال, حتى  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا بن شقيق ـ أحد التابعني ـ أن يكون رأ النبي  عبد

ا« أخربه أبو ذر أنه سأله, وكان اجلواب أ ي ت  ن ور  , أي إنه مل يقل نعم رأيته, وبني » َ َ ْ ُ  ُ  ً ر 
. ـ              َ التعبريين فرق ب      ِّ  ني 

اهللا تعاىل, فقد رو وفرس كعب األحبار هذه اآليات, ومحل الرؤية عىل رؤية 
ه  ب ني                  ً                                ِ َّ   الرتمذي أن كعبا  كان حيدث عبد اهللا بن عباس, فقال: إ ن  اهللا م  ال  ك  ي ت ه  و  ؤ  م  ر  َ ق س  ْ َ  ُ َ َ َ َ  ُ َ َ ْ ُ  َ َ َ 

ت ني    ر  د  م  آه  حم  م  ر  ت ني   و  ر  ى م  وس  ل م  م  ى, ف ك  وس  م  د  و  ِ حم  م  ْ َ َّ َ  ٌ َّ َ ُ  ُ  َ َ  ِ ْ َ َّ َ   َ  ُ  َ َّ َ َ    َ  ُ َ  ٍ َّ َ . ومل حتدد هذه الرواية موقف )١( ُ
 ً         ً                              ا  كان حارضا  فذهب فدخل عىل عائشة, فسأهلا هل ابن عباس, لكنها ذكرت أن مرسوق

  محل فكرة الرؤية من كعب األحبار.  )٢(                      ً ففيها الترصيح بأن مرسوقا   ?رأ حممد ربه
تاه هل                                                            َّ       وعىل كل حال, فقد دخل مرسوق عىل عائشة أم املؤمنني فقال هلا: يا أم 

 الث من حدثكهنشعري مما قلت, أين أنت من ث )٣(               َ َّ !. فقالت: لقد ق ف  ?رأ حممد ربه
  . أو قالت: من تكلم بواحدة منهن, فقد أعظم عىل اهللا الفرية. ?فقد كذب

رأ ربه فقد كذب, أو: فقد أعظم  ملسو هيلع هللا ىلص                               ً أما األوىل فقالت: من حدثك أن حممدا  
{ ~ ﴿عىل اهللا الفرية. فقال مرسوق: أنظريني وال تعجليني, أمل يقل اهللا عز وجل 

  !. ?]١٣[النجم:  ﴾ ~   _ ` {﴿!. أمل يقل ?]٢٣[التكوير:  ﴾� ¡
                                           

 .١٦٩− ١٢/١٦٨» سنن الرتمذي) «١(
) هو مرسوق بن األجدع بن مالك اهلمداين الوداعي الكويف, ويكنى بأيب عائشة, رو عن أيب ٢(

بكر وعمر وعثامن وعيل وابن مسعود, وعنه ابن أخيه حممد بن املنترش بن األجدع والشعبي 
 والنخعي, وهو من فقهاء التابعني الثقات, وكان يصيل حتى تتورم قدماه, وشلت يده يف

هـ وعده الذهبي يف الطبقة الثانية.  ٦٣حرب القادسية, وكان مع عيل يف حروبه, تويف سنة 
 .١١١− ١٠/١٠٩, وهتذيب التهذيب البن حجر ٢٦انظر طبقات احلفاظ رقم 

 .٣/٣٠١    َّ                                                                        ) قف  اجللد تقبض كأنه يبس وتشنج, وقف الشعر: قام من الفزع والذعر, انظر النهاية ٣(



١٤٥ 

إنام هو جربيل, « فقال: ,ملسو هيلع هللا ىلصفقالت: أنا أول هذه األمة سأل عن ذلك رسول اهللا 
ظ م                                                            ً              ً  ِ َ ُ مل أره عىل صورته التي خلق عليها غري هاتني املرتني, رأيته منهبطا  من السامء سادا  ع 

  . »خلقه ما بني السامء إىل األرض
مل تسمع أن اهللا يقول  V U   [Z Y X  W﴿           َ                  ثم قالت: أو 

مل تسمع أن اهللا يقول ]١٠٣[األنعام:  ﴾\ [ ^ Î  Í   Ì Ë ﴿      َ                  ?!, أو 
 à    ß ÞÝ Ü  Û Ú Ù  Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

á﴾  :٥١[الشور[ .!?  
½ ﴿وأما الثانية, فقالت: ومن حدثك أنه يعلم ما يف غد فقد كذب, ثم قرأت 

 Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä  Ã Â Á À  ¿ ¾
    × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð  ÏÎ Ú Ù Ø﴾  :وقرأت ]٣٤[لقامن .﴿  X W

e d     c b a`  _ ^ ] \ [ Z   Y  ﴾  :النمل]٦٥[ .  
                                             ً                        وأما عن الثالثة, فقالت: ومن حدثك أنه كتم شيئا  من كتاب اهللا فقد كذب, ثم 

z yx w v u t s rq p  o n m l k j ﴿قرأت 
d c b a ` _ ~} |   { ﴾  :٦٧[املائدة[ .  

لربه تعاىل ليلة املعراج,  ملسو هيلع هللا ىلصهنا تنفي رؤية حممد والواضح من حماجة عائشة أ
                ً      ً                                                     وتنكر ذلك إنكارا  شديدا , مستدلة بآيات القرآن الكريم, إذ رأت أن إثبات الرؤية 

بأنه رأ  ]١٣[النجم:  ﴾  { ~   _ `﴿معارض لكتاب اهللا, وفرست قوله تعاىل 
 ,ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي                 ُ                                عىل صورته التي خـ لق عليها يف هاتني املرتني, وروت ذلك  )١(جربيل

                                           
 .٧− ٣/٤» صحيح مسلم) «١(



١٤٦ 
وكذلك فرسها أبو هريرة بأنه رأ جربيل, أما ابن عباس فقد أثبت الرؤية, إال أنه قال: 

  . )١(رآه بفؤاده
عائشة ريض اهللا عنها يف قوهلا إنه جربيل, رغم أهنا روت  )٢(   َّ           وخط أ ابن خزيمة

رد     ُ                                         واضط ر إىل القول بأنه خاطبها عىل قدر عقلها, وقد  ,ملسو هيلع هللا ىلصهذا القول عن رسول اهللا 
                                      ً                                  عليه الزركيش بأن ذلك جاء عن غريها مرفوعا  كذلك, إذ رواه الطربي يف تفسريه وابن 

  . )٣(حبان يف صحيحه عن عبد اهللا بن مسعود

*          *          *  
  

                                           
. ويالحظ أن بعض العلامء الذي رجحوا قول ابن عباس عىل قول ٣/٧» صحيح مسلم) «١(

عائشة يف إثبات الرؤية مل يقولوا كقوله رآه بفاده, ولكنهم قالوا رآه بعيني رأسه. انظر رشح 
 .٣/٥» صحيح مسلم«النووي عىل 

 تهت إليه اإلمامة واحلفظ) هو احلافظ الكبري حممد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري, ان٢(
يف عرصه بخراسان, رو عن عيل بن حجر وأمحد بن منيع, وحدث عنه الشيخان خارج 

العباس  , وصفه أبوصحيحيهام وهو دوهنام يف السنوحفيده حممد بن الفضل وخلق ال حيصون
باملنقاش. مصنفاته تزيد عىل مئة ملسو هيلع هللا ىلص ابن رسيج بأنه يستخرج النكت من حديث رسول اهللا 

هـ /  ٣١١بعني, منها كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب, وله فقه حديث بريرة, تويف سنة وأر
, وطبقات الشافعية ٧٣٤م عده الذهبي يف الطبقة العارشة. انظر طبقات احلفاظ رقم ٩٢٤

 .٦/٢٥٣, واألعالم ١١٩−  ٣/١٠٩الكرب لتاج الدين السبكي 
 .٩٦) انظر اإلجابة للزركيش ص٣(



١٤٧ 

  املبحث الثاين 
  نقد املتن عند غري عائشة من الصحابة

ي عن غريها ال شك يف أن ما روي عن السيدة عائشة من نقد املتن أكثر مما رو
بكثري, وكان هذا هو السبب يف ختصيص املبحث األول هلا, أما يف هذا املبحث الثاين, 

  فسأتناول فيه ما روي منه عن غريها من الصحابة. 
  وفيه مسائل: 

   .نقد املتن عند أمري املؤمنني عمر بن اخلطاباملسألة األوىل: 
رج مع عيل بن أن زوجها أبا عمرو بن حفص خ )١(سـروت فاطمة بنت قي

ها, وأمر ـأيب طالب إىل اليمن, فأرسل إليها بآخر تطليقة كانت قد بقيت من طالق
                                                                     ً  أقاربه بأداء يشء من النفقة إليها, فقالوا هلا ما لك نفقة إال أن تكوين حامال ,  بعض

ة  ل ك  « فذكرت له قوهلم, فقال هلا: ملسو هيلع هللا ىلصفأتت النبي  ق  ن ى  َ  َ َ َ َ  َ ِ ال  ن ف  ك    . )٢(»    ُ ْ َ وال س 
                                           

قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس, وهي من املهاجرات  ) هي فاطمة بنت١(
اعتدي عند أم رشيك, ثم ملسو هيلع هللا ىلص األول, وكانت عند أيب بكر بن حفص, فطلقها, فقال هلا النبي 

 قال عند ابن أم مكتوم, فلام خطبت أشار عليها بأسامة بن زيد, ويف بيتها اجتمع أهل الشور
 .٨/٦٩» اإلصابة«ملا قتل عمر. انظر 

سنن «, و٢٢٩٠− ٢٢٨٤رقم » سنن أيب داود«, و١٠٦− ١٠/٩٤» صحيح مسلم«) انظر ٢(
 .٥/٧٢» الرتمذي



١٤٨ 
                              ً                           ا عمر هذه الرواية ومل يرها شيئا , ملخالفتها كتاب اهللا عز وجل, وقد رد سيدن

                         ً                                               وكان عمر جيعل للمطلقة ثالثا  السكنى والنفقة, وكان يقول: ال ندع كتاب اهللا وسنة 
  .)١(نبينا بقول امرأة ال ندري أحفظت أم نسيت

Q P O  ﴿إىل قوله تعاىل  »ال ندع كتاب اهللا« ولعل عمر يشري بقوله
V UT   S  R Y X W﴾  :وإذا كانت هذه  ,)٢(]١[الطالق

اآلية يف املطلقة الرجعية, فإن اآلية األخر تعم الرجعية وغريها, وهي قوله تعاىل 
﴿ P O N   M L KJ   I H  G F E D C B A

T S R Q﴾  :وليس فيها عدم اإلنفاق إال إذا كانت  ,)٣(]٦[الطالق
وضع احلمل, ألن العدة ال تنقيض قبل أن      ً                                 حامال , بل فيها اإلنفاق عىل احلامل إىل غاية

  تضع احلامل محلها. 
فلعل مراده بالسنة طريقة  »ال ندع كتاب اهللا وسنة نبينا« ه بقولهـوأما إشارت

 ملسو هيلع هللا ىلص                                                               َّ العامة, وهي األخذ بالقرآن وعدم خمالفته, أو مراده أنه سمع هو النبي   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
  . )٤(»السكنى والنفقة هلا« يقول بخالف قول فاطمة بنت قيس, أي سمعه يقول:

                                           
» صحيح مسلم«, و٢٢٩١رقم » سنن أيب داود«, و١٤٢−  ٥/١٤٠» سنن الرتمذي«) انظر ١(

من قول األسود بن يزيد, وهو التابعي » ال نرتك كتاب اهللا...«, ولكنه جعل قوله ١٠/١٠٤
 ».سنن أيب داود«ذا األثر عن عمر, كام بينته رواية الراوي هل

NM L K JI  H G F E D C B A  ) قال تعاىل: ﴿٢(
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n m l k j  i h g fe d c b a    ` ﴾]١: الطالق[. 
O N  M L KJ  I H G F E D C B A  : ﴿تعاىل قال) ٣(
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d c b ﴾]٦: الطالق[. 

 .٧/٤٧٦) وهذه رواها عنه القايض إسامعيل بإسناده إليه. انظر اجلوهر النقي البن الرتكامين ٤(



١٤٩ 

                                                          ِ       وليس عمر وحده هو الذي انتقد رواية فاطمة بنت قيس, بل مل ترتض  عائشة 
ال سكنى وال « روايتها كذلك, وقالت: ما لفاطمة خري أن تذكر هذا. تعني: روايتها

  . )١(»نفقة
م فاطمة بنت قيس يف نفيها السكنى, هو أهنا استأذنت النبي   ملسو هيلع هللا ىلص           َ                                                     ولعل سبب وه 

ن بيت الزوجية لعذر فأذن هلا, فظنت أنه مل جيعل هلا احلق يف السكنى, يف اخلروج م
 تقل, فأشار عليهاـا أذن هلا, سألته أين تنـ                               ً     وقد كانت استأذنته يف االنتقال فعال , فلم

ولعلها  ,)٢(باالنتقال إىل بيت ابن أم مكتوم, وكان أعمى, فال يراها إذا وضعت ثياهبا
     َّ                                            ال حق  هلا يف السكنى قرنت بذلك أنه ال حق هلا يف النفقة,            ً          ً    ملا فهمت ظنا  أو نسيانا  أنه

  واهللا أعلم. 
   .نقد املتن عند أمري املؤمنني عيل بن أيب طالباملسألة الثانية: 

                                                      ً         سئل عبد اهللا بن مسعود عن رجل تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداقا  ومل يدخل 
س   ك  ط ط, وعليها العدة, وهلا  )٣(                                         َ ْ َ هبا حتى مات, فقال: هلا مثل صداق نسائها, ال و      َ َ                     وال ش 

يف بروع بنت  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: قىض رسول اهللا  )٤(املرياث. فقام معقل بن سنان األشجعي
                                           

 .٢٢٩٣برقم: » سنن أيب داود«, و١٠٧−  ١٠/١٠٦» صحيح مسلم«) انظر ١(
 .١٠/١٠١»: صحيح مسلم«) انظر ٢(
 .٤/٢٤١) الوكس: النقص, والشطط: اجلور انظر النهاية ٣(
هو معقل بن سنان بن مظهر األشجعي, رو عنه مرسوق ومجاعة من التابعني, منهم الشعبي ) ٤(

 واحلسن البرصي, ويقال: إن روايتهم عنه مرسلة, وكانت معه راية أشجع يوم حنني, ومع
مري ـ                                                                ُ           نعيم بن مسعود راية أخر, وكان حامل لواء قومه يوم الفتح, أمر مسلم  بن عقبة ال

» اإلصابة«زيد بن معاوية. انظر ـكلم يف يـيام وقعة احلرة ألنه سمعه يتهـ أ ٦٣ تله سنةـبق
١٨٣− ٦/١٨١. 



١٥٠ 
     ُ                  ألنه أ خرب أن فتواه وافقت  ;واشق امرأة منا مثل الذي قضيت. ففرح بذلك ابن مسعود

  .)١(ملسو هيلع هللا ىلصفتو رسول اهللا 
أن هلا صداق املثل وال خالف يف أن عليها العدة وهلا املرياث, ولكن اخلالف يف 

قال باألول: ابن مسعود, وقال بالثاين: عيل بن أيب طالب وعبد اهللا بن عمر وزيد  ?أو ال
  . )٢(بن ثابتا

بن سنان,   ومل يكتف سيدنا عيل بنفي استحقاقها للصداق, بل رد خرب معقل
  . )٣(                              ُ                     َ           ونقد روايته املرفوعة, وقال: ال ي قبل قول أعرايب من أشجع  عىل كتاب اهللا

فجعل احلجة يف رد خرب معقل معارضته للقرآن, ولعل مراده هو قوله تعاىل 
﴿         ¢  ¡ � ~} | { z y x w v u  t s r q

¬ « ª ©¨ §  ¦   ¥ ¤ £﴾  :ففي هذه اآلية ]٢٣٦[البقرة .
الكريمة أن املطلقة قبل الدخول وقبل الفرض هلا ال تستحق الصداق, وهذا باإلمجاع, 

ألن املطلق  ;ىف عنها كاملطلقة, بل ربام كان حكمها كذلك من باب أوىلفالظاهر أن املتو
ح مفارقتها باختياره, وليس كذلك ال متوىف, وأقل ما يف األمر أن كال منهام ـ     َّ                                 قد رج 

                                           
» سنن النسائي«, و٢١١٦− ٢١١٤رقم » سنن أيب داود«, و٨٥− ٥/٨٤» سنن الرتمذي) «١(

١٩٨− ١٢٣−  ٦/١٢١. 
 .٢/٣٢٧) انظر بدائع املنن يف مجع وترتيب مسند الشافعي والسنن للبنا ٢(
سنن «منذري يف هتذيب ـقايض أبو بكر بن العريب يف رشح الرتمذي, وال) هذا األثر ضعفه ال٣(

, وابن الرتكامين يف اجلوهر النقي, وقد رواه عن عيل سعيد بن منصور والبيهقي يف »أيب داود
سننهام, واإلسناد يف سنن البيهقي ضعيف, ورواه عبد الرزاق يف مصنفه بإسناد حسن غري 

» السنن الكرب«ن أن يتقو كل واحد منهام باآلخر. انظر إسناد البيهقي, فاإلسنادان يمك
 , ومصنف عبد الرزاق الصنعاين٧/٢٤٧اين ـللبيهقي, ومعها اجلوهر النقي البن الرتكم

 .٦/٤٠١, ومنتخب كنز العامل للمتقي اهلندي ٦/٢٩٣



١٥١ 
تاع, وليس  فراق                                                        ْ          يف نكاح قبل الفرض وقبل الدخول, فالواجب واملأمور به هو اإلم 

  . )١(استحقاق املهر
   .املتن عند عبد اهللا بن مسعود نقداملسألة الثالثة: 

e d c ﴿اختلف الصحابة يف تأويل آية الدخان, وذلك يف قوله تعاىل 
 h g f*  o n m lk  j*    u    t s r q

 v*  ~ } | {  z y x*    ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡*          © ¨
 ¯ ®  ¬« ª*  µ ´ ³ ² ±  ¶   ﴾  :١٦ – ١٠[الدخان[ .  

ن أرشاط الساعة ومل جيئ بعد, وأنه يمكث يف : أن هذا الدخان ماألول القول
               ً                                                          األرض أربعني يوما  يمأل ما بني السامء واألرض, فأما املؤمن فيصيبه منه مثل الزكام, 
وأما الكفار والفجار فيدخل يف أنوفهم ويثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم, وهو من 

اطلع عليهم,  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  )٢(آثار جهنم يوم القيامة. ورو حذيفة بن أسيد الغفاري
إهنا لن تقوم حتى ترون قبلها عرش « فقالوا: نذكر الساعة. فقال: ?فسأهلم ما يتذاكرون

الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرهبا, ونزول عيسى بن « , فذكر»آيات
ويأجوج ومأجوج, وثالثة خسوف: خسف باملرشق, وخسف باملغرب,  ,ملسو هيلع هللا ىلصمريم 

. »ك نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل حمرشهموخسف بجزيرة العرب, وآخر ذل
ورواه عبد العزيز بن رفيع  ,ملسو هيلع هللا ىلص                                        ً          رواه فرات القزاز عن أيب الطفيل عنه مرفوعا  إىل النبي 

                                           
 .٣/١٩٧, واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ١/٢١٩) انظر أحكام القرآن أليب بكر بن العريب ١(
 ) هو حذيفة بن أسيد بفتح اهلمزة, الغفاري, وكنيته أبو رسحية بوزن عجيبة, مشهور بكنيته, شهد٢(

وأيب بكر وعيل وأيب ذر, ورو ملسو هيلع هللا ىلص احلديبية, وكان فيمن بايع حتت الشجرة, رو عن النبي 
 .٢/٤٣» اإلصابة«هـ انظر  ٤٢عنه أبو الطفيل, ومن التابعني الشعبي وغريه, تويف سنة 



١٥٢ 
وكال الروايتني يف  ,ملسو هيلع هللا ىلص                       ً                                 عن أيب الطفيل عنه موقوفا  عليه من قوله, وليس من قول النبي 

  . )١(صحيح مسلم
      ً                          معروفا  يف عرص الصحابة, سواء أكانت                                     ً واملهم هنا هو أن هذا القول كان رائجا  

  أو إىل قول بعض الصحابة.  ,ملسو هيلع هللا ىلصإضافته إىل النبي 
: رأ عبد اهللا بن مسعود خالف هذا, وذلك أنه أتاه رجل فقال: يا الثاين القول

                      ً            ِ ْ                                     أبا عبد الرمحن, إن قاصا  عند أبواب ك ن دة يقص ويزعم أن آية الدخان جتيء فتأخذ 
                                 ً                منني منه كهيئة زكام!. وكان مضطجعا , فجلس وهو غضبانبأنفاس الكفار, ويأخذ املؤ

                                             ً                                    وقال: يا أهيا الناس اتقوا اهللا, من علم منكم شيئا  فليقل بام يعلم, ومن مل يعلم فليقل اهللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص               ُ                                                          أعلم, فإنه أعلم  ألحدكم أن يقول ملا ال يعلم اهللا أعلم, فإن اهللا عز وجل قال لنبيه 

﴿W   V  U    T   S R Q  P O N﴾ واحلديث يف الصحيحني. ]٨٦: [ص .  
                     ً                                            وقد أكد ابن مسعود أوال  هنيه عن التكلف لريتدع كل قائل عن القول إال بام 

                       ً    ملا رأ من الناس إدبارا  قال ملسو هيلع هللا ىلص                              ً             يعلمه ويتثبت منه, ثم أضاف قائال : إن رسول اهللا 
ت, )٢(»اللهم سبع كسبع يوسف« ص  كل يشء, حتى أكلوا اجللود  )٣(            َ َّ فأخذهتم سنة ح 

                                           

 .٢٩− ١٨/٢٦» صحيح مسلم«) انظر ١(
) أي دعا عليهم بسبع سنني كالسبع العجاف التي كانت يف زمن يوسف عليه السالم, وقد ٢(

استنبطها من رؤيا امللك, وكانت سبب خروجه من السجن وتوليه شؤون االقتصاد بمرص, 
 ¸ Ã Â Á À     ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹قال اهللا تعاىل: ﴿

Î   Í Ì Ë Ê   É È  ÇÆ Å  Ä  Ð  Ï ﴾]٤٣: يوسف[. 
) حصت كل يشء أي أذهبته, واحلص: إذهاب الشعر عن الرأس بحلق أو مرض, انظر النهاية ٣(

١/٢٦٧. 



١٥٣ 
تة من اجلوع, وينظر إىل السامء أحدهم فري كهيئة الدخان, فأتاه أبو سفيان فقال: واملي

  يا حممد إنك جئت تأمر بطاعة اهللا, وبصلة الرحم, وإن قومك قد هلكوا, فادع اهللا هلم.
 ﴾...  h g f e d c﴿ثم قرأ ابن مسعود قول اهللا عز وجل 

, ]١٥لدخان: [ا ﴾¨ © ª »¬  ®¯﴿, اآليات, حتى قرأ ]١٠[الدخان: 
 ﴾µ ¶  ± ² ³ ´﴿!, وقرأ ?ذاب اآلخرةـيكشف عـوقال: أف
 )١(, وقال: فالبطشة يوم بدر, وقد مضت آية الدخان, والبطشة, واللزام]١٦[الدخان: 
  . )٣()٢(وآية الروم

فقد رد عبد اهللا بن مسعود عىل من رو أن آية الدخان مل جتئ, واعتمد يف رد 
©     ¨﴿ث املتن, إذ رأ أهنا خمالفة لآلية القرآنية تلك الرواية عىل نقدها من حي

« ª﴾ ولو كان ذلك يوم القيامة ملا ?حيث قال: أفيكشف عذاب اآلخرة .!
عليهم, ثم كشفه اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص                            ً                          أخرب أنه يكشفه, فكان هذا دليال  عىل أنه وقع حني دعاء النبي 

  عنهم. 
                                           

 ﴾µ ¶ ¸ ¹   º ¼» ½ ¾            ¿ À Á ´ ) يشري إىل قوله تعاىل: ﴿١(
ل يف . واللزام يف اللغة: املالزمة لليشء والدوام عليه, ويأيت كذلك بمعنى الفص]٧٧: الفرقان[

القضية, وقد فرسه ابن مسعود وغريه يف هذه اآلية بالعذاب املالزم, وأنه ما وقع هبم يوم بدر. 
والنهاية يف غريب احلديث  ٥٧− ١٩/٥٦انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي 

 .٤/٦٠واألثر البن األثري 
 *  ̈ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ * ~ { *  } ) يشري إىل قوله تعاىل: ﴿٢(

ª « ®¬ ̄ °  ± ² ³ µ́ ¶ ̧ ¹ ﴾]٤ – ١: الروم[. 
, واجلامع ١٩٥−  ١٠/١٩٢» صحيح البخاري«, و١٤٢−  ١٧/١٤٠» صحيح مسلم«) انظر ٣(

 .١٣١− ١٦/١٣٠ألحكام القرآن للقرطبي أيب عبد اهللا 



١٥٤ 

   نقد املتن عند عبد اهللا بن عباس.املسألة الرابعة: 
 .يف الوضوء مما مست النار )١

وبقي عدد من الصحابة  ,)٢(ثم نسخه )١(بالوضوء مما مست النار ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي 
يروون األمر األول, لعدم علمهم بالنسخ, ويرون إجياب الوضوء من ذلك, ومنهم أبو 

  هريرة. 
وقد انتقد ابن عباس رواية أيب هريرة, ووجد أن التعقل يف فهم النصوص ال 

       ً                                                       عل خالفا  وقع بني الصحابة يف تعيني الناسخ واملنسوخ, قبل أن يرصح جابر يؤيدها, ول
ببيان ذلك, فوجد ابن عباس أن الناسخ هو ما يرجحه الفهم املستنبط من جمموع 

 .النصوص لفظا وروحا, ولذلك وجه النقد ملتن الرواية األخر  
     ً       مؤثرا  يف نقض                 ً                                      ً وكان نقده منصبا  عىل أن الطعام احلالل ال يمكن أن يكون سببا  

!. أما أبو ?                                              ً              الوضوء, فقال: أتوضأ من طعام أجده يف كتاب اهللا حالال  ألن النار مسته
توضؤوا « قال ملسو هيلع هللا ىلصهريرة فجمع بيده حىص وقال: أشهد عدد هذا احلىص أن رسول اهللا 

  .)٣(»مما مست النار
                                           

». توضؤوا مما مست النار«يقول ملسو هيلع هللا ىلص ) رو النسائي عن أيب هريرة قال: سمعت رسول اهللا ١(
−  ١/١٠٥أيوب وأيب طلحة وزيد بن ثابت وأم حبيبة. انظر سنن النسائي وروي مثله عن أيب 

١٠٧. 
        ً                                          أكل كتفا  فجاءه بالل فخرج إىل الصالة ومل يمس ماء. ورو ملسو هيلع هللا ىلص ) روت أم سلمة أن رسول اهللا ٢(

            َ     ُ               , وأوضح األمر  جابر  بن عبد اهللا حيث ١٠٨−  ١/١٠٧» سنن النسائي«مثله ابن عباس انظر 
» سنن النسائي«ترك الوضوء مما مست النار. انظر ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا قال: كان آخر األمرين م

١/١٠٨. 
 .١/١٠٦» سنن النسائي«) انظر ٣(
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                                                 ً                 فقد استبعد ابن عباس أن يكون أكل الطعام احلالل ناقضا  للوضوء ألن النار 
مسته, واملعهود يف الرشيعة أن ينتقض الوضوء باخلارج النجس ال بالداخل احلالل 

  الطاهر. 
وسمع ابن عباس أبا هريرة حيدث هبذا احلديث مرة أخر, فقال: أتوضأ من 

                                             ً      ً                 ). فنقده من وجه ثان, وذلك أنه أورد عليه إشكاال  عقليا  آخر, وهو أنه لو )١(!?احلميم
لوجب الوضوء من استعامل املاء الساخن, ولكن أبا وجب الوضوء مما مست النار 

هريرة رأ يف هذا معارضة للنص الثابت لديه بالعقل, فقال: يا ابن أخي إذا سمعت 
  . )٢(     ً                 حديثا  فال ترضب له األمثال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 

  ].٢٢٣[البقرة:  ﴾²  ³ ´﴿يف تفسري قوله تعاىل  )٢
º¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ² « ¼½  ¾ ﴿قال اهللا تعاىل: 

Å Ä ÃÂ Á À ¿    ﴾ .  
رو نافع موىل عبد اهللا بن عمر عن ابن عمر أهنا نزلت يف رجل من األنصار 

زلت رخصة يف إتيان النساء يف ـه يف دبرها, فأعظم الناس ذلك, فنـأصاب امرأت
   .)٣(أدبارهن

ة, ونسب ابن عمر للوهم حيث قال: إن ابن عمر ـ   َّ                    ورد  ابن عباس هذه الرواي
ـ أوهم, إنام كان هذا احلي من األنصار وهم أهل وثن مع هذا احلي من  واهللا يغفر له ـ

                                           
) احلميم هو املاء احلار, ومنه االستحامم أي: االغتسال باملاء احلار, ثم قيل لالغتسال بأي ماء ١(

 .١/٢٩٦كان استحامم. انظر النهاية 
 .٤٨٥رقم: » سنن ابن ماجه«) انظر ٢(
إسحاق بن راهويه يف مسنده, » إهنا رخصة«) أخرجه الدارقطني يف غرائب مالك, وأخرج قوله ٣(

 .٢٥٦− ٩/٢٥٥البن حجر » فتح الباري«ويف تفسريه, والطرباين يف األوسط. انظر 



١٥٦ 
وكانوا يرون هلم فضال عليهم يف العلم, فكانوا يقتدون بكثري من هيود وهم أهل كتاب, 

فعلهم, وكان من أمر أهل الكتاب أن ال يأتوا النساء إال عىل حرف, وذلك أسرت ما 
قد أخذوا بذلك من فعلهم, وكان هذا  تكون املرأة, فكان هذا احلي من األنصار

من قريش يرشحون النساء رشحا منكرا, ويتلذذون منهن مقبالت ومدبرات  احلي
, فلام قدم املهاجرون املدينة تزوج رجل منهم امرأة من األنصار, فذهب ومستلقيات

يصنع هبا ذلك, فأنكرته عليه, وقالت: إنام كنا نؤتى عىل حرف فاصنع ذلك وإال 
ي  فاجتنبن ِ َ ي حتى رش   ²  ﴿فأنزل اهللا عز وجل  ملسو هيلع هللا ىلص                    َ    أمرمها, فبلغ ذلك رسول  اهللا  )١(       َ

¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴾  :أي مقبالت ومدبرات ومستلقيات, , ]٢٢٣[البقرة
  . )٢(يعني بذلك موضع الولد

                                            َ                        فقول ابن عباس يبني أن سبب نزول اآلية ليس إتيان  األنصاري امرأته يف دبرها 
 ها إتيان املهاجري امرأته األنصارية مقبلة ومدبرةوأهنا نزلت رخصة يف ذلك, ولكن سبب

  يف الفرج, وأن اآلية نزلت رخصة يف هذا. 
يعني بذلك موضع « وأيد ابن عباس روايته ونقده لرواية ابن عمر هبذه الكلمة:

ولذلك يتعني أن , ﴾µ ¶ ﴿. فقد أخذها من نص اآلية القرآنية الكريمة »الولد
من احلاالت التي تريدوهنا, ورواية ابن عمر  أي كيف شئتم ﴾¸ ¹ ﴿يكون معنى 

  خمالفة لنص اآلية, ألن إتيان الدبر ليس إتيان موضع احلرث. 
ومما يؤكد صحة قول ابن عباس وأن ابن عمر أوهم يف الرواية ما روي عن جابر 

وهو أن اليهود كانت تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول, فنزلت  بن عبد اهللا
                                           

ة. انظر النهاية ١( ي أمرمها: أي عظم وتفاقم حتى جل ا فيه. واملشاراة: املالج  ِ                            َّ                     َّ                ) رش   َ   ٢٣٧−  ٢/٢٣٦. 
 .٢١٦٤رقم » ن أيب داودسن) «٢(



١٥٧ 
﴿  ³  ²¹ ¸ ¶ µ ´ ﴾)ة  , )١ ي ر  ر  ن  أ يب  ه                       َ ْ  َ ِ  ُ َ ْ َ َ أي للرد عليهم. وروي ع 

ول  اهللا   س  : ق ال  ر  ا« :ملسو هيلع هللا ىلص َ  َ   َ  َ  َ ُ  ُ   ِ ق ال  ه  أ ت ه  يف  د ب ر  ر  ن  أ ت ى ام  ون  م     .)٢(» َ ْ ُ  ٌ  َ ْ  َ َ    ْ َ َ َ ُ  ِ  ُ ُ ِ َ م ل ع 
وقد أوضح اإلمام مالك استدالل ابن عباس, فقال عندما سئل عن حكم هذه 

   .)٣(»!?ع الزرع! هل يكون احلرث إال موض?ما أنتم قوم عرب« املسألة:
هذا مما يتعلق بموضوع البحث وهو نقد متن الرواية بغض النظر عمن وهم 
م, وإذا كان                                     ُ                             َ            فيها, فالرواية املنسوبة البن عمر قد ن سب فيها نافع موىل ابن عمر للوه 

                  ُ                  كذلك فينبغي أن ي نسب الوهم للواهم. 
   .للجن وقراءته عليهم ملسو هيلع هللا ىلصيف رؤية رسول اهللا  )٣

J  I H G F E D  C B A ﴿ قال اهللا تعاىل
S R Q P O N ML K   ﴾  :٢٩[األحقاف[ .  

*   M  L K   J I H G  F E  D  C B A  ﴿وقال تعاىل 
X    W V U TS R  Q      P O  ﴾  :٢ – ١[اجلن[ .  

ـ لف هل رأ النبي     ?اجلن وقرأ عليهم بقصد إسامعهم ملسو هيلع هللا ىلص    ُ                اخت
                                           

 .٢١٦٣رقم: » سنن أيب داود«, و٢٥٨− ٩/٢٥٧» صحيح البخاري) «١(
 .٢١٦٢رقم » سنن أيب داود) «٢(
ـ سب إىل اإلمام الشافعي أنه ال يوجد حديث ثابت ٩/٢٥٦» فتح الباري«) انظر ٣(             ُ                                         , هذا وقد ن

, وأن القياس حتليله, وهذا                               ً        ً يف حكم الوطء يف دبر املرأة ال حتليال  وال حتريام  ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا 
  مكذوب عىل الشافعي, فإنه ذكر حتريم هذا يف ستة من كتبه.

 , وكمثال عىل رواية الشافعي حديث حتريم ذلك انظر٣/٦١٢للذهبي » ميزان االعتدال«انظر 
 .٢/٣٦٠بدائع املنن يف مجع وترتيب مسند الشافعي والسنن للبنا 



١٥٨ 

 ملسو هيلع هللا ىلصن الصحابة افتقدوا رسول اهللا : أنه رآهم, وقرأ عليهم القرآن, وأاألول القول
وا عليه, فجاء يف وجه الصبح, وقال إنه أتاه داعي اجلن فأتاهم ش                       َ ُ                                                        ذات ليلة وهو بمكة وخ 
وقرأ عليهم القرآن, وأنه انطلق مع الصحابة, فأراهم آثار اجلن وآثار نرياهنم. وهذا 

  . )١(مروي عن ابن مسعود
, وهذا قول ابن عباس, وذكر أن : أنه ما قرأ عىل اجلن وال رآهمالثاين القول

 انطلق يف طائفة من أصحابه عامدين إىل سوق عكاظ, وقد حيل بني الشياطني ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 وبني خرب السامء, وأرسلت عليهم الشهب, فانطلقوا يرضبون مشارق األرض ومغارهبا,

حو فرصف اهللا النفر الذين توجهوا ن ?لينظروا ما هذا الذي حال بينهم وبني خرب السامء
وهو يصيل بأصحابه صالة الفجر, عندما كانوا عامدين إىل  ,ملسو هيلع هللا ىلصهتامة إىل رسول اهللا 

سوق عكاظ, فلام سمعوا القرآن أنصتوا له, فقالوا: هذا واهللا الذي حال بينكم وبني 
M  L K   J   *   O ﴿خرب السامء, فهنالك رجعوا إىل قومهم, فقالوا: يا قومنا 

X    W V U TS R  Q  P  ﴾ وأنزل اهللا تعاىل عىل نبيه ]٢ – ١ن: [اجل ,﴿ B A
H G      F E  D    C﴾ .  

  .)٢(                   ً                        وأضاف ابن عباس قائال : وإنام أوحي إليه قول اجلن
        َ                                                        ولعل ابن  عباس يريد أن يرد عىل من يروي ما خيالف قوله, ملخالفته النص 

       ً    له نفرا  من القرآين, فالظاهر من اآليات القرآنية الكريمة أن اهللا تعاىل رصف إىل رسو
                                           

, واجلامع ٥٢− ٤/١٨٥١ام القرآن البن العريب , وأحك١٧١− ٤/١٦٩» صحيح مسلم«) انظر ١(
 .١٩/١ألحكام القرآن للقرطبي 

.. ١٦٨− ٤/١٦٧» صحيح مسلم«, و٣٠١−  ١٠/٢٩٦و ٢/٣٩٦» صحيح البخاري«) انظر ٢(
 .٢٢٢− ١٢/٢٢٠» سنن الرتمذي«و



١٥٩ 
 يف اآلية األخر ملسو هيلع هللا ىلص                                                        ُ   اجلن يستمعون منه القرآن, دون أن يقرأ هو عليهم ليسمعهم, وأ مر 

            ً  ُ                        ً                                           أن يبلغ وحيا  أ وحي إليه به, وهو أن نفرا  من اجلن قد استمعوا القرآن. هذا ما دلت عليه 
  اآليات القرآنية, واهللا أعلم.

 .رواية أن ولد الزنى رش الثالثة )٤
   ً                                                  وعا  أن ولد الزنى رش الثالثة, فأنكر ابن عباس هذا, وقال: رو أبو هريرة مرف

ين    ـ ؤ  ت َ لو كان رش الثالثة ما اس    . )٢(         ُ            بأمه أن ت رجم حتى تضعه )١(                     ْ  ُ ْ ِ
                                   ُ                             وهذا نقد لتلك الرواية من حيث معارضت ها حلكم ثابت مقطوع به, وهو أن 

, فلو كان                                                                   ً الزانية التي ثبت زناها ال يقام عليها احلد حتى تضع محلها إذا كانت حامال  
  . )٣(       ً                                                 احلمل رشا  منها ملا أخرت إقامة احلد عليها من أجل املحافظة عليه

  .رواية أن امليت يعذب ببكاء أهله عليه )٥
              ً                                                    رو عمر مرفوعا  أن امليت يعذب ببعض ببكاء أهله عليه, ورو ابن عمر إن 

ë ê ﴿                                                    ً            امليت ليعذب ببكاء أهله عليه, فأنكر ابن عباس هذا, حمتجا  بقوله تعاىل 
í ì﴾  :٤(]٤٣[النجم(.   

  !. ?                                         َ  ُ                   أي فإذا كان اإلبكاء من اهللا سبحانه وتعاىل فلم  ي عذب امليت ببكاء أهله

                                           
 .١/٦٠) أنيت وتأنيت واستأنيت: أي انتظرت وتربصت. انظر النهاية ١(
 .١١٩) اإلجابة للزركيش ص٢(
) انظر املسألة األوىل من الفرع األول من املبحث األول, وهو نقد املتن عند أم املؤمنني عائشة ٣(

 ريض اهللا عنها.
 .٢٣٣− ٦/٢٣٢» صحيح مسلم«, و٤٠٢− ٣/٤٠١» صحيح البخاري«) انظر ٤(



١٦٠ 

  الفصل الثاين 
  اعتامد نقد املتن عند علامء احلديث

   املبحث األول
  اعتامد نقد املتن يف دراسة الرجال

ني علامء احلديث قديام  بنقد الرجال احتسابا  لوجه اهللا عز  وجل, فتناولوهم  ُ                  ً                    ً            ع 
    ً       ً                                                                جترحيا  وتعديال , واعتنوا ببيان أحوال رواة اآلثار, من حيث الوالدة والوفاة والنشأة 
واإلقامة, والرحلة يف طلب احلديث, والشيوخ الذين لقيهم الراوي وسمع منهم, 

ألن  ;الذين أخذوا عنه وسمعوا منه, ليتبني هلم اتصال األسانيد من انقطاعها والرواة
 السند هو رشط هام يف صحة احلديث, وبينوا ما يتعلق بالراوي من أوصاف رشط اتصال

العدالة أو الفسق واالبتداع, والضبط أو الغفلة واالختالط وما إىل ذلك, حتى غدا 
     ً     ً                            علام  قائام  برأسه, وألفت فيه كتب كثرية.  »اجلرح والتعديل« علم

  ً                وال  من نقد إسناده, وكل حديث أراد الباحث معرفة درجته يف الثبوت فال بد أ
 وذلك بالرجوع إىل ما قاله أئمة اجلرح والتعديل يف كل راو من رجال السند, وهذا هو

  . ?»نقد املتن« , فام عالقة هذا بالنوع اآلخر الذي هو»النقد اإلسنادي«
إن النظرة األوىل يف علوم احلديث ويف النقد ـ خاصة عند املحدثني ـ تظهر لنا 

النقد, مها نقد السند ونقد املتن, ولكن النظرة املتعمقة يف ميدان نوعني منفصلني من 



١٦١ 
ينا أهنم يعتمدون ـ ر                         ً         يف دراستهم للرواة, وكثريا  ما يكون  »نقد املتن«                    ُ ِ               نقد األئمة للرجال ت

                          ً                                                 احلكم للراوي أو عليه متأثرا  بنقد املرويات التي رويت من طريقه, وهذا ما سأحاول 
  الربهنة عليه يف هذا املبحث. 

  منهج األئمة يف التعديل والتجريح :الفرع األول
   مشاهري أئمة اجلرح والتعديلاملسألة األوىل: 

                                                       ً           ذكر ابن أيب حاتم يف تقدمة املعرفة لكتاب اجلرح والتعديل عددا  من العلامء 
ع كالمهم يف الرجال, واعتمد عليهم املصنفون يف هذا الباب, ملا رأ أن الكالم         ُ                                                                   الذين مج 

دان هو قوهلم, وأن املرجع يف التزكية وعدمها إليهم, وهم مشاهري اجلهابذة يف هذا املي
                             ً                                  ً              النقاد, الذين جعلهم اهللا حراسا  ألصول اإلسالم, وقدوة يف الدين, ونقادا  لناقلة اآلثار,

بمكة,  )٢(باملدينة, وسفيان بن عيينة )١(وهم طبقات, فمن الطبقة األوىل: مالك بن أنس
                                           

) هو إمام املدينة واحلجاز: مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي, أبو عبد اهللا, إمام ١(
اهلجرة, إمام يف احلديث والفقه, قال الشافعي: إذا ذكر العلامء فاملك النجم. وقال: ما يف  دار

م انظر تقدمة ٧٩٥هـ / ١٧٩                            ً                       األرض كتاب يف العلم أكثر صوابا  من موطأ مالك. تويف سنة 
 ,١٩٩وتذكرة احلفاظ للذهبي رقم  ٣٢− ١١املعرفة لكتاب اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ص

 .٨/١٦٨فني ومعجم املؤل
) هو إمام مكة سفيان بن عيينة بن ميمون, أبو حممد, حمدث احلرم, إمام يف احلديث والتفسري, ٢(

قال الشافعي: لوال مالك وسفيان لذهب علم احلجاز, وقال عبد الرمحن بن مهدي: كان 
 فسري القرآن الكريم تويف سنةـينة من أعلم الناس بحديث أهل احلجاز. من آثاره تـابن عي
م املؤلفني ج, ومع٢٤٩, وتذكرة احلفاظ رقم ٥٤− ٣٢م انظر تقدمة املعرفة ٨١٢هـ /١٩٦

٤/٢٣٥. 



١٦٢ 
بالبرصة,  )٣(ومحاد بن زيد )٢(حجاجـكوفة, وشعبة بن الـلبا )١(وريـوسفيان الث
  بالشام.  )٤(واألوزاعي

عيد ـحيى بن سـكوفة, ويـبال )٥(جراحـيع بن الـانية: وكـة الثـومن الطبق
                                           

) هو إمام الكوفة سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري, أبو عبد اهللا, إمام يف احلديث والفقه, قال ١(
د شعبة وحييى بن معني ومجاعة: سفيان الثوري أمري املؤمنني يف احلديث. وكان حييى بن سعي

م ٧٧٨هـ  ١٦١القطان يفضله عىل مالك من آثاره: اجلامع الكبري, واجلامع الصغري, تويف سنة 
 .٤/٢٣٤, ومعجم املؤلفني ١٩٨, وتذكرة احلفاظ رقم ١٢٦− ٥٥انظر تقدمة املعرفة ص

) هو إمام البرصة شعبة بن احلجاج بن الورد, أبو بسطام, كان الثوري يقول: شعبة أمري املؤمنني ٢(
                                                                        ً  ديث. وقال الشافعي: لو شعبة ملا عرف احلديث بالعراق. وكان حيذر من التدليس جدا , يف احل

ويقول: ألن أقع من السامء فأنقطع أحب إيل من أن أدلس. من آثاره تفسري القرآن الكريم, 
, ٧٦− ١٢٦م انظر تقدمة املعرفة ص٧٧٧هـ / ١٦٠وكتاب الغرائب يف احلديث, تويف سنة 

 .٤/٣٠١, ومعجم املؤلفني ١٨٧وتذكرة احلفاظ: رقم 
) هو إمام البرصة وشيخ العراق: محاد بن زيد بن درهم أبو إسامعيل, قال أحد ابن حنبل: هو ٣(

م ٧٩٥هـ /  ١٧٩من أئمة املسلمني. وقال الثوري عنه: رجل البرصة بعد شعبة. تويف سنة 
 .٢/٣٠١, واألعالم ٢١٣, وتذكرة احلفاظ رقم ١٨٣− ١٧٦انظر تقدمة املعرفة ص

                                                                     ً         ) هو إمام الشام عبد الرمحن بن عمرو بن حممد األوزاعي, أبو عمرو, كان إماما  يف احلديث ٤(
                                                                ً                والفقه, وكانت صنعته الكتابة والرتسل, وسكن يف آخر عمره بريوت مرابطا , وهبا تويف, وأصله
ة من سبي السند, قال احلاكم: األوزاعي إمام يف السنة. من آثاره: السنن واملسائل تويف سن

معجم «و ١٧٧, وتذكرة احلفاظ رقم: ٢١٩− ١٨٤م انظر تقدمة املعرفة ص٧٧٤هـ ١٥٧
 .٥/١٦٣» املؤلفني

, ) هو إمام الكوفة وحمدث العراق: وكيع بن اجلراح, وملا مات سفيان الثوري جلس وكيع مكانه٥(
وقال  اجلراح. وأراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة فامتنع, قال ابن املبارك: رجل املرصين اليوم ابن

                           ً                                                            أمحد ابن حنبل: ما رأيت أحدا  أوعى للعلم من وكيع, وال أشبه بأهل النسك منه. من آثاره: السنن
, ٢٣٢− ٢١٩انظر تقدمة املعرفة ص م٨١٢هـ /١٩٧وتفسري القرآن, واملعرفة والتاريخ تويف سنة 

 والكوفة. واملرصان: مها البرصة ,١٣/١٦٦» معجم املؤلفني«, و٢٨٤وتذكرة احلفاظ رقم: 



١٦٣ 
بخراسان, وأبو  )٣(بالبرصة, وعبد اهللا بن املبارك )٢(وعبد الرمحن بن مهدي )١(قطانـال

  لشام.با )٥(وأبو مسهر )٤(إسحاق الفزاري
                                           

                                                                                     ً ) هو اإلمام النقاد: حييى بن سعيد بن فروخ القطان, أبو سعيد, قال ابن املديني: ما رأيت أحدا  ١(
أعلم بالرجال منه. وقال النسائي: أمناء اهللا عىل حديث رسوله مالك وشعبة وحييى القطان. 

, ٢٥١− ٢٣٢م انظر تقدمة املعرفة ص٨١٠هـ / ١٩٤من آثاره: مصنف يف املغازي, تويف سنة 
 .١٣/١٩٩» معجم املؤلفني«, و٢٨٠وتذكرة احلفاظ رقم 

 ) هو اإلمام احلافظ عبد الرمحن بن مهدي بن حسان, أبو سعيد موىل األزد, وقيل موىل بني العنرب,٢(
                                                                        ً          قال أمحد ابن حنبل: هو أفقه من حييى القطان وهو أثبت من وكيع , ألنه أقرب عهدا  بالكتاب. 

        ً                                               أر أحدا  قط أعلم باحلديث من عبد الرمحن بن مهدي. تويف سنة مديني: ملـوقال عيل بن ال
معجم «و ٣١٣, وتذكرة احلفاظ رقم ٢٦٢− ٢٥١م انظر تقدمة املعرفة ص٨١٤هـ /١٩٨

 .٥/١٩٦» املؤلفني
) هو اإلمام احلافظ املجاهد الزاهد: عبد اهللا بن املبارك بن واضح, أبو عبد الرمحن, تركي األب ٣(

أمحد ابن حنبل: مل يكن يف زمان ابن املبارك أحد أطلب للعلم منه. رحل خوارزمي األم, قال 
إىل اليمن ومرص والشام والبرصة والكوفة, وامتاز بأنه دون العلم يف األبواب, وله كتب: منها 

− ٢٦٢م انظر تقدمة املعرفة ص٧٩٧هـ /  ١٨١كتاب الزهد والرقائق, والتاريخ, تويف سنة 
 .٦/١٠٦» معجم املؤلفني«و ٢٦٠, وتذكرة احلفاظ رقم: ٢٨١

) هو اإلمام املجاهد املرابط إبراهيم بن حممد بن احلارث الفزاري, أبو إسحاق, قال سفيان بن ٤(
                                                                           ً      عيينة: ما ينبغي أن يكون رجل أبرص بالسري أو بالسنن منه. وهو أول من عمل اصطرالبا , وله 

م انظر تقدمة ٨٠٢هـ / ١٨٦ة فيه تصنيف, وله كتاب السرية يف األخبار واألحداث, تويف سن
 .٩١− ١/٩٠, ومعجم املؤلفني ٢٥٩وتذكرة احلفاظ رقم  ٢٨٦−  ٢٨١املعرفة: ص

) هو شيخ أهل الشام عبد األعىل بن مسهر بن عبد األعىل الغساين الدمشقي, أبو مسهر اشتهر ٥(
 بكنيته, ويعرف كذلك بابن أيب دارمة, قال حييى بن معني: ما رأيت منذ خرجت من بالدي

م انظر تقدمة ٨٣٣هـ /٢١٨    ً                                              أحدا  أشبه باملشيخة الذين أدركت من أيب مسهر. تويف سنة 
 .٤٣− ٤/٤٢, واألعالم ٣٧٩, وتذكرة احلفاظ رقم ٢٩٢− ٢٨٦املعرفة ص



١٦٤ 

بن   ببغداد, وعيل )٢(وحييى بن معني )١(ومن الطبقة الثالثة: أمحد ابن حنبل
  بالكوفة.  )٤(                           ُ  بالبرصة, وحممد بن عبد اهللا بن ن مري )٣(املديني

                                           

) هو إمام أهل السنة املحدث الفقيه الزاهد: أمحد بن حممد بن حنبل الذهيل الشيباين, املروزي ثم ١(
بة بن سعيد: لو أدرك أمحد ابن حنبل عرص الثوري ومالك ـقتي البغدادي أبو عبد اهللا, قال

                                                                           ً واألوزاعي والليث لكان هو املقدم. وقال الشافعي: خرجت من بغداد فام خلفت فيها رجال  
هـ /  ٢٤١أفضل وال أعلم وال أفقه من أمحد ابن حنبل. من آثاره: املسند والزهد, تويف سنة 

» معجم املؤلفني«, و٤٣٨تذكرة احلفاظ رقم: , و٣١٣− ٢٩٢م انظر تقدمة املعرفة ص٨٥٥
٩٧− ٢/٩٦. 

                                                            ً                       ) هو اإلمام حييى بن معني املري موالهم البغدادي أبو زكريا كان عاملا  بالرواة وعلل األحاديث, ٢(
قال أمحد ابن حنبل: حييى بن معني أعلمنا بالرجال. وقال ابن وارة: هو أفهم بصحيح احلديث 

هـ /  ٢٣٣ثاره: التاريخ والعلل, ومعرفة الرجال, تويف سنة . من آاملديني بن  وسقيمه من عيل
, ومعجم املؤلفني ٤٣٧, وتذكرة احلفاظ رقم ٣١٨− ٣١٤م, انظر تقدمة املعرفة ص ٨٤٨
١٣/٢٣٢. 

مديني البرصي, أبو احلسن ـ) هو حافظ عرصه عيل بن عبد اهللا بن جعفر السعدي بالوالء ال٣(
            ً                               بأنه كان علام  يف الناس يف معرفة احلديث والعلل, ويعرف بابن املديني, شهد له أبو حاتم 

                                                                       ً    يستصغر البخاري نفسه عند أحد إال عند عيل بن املديني, وذكر النووي أن له نحوا  من  ومل
مئتي مصنف, من آثاره األسامء والكنى, وقبائل العرب, وتفسري غريب احلديث, تويف سنة 

, ومعجم ٤٣٦ة احلفاظ رقم , وتذكر٣٢٠− ٣١٩م انظر تقدمة املعرفة ص٨٤٨هـ/ ٢٣٤
 .١٣٣− ٧/١٣٢املؤلفني 

) هو درة العراق: حممد بن عبد اهللا بن نمري اهلمداين اخلاريف الكويف, أبو عبد الرمحن, ويعرف ٤(
بابن نمري, كان أمحد ابن حنبل وحييى بن معني يقوالن يف شيوخ الكوفيني ما يقول ابن نمري 

هـ انظر  ٢٣٤     ً                         عجيبا , وهو من الزهاد, تويف سنة                                     ً فيهم, وكان أمحد ابن حنبل يعظمه تعظيام  
 .٤٤٦, وتذكرة احلفاظ رقم ٣٢٨− ٣٢٠تقدمة املعرفة ص



١٦٥ 

  بالري.  )٢(وأبو حاتم الرازي )١(ومن الطبقة الرابعة: أبو زرعة الرازي
رحيهم وتعديلهم, ويف ولكن ابن أيب حاتم مل يتعرض ملنهج هؤالء األعالم يف جت

أثناء نقله لنبذ من كالمهم يف اجلرح والتعديل, فإنه مل ينقل لنا سو مجل من نقد 
  العدالة أو الضبط, دون نقد املتن املروي, وال نقد الرواة من خالل املتون. 

                   ً       ً         كلموا يف الرواة جترحيا  وتعديال , والذين ـهؤالء هم مشاهري النقاد الذين ت
هم يف الرجال من جاء بعدهم من أصحاب التصانيف, ومل يذكر ـلاعتمد عىل أقوا

 )٣(                                               ً                   ابن أيب حاتم يف طبقة أبيه وأيب زرعة: البخاري ومسلام  وأبا إسحاق اجلوزجاين
  .وغريهم

                                           

 ) هو احلافظ عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزيد القريش بالوالء الرازي أبو زرعة ويعرف بأيب زرعة١(
ما رأ أبو زرعة              ً                                                     الرازي, متييزا  له عن أيب زرعة الدمشقي, كان يشبه بأمحد ابن حنبل, وقيل 

م انظر ٨٧٨هـ /  ٢٦٤                   ً                                          بعينه مثل نفسه أبدا , وكان من الزهاد, له مسند تويف وقد شاخ سنة 
 .٦/٢٣٩, ومعجم املؤلفني ٥٧٩, وتذكرة احلفاظ رقم ٣٤٩− ٣٢٨تقدمة املعرفة ص

) هو اإلمام احلافظ أحد األعالم حممد بن إدريس بن املنذر احلنظيل الرازي أبو حاتم ويعرف ٢(
م انظر ٨٩٠هـ /  ٢٧٧يب حاتم الرازي من آثاره تفسري القرآن وطبقات التابعني, تويف سنة بأ

 .٩/٣٥» معجم املؤلفني«, و٥٩٢, وتذكرة احلفاظ رقم ٣٧٢− ٣٤٩تقدمة املعرفة ص
) هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي, أبو إسحاق, ويعرف باجلوزجاين نزيل دمشق ٣(

دارقطني وابن حبان, وكان فيه انحراف عن عيل ريض اهللا عنه, وحمدثها, وثقه النسائي وال
يزي املذهب إال أنه مل يكن بداعية, له كتاب يف  ر                                        َ ِ                                         ولعل ذلك ملا ذكره ابن حبان من أنه كان ح 
الضعفاء إال أنه يتحامل فيه عىل عيل ريض اهللا عنه, وكتاب يف اجلرح والتعديل, تويف سنة 

 ١٨٣− ١/١٨١وهتذيب التهذيب البن حجر  ٥٦٨رقم  م انظر تذكرة احلفاظ٨٧٠هـ / ٢٥٦
 .١/١٢٨» معجم املؤلفني«و



١٦٦ 
قييل    َ    الن سائي, من أمههم: كثريون بعدهمويأيت   )٣(عديوابن  )٢(حبانوابن  )١(    ُ   والع 
  والذهبي. )٥(ميةواخلطيب البغدادي وابن الرو )٤(واألزدي

                                           
باحلرمني,      ً مقيام  , كان بالعقييلويعرف  جعفرأبو  العقييلحممد بن عمرو بن موسى  احلافظ) هو اإلمام ١(

كثري التصانيف, صاحب كتاب الضعفاء الكبري, واجلرح والتعديل, مشهود له بالثقة وجاللة القدر 
ـ / ٣٢٢, تويف سنة واحلفظ  .١١/٩٨» معجم املؤلفني«و ٨١٤م انظر تذكرة احلفاظ رقم ٩٣٤ه

                                                                                 ً ) هو احلافظ حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم املعروف بابن حبان, كان عىل قضاء سمرقند زمانا  ٢(
                                          ً                                        وكان من فقهاء الدين وحفاظ اآلثار, وكان عاملا  بالطب والنجوم وفنون العلم, من مصنفاته: 

                                                ً      ً                      الصحيح الذي سامه باألنواع والتقاسيم, ورتبه ترتيبا  غريبا  غري معروف وال معهود عنداملسند 
ـ  ٣٥٤ سنة تويف, والضعفاء, والثقات, التاريخ وصنف, املحدثني  .٨٧٩رقم  احلفاظ تذكرة انظره

 رف) هو اإلمام احلافظ: عبد اهللا بن عدي بن عبد اهللا اجلرجاين أبو أمحد, ويعرف بابن عدي, ويع٣(
يف بلده جرجان بابن القطان, كان ثقة ال جيار يف حفظ العلل والرجال, وكانت فيه عجمة, 
ولذا فقد كان يلحن, له كتاب االنتصار رتبه عىل أبواب خمترص املزين تلميذ الشافعي, وصنف 
 كتاب الكامل يف معرفة الضعفاء, ذكر فيه كل من تكلم فيه ولو من رجال الصحيح, وذكر يف كل

م انظر تذكرة احلفاظ رقم ٩٧٦هـ /  ٣٦٥ة من غرائب ذلك الرجل ومناكريه, تويف سنة ترمج
  .٦/٨٢» معجم املؤلفني«و ٣١٦− ٣/٣١٥, وطبقات الشافعية الكرب البن السبكي ٨٩٣

يف حديثه «) هو أبو الفتح حممد بن احلسني بن أمحد األزدي املوصيل, قال اخلطيب البغدادي: ٤(
حافظا, وصنف كتبا يف علوم احلديث, وسألت حممد بن جعفر بن غرائب ومناكري وكان 

عالن عنه فذكره باحلفظ وحسن املعرفة باحلديث وأثنى عليه, وحدثني أبو النجيب عبد 
الغفار بن عبد الواحد األرموي قال رأيت أهل املوصل يوهنون أبا الفتح األزدي جدا وال 

الفتح األزدي فأشار إىل أنه كان ضعيفا وقال يعدونه شيئا, وسألت أبا بكر الربقاين عن أبى 
وقيل  ٣٦٩تويف باملوصل سنة ». رأيته يف جامع املدينة وأصحاب احلديث ال يرفعون به رأسا

, ولسان امليزان البن حجر ٢٤٤− ٢/٢٤٣هـ. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ٣٧٤سنة 
كان حيدث من حفظه فيأيت . فالرجل من احلفاظ وعلامء اجلرح والتعديل, ويبدو أنه ١٣٩/ ٥

 بالغرائب التي أنكرها عليه املحدثون. 
  = ييل أبو العباس, ويعرفـأمحد بن حممد بن مفرج األموي بالوالء اإلشب ظ الناقد:ـهو احلاف) ٥(



١٦٧ 

  . غموض املنهجاملسألة الثانية: 
كتب ابن أيب حاتم يف تقدمة املعرفة لكتاب اجلرح والتعديل تراجم مطولة 
ملشاهري النقاد الذين تكلموا يف الرجال, كي تتبني سريهتم وعدالتهم وإمامتهم يف الدين 

  والعلم, فإذا ثبت هلم ذلك كانت أقواهلم حجة جيب املصري إليها.
وقد ذكر ابن أيب حاتم يف ترمجة كل علم من األعالم الذين ذكرهم ما وقع له 
                                                             ِ               بأسانيده من أقوال العلامء املشهورين: بالشهادة له بالعلم, ومعرفة  صحيح احلديث من 
سقيمه, ومعرفته برواة اآلثار وناقلتهم, وما ذكر من صالحه وعفافه وورعه وصدعه 

   طلب العلم, باإلضافة إىل االستقامة وحسن الطريقة. باحلق, وعقله وأدبه, ومقاساته يف
                ً                                                   ومل يذكر لنا شيئا  عن منهج هؤالء األئمة يف التجريح والتعديل, إال أن هناك 
بعض الشذرات عنهم, تفيد دقة املنهج وصعوبته, من ذلك أن عبد الرمحن بن مهدي 

  . )١(فقال: كام يعرف الطبيب املجنون ?سئل: كيف تعرف الكذاب
ذلك ما ذكره ابن أيب حاتم أنه جاء رجل من جلة أصحاب الرأي إىل أبيه ومن 

                                            
 هـ وكان له بالنبات واألعشاب معرفة فاق هبا أهل العرص, وجلس ٥٦١بابن الرومية, ولد سنة   =

يكتسب من حرفة الصيدلة, وكان عىل دين وورع ومعرفة وإيثار, وبعد يف دكان يبيعها, فكان 
                              ً       ً                   ً                    أن كان مالكي املذهب أصبح ظاهريا  متعصبا  البن حزم, وكان بصريا  باحلديث والرجال, له 
كتاب التذكرة يف معرفة مشيخته, وله املعلم بام زاد البخاري عىل مسلم, وصنف احلافل الذي 

م ١٢٣٩هـ /  ٣٦٧ووصفه الذهبي بأنه جملد مفيد, تويف سنة ذيل به عىل الكامل البن عدي, 
 .٢/١٥٩» معجم املؤلفني«و ١١٣٨انظر تذكرة احلفاظ رقم 

− ٣٤٩. املرجع السابق ص٢٥٢) انظر تقدمة املعرفة لكتاب اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ص١(
٣٥١. 



١٦٨ 
أيب حاتم الرازي, فعرض عليه أحاديث يف دفرت معه, فحكم أبو حاتم لبعضها بالصحة 
وعىل بعضها باخلطأ, وأنه دخل حديث يف حديث, وعىل بعضها بالبطالن أو النكارة أو 

الغيب, خاصة وأن هذه األحاديث الكذب, فتعجب الرجل, وظن أن هذا من ادعاء 
ح  الرجل  أن يذهب إىل أيب زرعة الرازي,                                       َ َ َ      َ                            يف جزء مل يطلع عليه أبو حاتم من قبل, فن ص 
فيسأله عن هذه األحاديث, فكان جواب أيب زرعة كالذي قال أبو حاتم, فتعجب 
قد                                                                   ً    الرجل أن يتفقا يف األجوبة من غري مواطأة بينهام, فرضب أبو حاتم للرجل مثال  بنا

 الدنانري, يقول لدينار هذا هبرج, وآلخر هذا صحيح, وال يستطيع أن يقدم دليال  سو     ً                                                                   
ـ ه, وكذلك نقاد احلديث قت ز    . )١(                    ُ ِ   ُ                   أن يقول إن هذا علم ر 

وإذا كان هذا يف احلكم للحديث هل هو ثابت أو باطل, فكذلك يمكن أن نفهم 
  ر بأنه ضعيف.                                     ٍ              مثله يف حكمهم عىل الرواة, فيحكمون لراو  بأنه ثقة, وآلخ

   .التجريح بنقد حال الراوي أو املروياملسألة الثالثة: 
رح هبا الراوي فإننا نجد أهنم جيرحون الراوي                           ُ                                        إذا نظرنا يف األسباب التي جي 
                                                                         ُ   بسبب الفسق أو االبتداع أو الغفلة أو االختالط أو كثرة اخلطأ وما شابه ذلك, مما ي عد 

ىل جانب ذلك فإهنم جيرحون الراوي إذا وجدوا , وإ»    ً       ً نقدا  خارجيا  « رد احلديث بسببه
                ٍ      ً                                                    يف مروياته منكرات  بعيدة  عن نور الكالم النبوي, وذلك إما مع ظهور خلل يف عدالته 
أو ضبطه, وإما مع عدم ظهور ذلك, وإذا كثرت املنكرات يف مرويات الراوي حكموا 

النقد « يفر مروياته ضعيفة مردودة, ويدخل هذا الرد ـعليه بالضعف, وكانت سائ
  . »الداخيل

                                           
 .٣٥١− ٣٤٩ص تقدمة املعرفة لكتاب اجلرح والتعديل البن أيب حاتم )١(



١٦٩ 

              ً                                                ونجد هذا كثريا  عند ابن حبان وابن عدي واخلطيب البغدادي والذهبي يف
  . »ميزان االعتدال«

كم النقاد عىل راو بالضعف كثريا  ما يكون ألمر راجع إىل املتون التي رواها,    ُ                            ً                                       فح 
را  يف متن احلديث وينقدوه, واكتفوا بالنظ ر يف إسناده,    ً                          ِ  ً                                   إذا  فحتى لو مل ينظر املحدثون آخ 

 »نقد املتن« فقد تبني من هذا أن ,                                       ً     ً فليس معنى هذا أهنم أغفلوا نقد املتن إغفاال  تاما  
د عندهم حتى يف دراستهم للرجال ونقدهم للرواة.        َ                                            معتم 

                                                    ٍ                 ولست أعني أن اعتامدهم لنقد املتن يف حكمهم عىل الرواة كاف  كفاية تامة وأنه 
ألهنم ال يضعفون الراوي بنقد مروياته إال يف يمكن االكتفاء بعد ذلك بنقد اإلسناد, 

  حالتني: 
: أن تدل القرائن ولو يف رواية واحدة واهية أن احلمل فيها عليه, أي أنه األوىل

  هو الذي حيمل مسؤوليتها عن تعمد. 
ثرت أوهامه يف ـ                 َ                          : أن يكون هو صاحب  اخلطأ يف الرواية ولكن إذا كالثانية
                                      َّ             خلطأ فإهنم ال حيجبون عنه اسم الثقة, ألنه قل  أن يسلم ثقة , أما إذا كان قليل ااملرويات

  من الثقات من بعض األوهام. 
ه فإنه يبقى فيه احتامل اخلطأ                        ُ                    ُ                           وهذا يعني أنه بعد أن ي نقد احلديث من حيث سند 
م, إذ ليس معنى الثقة أنه ال خيطئ أبدا , بل معناه أنه قليل اخلطأ أو نادر اخلطأ,       َ                                   ً                                       والوه 

ه, وإن كان نقد املرويات مرعيا  فيه, وهلذا ال يمك                                ُ                            ً      ن االكتفاء بنقد احلديث من حيث سند 
  بل ال بد كذلك من نقده من حيث املتن. 

واملهم هنا هو أن نقد املتن مرعي وملحوظ يف جتريح الرواة وتعديلهم, وليس 
فال  بالكلية.  غ     ُ ْ  ً          م 



١٧٠ 

  احلكم عىل الرواة من خالل نقد املرويات : الفرع الثاين
   .طريقة احلكم عىل الراوي من خالل مروياتهة األوىل: املسأل

لنقاد احلديث من غري نقدهم لعدالة الراوي وضبطه طريقة أخر ملعرفة ما إذا 
                ً                                                      كان الراوي كاذبا  يف الرواية, وذلك بفحص متون الروايات والبحث يف كل رواية 

  موضوعة عن الراوي املتهم بوضعها. 
أي اختبار مجيع  ,)١(من اتباع طريقة السرب والتقسيموملعرفة الراوي املتهم ال بد 

رجال السند وتقسيمهم إىل درجات من حيث حتمل املسؤولية واستبعاد أبعدهم 
د االحتامل, وهكذا إىل أن يبقى       ً                                         ُ ْ                           احتامال  عن مسؤولية تلك الراوية, ثم الذي يليه يف ب ع 

            ً  اإلسناد احتامال ,        ٍ                                 َ          آخر راو  يف سلم االحتامالت, بحيث يكون هو أقرب  رجال ذلك 
                                  ُ                               ً         فتوضع مسؤولية تلك الرواية عليه, وي قال إن احلمل فيها عىل فالن, وغالبا  ما يكون 
                        ً                                               رجال السند ثقات إال واحدا  هو جمهول أو ضعيف فيكون احلمل عليه, أو يكون فيهم 
                                     ً                              أكثر من ضعيف فيكون احلمل عىل أشدهم ضعفا , أو عىل من دلت قرائن حاله أنه 

  ويج تلك الرواية املنكرة. املسؤول عن تر
عن  )٢(من ذلك ما رواه اخلطيب البغدادي من طريق أمحد بن احلسن أيب حبيش

من تعلم القرآن وحفظه أدخله اهللا اجلنة, وشفعه يف عرشة من أهل «             ً عائشة مرفوعا :
                                           

) السرب هو االختبار, وطريقة السرب والتقسيم هي إيراد جمموعة من األمور واألوصاف التي ١(
                                                                  ً      ً      حيتمل التعليل هبا يف أمر ما, وبعد حرصها تعرض لالختبار, ويلغى بعضها شيئا  فشيئا , حتى 

 .٦٧يتعني الباقي للعلية. انظر التعريفات للجرجاين ص
 أبو حنش.» ميزان االعتدال«) يف ٢(



١٧١ 
. وجعل احلمل فيه عىل أيب حبيش, ألن من عداه ثقة, وأقره »بيته, كل قد أوجبوا النار

  . )١(الذهبي
جد أن هذا                                                            َ          وهنا نجد اخلطيب البغدادي قد اتبع طريقة السرب والتقسيم, حيث و 
                                                        ً        حديث منكر, فبحث عن مجيع رجال اإلسناد, فوجدهم ثقات إال واحدا , فاهتمه 

    َّ                        ومح له مسؤولية هذه الرواية. 
ومثلها ما رواه كذلك, من طريق أمحد بن العباس بن محويه أيب بكر اخلالل عن 

ملعون ملعون من سب أباه, ملعون ملعون من سب أمه, ملعون «       ً مرفوعا :أيب هريرة 
ملعون من عمل عمل قوم لوط, ملعون ملعون من أغر بني هبيمتني, ملعون ملعون 

. وجعل احلمل فيه »من غري ختوم األرض, ملعون ملعون من كمه أعمى عن الطريق
   .)٢(ه ثقات, وأقره الذهبيعىل اخلالل هذا, ألن كل من عداه من املذكورين يف إسناد

بن أصبغ,   وكذلك فعل القايض أبو بكر بن العريب حني ذكر من طريق قاسم
تفرتق أمتي عىل بضع وسبعني فرقة, أعظمها «                             ً عن عوف بن مالك األشجعي مرفوعا :

. وأصل »نة قوم يقيسون األمور برأهيم, فيحلون احلرام, وحيرمون احلالل سواءـفت
تفرتق اليهود عىل إحد وسبعني أو «                      ً ذي عن أيب هريرة مرفوعا :يف سنن الرتم احلديث

. إال »اثنتني وسبعني فرقة, والنصار مثل ذلك, وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة
بن أصبغ نفيه للقياس, وروايته هلذا احلديث   أن ابن العريب ذكر يف الرشح عن قاسم

بن أصبغ, والربط بني نفيه   هتام قاسمفظاهر سياق ابن العريب ا ,)٣(عىل الوجه املذكور
                                           

 .١/٩١, وميزان االعتدال للذهبي ٤/٨١انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) ١(
 .١/١٠٦, وميزان االعتدال للذهبي ٣٣٠− ٤/٣٢٩) انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٢(
  = سـوكان عندنا يف األندل«, ونصه: ١٠/١١١) انظر عارضة األحوذي أليب بكر بن العريب ٣(



١٧٢ 
للقياس وبني الزيادة املنكرة يف احلديث, وهي أن أعظم الفرق فتنة قوم يقيسون األمور 

  برأهيم. 
                                    َ                          والصواب أن قاسم بن أصبغ ليس هو املتهم  به, فقد حدث به عن حممد بن 

معدود من إسامعيل الرتمذي عن نعيم بن محاد, وهو معروف من رواية نعيم بن محاد, و
  .)١(منكراته وأوهامه, أو من أوهام شيخه عيسى بن يونس

وهكذا فعل الذهبي مع أيب العباس املنصوري, أمحد بن حممد بن صالح بن عبد 
أول من قاس إبليس فال «                                             ً ربه, حني ذكر من طريقه عن عيل بن أيب طالب مرفوعا  

  . )٢(                                            ً , فقد جعل احلمل فيه عليه, وذكر أنه كان ظاهريا  »تقيسوا
وحتميل تبعة وضع احلديث الذي ينهى عن القياس عىل الراوي الظاهري الذي 

  ينفي القياس, مما تؤيده قرينة احلال يف حتديد املسؤولية.
وكذلك فعل الذهبي حينام رو من طريق يوسف بن إسحاق احللبي عن جابر 

و  عند الشيب, ومل يستح من العيب, ومل خيش اهللا «       ً مرفوعا : ع  بالغيب, فليس هللا        ْ َ ِ                                       من مل ير 
 ,)٣(. فإنه قال بعد روايته: اآلفة من يوسف بن إسحاق, فإن الباقني ثقات»فيه حاجة

                                            
رجل رحل ورو احلديث, وعاد فأسند وادعى أنه ال قياس يقال له قاسم بن أصبغ,  رجل  =

أي قال يف هذا احلديث الذي يرويه الرتمذي كيت وكيت, ». وال نظر, فقال يف هذا احلديث...
                                                                           ً  أما القايض عياض فقد عد الرجل من أعالم مذهب مالك, وأثنى عليه, ومل يذكر فيه جرحا . 

 .١٨٢− ٥/١٨٠انظر ترتيب املدارك للقايض عياض 
 .٤/٢٦٨و ١/١١٣» ميزان االعتدال«) انظر ١(
 .١٤١− ١/١٣٣) ميزان االعتدال للذهبي ٢(
 .٤/٤٦٢) ميزان االعتدال للذهبي ٣(



١٧٣ 
وهو بكالم  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا املتن ليس فيه نكارة من حيث املعنى, ولكنه ال يشبه كالم النبي 

  الوعاظ أشبه. 
   .اهتام الراوي بالوضع من أجل مروياتهاملسألة الثانية: 

يث أن بعض الرواة يتعمدون الكذب, ويفرتون عىل لسان ثبت عند نقاد احلد
 واحلمل عليهم يف أحاديث موضوعة متعددة, وبعضهم وضع العرشات ,ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

واملئات, ويتبني كذهبم من متون األحاديث التي رووها, ومن خالل نقد العلامء لتلك 
  املرويات حكموا عىل أولئك الرواة بأهنم وضاعون, ومن أمثلتهم:

ـ وهب بن وهب بن كثري: أبو البخرتي القريش املدين سكن بغداد, وويل  ١
قضاء عسكر املهدي, ثم قضاء املدينة, وهذه كرب املصائب, وممن اهتمه بالكذب 

  والوضع: حييى بن معني وأمحد ابن حنبل وعثامن بن أيب شيبة. 
اكنيس « ة:قال جلاريتها برير ملسو هيلع هللا ىلصمن أحاديثه املكذوبة: عن عائشة أن رسول اهللا 

املسجد يوم اخلميس, فإن من أخرج من مسجد يوم اخلميس بقدر ما تر العني كان 
  . »كعدل رقبة

                       ُ    عىل أيب بكر, فإذا سيفه وت رسه  ملسو هيلع هللا ىلصومنها عن عائشة قالت: دخل رسول اهللا 
 معلق يف قبلة مسجد بيته, فوضعه ونحاه عن القبلة, وصىل ركعتني, ثم قال: وقوسه

  . »ةال تعلقوا عىل القبل«
َّ         إن احلدة تعرتي مج  اع القرآن«                     ً ومنها عن معاذ مرفوعا :  ?. قيل مل يا رسول اهللا»              ُ

. وعقب الذهبي عىل روايته هذه وغريها فقال: هذه »لغرية القرآن يف أجوافهم« قال:
  . )١(أحاديث مكذوبة

                                           
 .٣٥٤− ٤/٣٥٣) انظر ميزان االعتدال للذهبي ١(



١٧٤ 

ـ حممد بن السائب الكلبي, املفرس النسابة األخباري, من رجال الرتمذي,  ٢
  ً                        ً                                      ً    يا  من الذين يقولون إن عليا  مل يمت وإنه راجع إىل الدنيا ويملؤها عدال  كام وكان سبائ

           ً                                       ملئت جورا , وإن رأوا سحابة قالوا أمري املؤمنني فيها.
  قال مجاعة من األئمة إنه مرتوك, واهتمه ابن حبان واجلوزجاين بالكذب.

لد وله ق   ملسو هيلع هللا ىلصمن مروياته: عن ابن عباس أن رسول اهللا   ٌ ل  ـ ُ ب                ُ        ُ سئل عن مولود و 
ث , فكيف يور  ج    . »من حيث يبول« . فقال:?  َ ْ ٌ          َّ وف ر 

ال تقوم الساعة حتى يلتقي الشيخان, فيقول «                         ً ومنها عن ابن عباس مرفوعا :
  . ». فيقول: يوم طلعت الشمس من املغرب?أحدمها لصاحبه: متى ولدت

   .)١(»عسى من اهللا واجب«                              ً ومنها عن ابن عباس كذلك مرفوعا :
شامي, من رجال الرتمذي وابن ماجه, من أهل دمشق, ـ حممد بن سعيد ال ٣

                                                                       ً اهتم بالزندقة فصلب, وروي عنه أنه استحسن إذا كان كالم حسن أن تضع له إسنادا  
             ً وجتعله حديثا .

                                             ً           ً        رو عنه الضعفاء, وغريوا اسمه عىل وجوه كثرية, سرتا  له وتدليسا  لضعفه, 
  نبل, وأبو أمحد احلاكم.وممن اهتمه بالكذب والوضع: سفيان الثوري وأمحد ابن ح

أدخل يده يف شاة مذبوحة  ملسو هيلع هللا ىلصمن مروياته: عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا 
                                     َ     ً                            بني اجللد واللحم, حتى توارت إىل اإلبط لريي  غالما  كيف يسلخ الشاة, فأصاب ثوبه 

  . )٢(من دمها وفرثها, فانطلق فصىل بالناس ومل يغسل يده وال ما أصاب من ثوبه
                                           

 .٣/٢٣٠, واملوضوعات البن اجلوزي ٥٥٩− ٣/٥٥٦» ميزان االعتدال«) انظر ١(
 .٥٦٣− ٣/٥٦١» ميزان االعتدال«) انظر ٢(



١٧٥ 
عبد اهللا بن خالد اجلويباري: ويقال: اجلوباري, وجوبار من عمل ـ أمحد بن  ٤

, هراة. وممن اهتمه بالكذب والوضع: النسائي وابن عدي والدارقطني واحلاكم والبيهقي
  وقال ابن حبان عنه: دجال من الدجاجلة. وهو ممن يرضب املثل بكذبه. 
فكان ابن كرام ذكر ابن عدي أنه كان يضع احلديث البن كرام عىل ما يريده, 

يكون يف أمتي رجل يقال له أبو حنيفة, جيدد اهللا سنتي « خيرجها عنه يف كتبه, فمن ذلك:
  .»عىل يده

  . »اطلبوا العلم ولو بالصني« ومنها:
. وملا كان »             ً           من امتشط قائام  ركبه الدين« رتي ـ وهو رش منه ـ:حورو عن أيب الب

مل جيزم ابن اجلوزي باحلمل عىل  هو وأبو البحرتي وهب بن وهب كذابني وضاعني,
  واحد منهام, وترك االحتامل بينهام. 
قيض عىل ـة تـأما علمت أن السن« ذاب:ـيح الكـورو عن إسحاق بن نج

  . )١(»!?الكتاب
ورواية اجلويباري عن هذين الكذابني مثال واضح للصلة بني الوضاعني وأن 

  بعضهم كان يأخذ من بعض.
ح, ورو عن ـهروي, أتى بطامات وفضائـمي اللــ مأمون بن أمحد الس ٥

  , قال ابن حبان إنه دجال.اجلويباري
  .»اإليامن قول, والعمل رشائعه« من موضوعاته:

  . »من رفع يديه يف الصالة فال صالة له«
لئ فوه نارا     . »                  ُ           ً من قرأ خلف اإلمام م 

                                           
 .٣/٥٤» املوضوعات«, و١٠٨− ١/١٠٦» ميزان االعتدال«) انظر ١(



١٧٦ 

يكون أمتي رجل يقال له حممد بن إدريس أرض عىل أمتي من إبليس, ويكون يف «
. وقد وضع هذا »يف أمتي رجل يقال له أبو حنيفة, هو رساج أمتي, هو رساج أمتي

. فاختلق هذا احلديث, !احلديث ملا قيل له: أال تر إىل الشافعي وإىل من تبعه بخراسان
  . )١(وأنشأ حيدث به يف احلال

 وغري هؤالء من الوضاعني كثري, ولكن هؤالء جمرد أمثلة, ومروياهتم املوضوعة
  نامذج ملا رواه أولئك الوضاعون, وهي الشواهد عىل وضعهم وكذهبم. 

   .تضعيف الراوي من أجل مروياتهاملسألة الثالثة: 
                                                              ُ   يوجد كثري من الرواة يروون املنكرات, وهي كثرية يف رواياهتم, ولكن ال ي ظن 
م, يقلبون األسانيد ويغريون املتون وهم ال                                    َ                                  هبم تعمد الكذب, إنام هم أهل غفلة ووه 

يشعرون, وهذا الصنف من الرواة حيكم عليهم بالضعف, إال أهنم ال ينزلون إىل درجة 
  الوضاعني, ومن أمثلتهم: 

رو عن  ,ـ سعيد بن بشري الدمشقي, من رجال أصحاب السنن األربعة ١
  قتادة والزهري, وعنه أبو مسهر. 

يا جربائيل ما هذا        ً     ً                    وجد رحيا  طيبا  ليلة أرسي به, فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصمن رواياته: أن النبي 
. فقال: ريح قرب املاشطة وابنها وزوجها. وذكر قصة املرأة التي كانت متشط ابنة ?الريح

  فرعون. 
  . »                       ً أحد أبوي بلقيس كان جنيا  «
  . »كنت أول النبيني يف اخللق وآخرهم يف البعث«

                                           
 .٢/٤٨» املوضوعات«, و٤٣٠− ٣/٤٢٩» ميزان االعتدال«) انظر ١(
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. ولذلك ضعفوه, وقالوا إنه يروي املنكرات, وقال البخاري: يتكلمون يف حفظه
م ويغلطوربام ه  وقد بني  ,)١(                                                 ْ َ        كان صدوق اللسان كام قال شعبة وأبو حاتم, إال أنه يو 

  البخاري أن ضعفه إنام جاء من قبل حفظه. 
 ـ سعيد بن املرزبان أبو سعد البقال, موىل حذيفة بن اليامن, من رجال الرتمذي ٢

  وابن ماجه: 
  رو عن أيب هريرة وأنس وعكرمة وعنه شعبة وابن عيينة. 

  . )٢(. وهذا منكر»ما كان من حق قلته أو مل أقله فأنا قلته« مروياته:من 
h g      ﴿عن ابن عباس قال: من شك أن املحرش هاهنا ـ يعني الشام ـ فليقرأ 

r q   p o n m lk j i ﴾)اخرجوا.  :ملسو هيلع هللا ىلصقال هلم النبي  ,)٣
  . قال: إىل أرض املحرش. ?قالوا: إىل أين

  . »زينوا القرآن بأصواتكم«
ورغم  ,)٤(فه ابن معني والبخاري, ووصفه أبو زرعة بالصدق والتدليسضع

  صدقه يف حد ذاته فإنه رو أحاديث منكرة فاستحق الوصف بالضعف. 
ال تصل « من مروياته: ,ـ رشدين بن كريب, من رجال الرتمذي وابن ماجه  ٣

  صىل عىل قرب.  ملسو هيلع هللا ىلص. وقد ثبت أن النبي »عىل قرب وال إىل قرب
                                           

 . ١٣٠− ٢/١٢٨» ميزان االعتدال«) انظر ١(
 ) انظر املسألة الثانية من الفرع األول من متهيد الباب الثالث.٢(
q   p o n m l  k j i   h g xw v u t sr ) قال تعاىل: ﴿٣(
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 .١٥٨− ٢/١٥٧» ميزان االعتدال«) انظر ٤(



١٧٨ 
ته بالنكارة, وقال ابن حبان: الغالب عليه الوهم واخلطأ, حتى وصفوا مرويا

  فهو ضعيف, ألن األوهام واألخطاء كثرت يف رواياته.. )١(خرج عن حد االحتجاج به
  ـ زيادة بن حممد األنصاري, من رجال أيب داود والنسائي:  ٤

ليل, ينزل اهللا يف آخر ثالث ساعات يبقني من ال«                         ً رو عن أيب الدرداء مرفوعا :
فينظر اهللا يف الساعة األوىل منهن يف الكتاب الذي ال ينظر فيه غريه, فيمحو ما يشاء 
ويثبت, وينظر يف الساعة الثانية يف عدن, وهي مسكنه التي يسكن, ال يكون معه فيها 
إال األنبياء والصديقون والشهداء, فيها ما مل خيطر عىل قلب برش, ثم هيبط يف آخر ساعة 

أال داع  ?أال سائل يسألني فأعطيه ?ول: أال مستغفر يستغفرين فأغفر لهمن الليل فيق
. قال الذهبي: فهذه ألفاظ منكرة مل يأت هبا »حتى يطلع الفجر ?يدعوين فأستجيب له

  غري زيادة. 
                              ً                     ً                 ورو عن أيب الدرداء كذلك مرفوعا : [من اشتكى منكم شيئا  أو اشتكاه أخ له 

 قدس اسمك, أمرك يف السامء واألرض, كام رمحتك يف السامء  َّ                رب نا اهللا يف السامء, ت« فليقل
فاجعل رمحتك يف األرض, اغفر لنا حوبنا وخطايانا, أنت رب الطيبني, أنزل رمحة من 

  فيربأ].  »رمحتك وشفاء من شفائك عىل هذا الوجع
  وقد انفرد كذلك هبذا احلديث, وبنفس اإلسناد الذي رو به احلديث السابق. 

والنسائي وأبو حاتم الرازي: منكر احلديث. وقال ابن حبان: قال البخاري 
              ً                                                      منكر احلديث جدا , يروي املناكري عن املشاهري, فاستحق الرتك. وقال ابن عدي: ال 

  .)٢(                                          ُ         أعلم له إال حديثني أو ثالثة, ومقدار ما له ال ي تابع عليه
                                           

 .٢٨٠− ٣/٢٧٩, وهتذيب التهذيب ٢/٥١» ميزان االعتدال«) انظر ١(
, ٣٩٣− ٣/٣٩٢, وهتذيب التهذيب البن حجر ٢/٩٨للذهبي » ميزان االعتدال«) انظر ٢(

 .٣٦٦− ٥/٣٦٥للمنذري » رص سنن أيب داودخمت«و
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م  ٥ يف رواية                                                          ِ  ـ عبدة بن عبد الرحيم املروزي, من رجال النسائي, يبدو أنه وه 
  واحدة: 

ـ ة   ملسو هيلع هللا ىلصأخرج النسائي من طريقه عن عائشة أن رسول اهللا  ف              ُ  َّ ِ صىل يف كسوف يف ص 
  زمزم أربع ركعات يف أربع سجدات.

 إنام صىل صالة ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  »يف صفة زمزم« واملستنكر يف هذه الرواية هو قوله:
 احلديث هذا رويا      ً ومسلام   البخاري, أن    ً ومها  أكد كون هذه الكلمة  ومما, باملدينة الكسوف

  بدوهنا, وكذا النسائي من وجه آخر. 
ه  قال أبو داود: ال أحدث عنه. وقال                                  ِ ِ                                ولعله من أجل هذا الوهم وربام ونحو 

حاتم: صدوق. ومل يصفه بالثقة, وقال عبد اهللا بن أمحد ابن حنبل: شيخ صالح.  أبو
  .)١(لكن وثقه النسائي وابن حبان

عبدة بن عبد الرحيم مروزي, وأنه نزل دمشق, ونقل السيوطي عن ابن كثري أن 
ثم رحل إىل مرص, فاحتمل أن يكون النسائي سمعه منه هناك, وأن كتابه مل يكن معه 

 عرض عليه هذا )٢(مزيـدخل عليه الوهم, وأن احلافظ الـفحدث من حفظه, ف
  . )٣(فاستحسنه

                                           
 .٦/٤٦١, وهتذيب التهذيب ٢/٦٨٥» ميزان االعتدال«) انظر ١(
) هو يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف القضاعي الكلبي الدمشقي الشافعي, أبو احلجاج, ٢(

, ويعرف باملزي, وكان يقرر طريقة السلف يف السنة, ويضع ذلك بمباحث نظرية وقواعد كالمية
 من شيوخ الذهبي, ووصفه بأنه أوضح مشكالت ومعضالت ما سبق إليها يف علم احلديثوهو 

هـ انظر تذكرة احلفاظ  ٧٤٢ورجاله, من تصانيفه هتذيب الكامل, وحتفة األرشاف, تويف سنة 
 .١١٧٩رقم 

 .٣/١٣٥ورشحها للسيوطي » سنن النسائي«) انظر ٣(
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ة روايتني ومنشأ الوهم عنده فيام أر, هو أنه سمع من شيخه سفيان بن عيين
 :متشاهبتني, فاختلطت عليه إحدامها باألخر  

: عن سفيان بن عيينة عن حييى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن األوىل الرواية
  صىل يف كسوف أربع ركعات يف أربع سجدات. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

: عن سفيان بن عيينة عن سليامن األحول عن طاوس أن الشمس الثانية الرواية
  . )١(بن عباس يف صفة زمزم, ست ركعات يف أربع سجداتكسفت فصىل هبم ا

فانتقل ذهن عبدة بن عبد الرحيم من حديث صالة الكسوف التي صالها النبي 
 »يف صفة زمزم« إىل حديث صالة الكسوف التي صالها ابن عباس, ونقل كلمة ,ملسو هيلع هللا ىلص

  من هذه الرواية إىل تلك, واهللا أعلم. 
   .من خالل مروياتهنفي تضعيف الراوي املسألة الرابعة: 

إذا كان قد تقرر أن علامء احلديث قد حيكمون عىل الراوي بالوضع أو بالضعف 
من أجل مروياته, فإهنم كذلك قد يؤدهيم النظر يف مرويات الراوي إىل نفي الضعف 

  عنه, فهم يستخدمون النقد الداخيل للمتن يف كال الطرفني. 
طئ يف بعض مروياته, ملا قرره ونفي الضعف عن الراوي ليس معناه أنه ال خي

علامء احلديث من أن الثقة قد تقع له بعض األوهام, فاستعامل املحدثني لنقد املتن من 
أجل نفي الضعف عن الراوي قد يتضمن االعرتاف بأنه أخطأ يف بعض الروايات, 
ولكنه يكشف القناع عن سائر مروياته, وجيلو الغموض من حوهلا, لبيان ما إذا كانت 

  تقيمة ال جمال الستنكارها وال داعي إىل الريب فيها. مس
                                           

        ً                              ي تعليقا  عن ابن عباس حيث قال: وصىل ابن ) رواه الشافعي وسعيد بن منصور, وذكره البخار١(
ـ ة زمزم. انظر  ف  .٣/١٩٣البن حجر » فتح الباري«و» صحيح البخاري«           ُ  َّ             عباس هلم يف ص 
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ونفي تضعيف الراوي من خالل مروياته يتضمن اإلشارة إىل أن ذلك الراوي 
عف فعال , فمن ضعفه نظر إىل أن له روايات مستنكرة, ومن نفى عنه الضعف      ُ      ً                                                          قد ض 

جمرد أوهام يسرية,  فإنه مل ينكر من رواياته ما استنكره غريه, أو أقر نكارهتا ولكنه عدها
  شأنه يف ذلك شأن معظم الرواة. ومن هؤالء: 

  ـ حممد بن إسحاق بن يسار:  ١
 أنس بن مالك وابن املسيب, ورو من رجال مسلم وأصحاب السنن, رأ

وهو صاحب السرية, وتويف سنة  بن زيد وشعبة,  عن عطاء واألعرج ونافع, وعنه محاد
  هـ.١٥١

  إسحاق إىل فريقني: اختلف علامء احلديث يف ابن 
  : هم الذين كذبوه أو مالوا إىل اهتامه. الفريق األول

                                                  ً                كذبه هشام بن عروة بن الزبري, ألن ابن إسحاق رو حديثا  عن زوجته فاطمة 
  بنت املنذر, وهشام يقول: إنه ما رآها رجل منذ أدخلت عليه حتى لقيت اهللا تعاىل. 

           ُ                , وذلك ملا ن قل إليه قول ابن وكذبه مالك بن أنس, وقال دجال من الدجاجلة
  إسحاق: اعرضوا عيل علم مالك فإين بيطاره. 

وكذبه حييى بن سعيد األنصاري, وحييى بن سعيد القطان, وسليامن التيمي, 
وضعفه النسائي والدارقطني, وجيب أن ال ننسى أثر كالم اإلمام مالك فيه عىل أئمة 

  احلديث من بعده. 
م ابن إسحاق بالقول با لقدر, حتى إنه جلد يف هذه املسألة, والقول بالقدر    ُ                     واهت 

يف ذلك العرص ـ عند بعض العلامء ـ هتمة كافية لزعزعة درجة الراوي, وأخذ عليه 
مكي بن إبراهيم روايته أحاديث يف صفات اهللا تعاىل أي يف التشبيه, فلم حيتملها قلبه 
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ل الكتاب, وقد يقول وكان ابن إسحاق يكتب عن بعض أه ,ونفر منها فلم يعد إليه 

بن حنبل أنه كثري ا  قة ويكون مراده يعقوب اليهودي, كام أخذ عليه أمحدـحدثني الث
             ً  التدليس جدا . 

ومن جهة أخر فقد أخذوا عليه أنه يدفع إىل شعراء وقته أخبار املغازي, 
  ويسأهلم أن يقولوا فيها األشعار, ليلحقها هبا. 

  مالوا إىل تعديله. : هم الذين وثقوه أو الفريق الثاين
نى عليه الزهري, وقال: ال يزال باملدينة علم ما دام هبا حممد بن إسحاق. ـأث

ووصفه شعبة بالصدق, وبأنه أمري املؤمنني يف احلديث, ووصفه ابن معني بأنه صدوق 
وليس بحجة, وقال ابن املديني حديثه عندي صحيح, ومل يذكره البخاري يف الضعفاء, 

  ووثقه العجيل. 
وإزاء هذا االختالف بني الفريقني يف التجريح والتعديل, جلأ بعض العلامء إىل 
استعراض مروياته لينقدوها, فتبني هلم أنه ال يوجد فيها ما ينكر سو أحاديث يسرية, 
 وهذه حممولة عىل الوهم, بل يقول ابن املديني ـ شيخ البخاري ـ إنه مل جيد له سو

  حديثني منكرين. 
شام بن عروة له يف أنه سمع من امرأته, فقد أجاب الذهبي بأن ابن أما تكذيب ه

إسحاق مل يقل إنه رآها, فلعله سمع منها يف املسجد, أو سمع منها وهو صبي, أو سمع 
منها من وراء حجاب, وهي قد كربت وأسنت, فال يعتمد عىل مثل هذا لتكذيب رجل 

  من أهل العلم. 
يقول  ملسو هيلع هللا ىلصنع أن يسمع منهم, والرسول وأما سامعه من أهل الكتاب, فال ما



١٨٣ 
وقد يسمع منهم معارفهم كالطب والقصص  ,)١(»حدثوا عن بني إرسائيل وال حرج«

إذا «يقول  ملسو هيلع هللا ىلص   ً                                                         مثال , ولكن تصديقهم فيام مل يصدقه القرآن والسنة ال جيوز, ألن النبي 
ولعله سمع منهم بعض ما  ,)٢(»حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم

يف التشبيه ونحوه وحدث به, وهذا من تصديقهم املنهي عنه, وهو مما يؤخذ يروونه 
  عليه. 

ويعني به يعقوب اليهودي فهذا مما ذكره » حدثني الثقة«وأما ما ذكر من أنه يقول 
أبو داود الطياليس عن رجل عنه, والرجل مبهم, فال حجة يف روايته, ثم إنه قد يكون 

 ,ويه عن صحف أهل الكتاب, وهذا املظنون بهسامعه من ذلك اليهودي بعض ما ير
  أي حدثني من أثق به يف مثل هذا النقل.» حدثني الثقة«فيكون قوله 

وسئل ابن املديني ـ حيث إنه يصحح أحاديث ابن إسحاق ـ عن كالم مالك 
                    ً                                                       فيه, فأجاب بأن مالكا  مل جيالسه ومل يعرفه, وسئل عن كالم هشام بن عروة فيه فلم ير 

 تكذيبه, إذ لعله دخل عىل امرأته وهو غالم فسمع منها. واستدل عىل فيه حجة عىل
  تصحيح أحاديثه بأمرين: 

: أنه يقول مرة حدثني أبو الزناد, ويقول مرة ذكر أبو الزناد, أي إنه األول األمر
يفرق ما سمعه منه فريويه بلفظ التحديث, وبني ما سمعه من غريه عنه فال يرويه بلفظ 

  يشعر بالسامع. 
, »حدثني احلسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب« : أنه يقولالثاين األمر

وهو من أرو الناس عن عمرو بن شعيب. أي كان باستطاعته أن يقول حدثني عمرو 
                                           

 .١٣٧− ١٠/١٣٦» سنن الرتمذي«, و٧/٣٠٩» صحيح البخاري«) انظر ١(
 .٤/١٣٦, ومسند اإلمام أمحد ٩/٢٣٧» صحيح البخاري«) انظر ٢(



١٨٤ 
بن شعيب لو قصد إىل ذلك, ولكان الناس يصدقونه يف هذا ألنه لقيه, ولكنه حينام يأيت ا

سمع منه مبارشة ولو أد ذلك إىل أن يروي  بلفظ التحديث فإنه يذكر الشخص الذي
  عن أحد شيوخه بواسطة رجل عن آخر عن ذلك الشيخ. 

  وهذه بعض مروياته: 
                         ً  صىل عىل النجايش, فكرب أربعا .  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أن النبي 

  . »التسبيح للرجال, والتصفيق للنساء«
  . »فيام استطعت« فلقنه: ,ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر أنه بايع رسول اهللا 

  . )١(»ويأتيك باألخبار من مل تزود« بن عباس أنه قال: إهنا لكلمة نبيعن ا
. »من مس فرجه فليتوضأ« أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن خالد اجلهني عن رسول اهللا 

ل ط يف تسمية الصحايب راوي احلديث, وصوابه عن ب رسة بدل زيد.                   َ َ                                        ُ            ويقال: إن هذا غ 
       ُ               و كان ي غبن يف التجارة, عن حممد بن حييى بن حبان, أن جد أبيه منقذ بن عمر

وأنت يف كل سلعة ابتعتها باخليار  ,)٢(إذا بعت فقل ال خالبة« :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 
  . »ثالث ليال

. »منه الوضوء« عن املذي فقال ملسو هيلع هللا ىلصعن سهل بن حنيف أنه سأل رسول اهللا 
                                           

» سنن الرتمذي«            ً                                   الشعر أحيانا , وقد متثل هبذا الشطر من الشعر, انظر يتمثل بملسو هيلع هللا ىلص ) أي كان النبي ١(
                  ً                           خلبه بضم الالم خلبا  بإسكاهنا وخالبة: خدعه. انظر ـ. اخلالبة اخلداع, وخلبه ي١٠/٢٩١

 لسان العرب مادة خ ل ب.
, والرويبضة تصغري الرابضة» وأن تنطق الرويبضة يف أمر العامة«) جاء يف حديث أرشاط الساعة ٢(

وهو العاجز الذي ربض عن معايل األمور, وقعد عن طلبها, وزيادة التاء للمبالغة, وربض يف 
 .٦٢− ٢/٦١                              ً                  املكان: إذا لصق به, وأقام مالزما  له. انظر النهاية 



١٨٥ 
                 ً                         يكفيك أن تأخذ كفا  من ماء فتنضح به من ثوبك « فقال ?فسأله عام يصيب الثوب منه

  . »ر أنه أصابهحيث ت
الفاسق يتكلم يف « فقال: )١(عن أنس أنه قال: قيل يا رسول اهللا ما الرويبضة?

  . »العامة
  ومما ينكر من مروياته: 

  عن ابن عمر قال: يزكى عن العبد النرصاين. 
. فبعث إليه: ?عن ابن عمر أنه بعث إىل ابن عباس يسأله: هل رأ حممد ربه

  .. .هب, حيمله أربعة من املالئكة.نعم, رآه عىل كريس من ذ
قال ابن عدي: قد فتشت أحاديث ابن إسحاق الكثري فلم أجد يف أحاديثه ما 
يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف, وربام أخطأ أو وهم كام خيطئ غريه, ومل يتخلف يف 

  . )٢(الرواية عنه الثقات واألئمة, وهو ال بأس به
, ثم ابن عدي, ومن خالهلا حكام بنفي فقد قام بنقد مروياته عيل ابن املديني

  تضعيفه, ووافقهام الذهبي.
  ـ طالب بن عبد اهللا:  ٢

أصحابه,               ً                                   أنه نزل مسكنا , فأمر بنبيذ فنبذ يف اخلوايب, فرشب وسقى رو عن عيل
        ً                                                             فأخذ رجال  قد سكر من هذا النبيذ ليحده, فقال: يا أمري املؤمنني, حتدين عىل رشاب 

                                           
 .٤٧٥− ٣/٤٦٨للذهبي » ميزان االعتدال«) انظر ١(
ابن أيب شيبة عن ) رواه طالب بن عبد اهللا عن عطاء عن ميرسة عن عيل, وأخرجه الدارقطني و٢(

رشيك عن الشعبي عن عيل, وأخرجه أبو جعفر الطحاوي والدارقطني والعقييل عن عمر. 
 .٦٠انظر موضوع األرشبة من املوسوعة الفقهية رقم الفقرة 



١٨٦ 
  . )١(أحدك عىل الرشاب, إنام أحدك عىل السكر !. قال: ال?أنت سقيتنيه

ضعفه األزدي من أجل هذه الرواية, ووافقه الذهبي, حيث رأ يف هذا األثر 
  صورة من صور تكليف ما ال يطاق. 

 أما ابن حجر العسقالين, فقد نظر يف هذا املتن, فلم جيد فيه ما ينكر, فنبيذ عيل
ذلك الرجل ربام أفرط يف رشب النبيذ حتى                 ً       ليس مما يسكر قطعا , ولكن  ريض اهللا عنه

سكر, فجعل عليه احلد بسبب سكره, ال بسبب رشبه, وير ابن حجر أنه ال يلزم من 
  . )٢(        ِ        ُ          هذا احلكم  التكليف  بام ال يطاق

  ـ نرص بن الفتح السمرقندي العائذي:  ٣
رو ابن حبان يف صحيحه املسمى بالتقاسيم واألنواع, عن شيخه نرص بن 

بإسناده إىل ابن عمر أنه قال: كان خاتم النبوة مثل البندقة من حلم, عليه مكتوب الفتح, 
  حممد رسول اهللا. 

راج هذا عىل ابن حبان, واعتقد صحته, وهو كذب كام قال الذهبي, ومل يكتف 
  الذهبي هبذا, بل اهتم نرص بن الفتح بوضع هذا احلديث. 
األحاديث الصحيحة يف صفة  وقد نظر ابن حجر يف هذا املتن فوجد أنه خيالف

                                                                            ً خاتم النبوة, وموضع املخالفة منه هو ذكر الكتابة, ووجد أن خاتم الكتب كان مكتوبا  
ل جدا  أن يكون دخل عليه                                              ِ     ً                  عليه حممد رسول اهللا وليس خاتم النبوة, فمن املحتم 
م,                                                                      َ   حديث يف حديث, حيث انتقل ذهنه من خاتم الكتب إىل خاتم النبوة, فهو جمرد وه 

                                           
 .٣/٢٠٥, ولسان امليزان ٣٣٤− ٢/٣٣٣» ميزان االعتدال«) انظر ١(
 .٦/١٥٦, ولسان امليزان ٤/٢٥٣» ميزان االعتدال«) انظر ٢(



١٨٧ 
ديث شاذ, وهكذا ينتفي احلكم عىل نرص بن الفتح بالوضع, خاصة وأنه مل يضعفه واحل

  . )١(أحد قبل الذهبي
  ـ إبراهيم بن اهليثم البلدي:  ٤

أن ثالثة رهط  ملسو هيلع هللا ىلصرو عن اهليثم بن مجيل بإسناده إىل أنس بن مالك عن النبي 
  . عمله..., احلديث كانوا يف غار, فانطبق عليهم, فقالوا: هلم فليدع كل إنسان منا بأفضل

أنكروا عليه سامعه من هذا الشيخ, ألن حممد بن عوف قال: ما سمع حديث 
الغار من اهليثم بن مجيل إال هو واحلسن بن منصور الباليس. وكذب الناس إبراهيم بن 

  اهليثم يف هذا وواجهوه, وأوهلم الربدجيي. 
 ة احلديث, ألن احلديث     ً                                            وكثريا  ما كانوا يضعفون الراوي ملثل هذا ويتهمونه برسق

                ً                                                     َ     ـ ولو كان معروفا  ـ فال يليق بالراوي الثقة أن يدعي سامع ما مل يسمعه وحضور  جملس 
  مل حيرضه. 

ومل يلتفت الدارقطني واخلطيب البغدادي إىل هذه الشبهة, فوثقا إبراهيم بن 
  اهليثم. 

فوجد                                                         ً     ً أما ابن عدي فقد أخذ طريقة نقد املتن, وفتش أحاديثه تفتيشا  كثريا ,
   .)٢(             ً                        ً      ً             أحاديثه جيادا  مستقيمة, ومل جيد له حديثا  منكرا  يكون من جهته

                                           
) وتتمة احلديث أن أحدهم دعا اهللا بربه والديه, ودعا اآلخر بكف نفسه عن الزنى, ودعا ١(

الثالث بحفظه مال أجريه, ويف كل مرة ينفرج يشء من الصخرة التي سدت فم الغار, حتى 
 ٣٥٧− ٥/٣٥٦» صحيح البخاري«خرجوا يمشون, انظر احلديث بطوله عن ابن عمر يف 

 .١٤٣− ٣/١٤٢اإلمام أمحد  , وعن أنس يف مسند٨− ١٣/٧و
 .١/٧٣» ميزان االعتدال«, و٢٠٩− ٦/٢٠٦) انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٢(



١٨٨ 

     ً                               شاهدا  عىل تعديل الراوي يف بعض األحيان,  »نقد املتن« وهكذا يكون ميزان
 .مثلام يكون دليال  عىل التضعيف يف أحيان أخر                          ً                

  ـ أبان بن سفيان املقديس:  ٥
أصيبت ثنيته يوم أحد, فأمره رسول اهللا  رو عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب, أنه

  أن يتخذ ثنية من ذهب.  ملسو هيلع هللا ىلص
  أن يصىل إىل نائم أو متحدث.  ملسو هيلع هللا ىلصورو عن ابن عمر قال: هنى رسول اهللا 

اهتمه ابن حبان بالوضع, وحكم عىل هذين احلديثني بأهنام موضوعان, إذ كيف 
الذهب واحلرير  إن« يأمر املصطفى عليه السالم باختاذ الثنية من الذهب, وقد قال

وكيف ينهى عن الصالة إىل النائم وقد كان يصيل  )١(!?»حمرمان عىل ذكور أمتي
  . )٢(!?وعائشة معرتضة بينه وبني القبلة

وإذا  ,)٣(وقد نظر الذهبي يف هذين احلديثني فلم يستنكرمها, ال سيام خرب الثنية
  انتفى احلكم بوضعهام انتفى احلكم عىل أبان بأنه وضاع. 

  إبراهيم بن حممد بن سمعان, املعروف بإبراهيم بن أيب حييى: ـ  ٦
 من رجال ابن ماجه, وقد يقال له إبراهيم بن حممد بن أيب عطاء, وقد يقال إبراهيم

  هـ. ١٨٤بن حممد بن أيب عاصم. تويف سنة ا
                                           

 .٧/٢٢٠» سنن الرتمذي«) انظر ١(
 .٢/٣٨» صحيح البخاري«) انظر ٢(
, واجلمع بني ما ظنه ابن حبان ٢٣− ١/٢١, ولسان امليزان ١/٧» ميزان االعتدال«) انظر ٣(

ببعيد, فالنهي وارد لكن يف غري الرضورة واحلاجة,واختاذ السن من         ً          متعارضا  ممكن, وليس
يف ملسو هيلع هللا ىلص الذهب حمتاج إليه, إذ ال يقوم غريه مقامه, وليست الغاية هنا التجمل, وصالة النبي 

 بيته وعائشة معرتضة بينه وبني القبلة كان لرضورة ضيق البيت.



١٨٩ 

  ألف كتاب املوطأ, وكتابه أكرب من موطأ مالك بأضعاف. 
احلويرث عن نافع بن جبري, ثم قال للرجل:                      ً    أمىل عىل رجل ثالثني حديثا  أليب 

                   ً                                                قد حدثتك ثالثني حديثا , ولو ذهبت إىل ذلك احلامر فحدثك بثالثة أحاديث لفرحت 
  هبا. وقصد مالك بن أنس. 

  . فقال: ال, وال يف دينه. ?سئل عنه مالك: أكان ثقة يف احلديث
أثر كالمه  وكام أثر كالم مالك يف ابن إسحاق عىل أئمة احلديث من بعده, فقد

كذلك يف هذا الراوي عليهم, فمن مكذب له ومن مضعف, فكذبه حييى بن سعيد 
  القطان وحييى بن معني وعيل بن املديني وابن حبان وابن اجلوزي, ووهاه آخرون. 

  واهتم بأنه قدري, جهمي, معتزيل, رافيض, يشتم السلف. 
عىل الرغم من اعرتافه                      َ                             ومل يمنع كل هذا اإلمام  الشافعي من توثيقه واألخذ عنه,

بأنه قدري, وكان يقول: ألن خير من السامء أحب إليه من أن يكذب, وكان ثقة يف 
  احلديث. ووثقه ابن األصبهاين.

وقد جلأ بعض نقاد احلديث إىل استعراض مروياته فلم جيدوا فيها ما ينكرونه, 
  وهذا بعض منها: 

ق ي ف  و«زاد بعض الرواة: »             ً          ً من مات مريضا  مات شهيدا  « وزاد » رـ َّ       ت ان القبـ ُ ِ   َ و 
يح  برزقه من اجلنة: «بعضهم ي عليه ور  د    ».  ُ ِ         ِ  َ              وغ 

 من مات«ه ـوهو منكر, ألنه خطأ, وصواب ,)١(وهذا احلديث رواه ابن ماجه
من مات «, وروي عن إبراهيم بن أيب حييى أنه حدث ابن جريج هبذا احلديث »      ً مرابطا  

                                           
 .١٦١٥رقم » سنن ابن ماجه«) انظر ١(



١٩٠ 
  , وأنه قال: ما هكذا حدثته.» ً ا  من مات مريض«فرواه ابن جريج عنه  )١(»      ً مرابطا  

فإن صحت هذه الرواية كان اخلطأ من ابن جريج, وإال كان من إبراهيم بن 
  أيب حييى.

  ».أول من اختتن إبراهيم«
  قاهلا ملن صىل خلف الصف.» أعد صالتك«
  ».املرء عىل دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل«
  ».وهب نفسه هللا أفضل الصيام صيام داود, ومن صام الدهر كله فقد«

منكر, » من صام الدهر كله فقد وهب نفسه هللا«وقوله يف هذه الرواية األخرية: 
ملناقضته ألول احلديث الذي يقتيض أفضلية صيام داود, أي صيام يوم وإفطار يوم, 

  فلعله من أوهامه.
فوجد أنه ليس بمنكر  ,)٢(ورواياته عدا هذا مستقيمة, فقد نظر فيها ابن عقدة

                                                         ً      ً       , ثم نظر يف أحاديثه ابن عدي فوافق ابن عقدة, ومل جيد له حديثا  منكرا  إال عن احلديث
  . )٣(                        ُ                                           شيوخ حيتملون, قال: وإنام ي رو املنكر من قبل الراوي عنه, أو من قبل شيخه

                                           
 ,٧/١٢٣» سنن الرتمذي«, و٦/٣٩» سنن النسائي« طريق إبراهيم. انظر ) وهكذا روي من غري١(

 .٢٧٦٧رقم » سنن ابن ماجه«و
) هو أمحد بن حممد بن سعيد أبو العباس املعروف بابن عقدة حمدث الكوفة, ضعفه غري واحد, ٢(

وقواه آخرون, سئل عنه الدارقطني فقال: مل يكن يف الدين بالقوي, وأكذب من يتهمه 
ميزان «هـ عن أربع وثامنني سنة انظر  ٣٣٢, إهنام بالؤه من هذه الوجادات. تويف سنة بالوضع
 .١٣٨−  ١/١٣٦» االعتدال

» املوضوعات«, و١٦١− ١/١٥٨, وهتذيب التهذيب ٦١ −  ١/٥٧» ميزان االعتدال«) انظر ٣(
٢١٧− ٣/٢١٦. 



١٩١ 

  وخالصة هذا املبحث أمران: 
ال  يف الكالم عىل رواة احلديث, بل هو ملحوظ األول ف                     ُ ْ َ ً                                    : أن نقد املتن ليس م غ 

  ترب. ومع
: أن نقد املتن يؤثر يف احلكم عىل الراوي, سواء بالوضع والضعف, أو الثاين

  بنفي التضعيف.

*          *          *  
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  املبحث الثاين 
  اعتامد نقد املتن يف دراسة القواعد االصطالحية 

اعتمد علامء احلديث طريقة نقد املتن يف دراستهم لرجال األسانيد, فحكموا يف 
  األحيان, سواء للراوي أو عليه, من خالل مروياته.كثري من 

واعتمدوها كذلك يف دراستهم لقواعد مصطلح احلديث, وذلك أن قواعد 
  املصطلح كان ال بد هلا أن تكون شاملة للسند واملتن عىل السواء. 

وإذا كانت معظم أبواب املصطلح مركزة حول علوم السند, فإهنا تشتمل كذلك 
  تم بنقد املتن.عىل أبواب متعددة هت

  وينقسم الكالم يف هذا املبحث إىل الفرعني التاليني: 
  الفرع األول: قواعد املصطلح بني السند واملتن.

  الفرع الثاين: أبواب املصطلح املشتملة عىل قوعد نقد املتن.
  قواعد املصطلح بني السند واملتن : الفرع األول

   .ىل السندتركيز معظم أبواب املصطلح عاملسألة األوىل: 
إذا أردنا أن نعرف كيف كان تركيز املحدثني يف علوم احلديث, أعىل السند أو 

فال بد من استعراض األبواب التي بحثت يف كل منهام دون األبواب التي  ?عىل املتن
  تبحث يف كليهام.



١٩٣ 

  : )١(وهذه أنواع علوم احلديث اإلسنادية من كتاب معرفة علوم احلديث للحاكم
   .ايل اإلسنادمعرفة ع) ١
  .معرفة العلم بالنازل) ٢
 .معرفة صدق املحدث) ٣
  .معرفة املسانيد من األحاديث) ٤
  .ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة األسانيد التي ال يذكر سندها من رسول اهللا ) ٥
  .معرفة الصحابة عىل مراتبهم) ٦
  .معرفة املراسيل املختلف يف االحتجاج هبا) ٧
  .معرفة املنقطع من احلديث) ٨
 .فة املسلسل من األسانيدمعر) ٩
 .معرفة األحاديث املعنعنة) ١٠
 .معرفة املعضل من الروايات) ١١
  .معرفة التابعني) ١٢
  .معرفة أتباع التابعني) ١٣
  .معرفة األكابر) ١٤
  .معرفة أوالد الصحابة) ١٥

                                           
ذا العلم بعد ) أخذت كتاب معرفة علوم احلديث للحاكم كنموذج ألنه أول كتاب ألف يف ه١(

املحدث الفاصل للرامهرمزي, وإنام مل آخذ املحدث الفاصل وهو أول مؤلف وضع يف علوم 
احلديث ألنه غري مستوعب, وأهم مباحثه آداب الراوي واملحدث, وطرق التحمل واألداء, 

 واجتهاد املحدثني يف محل العلم وما شابه هذا, فهو بعيد عن موضوعات النقد والتمحيص.



١٩٤ 
 .معرفة اجلرح والتعديل) ١٦
  .معرفة املدلسني) ١٧
 .مذاهب املحدثني) ١٨
 .صحيفات املحدثني يف األسانيدمعرفة ت) ١٩
  .معرفة اإلخوة واألخوات من الصحابة والتابعني وأتباعهم) ٢٠
معرفة مجاعة من الصحابة والتابعني وأتباعهم ليس لكل منهم إال راو ) ٢١

 .واحد
  .معرفة قبائل الرواة من الصحابة والتابعني وأتباعهم) ٢٢
  .ممعرفة أنساب املحدثني من الصحابة وغريه) ٢٣
  .معرفة أسامي املحدثني) ٢٤
  .معرفة الكنى للصحابة والتابعني وأتباعهم) ٢٥
  .معرفة بلدان رواة احلديث وأوطاهنم) ٢٦
معرفة املوايل وأوالد املوايل من رواة احلديث يف الصحابة والتابعني ) ٢٧
  .وأتباعهم
  .معرفة أعامر املحدثني من والدهتم إىل وقت وفاهتم) ٢٨
  .ة ألقاب املحدثنيمعرف) ٢٩
  .معرفة رواية األقران من التابعني وأتباعهم) ٣٠
  .معرفة املتشابه يف قبائل الرواة وبلداهنم وأساميهم وكناهم وصنائعهم) ٣١
  .معرفة األئمة الثقات املشهورين من التابعني وأتباعهم) ٣٢
تج  بحديثهم يف الصحيح, ومل ي  ) ٣٣   .سقطوا                         ُ  َّ                       ُ معرفة مجاعة من الرواة, مل حي 



١٩٥ 
                                       ً                  معرفة من رخص يف العرض عىل العامل ورآه سامعا , ومن رأ الكتابة ) ٣٤

                             ً               باإلجازة من بلد إىل بلد إخبارا , ومن أنكر ذلك.
 أما أنواع علوم احلديث املتنية فهي كام ييل: 

   .معرفة املوقوفات من الروايات) ١
  .من كالم الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة املدرج يف حديث رسول اهللا ) ٢
  .معرفة الصحيح والسقيم )٣
  .معرفة فقه احلديث) ٤
  .معرفة ناسخ احلديث من منسوخه) ٥
  .معرفة األلفاظ الغريبة يف املتون) ٦
  .معرفة املشهور من احلديث) ٧
 .معرفة الغريب من احلديث) ٨
  .معرفة األفراد من األحاديث) ٩
  .معرفة علل احلديث) ١٠
  .معرفة الشاذ من الروايات) ١١
  .يعارضها مثلها فيحتج أصحاب املذاهب بأحدها ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة سنن الرسول ) ١٢
  .معرفة األخبار التي ال معارض هلا بوجه من الوجوه) ١٣
  .معرفة زيادة ألفاظ فقهية يف أحاديث يتفرد فيها بالزيادة راو واحد) ١٤
  .معرفة التصحيفات يف املتون) ١٥

حتتها كل من علوم السند وعلوم املتن وإذا كانت هذه األبواب هي التي يندرج 



١٩٦ 
فإن ما يتعلق منها بالنقد ليس إال أقلها, فأما ما يتعلق بالنقد اإلسنادي فيمكن أن تندرج 

  حتته األبواب التالية وإن كانت سائر األبواب يمكن أن تسهم فيه بنصيب: 
   .معرفة صدق املحدث) ١
  .معرفة املراسيل) ٢
  .معرفة املنقطع) ٣
  .ة األحاديث املعنعنةمعرف) ٤
  .معرفة املعضل) ٥
  .معرفة اجلرح والتعديل) ٦
 .معرفة املدلسني) ٧

  أما بالنسبة لعلوم املتن فإن ما يتعلق منها ينقد املتن هو ما ييل: 
   .معرفة الصحيح والسقيم )١
  معرفة علل احلديث.  )٢
  معرفة الشاذ من الروايات.  )٣

السند أو املتن يف هذه األنواع الثالثة, التي يمكن ولنتبني مد تركيز احلاكم عىل 
إدراجها يف نقد املتن, البد من الكالم عىل كل نوع منها بكلمة, عىل قدر ما حيتاجه 

  البيان: 
   معرفة الصحيح والسقيم: )أ

السقيم, وقال: إن و ذكر احلاكم نوعا من علوم احلديث وهو: معرفة الصحيح
اجلرح والتعديل, فرب إسناد يسلم من املجروحني غري  هذا النوع من هذه العلوم غري

  خمرج يف الصحيح. 



١٩٧ 

                                                      ً             ثم ساق احلاكم رمحه اهللا تعاىل ثالثة أمثلة عىل هذا لتكون أساسا  يف معرفة هذا 
   :النوع

اجلالب هبمذان, قال  بن محدان  قال احلاكم: [فمن ذلك ما حدثناه عبد الرمحن
عون, عن   بن عيل, قال حدثنا أيب, عن ابنحدثنا أبو حاتم الرازي, قال حدثنا نرص

صالة الليل والنهار مثنى « ملسو هيلع هللا ىلص:حممد بن سريين, عن ابن عمر, قال: قال رسول اهللا 
. قال احلاكم: هذا حديث ليس يف إسناده إال ثقة »مثنى, والوتر ركعة من آخر الليل

م, والكالم عليه يطول].                           َ                      ثبت, وذكر النهار فيه وه 
ما حدثنا اإلمام أبو بكر بن إسحاق, قال أخربنا حممد بن قال احلاكم: [ومنه 

عن حممد بن حيان التامر, قال حدثنا أبو الوليد الطياليس, قال حدثنا مالك بن أنس, 
                                                       ً              بن شهاب, عن عروة, عن عائشة, قالت: ما عاب رسول اهللا طعاما  قط, إن اشتهاها

والثقات, وهو باطل من حديث  أكله, وإال تركه. قال احلاكم: هذا إسناد تداوله األئمة
 ما رضب رسول اهللا بيده امرأة قط, وما انتقم رسول اهللا« مالك, وإنام أريد هبذا اإلسناد

 . ولقد جهدت جهدي أن أقف عىل الواهم»لنفسه, إال أن تنتهك حمارم اهللا, فينتقم هللا هبا
رصي, عىل أنه فلم أقف عليه, اللهم إال أن أكرب الظن عىل ابن حيان الب ?فيه من هو

 صدوق مقبول]. 
قال احلاكم: [ومنه ما حدثنا حممد بن صالح بن هانئ, قال حدثنا إبراهيم بن أيب 
طالب, قال حدثنا احلسن بن عيسى, قال حدثنا ابن املبارك, قال حدثنا عبيد اهللا بن 

اللهم صيبا «عمر, عن القاسم عن عائشة قالت: كان رسول اهللا إذا رأ املطر قال: 
قال احلاكم: وهذا احلديث تداوله الثقات هكذا, وهو يف األصل معلول واه, ».   ً ئا  هني

  ففي هذه األحاديث الثالثة قياس عىل ثالثمئة أو ثالثة آالف أو أكثر من ذلك].



١٩٨ 

             ُ                       ُ                       إن الصحيح ال ي عرف بروايته فقط, وإنام ي عرف بالفهم واحلفظ وكثرة «ثم قال: 
ن أكثر من مذاكرة أهل الفهم واملعرفة ليظهر ما السامع, وليس هلذا النوع من العلم عو

  .)١(»خفي من علة احلديث
قلت: وهذا كالم يدل عىل عمق فهم اإلمام احلاكم رمحه اهللا يف علوم الدراية, 

  وأما األحاديث الثالثة التي ذكرها اإلمام احلاكم فال بد من التعليق عليها.
هو صحيح ثابت,  »ى مثنىصالة الليل مثن« ملسو هيلع هللا ىلصأما احلديث األول, فإن قوله 

فهو وهم من  »صالة الليل والنهار مثنى مثنى« وأما قوله ,)٢(رواه البخاري ومسلم
ما الرواة, وقد رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه, وقال الرتمذي عقبه: والصحيح 

, ورواه الثقات عن »صالة الليل مثنى مثنى« قال ملسو هيلع هللا ىلصروي عن ابن عمر أن النبي 
  .)٣(ومل يذكروا فيه صالة النهار ملسو هيلع هللا ىلصبن عمر عن النبي ا اهللاعبد 

وأما احلديث الثاين فمتنه صحيح, رواه البخاري وأبو داود والرتمذي وابن 
عن األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة, وليس عن مالك عن ابن شهاب  ,)٤(ماجه

  عن عروة عن عائشة, فقد وقع الوهم يف إسناده.
صحيح كذلك, رواه البخاري وأمحد والنسائي يف وأما احلديث الثالث فمتنه 

الكرب من طرق عن عبد اهللا بن املبارك عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن القاسم بن 
                                           

 .٦٠− ٥٨فة علوم احلديث للحاكم ص) معر١(
 .٣١− ٦/٣٠» صحيح مسلم«, ١٣١− ٣/١٣٠» صحيح البخاري) «٢(
رقم » سنن ابن ماجه«, ٣/٧٨» سنن الرتمذي«, ١٢٩٥رقم احلديث » سنن أيب داود) «٣(

١٣٢٢. 
 .٣٢٥٩رقم احلديث » سنن ابن ماجه«, ٧/٣٨٨» صحيح البخاري) «٤(



١٩٩ 
عبيد اهللا بن عمر والقاسم بن  بزيادة نافع بني ,)١(ملسو هيلع هللا ىلصحممد عن عائشة عن رسول اهللا 

مد وسمع منه أحاديث حممد, فتبني أن عبيد اهللا بن عمر وإن كان قد أدرك القاسم بن حم
إال أنه مل يسمع منه هذا احلديث, وأن الطريق الذي رو منه احلاكم هذا احلديث قد 

  وقع فيه إرسال خفي.
فاألمثلة الثالثة التي ذكرها احلاكم يف معرفة الصحيح والسقيم هي من باب 

متن يف » النهار«وقوع الوهم, وقد كان الوهم يف احلديث األول منها بزيادة لفظة 
 احلديث وهي ليست منه, وكان الوهم يف احلديث الثاين بذكر متن حديث عىل إسناد
م يف املثال الثالث بوقوع انقطاع من        ُّ                                   َ                                 واملروي  بذلك السند متن حديث آخر, وكان الوه 

  املرسل اخلفي يف الطريق الذي عند احلاكم.
  معرفة علل احلديث  )ب

رفة علل احلديث, وقال: إنه علم               ً                     ذكر احلاكم نوعا  من علوم احلديث, هو مع
  برأسه, غري الصحيح والسقيم واجلرح والتعديل.

      ُ                                       وإنام ي علل احلديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل, « قال أبو عبد اهللا احلاكم:
فإن حديث املجروح ساقط واه, وعلة احلديث يكثر يف أحاديث الثقات أن حيدثوا 

           ً                       احلديث معلوال , واحلجة فيه عندنا احلفظ بحديث له علة, فيخفى عليهم علمه, فيصري 
  .»والفهم واملعرفة ال غري

                                      ً                       ثم ذكر عرشة أحاديث وأعلها وجعلها مثاال  ألجناس العلل, وهي هذه: 
: رو احلاكم من طريق موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صالح األول احلديث

ا كثر فيه لغطه قال: [من جلس جملسملسو هيلع هللا ىلص عن أبيه عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي 
                                           

 .٣/١٧٢» صحيح البخاري) «١(



٢٠٠ 
 »سبحانك اللهم وبحمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك« فقال قبل أن يقوم

  إال غفر له ما كان يف جملسه ذلك].
هيب بن خالد عن                                                ُ               ثم رواه من طريق البخاري عن موسى بن إسامعيل عن و 

لول, سهيل بن أيب صالح عن عون بن عبد اهللا من قوله, وأن البخاري قال: إال أنه مع
  .)١(        ُ                            فإنه ال ي ذكر ملوسى بن عقبة سامع من سهيل

: رو احلاكم من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن الثاين احلديث
[أرحم أمتي  ملسو هيلع هللا ىلص:خالد احلذاء وعاصم عن أيب قالبة عن أنس قال: قال رسول اهللا 

 وأشدهم يف دين اهللا عمر وأصدقهم حياء عثامن وأقرؤهم أيب بن كعب أبو بكر
حالل واحلرام معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينا وإن أمني هذه األمة ـوأعلمهم بال

 عبيدة] ريض اهللا عنهم. أبو
                                           

)١( القصة املشهورة عن اإلمامني البخاري ومسلم, قال  احلديث هذا علة بيان يف احلاكم رو
احلاكم: حدثني أبو نرص أمحد بن حممد الوراق قال: سمعت أبا حامد أمحد بن محدون القصار 
يقول: [سمعت مسلم بن احلجاج وجاء إىل حممد بن إسامعيل البخاري فقبل بني عينيه وقال: 

ل رجليك يا أستاذ األستاذين, وسيد املحدثني, وطبيب احلديث يف علله, حدثك دعني حتى أقب
حممد بن سالم قال حدثنا خملد بن يزيد احلراين قال أخربنا ابن جريج, عن موسى بن عقبة, عن 

يف كفارة املجلس فام علته?!. فقال حممد بن ملسو هيلع هللا ىلص سهيل, عن أبيه, عن أيب هريرة, عن النبي 
يح وال أعلم يف الدنيا يف هذا الباب غري هذا احلديث, إال أنه معلول, إسامعيل: هذا حديث مل

حدثنا به موسى بن إسامعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد اهللا قوله. قال 
                                ُ                                                 حممد بن إسامعيل: هذا أوىل, فإنه ال ي ذكر ملوسى بن عقبة سامع من سهيل]. قال احلافظ العراقي 

بعد ذكر هذه القصة: وغالب ظني أن هذه احلكاية ليست  ١/٢٢٩لتذكرة يف رشح التبرصة وا
بصحيحة, وأنا أهتم هبا أمحد بن محدون القصار راوهيا عن مسلم, وقد بينت ذلك يف النكت عىل 

  كتاب ابن الصالح. ومل يأت العراقي رمحه اهللا بقرينة تؤكد شكه يف ثبوت هذه القصة.



٢٠١ 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال احلاكم: [إنام رو خالد احلذاء عن أيب قالبة أن رسول اهللا 
, »إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمني هذه األمة« مرسال, وأسند ووصل »أرحم أمتي...«

  رواه البرصيون احلفاظ عن خالد احلذاء وعاصم مجيعا].هكذا 
بيعيالثالث احلديث                                                  َ    : رو احلاكم من طريق موسى بن عقبة عن أيب إسحاق الس 

إين ألستغفر اهللا « قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب بردة بن أيب موسى األشعري عن أبيه أن رسول اهللا 
 . »وأتوب إليه يف اليوم مئة مرة

ظر فيه حديثي إال علم أنه من رشط الصحيح, قال احلاكم: وهذا إسناد ال ين
                                                                          ُ    واملدنيون إذا رووا عن الكوفيني زلقوا. ثم رواه من طريق محاد بن زيد عن ثابت الب ناين 

إنه ليغان عىل قلبي فأستغفر اهللا « :ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب بردة عن األغر املزين قال: قال رسول اهللا 
  . وذكر عددا من الرواة رووه هكذا. »يف اليوم مئة مرة
: رواه احلاكم من طريق زهري بن حممد عن عثامن بن سليامن عن الرابع احلديث

 يقرأ يف املغرب بالطور. ثم أعله وبني أن فيه ثالثة أوجه من اخلطأ:ملسو هيلع هللا ىلص أبيه أنه سمع النبي 
أحدها أن عثامن هو ابن أيب سليامن, واآلخر أن عثامن إنام رواه عن نافع بن جبري بن 

  ومل يره. ملسو هيلع هللا ىلصأبو سليامن مل يسمع من النبي و ملسو هيلع هللا ىلص»سمع النبي «قوله  عن أبيه, والثالث مطعم
: رو احلاكم من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عيل اخلامس احلديث

مي بنجم ملسو هيلع هللا ىلص بن احلسني عن رجال من األنصار أهنم كانوا مع رسول اهللا ا            ُ        ذات ليلة فر 
               َ       فاستنار. احلديث  بطوله.

                             َّ     يونس ـ عىل حفظه وجاللة حمله ـ قرص  به,  قال احلاكم: [علة هذا احلديث أن
]. وذكر عددا من الرواة »عن ابن عباس أنه قال حدثني رجال من األنصار« وإنام هو

  رووه هكذا. 



٢٠٢ 

: رو احلاكم من طريق عيل بن احلسني بن واقد عن أبيه عن السادس احلديث
قلت: يا رسول اهللا ما  عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه قال:

نا ومل خترج من بني أظهرنا ت فجاء هبا ?       ُ                      لك أفصح  س                              َ َ َ          !. قال: كانت لغة إسامعيل قد د ر 
  . »جربائيل عليه السالم إيل فحفظنيها

ثم رواه من طريق آخر عن عيل بن احلسني بن واقد أنه قال: بلغني أن عمر بن 
 .                                          َ  اخلطاب قال: يا رسول اهللا إنك أفصحنا. احلديث 

 : رواه احلاكم من طريق أيب شهاب عن سفيان الثوري عن احلجاجالسابع ديثاحل
بن فرافصة عن حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال ا

 . »املؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم« :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 بن الفرافصة  ثم رواه من طريق حممد بن كثري عن سفيان الثوري عن احلجاج

 :ملسو هيلع هللا ىلصعن رجل عن أيب سلمة, قال سفيان: أراه ذكر أبا هريرة. قال: قال رسول اهللا 
 .»املؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم«

: رواه احلاكم من طريق روح بن عبادة عن هشام بن أيب عبد اهللا الثامن احلديث
 كان إذا أفطر عند أهل بيت قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن حييى بن أيب كثري عن أنس بن مالك أن النبي 

  . »أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار ونزلت عليكم السكينة«
قال أبو عبد اهللا احلاكم: قد ثبت عندنا من غري وجه رواية حييى بن أيب كثري عن 

  أنس بن مالك, إال أنه مل يسمع منه هذا احلديث, وله علة. 
دثت ثم رواه من طريق ابن املبارك عن هشام عن حييى بن أيب كثري أنه قا     ُ    ل: ح 

  كان إذا أفطر عند أهل بيت. ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس أن النبي 



٢٠٣ 

: رواه احلاكم من طريق املنذر بن عبد اهللا عن عبد العزيز بن أيب التاسع احلديث
 كان إذا افتتح الصالة قالملسو هيلع هللا ىلص سلمة عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهللا 

  بطوله. . وذكر احلديث»سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعاىل جدك«
ثم رواه من طريق أيب غسان مالك بن إسامعيل عن عبد العزيز بن أيب سلمة 

عبد اهللا بن الفضل عن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن عيل بن أيب طالب  عن
  أنه كان إذا افتتح الصالة. فذكر احلديث بغري هذا اللفظ. ملسو هيلع هللا ىلص اهللا عنه عن النبي  ريض

ن طريق يزيد بن سنان الرهاوي عن األعمش : رو احلاكم مالعارش احلديث
من ضحك يف صالته يعيد « قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا عن النبي 

  . »الصالة وال يعيد الوضوء
ثم رواه من طريق وكيع عن األعمش عن أيب سفيان أنه قال: سئل جابر عن 

  الرجل يضحك يف الصالة فقال: يعيد الصالة وال يعيد الوضوء. 
قال أبو عبد اهللا احلاكم: فقد ذكرنا علل احلديث عىل عرشة أجناس, وبقيت 
أجناس مل نذكرها, وإنام جعلتها مثاال ألحاديث كثرية معلولة, ليهتدي إليها املتبحر يف 

ل  هذه العلوم   .)١(                                    َ ِّ           هذا العلم, فإن معرفة علل احلديث من أج 
املذكورة يف كالم  عللوهذا تعليق عىل بعض هذه األحاديث العرشة ألجناس ال

  اإلمام أيب عبد اهللا احلاكم رمحه اهللا: 
أما احلديث األول فقد رواه موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صالح عن أبيه 
هيب بن خالد عن سهيل بن أيب صالح عن عون بن                    ً         ُ                                         عن أيب هريرة مرفوعا , ورواه و 

 عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل من قوله موقوفا عليه.
                                           

 .١١٩ – ١١٢صللحاكم:  احلديث علوم معرفة) ١(



٢٠٤ 

ول: ال بد ههنا من إضافة أقتبسها من كتايب متنزه األنظار, فقد قلت فيه: [فمن أق
وقف عىل الطريقني الثابتني عن سهيل بن أيب صالح وهو بعيد عن علم العلل فإنه 
يصححهام كليهام عن سهيل, ويقول لعل سهيال سمع احلديث من أبيه عن أيب هريرة 

ه, ويقول ربام كان سهيل يرويه مرة هكذا ومن عون بن عبد اهللا من قولملسو هيلع هللا ىلص عن النبي 
                          َ                                    !!. لكن من املستبعد أن يكون  سهيل قد سمع احلديث من أبيه يرويه عن !ومرة هكذا

                                                                    َ  أيب هريرة عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم ومن عون بن عبد اهللا من قوله فريوي ه 
 ة إما بالوجهنيمرة هكذا ومرة هكذا, ألن من سمعه بمثل هذين الوجهني فإنه يرويه عاد

كليهام جمموعني وإما بالوجه املسند إذا أراد االقتصار عىل أحدمها, لذا فالظاهر أن 
                                                                    َ سهيال مل يسمعه إال بأحد الوجهني, وإذا كان ذلك كذلك فاالحتياط يوجب االقتصار  
ر  األعىل بأنه مظ نة خطأ, أي إ ر  األدنى, ويوجب احلكم  عىل ما فيه القد  نه               ْ ُ                  َ               ْ ُ             ِ            عىل ما فيه القد 

ن رواه عنه موقوفا عىل التابعي وختطئة  من رواه عنه مسندا. وهلذا            َ      ِ  َ                                  َ                         يوجب تثبيت  رواية  م 
فإن علامء احلديث النقاد ال يثبتون الوجهني املرويني هنا عن سهيل, وحيكمون عىل 

وي عن سهيل مسن دا].                                         ُ              َ     أحدمها بأنه أخطأ فيه راويه, وهو الذي ر 
                                   َّ  ري ومسلام وأبا زرعة وأبا حاتم الرازي ني ثم ذكرت فيه أن اإلمام أمحد والبخا

قييل والدارقطني واحلاكم وأبا يعىل اخللييل واخلطيب البغدادي قد أعلوا الرواية      ُ                                                                      والع 
املرفوعة هنا باملوقوفة, وأنه قد وافقهم عىل ذلك ابن رجب وابن حجر, وأن الرتمذي 

  .)١(قد أشار إىل إعالل هذا الطريق يف سننه
ين فقد رواه قبيصة بن عقبة وهو كثري اخلطأ يف حديث سفيان وأما احلديث الثا

وهذان  الثوري عن سفيان, ورواه عبد الوهاب بن عبد املجيد الثقفي ووهيب بن خالد,
                                           

ت  ١( ه األنظار يف رشح منتخب األفكار لصالح الدين بن أمحد اإلدلبي. ـ َ ن  ـ         ُ َ ) انظر: م    َّ                                                     ز 



٢٠٥ 
ثقتان تغري حفظهام عند كرب السن, ثالثتهم عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس بن 

وإن « ء األخري من احلديث وهو. ورو شعبة اجلز)١(ملسو هيلع هللا ىلص           ً            مالك مرفوعا  إىل رسول اهللا 
                                َ    فقط عن خالد احلذاء به موصوال مسن دا.  »لكل أمة أمينا وإن أمني هذه األمة أبو عبيدة

ورواه ابن أيب شيبة عن إسامعيل ابن علية عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن 
      ً                                                     مرفوعا  مرسال, وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليامن ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

وإن «                                        َّ                      حول عن أيب قالبة. فتبني أن هذا احلديث مل يصح  منه سو اجلزء األخري وهواأل
  فقط, وأن سائره معلول بعلة اإلرسال.  »لكل أمة أمينا وإن أمني هذه األمة أبو عبيدة

بيعي عن أيب بردة بن أيب موسى                                          َ                           وأما احلديث الثالث فقد رواه أبو إسحاق الس 
وقع يف هذا الطريق خطأ, حيث إن أحد الرواة سلك األشعري عن أبيه أيب موسى, و

اجلادة عندما جعل احلديث من مسند أيب موسى األشعري, لكثرة ما جيد من أحاديث 
                                     ُ                                      أيب بردة عن أبيه, واألصح رواية ثابت الب ناين عن أيب بردة عن األغر املزين, وكون هذا 

سند األغر املزين وليس , فهو من م)٢(الطريق عىل خالف اجلادة دليل عىل يقظة رواته
م هنا هو يف تغيري صحايب احلديث.                                 َ                           من مسند أيب موسى األشعري, والوه 

م فيه أحد الرواة عندما جعله عن عثامن بن سليامن                          ِ                                             وأما احلديث الرابع فقد وه 
من  ان, وأبوه مل يسمعـان بن أيب سليمـوالرجل هو عثم ,ملسو هيلع هللا ىلصعن أبيه أنه سمع النبي 

ي يعل هذا الطريق هو أن عثامن إنام رواه عن نافع بن جبري بن ومل يره, والذ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
  .)٣(مطعم عن أبيه, فهو من مسند جبري بن مطعم

                                           
مسند اإلمام  ١٥٥− ١٥٤رقم احلديث » سنن ابن ماجه«, ٢٠٣− ١٣/٢٠١» سنن الرتمذي) «١(

 .٢٨١− ٣/١٨٤أمحد 
 .١٥١٥رقم احلديث » سنن أيب داود«, ٢٤− ١٧/٢٣» صحيح مسلم«) انظر: ٢(
 .١٠/٢٢٦» صحيح البخاري«ظر: ) ان٣(



٢٠٦ 

وأما احلديث الثامن فقد روي من طريق حييى بن أيب كثري عن أنس بن مالك, 
دثت عن أنس « ويعله أنه روي من الطريق اآلخر وفيه                            ُ           عن حييى بن أيب كثري أنه قال: ح 

, وتبني أنه منقطع بني حييى بن أيب كثري وبني »كان إذا أفطر عند أهل بيتملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي
  .)٢()١(أنس

وأما احلديث العارش فروي من طريق يزيد بن سنان الرهاوي عن األعمش عن 
أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا مرفوعا, وروي من طريق وكيع عن األعمش عن أيب 

موقوفا عليه, فوقع الشك يف رفعه ووقفه,  سفيان أنه قال: سئل جابر, وجعل النص
ن هو األقل وهو الوقف عىل الصحايب, فيقترصون عليه, ويعلون املرفوع           ُ   َّ                                                           والقدر امل تيق 

  .)٣(باملوقوف
وهذه األجناس العرشة التي ذكرها احلاكم يرجع اإلعالل فيها إلعالل السند 

م  الذي يرتتب عليه إعالل املتن, واإلعالل بمثل هذه العلل هو                 َ  من باب وقوع الوه 
  لبعض الرواة. 

  معرفة الشاذ من الروايات:  )ج
ذكر احلاكم من أنواع علوم احلديث معرفة الشاذ من الروايات, وقال هو غري 
املعلول, فإن املعلول ما يوقف عىل علته أنه دخل حديث يف حديث, أو وهم فيه راو, 

تفرد به ثقة من الثقات, وليس أو أرسله واحد فوصله واهم, فأما الشاذ فإنه حديث ي
  للحديث أصل متابع لذلك الثقة.

                                           
 , وإسناده معل كام ذكره احلاكم.٢٠١− ٣/١١٨) مسند اإلمام أمحد ١(
 .٣٨٥٤رقم احلديث » سنن أيب داود«, ٣/١٣٨) مسند اإلمام أمحد ٢(
 ).٣٧٦٦( ٣٧٧: ٢لعبد الرزاق وتعليقات الشيخ حبيب الرمحن األعظمي » املصنف) «٣(



٢٠٧ 

  ثم ذكر ثالثة أمثلة عىل ذلك: 
رو احلاكم من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب 

كان يف غزوة تبوك إذا ارحتل قبل زيغ ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي 
ا إىل العرص فيصليهام مجيعا, وإذا ارحتل بعد زيغ الشمس أخر الظهر حتى جيمعه

الشمس صىل الظهر والعرص مجيعا ثم سار, وكان إذا ارحتل قبل املغرب أخر املغرب 
  حتى يصليها مع العشاء, وإذا ارحتل بعد املغرب عجل العشاء فصالها مع املغرب. 

الليث بن                                          ِ                    ثم رو عن البخاري أنه قال: قلت لقتيبة بن  سعيد: مع من كتبت عن
. فقال: كتبته مع خالد املدائني. قال ?سعد حديث يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل

 البخاري: وكان خالد املدائني يدخل األحاديث عىل الشيوخ. 
رو احلاكم من طريق حممد بن كثري العبدي عن سفيان الثوري عن أيب الزبري 

يف صالة الظهر يرفع يديه إذا ملسو هيلع هللا ىلص  عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال: رأيت رسول اهللا
  كرب وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. 

ثم قال: وليس عند الثوري عن أيب الزبري هذا احلديث وال ذكر أحد يف حديث 
  رفع اليدين أنه يف صالة الظهر أو غريها.

 ملسو هيلع هللا ىلصرو احلاكم من طريق ثاممة عن أنس قال: كان قيس بن سعد من النبي 
  لرشط من األمري يعني ينظر يف أموره. بمنزلة صاحب ا

ثم قال: وهذا احلديث شاذ بمرة, فإن رواته ثقات وليس له أصل عن أنس وال 
  .)١(عن غريه من الصحابة بإسناد آخر

                                           
اري والرتمذي, البخ رواه احلديث وهذا ١٢٢ – ١١٩) ـ معرفة علوم احلديث للحاكم ص١(

 وقيس هذا هو ابن سعد بن عبادة.



٢٠٨ 

بني الصالتني يف السفر مجع تقديم  ملسو هيلع هللا ىلصواحلديث األول رصيح يف مجع النبي 
مر عند البخاري ومسلم, وعن ومجع تأخري, فأما مجع التأخري فروايته ثابتة عن ابن ع

إذا ارحتل قبل أن  ملسو هيلع هللا ىلصأنس عند البخاري ومسلم كذلك, ونصها عن أنس: كان النبي 
تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العرص ثم جيمع بينهام, وإذا زاغت صىل الظهر ثم 

  . )١(ركب
ما كان يفعله,  ملسو هيلع هللا ىلصوأما مجع التقديم فالظاهر من رواية ابن عمر وأنس أن النبي 

  جاء الترصيح به يف بعض الطرق من حديث معاذ.لكن 
وحديث معاذ رواه مسلم من طريق زهري عن أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ 

                                      ً  يف غزوة تبوك, فكان يصيل الظهر والعرص مجيعا ,  ملسو هيلع هللا ىلصقال: خرجنا مع رسول اهللا 
                    ً                                                  واملغرب والعشاء مجيعا . وليس فيه الترصيح بجمع التقديم, ورواه كذلك مسلم من
طريق قرة بن خالد عن أيب الزبري به, ورواه كذلك أبو داود من طريق مالك عن أيب 

  .)٢(الزبري به مثله
لذا كانت رواية قتيبة بن سعيد عن الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل 
عن معاذ يف مجع التقديم غري ثابتة. ورواها أبو داود وقال بعدها: ومل يرو هذا احلديث 

ة وحده. وقال الرتمذي بعد روايته هلذا احلديث: وحديث معاذ حديث حسن إال قتيب
غريب, تفرد به قتيبة, ال نعرف أحدا رواه عن الليث غريه, وحديث الليث عن يزيد بن 
أيب حبيب عن أيب الطفيل عن معاذ حديث غريب, واملعروف عند أهل العلم حديث 

مجع يف غزوة تبوك بني  ملسو هيلع هللا ىلصذ أن النبي معاذ من حديث أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معا
                                           

 .٢١٥− ٥/٢١٢» صحيح مسلم«, ٢٣٧− ٣/٢٣٣» صحيح البخاري) «١(
 .١٢٠٦رقم احلديث » سنن أيب داود«, ٥/٢١٦» صحيح مسلم) «٢(



٢٠٩ 
الظهر والعرص وبني املغرب والعشاء, رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغري 

  .)١(واحد عن أيب الزبري املكي
وجلمع التقديم طريق أخر عند أيب داود عن هشام بن سعد عن أيب الزبري عن 

  . )٢(أيب الطفيل, وسندها ضعيف
                               ً               فهو ثابت من طريق سبعة عرش صحابيا , منهم ابن عمر  وأما احلديث الثاين:

يف صالة « والشاذ من هذا احلديث لفظة ,)٣(ومالك بن احلويرث يف صحيح البخاري
                                   ً            وإنام هو يف سائر الصلوات, وليس خمتصا  بصالة الظهر. ,»الظهر

وأما احلديث الثالث: فقد رواه البخاري والرتمذي, عن حممد بن عبد اهللا 
كان يكون بني  )٤(قال حدثني أيب, عن ثاممة, عن أنس, أن قيس بن سعد األنصاري,
  بمنزلة صاحب الرشطة من األمري.  ملسو هيلع هللا ىلصيدي النبي 

  . )٥(»قال األنصاري: يعني مما ييل من أموره«زاد الرتمذي يف روايته: 
ومن هذا يتبني أن احلديث األول متنه شاذ ملخالفة ما هو أصح وأوثق, بينام 

ليس فيه شذوذ سو يف لفظة واحدة, ومع ذلك فليس فيها مناقضة  احلديث الثاين
  لروايات الثقات, بل هي مندرجة فيها.

واحلديث الثالث حكم عليه أبو عبد اهللا احلاكم بالشذوذ, واستنكره كذلك 
                                           

 .٢٨− ٣/٢٦» سنن الرتمذي«, ١٢٢٠رقم احلديث » سنن أيب داود) «١(
 .١٢٠٨رقم احلديث » ودسنن أيب دا) «٢(
 .٣٦٣− ٢/٣٦٠» صحيح البخاري) «٣(
 ) هو قيس بن سعد بن عبادة.٤(
 .١٣/٢٣٦» سنن الرتمذي«, ٢٥٤− ١٦/٢٥٣» صحيح البخاري) «٥(
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ما كان يتخذ حاجبا وال ملسو هيلع هللا ىلص العقييل يف الضعفاء الكبري, ولعل وجه الشذوذ فيه أن النبي 

  ه األمراء عن سائر الناس. شيئا مما يتميز ب
ر فيه شيئا من الشذوذ, ويف هذا ـوأما البخاري فرواه يف صحيحه, وكأنه مل ي

مثال دليل عىل اختالف وجهات النظر بني املحدثني يف بعض ـاالختالف يف هذا ال
  األحيان. 

ومن خالل هذا العرض تبني مد اهتامم وتركيز اإلمام احلاكم رمحه اهللا عىل 
  سنادي, حتى يف األبواب التي كان يمكن التوسع فيها يف نقد املتون.النقد اإل

  .فائدة الرتكيز عىل السنداملسألة الثانية: 
                                                 ً        ً      ً  إذا كان علامء احلديث قد أشبعوا الكالم عىل السند تقسيام  وتبويبا  وبحثا , 

ظفر                                      ً                                    ووجدنا أن كالمهم يف نقد املتن قليل نسبيا , فهذا مهم ومفيد, وكم يود الباحث لو 
                                                         ً                  منهم بتفصيل ومتثيل مسهبني يف نقد املتون, ولكن هذا ال يقلل أبدا  من قيمة بحوثهم يف 

  نقد األسانيد ويف فائدهتا, ولعل من أبرز جوانب فائدة الرتكيز عىل السند هو ما ييل: 
نقد األسانيد حيتاج إىل ختصص دقيق, وصرب فذ, ال يتوفر إال جلهابذة احلفاظ ـ ١

        ً                                                        ملفيد جدا  أن يكونوا قد أسهبوا يف هذا النوع من النقد, ولو تركوه ملن املتقنني, فمن ا
بعدهم لتقاعست عنه اهلمم, وهلذا فإن إكثارهم من النقد اإلسنادي وإقالهلم من نقد 

  املتون ربام كان أفضل من عكسه, واهللا أعلم.
انيد بعد إذا سبق اإلكثار من نقد املتون فقد يؤدي هذا إىل التهاون يف نقد األسـ ٢

ذلك, إذ السند ليس إال واسطة للوصول إىل املتن, وإذا حصلنا عىل درجة احلكم للمتن 
                    ً                                                      فقد ال نجد بعده داعيا  لتمحيص احلكم عىل السند, أما إذا نقدت األسانيد فإن احلاجة 

 لنقد املتون تبقى قائمة إلعطاء حكم للمتن حسب نقد سنده ومتنه.
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ملتن أكثر, فقد يؤدي هذا إىل قبول بعض األحاديث إذا وقع الرتكيز عىل نقد اـ ٣
الصحيحة املعنى دون تثبت يف النقل, إذ ال يكفي لصحة احلديث أن يصح متنه فقط, 
بل ال بد من صحة السند كذلك, بل صحة السند هي األساس, ولذا كان ال بد من 

صال والعدالة التوسع يف نقد األسانيد وموازينها, كي تعرض األسانيد عىل موازين االت
                                    ً      ُ                           والضبط وعدم شذوذ السند أو اعتالله أوال , ثم ي نظر بعد ذلك يف املتن, فإن صح 

 حكمنا للحديث بالصحة والقبول, وإال حكمنا عليه بالرد, واهللا أعلم. 
   .شمول أبواب املصطلح للنقد يف السند واملتناملسألة الثالثة: 

قده أكثر من تركيزهم عىل نقد إذا كان علامء املصطلح قد ركزوا عىل السند ون
                                    ً                            فليس معنى ذلك أن نقد املتن كان مفقودا  عندهم, وليس معنى ذلك أهنم مل  ;املتن

  يشريوا إىل قواعده.
بل أبواب املصطلح شاملة لقواعد النقد يف السند واملتن كليهام, وربام كان 

  لكون مسائله مفرقة غري مبوبة.  ;                     ً البحث يف نقد املتن عسريا  
إىل القول هنا فأقول: إن احلاكم واخلطيب البغدادي ـ رغم فضلهام الكبري وأبادر 

يف علوم احلديث ـ مل يوليا نقد املتن عنايتهام, وهلام العذر يف ذلك حيث إن التصنيف يف 
علوم احلديث مل يكن قد بلغ طور النضج واالكتامل, كالذي وقع عىل يدي اإلمام ابن 

  الصالح ومن اقتفى أثره. 
لة عىل بعض الشذرات من نقد املتن يف طور نضج املصطلح واكتامله, وللدال

  أذكر هنا هذه اإلشارات: 
اشرتط علامء احلديث فيه عدة رشوط, منها السالمة من » الصحيح«يف بحث ـ 

الشذوذ, والسالمة من العلة القادحة, وكال الشذوذ والعلة قد يكونان يف السند, وقد 
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            ُّ                                     ا يف املتن فرد  احلديث هبام نوع من النقد الداخيل, وكذلك يكونان يف املتن, فإذا كان

  تشرتط السالمة منهام يف احلديث احلسن.
 يف بحث احلديث احلسن وبعد توضيح الفرق بني الصحيح واحلسن, يتعرضونـ 

 حسن«و »حسن«وكذا بني » صحيح اإلسناد«وبني حديث » حديث صحيح«للفرق بني 
           ً        ً                    يكون صحيحا  أو حسنا  وال يكون املتن كذلك. وإىل أن اإلسناد قد » اإلسناد

يف بحث احلديث املوقوف حيكمون بأن قول الصحايب مما ال جمال فيه للرأي له ـ 
 حكم املرفوع, لكن خيصصونه بصحايب مل يأخذ عن أهل الكتاب.

» املقلوب«و »املدرج«و »املضطرب«و »املعل«و »املنكر«و »الشاذ«يف بحث ـ 
والنكارة والعلة واالضطراب واإلدراج والقلب يف السند ويف وقوع الشذوذ  بينوا

 املتن, ومتى تكون هذه الصفات قادحة يف صحة ثبوت احلديث وموجبة لرده.
ذكر علامء احلديث عالمات يف املتن املروي تدل » املوضوع«     ً         وأخريا  ففي بحث ـ 

               ً عىل كونه موضوعا .
املتن, وإذا كان علامء  وهذا يدل عىل أن علوم احلديث قد شملت قواعد نقد

احلديث مل يركزوا بحوثهم النقدية عىل ذلك, فإهنم مل يغفلوا القواعد التي يمكن 
  االعتامد عليها يف هذا املوضوع.

  أبواب املصطلح املشتملة عىل قواعد نقد املتن: الفرع الثاين
  .الشاذاملسألة األوىل: 

           ً              الثقة خمالفا  لرواية من هو  احلديث الشاذ عند املتأخرين هو احلديث الذي يرويه
  ».احلديث املحفوظ«أوىل منه بالثقة لكثرة عدد أو زيادة حفظ, ويسمى مقابله 
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                                                  ً                         وينبغي التنبه هنا إىل أن مراد املتقدمني بالشذوذ غالبا  هو غرابة املعنى ونكارته, 
  وهذا أقرب إىل نقد املتن.

 للناقد شذوذ وبالوقوف عىل معاين الكتاب والسنة وروح نصوصهام ينجيل
از, ويتبني بذلك أن الرواية الشاذة قد وهم فيها أحد الرواة, وهو وإن كان  الرواية    َ َ                                                                     الن ش 

ثقة إال أنه ال يستحيل عليه السهو واخلطأ, بل ال يبعد أن يقع الوهم لثقات الرواة يف 
 بعض األحيان, ومن املعروف أن عدم الشذوذ هو رشط من رشوط صحة احلديث ومن

  .ينه كذلك, وهبذا الرشط احرتزوا من أوهام الرواة التي تعذر الكشف عنهارشوط حتس
وال شك أن احلديث الشاذ هو من قبيل احلديث املردود, أي ما حكم بأنه غري 

  .ملسو هيلع هللا ىلصثابت عن النبي 
  ومن أمثلته: 

من طريق عبيد بن غنام النخعي, عن عيل بن » املستدرك«رو احلاكم يف  ـ١
بن السائب, عن أيب الضحى, عن ابن عباس ريض اهللا  حكيم, عن رشيك, عن عطاء

, سبع أرضني ]١٢[الطالق:  ﴾× Ö Õ Ü Û Ú Ù Ø﴿عنهام أنه قال: 
آدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى. و يف كل أرض نبي كنبيكم

  وقال: صحيح اإلسناد.
يهقي ومل أزل أتعجب من تصحيح احلاكم له, حتى رأيت الب«قال السيوطي: 

  .)١(قال: إسناده صحيح ولكنه شاذ بمرة
وذكر السخاوي أن البيهقي أخرجه يف بدء اخللق من كتابه األسامء والصفات, 
وأنه قال عقبه: إسناد هذا صحيح عن ابن عباس وهو شاذ بمرة, ال أعلم أليب الضحى 

                                           
 .٢٣٣: ١للسيوطي  النواوي تقريب رشح يف الراوي تدريب) ١(
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باس عليه متابعا. وقال ابن كثري عن هذا احلديث: فهو حممول إن صح نقله عن ابن ع

عىل أنه أخذه عن اإلرسائيليات, وذلك وأمثاله إذا مل خيرب به ويصح سنده إىل معصوم 
  .)١(فهو مردود عىل قائله

رو أبو داود والرتمذي, من حديث عبد الواحد بن زياد, عن األعمش,  ـ٢
إذا صىل أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن «                              ً  عن أيب صالح, عن أيب هريرة مرفوعا : 

خالف عبد الواحد العدد الكثري يف هذا, فإن الناس إنام رووه من «البيهقي: قال ». يمينه
  .)٢(»ال من قوله, وانفرد عبد الواحد من بني ثقات األعمش هبذا اللفظ ملسو هيلع هللا ىلصفعل النبي 
أخرج الدارقطني يف سننه عن عائشة ريض اهللا عنها, أن النبي كان يقرص يف  ـ٣

  اد صحيح.السفر ويتم, ويفطر ويصوم, وقال: هذا إسن
                                                             ً فهذا حديث رجال إسناده ثقات, وقد صححه الدارقطني, لكنه شاذ سندا  
     ً                                                                          ومتنا , أما السند فألنه خالف ما اتفق عليه الثقات عن عائشة أنه من فعلها غري مرفوع, 

عىل قرص الصالة يف السفر, لذلك قال  ملسو هيلع هللا ىلصوأما املتن فألن الثابت عندهم مواظبته 
                     ً       , أي رواية ذلك موقوفا  عليها »واملحفوظ: من فعلها« احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام

  .)٣(        ً ال مرفوعا  
   .املنكراملسألة الثانية: 

                                                           ً        احلديث املنكر عند املتأخرين هو احلديث الذي يرويه غري الثقة خمالفا  لرواية 
  ».املعروف«الثقة, ويسمى مقابله 

                                           
 .٩١وي رقم احلديث: للسخا األلسنة عىل املشتهرة األحاديث من كثري بيان يف احلسنة املقاصد) ١(
 .٢٣٥: ١ للسيوطي الراوي تدريب) ٢(
 .٤٠٥للدكتور نور الدين عرت ص احلديث علوم يف النقد منهج) ٣(
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كارة املعنى, وهو هبذا                                                  ً     وينبغي التنبه هنا إىل أن مراد املتقدمني باملنكر غالبا  هو ن
 قريب من الشاذ, وربام كان التعبري بالنكارة أبلغ وأشد من التعبري بالشذوذ.

وإذا كانت رواية غري الثقة مردودة, وكانت رواية الثقة ترد ملخالفة األوثق, فمن 
باب أوىل وأحر أن ترد رواية غري الثقة إذا خالفت رواية الثقة, ألنه اجتمع فيها سببان 

  د.للر
كلوا البلح بالتمر, فإن «                                                 ً  مثاله: ما رواه النسائي وابن ماجه, عن عائشة مرفوعا : 

  ».ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان, وقال: عاش ابن آدم حتى أكل اجلديد باخللق
ا قاله النسائي ـحديث منكر, كمـفهذا ال«ا األنصاري: ـقال القايض زكري

وهو حييى بن حممد بن قيس البرصي عن  وغريمها, ألن راويه أبا زكري وابن الصالح
, هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ريض اهللا عنها تفرد به, وأخرج له مسلم يف املتابعات

غري أنه مل يبلغ رتبة من حيتمل تفرده, وألن معناه ركيك ال ينطبق عىل حماسن الرشيعة, 
  .)١(»     ً       مطيعا  هللا تعاىل                                                        ً ألن الشيطان ال يغضب من جمرد حياة ابن آدم, بل من حياته مسلام  

فقد بني رمحه اهللا نكارة هذا احلديث, بتفرد أحد الضعفاء بروايته, وخمالفة هذه 
  الرواية للمعروف من حماسن الرشيعة.

ل  املسألة الثالثة:     .  ُ َ ّ امل ع 
احلديث املعل هو احلديث الذي يرويه الثقة فيطلع فيه أحد النقاد عىل علة, تقدح 

  ه السالمة منها. يف صحته وإن كان ظاهر
                             ُّ                           أو هو حديث ظاهره السالمة اطـ لع فيه بعد التفتيش عىل قادح.

                                           
 .١٩٨: ١للقايض زكريا األنصاري  العراقي ألفية عىل الباقي فتح) ١(
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                    ً                                                      واملعل كالشاذ يف أن كال  منهام راويه ثقة, لكن تبينا يف الرواية املعلة وجه الوهم, 
  ومل نتبينه يف الرواية الشاذة.

ومن املعروف أن عدم االعتالل هو رشط من رشوط صحة احلديث, وهبذا 
  حرتزوا كذلك من أوهام الرواة, مثلام احرتزوا يف اشرتاط عدم الشذوذ.الرشط ا

السبيل إىل معرفة علة احلديث أن جتمع بني طرقه, «قال اخلطيب البغدادي: 
  ».وتنظر يف اختالف رواته, وتعترب بمكاهنم من احلفظ, ومنزلتهم يف االتقان والضبط

  ».مل تتبني خطأهالباب إذا مل جتمع طرقه, «وقال عيل بن املديني: 
 مثاله: ما تفرد به مسلم يف صحيحه, من رواية الوليد بن مسلم, حدثنا األوزاعي,

, أنه حدثه قال: صليت ريض اهللا عنهعن قتادة, أنه كتب إليه خيربه عن أنس بن مالك 
وأيب بكر وعمر وعثامن فكانوا يستفتحون باحلمد هللا رب العاملني, ال  ملسو هيلع هللا ىلصخلف النبي 

   الرمحن الرحيم, يف أول قراءة وال يف آخرها.يذكرون بسم اهللا
ريض اهللا فقد رو الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أنس 

  وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني. ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان النبي  عنه
  قال الشافعي: وهذا هو املحفوظ عن قتادة وغريه عن أنس.

ني يبدؤون بأم القرآن قبل ما يقرأ بعدها, وال يعني أهنم قال الدارقطني: يع
  يرتكون بسم اهللا الرمحن الرحيم.

وكذا رواه عن قتادة أكثر أصحابه, كأيوب وشعبة والدستوائي «قال البيهقي: 
  ».وشيبان بن عبد الرمحن وسعيد بن أيب عروبة وأيب عوانة وغريهم

احلديث  ة, ليس يف روايتهم هلذافهؤالء حفاظ أصحاب قتاد«وقال ابن عبد الرب: 
  ».ما يوجب سقوط بسم اهللا الرمحن الرحيم من أول فاحتة الكتاب
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فرواية األوزاعي عن قتادة هلذا احلديث أعلها العلامء, ومما يؤكد هذا أن رواية 
األكثرين عن قتادة هي رواية سامع, بينام رواية األوزاعي عنه هي مكاتبة, فإذا علمنا أن 

م  هذا  قتادة ولد                                                   ُ َ َّ     أكمه, فال بد أن يكون أمىل عىل من كتب إىل األوزاعي, ومل ي س 
ل أن يكون غري ضابط, فال تقوم به احلجة, فلم يبق أمامنا إال تصحيح               ِ                                                            الكاتب, فيحتم 

  رواية حفاظ أصحاب قتادة, وإعالل رواية األوزاعي.
ن, مخالفة من احلفاظ واألكثريـال«ها تسع علل: ـهذا وقد ذكر السيوطي ل

وتدليس التسوية من الوليد, والكتابة, وجهالة الكاتب, واالضطراب يف  واالنقطاع,
   .)١(»لفظه, واإلدراج, وثبوت ما خيالفه عن صحابيه, وخمالفته ملا رواه عدد التواتر

, »وحيتمل أن قتادة أمىل عىل الكاتب فكانوا يستفتحون باحلمد هللا رب العاملني
ال يذكرون بسم اهللا الرمحن الرحيم يف ول قراءة وال يف «                 ً        وأنه قال اجتهادا  من عنده

  آخرها . 
, وأن »أول قراءة وال يف آخرها وإن الكاتب ظنها من تتمة الرواية فأدرجها مع

  الكاتب ظنها من تتمة الرواية فأدرجها معها.
  املسألة الرابعة: املضطرب

 متعارضةاحلديث املضطرب هو احلديث الذي اختلف يف روايته عىل أوجه 
  بحيث ال يمكن اجلمع وال الرتجيح.

وال شك أنه إذا وقع االختالف يف الرواية إىل هذا احلد فال بد من احلكم عليها 
  بالضعف والرد, إذ االضطراب دليل عدم الضبط.

                                           
 .٢٥٧ – ٢٥٤: ١ للسيوطي »الراوي تدريب«و ,٢٣٢ – ٢٣١: ١للعراقي » ةوالتذكر التبرصة«) ١(



٢١٨ 

ومن أمثلته: حديث الواهبة نفسها, فإن مداره عىل أيب حازم عن سهل بن سعد, 
 , وقال ابن عيينة»فقد زوجتكها«قال مالك ومجاعة معه واختلف الرواة عىل أيب حازم, ف

, وقال الثوري »ملكتكها«, وقال ابن أيب حازم ويعقوب بن عبد الرمحن »أنكحتكها«
, وأكثر هذه الروايات يف الصحيحني, فمن »    َّ    أمكن اكها«, وقال أبو غسان »أملكتكها«

            ً        آخرها مرارا  عديدة           ً                                            البعيد جدا  أن يكون سهل بن سعد شهد هذه القصة من أوهلا إىل
                                            ُ                          ً وتأيت يف كل مرة بلفظ غري الذي يف األخر, بل ربام ي علم ذلك بطريق القطع, وأيضا  

مل يقل هذه األلفاظ كلها يف مرة واحدة تلك الساعة, فلم يبق  ملسو هيلع هللا ىلصفاملقطوع به أن النبي 
  .)١(        ً                                          قال لفظا  منها وعرب عنه بقية الرواة باملعنى, واهللا أعلم ملسو هيلع هللا ىلصإال أن النبي 

                                                         ً        هذه ألفاظ ال يمكن االحتجاج بواحد منها, حتى لو احتج حنفي مثال  عىل هذا ف
الضطراب الرواة يف هذه  ,)٢(احلديث عىل أن التمليك من ألفاظ النكاح مل يسغ له ذلك
 اللفظة عىل األوجه املتقدمة, فسقط االحتجاج بجميعها.

   .املدرجاملسألة اخلامسة: 
      ً                       متصال  به من غري فصل وليس منه.املدرج هو ما ذكر يف ضمن احلديث 

من كالم ملسو هيلع هللا ىلص وهو أقسام: منها ما أدرج يف حديث رسول اهللا «قال ابن الصالح: 
                              َ                                          بعض رواته بأن يذكر الصحايب أو م ن بعده عقيب ما يرويه من احلديث كالما من عند 
ن بعده موصوال باحلديث غري فاصل بينهام بذكر قائله, فيلتبس األمر فيه              َ                                                             نفسه فريويه م 

  .)٣(»ملسو هيلع هللا ىلصعىل من ال يعلم حقيقة احلال ويتوهم أن اجلميع عن رسول اهللا 
                                           

 .٤٧ – ٤٦: ٢ الصنعاين إسامعيل بن ملحمد »األنظار تنقيح ملعاين األفكار توضيح«) ١(
 .٢٦٧: ١للسيوطي » تدريب الراوي) «٢(
 .١٢٧البن الصالح ص» مقدمة علوم احلديث) «٣(



٢١٩ 

ومثال اإلدراج يف أول احلديث ما رواه اخلطيب من طريق أيب قطن عمرو بن 
وار, عن شعبة, عن حممد بن زياد, عن أيب هريرة, قال: قال ـهيثم وشبابة بن سـال

  ».أسبغوا الوضوء, ويل لألعقاب من النار« :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسول
ورواه أبو داود الطياليس ووهب بن جرير, وآدم بن أيب إياس ووكيع, وثامنية 
آخرون, كلهم عن شعبة, وجعلوا الشطر األول من كالم أيب هريرة, والشطر الثاين من 

وهكذا رواه البخاري يف صحيحه عن آدم بن أيب إياس عن شعبة عن  ,ملسو هيلع هللا ىلصكالم النبي 
 ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال: أسبغوا الوضوء, فإن أبا القاسم  عنهريض اهللا حممد بن زياد عن أيب هريرة 

  .)١(»ويل لألعقاب من النار«قال: 
موقوف عىل أيب هريرة, وليس بمرفوع وإن » أسبغوا الوضوء«فتبني أن قوله: 

  .)٢(أدرج فيه
من رواية » نهـسن«طني يف ـط احلديث ما رواه الدارقـال اإلدراج يف وسـومث
ن عروة, عن أبيه, عن برسة بنت صفوان قالت: بن جعفر, عن هشام ب عبد احلميد

  ».من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضأ«يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا 
ورواه أيوب السختياين ومحاد بن زيد وغريمها من الثقات عن هشام, وبينوا أن 

  .)٣(ذكر األنثيني والرفغ مدرج, وأنه من قول عروة غري مرفوع
                                           

 .١٣٠ – ١٢٨للعراقي ص» التقييد واإليضاح) «١(
ا رواه اإلمام مالك أنه بلغه أن , وهو مهريرة أيب عن الـمفصلة الرواية مثل عائشة عن روي) ٢(

بن أيب بكر دخل عىل عائشة يوم مات سعد بن أيب وقاص, فدعا بوضوء, فقالت  عبد الرمحن
ويل لألعقاب «يقول: ملسو هيلع هللا ىلص له عائشة: يا عبد الرمحن, أسبغ الوضوء, فإين سمعت رسول اهللا 

 .٤٨ – ٤٧: ١» املوطأ». «من النار
 .١٣٠ص» التقييد واإليضاح) «٣(



٢٢٠ 

  ر احلديث: ومن أمثلة ما أدرج يف آخ
 من» معرفة علوم احلديث«رو أبو داود عن عبد اهللا بن حممد النفييل, واحلاكم يف 

طريق عاصم بن عيل, كالمها عن زهري بن معاوية, عن احلسن بن احلر عن القاسم بن 
 ملسو هيلع هللا ىلصوأن رسول اهللا  بيدهأن عبد اهللا بن مسعود أخذ  فحدثني بيدي علقمةأخذ  قال خميمرة

, »قل التحيات هللا والصلوات...«فعلمه التشهد يف الصالة وقال:  أخذ بيد عبد اهللا
فذكر التشهد, قال: فإذا قلت هذا فقد قضيت صالتك, إن شئت أن تقوم فقم وإن 

  شئت أن تقعد فاقعد.
 ورو الدارقطني عن شبابة بن سوار, عن زهري بن معاوية, هذا احلديث ففصل,

من قول ابن مسعود, وكذا رواه » كفإذا قلت هذا فقد قضيت صالت«وجعل قوله: 
احلاكم عن عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن احلسن بن احلر فجعل هذا القول من 

  كالم ابن مسعود وليس بمرفوع.
فقد ظهر ملن رزق الفهم أن الذي ميز كالم عبد اهللا بن مسعود من «قال احلاكم: 

  .)١(»لثقة مقبولةقد أتى بالزيادة الظاهرة, والزيادة من ا ملسو هيلع هللا ىلصكالم النبي 
وهذه الرواية  .)٢(»حتليلها التسليم«                             ً    مع أنه لو صح وصله لكان معارضا  خلرب 

  املدرجة يستدل هبا من ير أن السالم يف آخر الصالة غري واجب.
ومن الطرق إىل معرفة املدرج ـ زيادة عىل ترصيح الرواة ـ أن يستحيل إضافة 

البخاري عن أيب هريرة قال: قال  وذلك كاحلديث الذي رواه ,ملسو هيلع هللا ىلصذلك إىل النبي 
                                           

 .٢٤٩ – ٢٤٦: ١للعراقي » التبرصة والتذكرة«, ورشح ٣٩رفة علوم احلديث للحاكم ص) مع١(
 .٢٤٩: ١للقايض زكريا األنصاري » فتح الباقي) «٢(



٢٢١ 
يف سبيل اهللا واحلج  )١(للمملوك أجران, والذي نفيس بيده لوال اجلهاد :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

  وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك.
 ,ملسو هيلع هللا ىلصال جيوز أن يكون من قول النبي  »والذي نفيس بيده لوال اجلهاد...« فقوله

قام النبوة, وكذلك فلم يكن له إذ ذاك أم إذ يمتنع أن يتمنى الرق, لكونه غري الئق بم
                         ً                                            يربها, فال بد أن يكون مدرجا , وقد بينه حبان بن موسى عن ابن املبارك, فساق 

, فتبني أنه من قول »والذي نفس أيب هريرة بيده...« , ثم قال»أجران«احلديث إىل قوله 
  .)٢(أيب هريرة

  .املقلوباملسألة السادسة: 
ل فيه راويه شيئا  بآخر.                      َ احلديث املقلوب هو الذي أ      ْ َ                ً      ب د 

  ومن أمثلته: 
ما رواه البخاري من حديث أيب هريرة, يف حماجة اجلنة والنار, يف تفسري قوله ـ ١

وأما النار فينشئ اهللا هلا من «فقد جاء يف هذه الرواية:  ]٣٠[ق:  ﴾  Ñ Ð Ï﴿تعاىل 
  ».                                ً يشاء, وأما اجلنة فال يظلم ربك أحدا  

».                                               ً نشئ اهللا هلا من يشاء, وأما النار فال يظلم ربك أحدا  وأما اجلنة في«وإنام هو 
وهكذا رواه الشيخان من طريق أخر عن أيب هريرة, وروياه كذلك غري مقلوب عن 

 أنس.
                                           

 صحيح«و ,٢٦٩: ١ للسيوطي »الراوي تدريب«و ,٤١ – ٤٠) معرفة علوم احلديث للحاكم ص١(
 .٩٣: ٦ »الرتمذي سنن«و ,٨٤ – ٨٢: ٦البن حجر » فتح الباري«و »البخاري

 .٦٢: ٢للصنعاين » توضيح األفكار) «٢(



٢٢٢ 
 ﴾º « ¼ ½ ¾  ¿﴿                        ً           ومما يؤكد كون األول مقلوبا  قوله تعاىل 

هو غري , ومن ينشئه للنار يعذبه من غري بعثة رسول إليه وال تكليف, و]١٥[اإلرساء: 
  .)١(]٤٩[الكهف:  ﴾j i  h g﴿جائز عليه تعاىل, لقوله 

رو مسلم من حديث أيب هريرة يف السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ـ ٢
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم «ظل إال ظله, فقد جاء يف هذه الرواية: 

 ».يمينه ما أنفقت شامله
وهكذا أخرجه البخاري من ». تنفق يمينهحتى ال تعلم شامله ما «وإنام هو: 

  طريق أخر عن أيب هريرة.
  .)٢(                        ً                                      ومما يؤكد كون األول مقلوبا  أن املعروف عادة هو أن اليمنى هي املنفقة

                                           
 هو واحلديث ,١٠٧ – ١٠٦: ٢للصنعاين » توضيح األفكار«البن الوزير, و» تنقيح األنظار) «١(

: ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه قال قال النبي  هريرة أيب عن مهام عن: ونصه ٢١٩: ١٠ »البخاري صحيح« يف
 كربين واملتجربين, وقالت اجلنة ما يل ال يدخلنيحتاجت اجلنة والنار, فقالت النار أوثرت باملت«

إال ضعفاء الناس وسقطهم?! قال اهللا تبارك وتعاىل للجنة أنت رمحتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي, وقال للنار إنام أنت عذايب أعذب بك من أشاء من عبادي, ولكل واحدة منهام ملؤها, 

, فهنالك متتلئ ويزوي بعضها إىل بعض, فأما النار فال متتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط
 وأما الرواية». وال يظلم اهللا عز وجل من خلقه أحدا, وأما اجلنة فإن اهللا عز وجل ينشئ هلا خلقا

 كيسان بن صالح طريق من ٢١٢ – ٢١٠: ١٧التي وقع فيها القلب, فقد رواها يف الصحيح 
من سورة ق, وقوله  ٣٠ية ﴾ هو من اآلÑ Ð Ï. وقوله تعاىل ﴿هريرة أيب عن األعرج عن
﴿¿  ¾ ½ ¼» º  من سورة اإلرساء, وقوله ﴿ ١٥﴾ هو من اآلية  h g

j i من سورة الكهف.  ٤٩﴾ هو من اآلية 
ورواية البخاري هي يف مواضع من الصحيح, أحدها  ١٠٦: ٢البن الوزير » تنقيح األنظار) «٢(

سبعة يظلهم اهللا يف ظله «ه قال: أنملسو هيلع هللا ىلص , ونصها عن أيب هريرة عن النبي ٣٥: ٤يف كتاب الزكاة 
  = يوم ال ظل إال ظله: اإلمام العادل, وشاب نشأ يف عبادة ربه, ورجل قلبه معلق يف املساجد,



٢٢٣ 

إذا أمرتكم بيشء فأتوه, : «ريض اهللا عنهرو الطرباين من حديث أيب هريرة ـ ٣
 ».وإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه ما استطعتم

ما هنيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فافعلوا «ا يف الصحيحني: واملعروف م
  .)١(»منه ما استطعتم

إذا  ملسو هيلع هللا ىلصرو أبو داود من طريقني, عن وائل بن حجر, قال: رأيت النبي ـ  ٤
 سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا هنض رفع يديه قبل ركبتيه.

 بن حسن عن ورو من طريق عبد العزيز بن حممد, حدثني حممد بن عبد اهللا
إذا سجد أحدكم فال « :ملسو هيلع هللا ىلصأيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  ».يربك كام يربك البعري وليضع يديه قبل ركبتيه
ورو من طريق عبد اهللا بن نافع, عن حممد بن عبد اهللا بن حسن بإسناده 

  .)٢(»يربك اجلمل?!يعمد أحدكم يف صالته يربك كام « :ملسو هيلع هللا ىلصالسابق قال: قال رسول اهللا 
                                            

ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال فقال   =
ق يمينه, ورجل ذكر اهللا خاليا إين أخاف اهللا, ورجل تصدق أخفى حتى ال تعلم شامله ما تنف

 . ١٢٢ – ١٢٠: ٧» صحيح مسلم«وأما الرواية التي وقع فيها القلب فهي يف ». ففاضت عيناه
, وهذا املثال للحديث املقلوب صدره السيوطي بقوله: ١/٢٩٣) تدريب الراوي للسيوطي ١(

مل ينقله ممن كتب أي إنه استخرجه بنفسه, و»           ً                           ووجدت مثاال  آخر, وهو ما رواه الطرباين...«
عن األعرج, عن أيب  ٢١− ١٧/١٩يف علوم احلديث قبله, وقد رو البخاري هذا احلديث يف 

دعوين ما تركتكم, فإنام أهلك من كان قبلكم سؤاهلم واختالفهم «قال: ملسو هيلع هللا ىلص هريرة عن النبي 
ورواه ». عىل أنبيائهم, فإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم

من طريق أيب سلمة بن عبد الرمحن وسعيد بن املسيب, عن أيب هريرة  ١٥/١٠٩مسلم يف 
 ريض اهللا عنه.

 .٨٤١− ٨٣٨أرقام األحاديث » سنن أيب داود) «٢(



٢٢٤ 
إذا سجد أحدكم فال يربك كام يربك البعري وليضع يديه قبل «فحديث أيب هريرة 

يناقض أوله آخره, فإنه إذا وضع املصيل يديه قبل ركبتيه فقد برك كام يربك » ركبتيه
                                         ً                                  البعري, فإن البعري إذا برك إنام يضع يديه أوال , وتبقى رجاله قائمتني, فإذا هنض فإنه 

, وفعل خالفه ملسو هيلع هللا ىلص          ً                                          برجليه أوال , وتبقى يداه عىل األرض, وهذا هو الذي هنى عنه ينهض 
فع منه عن ـوكان أول ما يقع منه عىل األرض األقرب منها فاألقرب, وأول ما يرت

                                    ً                                     األرض األعىل فاألعىل, وكان يضع ركبتيه أوال  ثم يديه ثم جبهته, وإذا رفع رفع رأسه 
  س فعل البعري.   ً                           أوال  ثم يديه ثم ركبتيه, وهذا عك

 ,يف الصلوات عن التشبه باحليوانات, فنهى عن بروك كربوك البعري ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنى 
ب ع, وإقعاء كإقعاء الكلب, ونقر كنقر                                           َ ُ                                  والتفات كالتفات الثعلب, وافرتاش كافرتاش الس 
ي املصيل يف صالته  مس, فهد                                              ُ       ْ              الغراب, ورفع األيدي وقت السالم كأذناب اخليل الش 

  ات.خمالف لفعل احليوان
وليضع «فلعل حديث أيب هريرة مما انقلب عىل بعض الرواة متنه, ولعل أصله: 

  ».ركبتيه قبل يديه
                                ً       ً                         ومما يؤكد كون حديث أيب هريرة حديثا  مقلوبا  باإلضافة إىل حديث وائل بن 

من طريق أخر عن » سننه«واألثرم يف » مسنده«حجر املتقدم ما رواه ابن أيب شيبة يف 
إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه, وال يربك «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصي أيب هريرة عن النب

  ».كربوك الفحل
                 ً                       والدارقطني, شاهدا  آخر حلديث وائل, وهو عن » املستدرك«ورو احلاكم يف 

  .)١(انحط بالتكبري حتى سبقت ركبتاه يديه ملسو هيلع هللا ىلصأنس قال: رأيت رسول اهللا 
                                           

البن القيم » سنن أيب داود«وهتذيب  ٥٩− ١/٥٦) زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم ١(
٤٠٠− ٣٩٩. 



٢٢٥ 

احلديثني وشواهدمها  والذي يقترص عىل نقد األسانيد حيتاج إىل أن جيمع طرق
وينظر يف أسانيدها ويرجح بينها حسب منهج النقد اإلسنادي, وقد يصل إىل نتيجة يف 
حل التعارض وقد ال يصل, أما الذي جيمع بني نقد األسانيد ونقد املتون, فإنه يستعني 
بنقد متن احلديث وإدراك التعارض بني أوله وآخره عىل تضعيف تلك الرواية وترجيح 

  ن احلديث املقلوب.أهنا م
   .املوضوع وعالمات الوضعاملسألة السابعة: 

      ً  زورا .  ملسو هيلع هللا ىلصاملوضوع هو ما اختلقه بعض الرواة ونسبه إىل رسول اهللا 
, وهذا النوع من علوم احلديث هو أغزرها فوائد وألصقها بموضوع النقد الداخيل

رية مهمة يف نقد                  ً                                         كام يظهر فيه ظهورا  ال خفاء معه أن علامء احلديث قد أسسوا فيه نظ
املرويات, وأهنم قسموا النقد إىل قسمني مها: النقد اخلارجي والنقد الداخيل, وذلك يف 
بحثهم عن الضوابط التي يكشف هبا احلديث املوضوع, وتقسيمها إىل عالمات يف 

  الراوي, وعالمات يف املروي.
ن حيث وقد تقدم الكالم يف الفصل األول من الباب األول عن ظاهرة الوضع م

ظهورها وأسباب الوضع ومصادر الوضاعني, إال أنني يف بحث هذه املسألة هيمني 
معرفة القواعد احلديثية التي تسهم يف النقد الداخيل, ولذا أرجأت الكالم عن عالمات 
احلديث املوضوع إىل هذا املوضع, لصلته الوثيقة هبذا املبحث, وليس ببحث ظاهرة 

  الوضع.
أتناوهلا من جانبني: أحدمها نظري, واآلخر تطبيقي, ألر  وألمهية هذه املسألة

   ً                                                    ً      ً        ً  أوال  القواعد االصطالحية املوضوعة يف هذه املسألة, ثم آلخذ ثانيا  جانبا  تطبيقيا , 
  يتعلق بمد التوسع يف تطبيق تلك القواعد.



٢٢٦ 

  اجلانب النظري  )أ
    ً نوعا  » كفايةال«واخلطيب البغدادي يف  »معرفة علوم احلديث«مل يفرد احلاكم يف 

     ً                                                                مستقال  ملسألة املوضوع, رغم كثرة كالم األئمة يف املوضوع والوضاعني وأفرده بنوع 
  وكل من جاء بعده.» مقدمة علوم احلديث«مستقل ابن الصالح يف 

                          ً                     وإنام يعرف كون احلديث موضوعا  بإقرار واضعه, أو ما «قال ابن الصالح: 
رينة حال الراوي أو املروي, فقد وضعت يتنزل منزلة إقراره, وقد يفهمون الوضع من ق

  .)١(»أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها
وروينا عن الربيع بن خثيم أنه قال: «ونقل العراقي كالم ابن الصالح, ثم قال: 

             ً                                                             إن للحديث ضوء  كضوء النهار تعرفه, وظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال ابن اجلوزي: 
  .)٢(نكر يقشعر له جلد طالب العلم, وينفر منه قلبه يف الغالبواعلم أن احلديث امل

                    ً              ً    وشاهد هذا أن إنسانا  لو خدم إنسانا  سنني«ونقل السيوطي عن البلقيني أنه قال: 
                                                  ً                          وعرف ما حيب وما يكره, فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا  يعلم ذلك أنه حيبه, فبمجرد 

  ».سامعه يبادر إىل تكذيبه
من مجلة دالئل « القايض أيب بكر بن الطيب الباقالين أن ثم نقل السيوطي عن

الوضع أن يكون خمالفا للعقل بحيث ال يقبل التأويل, ويلتحق به ما يدفعه احلس 
واملشاهدة, أو يكون منافيا لداللة الكتاب القطعية أو السنة املتواترة أو اإلمجاع القطعي, 

قله بمحرض اجلمع ثم ال ينقله منهم أو يكون خربا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي عىل ن
                                           

 .١٣١ث البن الصالح ص) مقدمة علوم احلدي١(
 .٢٨١− ١/٢٨٠ للعراقي والتذكرة التبرصة رشح) ٢(



٢٢٧ 
إال واحد, ومنها اإلفراط بالوعيد الشديد عىل األمر الصغري أو الوعد العظيم عىل 

  .)١(»الفعل احلقري
وذكر الدكتور مصطفى السباعي رمحه اهللا العالمات التي تدل عىل الوضع, 

  وقسمها إىل قسمني: عالمات يف السند, وعالمات يف املتن.
  ضع يف السند: عالمات الو
                     ً       ً                            أن يكون راويه كذابا  معروفا  بالكذب, وال يرويه ثقة غريه...ـ ١
 أن يعرتف واضعه بالوضع.ـ ٢
                                                            َ       أن يروي الراوي عن شيخ مل يثبت لقاؤه له أو ولد بعد وفاته ويدعي  السامع ـ ٣

 .)٢(منه, أو مل يدخل املكان الذي ادعى سامعه فيه منه
 اوي وبواعثه النفسية, مثل ما أخرجه احلاكم,وقد يستفاد الوضع من حال الرـ ٤

عن سيف بن عمر التميمي أنه قال: كنا عند سعد بن طريف, فجاء ابنه من الكتاب 
 . فقال: رضبني املعلم فقال سعد: ألخزينهم اليوم, حدثني عكرمة?يبكي, فقال: ما لك

لظهم عىل معلمو صبيانكم رشاركم, أقلهم رمحة لليتيم, وأغ«                   ً عن ابن عباس مرفوعا  
 ».املساكني

, فإن واضعه حممد بن احلجاج النخعي كان »اهلريسة تشد الظهر« ومثل حديث
  يبيع اهلريسة.

                                           

 . ٩٧− ١/٩٤ للصنعاين األفكار وتوضيح ,٢٧٧ – ١/٢٧٦) تدريب الراوي للسيوطي ١(
واملراد أنه رو عنه بلفظ يدل عىل السامع, أما بلفظ حيتمل السامع وغريه فال داللة فيه عىل  )٢(

 الواسطة فالسند بينهام منقطع, فلعل اخللل من ذاك الواسطة.الوضع, الحتامل أنه رواه عنه ب



٢٢٨ 

  عالمات الوضع يف املتن: 
ركاكة اللفظ: بحيث يدرك العليم بأرسار البيان العريب أن مثل هذا اللفظ ـ ١
: افظ ابن حجرقال احل ?ملسو هيلع هللا ىلصالفصحاء  بسيد فكيف, بليغوال  فصيحعن  يصدر, ال ركيك

  .ملسو هيلع هللا ىلصوحمل هذا إن وقع الترصيح بأنه من لفظ النبي 
                        ً                                               قال ابن دقيق العيد: كثريا  ما حيكمون بذلك ـ أي بالوضع ـ باعتبار أمور ترجع 
إىل املروي, وحاصله أهنم لكثرة ممارستهم أللفاظ احلديث حصلت هلم هيئة نفسانية 

  لنبي وما ال جيوز. وملكة قوية يعرفون هبا ما جيوز أن يكون من ألفاظ ا
                                ً                              فساد املعنى: بأن يكون احلديث خمالفا  لبدهيات العقول من غري أن يمكن ـ ٢

                        ً                                       ً           تأويله, أو أن يكون خمالفا  للقواعد العامة يف احلكم واألخالق, أو داعيا  إىل الشهوة 
                 ً                             ً                              واملفسدة, أو خمالفا  للحس واملشاهدة, أو يكون خمالفا  لقطعيات التاريخ, أو سنة اهللا يف 

 الكون واإلنسان.
                                                              ً خمالفته لرصيح القرآن بحيث ال يقبل التأويل, ومثل ذلك أن يكون خمالفا  ـ ٣

                                   ً                                         لرصيح السنة املتواترة, أو يكون خمالفا  للقواعد العامة املأخوذة من القرآن والسنة.
 .ملسو هيلع هللا ىلصخمالفته حلقائق التاريخ املعروفة يف عرص النبي ـ ٤
        ٍ         صب مغال  يف تعصبه.موافقة احلديث ملذهب الراوي وهو متعـ ٥
                   ً                                           أن يتضمن احلديث أمرا  من شأنه أن تتوفر الدواعي عىل نقله, ألنه وقع ـ ٦

 بمشهد عظيم, ثم ال يشتهر وال يرويه إال واحد.
اشتامل احلديث عىل إفراط يف الثواب العظيم عىل الفعل الصغري, واملبالغة ـ ٧

 بالوعيد الشديد عىل األمر احلقري.



٢٢٩ 

اء لنقد ـهذه هي أهم القواعد التي وضعها العلم«ه اهللا: ثم قال السباعي رمح
احلديث ومعرفة صحيحه من موضوعه, ومنه تر أهنم مل يقترصوا يف جهدهم عىل 

متن, كام سيأيت يف زعم بعض ـنقد السند فقط, أو يوجهوا جل عنايتهم إليه دون ال
 السواء, ولقد ومشايعيهم, بل كان نقدهم منصبا عىل السند واملتن عىل املسترشقني

                                  ً                    ً                       رأيت كيف جعلوا ألمارات الوضع أربعا  منها يف السند, وسبعا  منها يف املتن, ومل يكتفوا
                             ً                                    ً         هبذا, بل جعلوا للذوق الفني جماال  يف نقد األحاديث وردها أو قبوهلا, فكثريا  ما ردوا 

    ً    كثريا  ما أحاديث ملجرد سامعهم هلا, ألن ملكتهم الفنية مل تستسغها ومل تقبلها, ومن هذا 
هذا احلديث عليه ظلمة, أو متنه مظلم, أو ينكره القلب, أو ال تطمئن إليه « يقولون
  .)١(»النفس

وذكر األستاذ حممد الصباغ عالمات الوضع يف املتن, وزاد فيها عالمة مهمة, 
حيث قال: [خمالفته ملقصد من مقاصد الرشيعة, أو هدف من أهدافها, أو قاعدة من 

, فحفظ النسل مقصد من »ريكم بعد املئتني من ال زوجة له وال ولدخ«قواعدها, مثل 
  .)٢(مقاصد الرشيعة]

                                                               ُ    ويمكن أن نالحظ أن هذه القواعد التي وضعوها كافية لبناء نظرية ما ي سمى 
  ».النقد الداخيل للنص«
  اجلانب التطبيقي  )ب

و كان علامء احلديث القدامى ال يتحاشون عن احلكم عىل املرويات بالوضع أ
البطالن متى ظهر هلم ذلك, كابن حبان والعقييل واألزدي واجلوزقاين وابن عدي, 

                                           
 .١٢٠− ١١٤) السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي للدكتور مصطفى السباعي ص١(
 .٣٢٧) احلديث النبوي ـ مصطلحه ـ بالغته ـ كتبه, لألستاذ حممد الصباغ ص٢(



٢٣٠ 
الذي أصبح » املوضوعات«وجاء من بعدهم احلافظ ابن اجلوزي فصنف كتابه املشهور 

  بني كتب املوضوعات التي ألفت من بعده قطب الرحى.
احلكم                                                ً  تفق كلامت من كتب بعد ابن اجلوزي عىل أنه تساهل جدا  يفـوتكاد ت

                                 ً                                     بالوضع, وأنه أدخل يف املوضوعات كثريا  من األحاديث الضعيفة التي مل تبلغ درجة 
  املوضوع.

 ورغم صحة هذا الكالم عىل وجه العموم, فإن بعض ما انتقدوه عليه فيه تعسف
                                                                   ً      ً  ظاهر, تظهر معه عقلية العلامء املتأخرين التي تنفر من احلكم بالوضع نفورا  شديدا , 

  ى عالمات الوضع يف املتن يف بعض األحيان.ويكاد بعضهم ينس
لإلمام أمحد ابن » املسند«وكمثال عىل هذا فإنني سآخذ ما دار حول أحاديث 

    ً                             عددا  منها, عد منها احلافظ العراقي » املوضوعات«حنبل, فقد أورد ابن اجلوزي يف 
د                                                            َ       تسعة, واستدرك عليه ابن حجر مخسة عرش, إال أن ابن حجر مل يسلم كون  أي واح

           ً                  ً     ً                                       منها موضوعا , ودافع عنها دفاعا  قويا , وأورد طرقها وشواهدها, وذلك يف جزء سامه 
ومتحل يف نفي الوضع عنها, وإن كان » القول املسدد يف الذب عن مسند اإلمام أمحد«

  بعضها يرصخ عىل نفسه بأنه خمتلق مصنوع.
نفى وهذه بعض األحاديث التي حكم عليها ابن اجلوزي والعراقي بالوضع, و

  ذلك ابن حجر: 
قال اإلمام أمحد: حدثنا أبو املغرية حدثنا ابن عياش قال حدثني األوزاعي ـ ١

وغريه عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه قال: ولد 
سميتموه بأسامء «ملسو هيلع هللا ىلص غالم فسموه الوليد, فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألخي أم سلمة زوج النبي 



٢٣١ 
هذه األمة رجل يقال له الوليد, هلو رش عىل هذه األمة من فرعون فراعنتكم, ليكونن يف 

  .)١(»لقومه
هذا احلديث أورده أبو حاتم بن حبان البستي يف تاريخ الضعفاء «قال العراقي: 

هذا وال رواه  ملسو هيلع هللا ىلصيف ترمجة إسامعيل بن عياش وقال: هذا خرب باطل, ما قال رسول اهللا 
هو من حديث األوزاعي هبذا اإلسناد,  زهري, والـعمر وال حدث به سعيد وال ال

وإسامعيل بن عياش ملا كرب تغري حفظه فكثر اخلطأ يف حديثه وهو ال يعلم, وقد أورده 
 ابن اجلوزي يف موضعني من كتابه املوضوعات وقال: لعل هذا قد أدخل عىل ابن عياش

  .)٢(»ملا كرب أو رواه وهو خمتلط
باطل دعو ال برهان عليها, وال أتى قول ابن حبان إنه «وعلق ابن حجر فقال: 

مل يقله وال عمر وال سعيد وال الزهري شهادة  ملسو هيلع هللا ىلصبدليل يشهد هلا, وقوله إن رسول اهللا 
نفي صدرت عن غري استقراء تام عىل ما سنبينه, فهي مردودة, وكالمه يف إسامعيل بن 

وهذا منها,  عياش غري مقبول كله, فإن رواية إسامعيل عن الشاميني عند اجلمهور قوية,
  .)٣(»وإنام ضعفوه يف روايته عن غري أهل الشام

مر «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرو اإلمام أمحد عن أنس بن مالك أن رسول اهللا ـ ٢ ع         ُ َ   ما من م 
ر يف اإلسالم أربعني سنة إال رصف اهللا عنه ثالثة أنواع من البالء: اجلنون واجلذام     َّ                                                                   يعم 

فإذا بلغ ستني رزقه اهللا اإلنابة إليه  والربص, فإذا بلغ مخسني سنة لني اهللا عليه احلساب,
بام حيب, فإذا بلغ سبعني سنة أحبه اهللا وأحبه أهل السامء, فإذا بلغ الثامنني قبل اهللا 

                                           
 .١/١٨) مسند اإلمام أمحد ١(
 .٦− ٥أمحد البن حجر ص ) القول املسدد يف الذب عن مسند٢(
 .١١) املرجع السابق ص٣(



٢٣٢ 
مي                                                                             ُ  حسناته وجتاوز عن سيئاته, فإذا بلغ تسعني غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وس 

  . )١(             ً     عن أنس موقوفا  عليه ورواه يف موضع آخر». أسري اهللا يف أرضه وشفع ألهل بيته
مرفوع يوسف بن أيب ذرة, ويف ترمجته أورده ـوعلة احلديث ال«قال العراقي: 

حبان يف تاريخ الضعفاء وقال يروي املناكري التي ال أصل هلا من كالم رسول اهللا  ابن
     ُ                           ومما ي ستدل به عىل وضع احلديث خمالفة «ثم قال: ». ال حيل االحتجاج به بحالملسو هيلع هللا ىلص 

وقد أخربين من أثق به أنه رأ رجال حصل له جذام بعد الستني فضال عن الواقع, 
  .)٢(»األربعني

ال يلزم من ختليط راويه أن يكون املتن موضوعا فإن له طرقا «قال ابن حجر: 
  ». عن أنس وغريه يتعذر احلكم مع جمموعها عىل املتن بأنه موضوع

أمر ظني عجيب, وكيف قوله إنه موضوع قطعا ثم استدل عىل ذلك ب«ثم قال: 
يتأتى القطع باحلكم عىل أمر مستنده ظني وهو إخبار رجل يوثق به أنه رأ من حصل 
له ذلك بعد الستني, أفال جيوز أن يكون ذلك حصل له قبل األربعني وهو ال يشعر ثم 
دب فيه قليال قليال إىل أن ظهر فيه بعد الستني, ومع هذا االحتامل كيف يتأتى القطع 

د عليه يشء من هذا عىل تقدير الصحة?بالوضع ,                               ِ                               !, عىل أن للحديث عندي خمرجا ال ير 
وذلك أنه وإن كان لفظه عاما فهو خمصوص ببعض الناس دون بعض, ألن عمومه 
يتناول الناس كلهم, وهو خمصوص قطعا باملسلمني, ألن الكفار ال حيميهم اهللا وال 

وإذا تعني أن لفظه العام حممول  يتجاوز عن سيئاهتم وال يغفر ذنوهبم وال يشفعهم,
ص  عىل                                                            ُ َ  أمر خاص فيجوز أن يكون ذلك خاصا أيضا ببعض املسلمني دون بعض, في خ 

                                           
 .٢/٨٩, واملوقوف يف: ٢١٨− ٣/٢١٧) مسند اإلمام أمحد: املرفوع يف: ١(
 .١٨٧− ١/١٧٩البن اجلوزي » املوضوعات«, وانظر ٨) القول املسدد البن حجر ص٢(



٢٣٣ 
من كان هبذه الصفة ـمثال بغري الفاسق وحيمل عىل أهل اخلري والصالح, فال مانع ل

ا ذكر يف اخلرب, ومن ادعى خالف ذلك فعليه البيان واهللا ـيمن اهللا تعاىل عليه بم أن
  .)١(»ملستعانا

عسقالن أحد « ملسو هيلع هللا ىلصرو اإلمام أمحد عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهللا ـ ٣
العروسني, يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفا ال حساب عليهم, ويبعث منها مخسون 
ألفا شهداء وفودا إىل اهللا عز وجل, وهبا صفوف الشهداء, رؤوسهم مقطعة يف أيدهيم 

نا آتنا ما وعدتنا عىل رسلك إنك ال ختلف امليعاد. فيقول: تثج أوداجهم دما يقولون رب
صدق عبيدي, اغسلوهم بنهر البيضة, فيخرجون منها نقيا بيضا فيرسحون يف اجلنة 

 .)٢(»حيث شاؤوا
 حديث أنس يف فضل عسقالن هو يف فضائل األعامل والتحريض«قال ابن حجر: 

وال العقل, فاحلكم عليه بالبطالن  عىل الرباط يف سبيل اهللا, وليس فيه ما حييله الرشع
بمجرد كونه من رواية أيب عقال ال يتجه, وطريقة اإلمام أمحد معروفة يف التسامح يف 

  ».رواية أحاديث الفضائل دون أحاديث األحكام
  .)٣(ثم أخذ يف رسد شواهد هلذا احلديث عن عدد من الصحابة

دثنا أوس بن عبد اهللا رو اإلمام أمحد عن احلسن بن حييى من أهل مرو: حـ ٤
بن بريدة, قال أخربين أخي سهل بن عبد اهللا بن بريدة, عن أبيه عن جده بريدة قال: ا

ستكون بعدي بعوث كثرية فكونوا يف بعث خراسان, « يقول:ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا 
                                           

 .٢٥− ٢٢ص القول املسدد البن حجر )١(
 .٣/٢٢٥) مسند اإلمام أمحد ٢(
 .٢٩− ٢٨د ص) القول املسد٣(



٢٣٤ 
  .)١(»ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنني ودعا هلا بالربكة وال يرض أهلها سوء

حديث بريدة يف فضل مرو هو حديث حسن, فإن أوسا وسهال «حجر:  قال ابن
وإن كانا قد تكلم فيهام فلم ينفردا به, فقد ذكر احلافظ أبو نعيم يف الفصل الثامن 
والعرشين من دالئل النبوة أن حسام بن مصك رواه أيضا عن عبد اهللا بن بريدة عن 

دي إنه مع ضعفه حسن احلديث, أبيه, وحسام وإن كان فيه أيضا مقال فقد قال ابن ع
  .)٢(»ومل ينفرد به كام تر فاحلديث حسن هبذا االعتبار

واحلافظ ابن حجر مولع باستقصاء املتابعات والشواهد وحماولة إزالة وصف 
الضعف عنها بأكثر ما يستطيع, ليتقو بذلك إسناد احلديث الذي يريد نفي الوضع 

املقررة يف علوم احلديث, فال مانع عنده من  عنه, ويكاد يغفل نقد املتن حسب القواعد
حذر هذه األمة من رجل يقال له الوليد, وأنه رش عىل هذه األمة من  ملسو هيلع هللا ىلصأن يكون النبي 

فرعون لقومه, وال مانع من نفي اجلنون واجلذام والربص عمن عمر أربعني سنة يف 
ع من احلديث اإلسالم مع رسد الرتب التي يأخذها يف كل عقد حتى التسعني, وال مان

عن مدن مل يكن اإلسالم قد دخلها إذ ذاك, كعسقالن, ومدينة أخر يف أرض 
  !!. !خراسان هي مرو

التي حكم عليها بالوضع, واستدركها ابن حجر عىل » املسند«ومن أحاديث 
  شيخه العراقي, ونفى عنها الوضع: 

 من قرض بيت شعر بعد« :ملسو هيلع هللا ىلصعن شداد بن أوس قال: قال رسول اهللا ) ١
 .)٣(»لعشاء اآلخرة مل تقبل له صالة تلك الليلةا

                                           
 .٥/٣٥٧) مسند اإلمام أمحد ١(
 .٢٩) القول املسدد ص٢(
 .٣١) املرجع السابق ص٣(



٢٣٥ 

درهم ربا « :ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهللا بن حنظلة غسيل املالئكة قال: قال رسول اهللا ) ٢
قال ابن اجلوزي: إنام يعرف هذا ». يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثالثني زنية

 . )١(من كالم كعب
رايات السود من خراسان إذا أقبلت ال« :ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان قال: قال رسول اهللا ) ٣

 .)٢(»فأتوها فإن فيها خليفة اهللا املهدي
من أين جئت يا أم «لقيها يوما فقال هلا: ملسو هيلع هللا ىلص عن أم الدرداء أن رسول اهللا ) ٤
ما من امرأة تنزع ثياهبا يف غري « ملسو هيلع هللا ىلص:فقالت: من احلامم. فقال هلا رسول اهللا ». الدرداء

 ».ن سرتةبيتها إال هتكت ما بينها وبني اهللا عز وجل م
أورده ابن اجلوزي يف األحاديث الواهية من طريق املسند هبذا «قال ابن حجر: 

  ».ملسو هيلع هللا ىلصاإلسناد وقال: هذا حديث باطل مل يكن عندهم محام يف زمن رسول اهللا
وحكمه عليه بالبطالن بام نقله من نفي وجود احلامم يف زماهنم ال «ثم قال: 

ظ احلامم عىل مطلق ما يقع االستحامم          َ                           يقتيض احلكم  بالبطالن, فقد تكون أطلقت لف
  .)٣(»فيه, ال عىل أنه احلامم املعروف اآلن, وقد ورد ذكر احلامم يف عدة أحاديث غري هذه

عن عبد اهللا بن كنانة بن العباس بن » زوائد املسند«رو عبد اهللا بن أمحد يف ) ٥
عرفة  دعا ربه عشيةملسو هيلع هللا ىلص مرداس عن أبيه عن جده عباس بن مرداس أن رسول اهللا 

باملغفرة ألمته, وأن اهللا سبحانه وتعاىل أجابه باملغفرة ألمته, إال ظلم بعضهم بعضا فإنه 
يأخذ للمظلوم من الظامل, قال: فأعاد الدعاء, فقال: أي رب إنك قادر عىل أن تثيب 

                                           
 .٤٥− ٤٤ص القول املسدد )١(
 .٤٦− ٤٥) املرجع السابق ص٢(
 .٤٦) املرجع السابق ص٣(



٢٣٦ 
          ً       ِ                                                  ً           املظلوم خريا  من مظل مته, وتغفر هلذا الظامل. قال: فلم جيبه تلك العشية شيئا , فلام أصبح 

أو ملسو هيلع هللا ىلص ملزدلفة أعاد الدعاء, فأجابه عز وجل إين قد فعلت. قال: فضحك رسول اهللا با
تبسم, فقال أبو بكر وعمر: واهللا لقد ضحكت يف ساعة ما كنت تضحك فيها, فام 

ضحكت, إن اخلبيث إبليس حني علم أن اهللا «أضحكك أضحك اهللا سنك?!. فقال: 
لرتاب عىل رأسه ويدعو بالويل عز وجل قد غفر ألمتي واستجاب دعائي أهو حيثي ا

 ».والثبور, فضحكت من اخلبيث من جزعه
إال أن «وعزاه ابن حجر أليب داود كذلك وابن ماجه, وقال بعد رسد طرقه: 

  .)١(»كثرة الطرق إذا اختلفت املخارج تزيد املتن قوة
ضحك «وقد رواه ابن ماجه مثله, إال أن أبا داود اخترصه وذكر منه قوله: 

ولعل أبا داود إنام اخترصه ». فقال له أبو بكر أو عمر: أضحك اهللا سنك ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا
أن حقوق العباد وظلم بعضهم  ملسو هيلع هللا ىلصملا فيه من النكارة, إذ املعروف يف أحاديث النبي 

      ً                                                                      بعضا  ال يغفر إال بالتوبة, وإال فال بد من أن يؤخذ للمظلوم يوم القيامة من الظامل.
. وقال ابن قال البخار«قال احلافظ املنذري:                             َّ           ي: كنانة رو عن أبيه, مل يصح 

حبان: كنانة بن العباس بن مرداس السلمي يروي عن أبيه رو عنه ابنه, منكر احلديث 
ومن أهيام كان فهو ساقط االحتجاج  ?   ً                                        جدا , فال أدري التخليط يف حديثه منه أو من ابنه
  .)٢(»بام رو, لعظم ما أتى من املناكري عن املشاهري

                                           

رقم » سنن أيب داود«, ويف ٣٠١٣, وهو يف ابن ماجه رقم احلديث ٤٠− ٣٧ص القول املسدد )١(
روايتي ابن ماجه وأيب داود عن عبد اهللا بن كنانة بن عباس بن مرداس, , وكال ٥٢٣٤احلديث 

 عن أبيه عن جده.
 .٩٧− ٨/٩٦للمنذري » خمترص سنن أيب داود) «٢(



٢٣٧ 

٦ ( يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصاإلمام أمحد من طريق نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول اهللا رو
ملا أهبطه اهللا تعاىل إىل األرض قالت املالئكة: أي رب أجتعل فيها من يفسد  ملسو هيلع هللا ىلصإن آدم 

! قال: إين أعلم ما ال تعلمون. ?فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
                  ُ            هللا تعاىل للمالئكة: هل موا ملكني من قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال ا

بط هبام إىل األرض فننظر كيف يعمالن. قالوا: ربنا, هاروت وماروت.              ُ                                                          املالئكة حتى هي 
رة امرأة من أحسن البرش فجاءهتام فسأالها نفسها  ه                             ُ َ                                          فأهبطا إىل األرض ومثلت هلام الز 

ـ كلام هبذه الكلمة من اإلرشاك. فقاال واهللا  ال نرشك باهللا أبدا,                    َ                                 فقالت: ال واهللا حتى ت
فذهبت عنهام ثم رجعت بصبي حتمله فسأالها نفسها, فقالت ال واهللا حتى تقتال هذا 
الصبي. فقاال واهللا ال نقتله أبدا, فذهبت ثم رجعت بقدح مخر, فسأالها نفسها, قالت: 

الت ال واهللا حتى ترشبا هذا اخلمر. فرشبا فسكرا فوقعا عليها وقتال الصبي, فلام أفاقا ق
ريا بني عذاب                                                                ُ           املرأة: واهللا ما تركتام شيئا مما أبيتامه عيل إال قد فعلتام حني سكرمتا, فخ 

  .)١(الدنيا واآلخرة فاختارا عذاب الدنيا
رق هذه ـقيص طـقالين كيف يستـعجب من ابن حجر العسـاحث ليتـإن الب
ن نقد املتن املوضوعة, وكلها ضعيفة أو واهية, ليشد هبا أزرها, ويغفل ع األحاديث
  !. ?بالكلية

أليس من الواضح أن رواية ليكونن يف هذه األمة رجل يقال له الوليد هو رش 
عىل هذه األمة من فرعون لقومه إنام وضعت يف عهد خليفة يقال له الوليد وأراد 

  !. ?الوضاعون التعبري عن التذمر الشديد منه فسلكوا مسلك الوضع يف احلديث
  !. ?اية عسقالن ومرو موضوعةأليس من الواضح أن رو

                                           
 .٢/١٣٤) مسند اإلمام أمحد ١(



٢٣٨ 

من معمر يعمر يف اإلسالم أربعني سنة إال  أليست الركاكة واضحة يف رواية ما
  !.?رصف اهللا عنه ثالثه أنواع من البالء...

بل كيف يكون من قرض بيت شعر بعد العشاء اآلخرة مل تقبل له صالة تلك 
  !!. ?! ودرهم ربا أشد من ست وثالثني زنية?الليلة

ساحمه اهللا ـ ال يتبني له احلكم عىل هذا املتن بالوضع, وهو:  ن ابن حجر ـبل إ
!., فطرقه متعددة, إذ !»الديك األبيض صديقي, وصديق صديقي, وعدو عدوي«

رواه احلارث بن أيب أسامة من طريق عائشة, بينام رواه أبو نعيم بألفاظ أخر من طريق 
  أنس.

لكن يف أكثر ألفاظه «تدرك عليه بقوله: أما تلميذه السخاوي رمحه اهللا فقد اس
, ولكنه مل جيرؤ أن يرصح بوضعه, بالرغم من أن ابن اجلوزي سبقه )١(»ركة ال رونق هلا

  بإيراده إياه يف املوضوعات. 
   ً        ذيال  مجع فيه  »القول املسدد« مدرايس عىلـوقد ذيل الشيخ حممد صبغة اهللا ال

بالوضع من أحاديث املسند, وراح األحاديث التي فاتت ابن حجر, وهي مما وصف 
  ينفي عنها الوضع, باستعراض طرقها وأسانيدها, ومنها: 

رجل يقال له  ملسو هيلع هللا ىلصرو اإلمام أمحد عن أيب ذر قال: دخل عىل رسول اهللا ـ ١
قال:  »?يا عكاف هل لك من زوجة« :ملسو هيلع هللا ىلصعكاف بن برس التميمي, فقال له النبي 

النكاح, رشاركم عزابكم, وأراذل موتاكم إن سنتنا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصال,... احلديث, وفيه أنه 
  . )٢(وله طرق عن أيب برزة وابن عباس .»عزابكم

                                           
 .٤٩٩للسخاوي رقم » املقاصد احلسنة«) انظر ١(
 .٧٨− ٧٧) ذيل القول املسدد ملحمد صبغة اهللا املدرايس ص٢(



٢٣٩ 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال املدرايس: أورد ابن اجلوزي يف املوضوعات عن أيب هريرة, أن النبي ـ ٢
ثم قال:  .»إذ حدثتم عني بحديث يوافق احلق فخذوا به حدثت به أو مل أحدث به«قال: 

  .)١(        ً             حديث أصال , وليس بموضوع ُ                       ي علم من جمموع الطرق أن لل
بعد هذا العرض املطول يف مسألة الوضع, فلعلني أستطيع القول إن قواعد 
                          ً                                                   معرفة املوضوع هي كافيه متاما  لبناء نظرية النقد الداخيل للنص, وقد كان علامء احلديث 
يف عصور االزدهار الفكري, ويقظة الروح االجتهادية, يردون بواسطتها ما ثبت هلم 

  وجه النكارة.فيه 
   .قول الصحايب مما ال يقال من قبل الرأياملسألة الثامنة: 

أن الصحايب الذي شهد الوحي والتنزيل » معرفة علوم احلديث«ذكر احلاكم يف 
إذا أخرب عن آية من القرآن أهنا نزلت يف كذا وكذا فإنه حديث مسند, أي حكمه حكم 

ـ له بقول جابر  كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها : ريض اهللا عنه            َّ             املرفوع, ومث
وكذا ذكره ابن . )٢(﴾²  ³ ´ ﴿يف قبلها جاء الولد أحول, فأنزل اهللا عز وجل 

  .»مقدمته«الصالح يف 
                                  ً                               ُ    ثم ذكر احلاكم من أقوال الصحابة نوعا  يلتحق باملسند أي املرفوع وإن مل ي سند 

  ومثله بثالثة أمثلة:  ,ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول اهللا 
  اس قال: كنا نتمضمض من اللبن وال نتوضأ منه.عن ابن عبـ ١

                                           
 .٩٥− ٩٣ص القول املسدد ملحمد صبغة اهللا املدرايسذيل  )١(
, واآلية هي قوله تعاىل: ٧٠, ومقدمة ابن الصالح ص٢٠) معرفة علوم احلديث للحاكم ص٢(

﴿ ÃÂ Á À ¿ ¾ ½¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
Å Ä ﴾]٢٢٣: البقرة[. 



٢٤٠ 
عن أنس بن مالك قال: كان يقال: يف أيام العرش بكل يوم ألف يوم, ويوم ـ ٢

 عرفة عرشة آالف يوم, قال: يعني يف الفضل.
                           ً         ً                           عن عبد اهللا قال: من أتى ساحرا  أو عرافا  فقد كفر بام أنزل اهللا عىل حممد ـ ٣

 .)١(ملسو هيلع هللا ىلص
عىل هذا, وجعلوا هذا النوع هو قول الصحايب مما ال               ُ      وقد وافق علامء  احلديث

  يقال من قبل الرأي.
                                                    ً            وذكر احلافظ العراقي والسيوطي أن ما جاء عن صحايب موقوفا  عليه ومثله 

يقال من قبل الرأي حكمه حكم املرفوع, وبه قال اإلمام فخر الدين الرازي يف  ال
تاب التمهيد ملا يف املوطأ من وغريه, وأدخل احلافظ ابن عبد الرب يف ك »املحصول«

املعاين واألسانيد عدة أحاديث رواها اإلمام مالك يف املوطأ موقوفة, مع أن موضوع 
الكتاب لألحاديث املرفوعة, كحديث مالك عن حييى بن سعيد عن سهل بن أيب حثمة 

هذا احلديث موقوف عىل سهل ومثله ال يقال »: التمهيد«يف صالة اخلوف, فقد قال يف 
  قبل الرأي. من

ومثله » رشح النخبة«              ً                           ورصح بذلك جازما  شيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر يف 
باألخبار عن األمور املاضية من بدء اخللق وأخبار األنبياء, واألمور اآلتية كاملالحم 
والفتن وأحوال يوم القيامة, وعام حيصل بفعله ثواب خمصوص أو عقاب خمصوص, 

لالجتهاد فيه, وحكمه عىل فعل من األفعال بأنه طاعة  وكذا فعل الصحايب مما ال جمال
من صام يوم الشك فقد عىص أبا القاسم «أو معصية هللا أو لرسوله, كقول عامر بن يارس 

  .)٢(ملسو هيلع هللا ىلص
                                           

 .٢٢− ٢١ص معرفة علوم احلديث للحاكم )١(
 .١٩١− ١/١٩٠, وتدريب الراوي للسيوطي ١٤٠−  ١/١٣٩) رشح التبرصة والتذكرة للعراقي ٢(



٢٤١ 

                          ً                                          وههنا مالحظتان مهمتان جدا , لنتبني كيف يكون النقد الداخيل عند املحدثني: 
جتهاد فيه, كحكمه عىل أن من                        ً            : تتعلق بقول الصحايب قوال  مما ال جمال لالاألوىل

             ُ                            فإن اإلمام الب لقيني رمحه اهللا مل يوافق عىل هذا  ,ملسو هيلع هللا ىلصصام يوم الشك فقد عىص أبا القاسم 
 املثال, ومل يعطه حكم املرفوع, إذ قد يكون الصحايب قال هذا عن اجتهاد منه, والصحابة

  مقاصدها.هلم آراء كثرية واجتهادات وفتاو حسبام يظهر هلم من قواعد الرشيعة و
ل أن يكون الصحايب سمع هنيه عليه الصالة والسالم عن أن يتقدم           ِ                                                       ومن املحتم 
املسلم صوم رمضان بصيام يوم أو يومني, ولعله هني تنزيه للمحافظة عىل متييز رمضان 
له بام بعده, ولعله  له بام قبله كوص                                                ْ              ْ                  وعدم خلطه بام قبله, ففهم منه أنه للتحريم وأن وص 

, وهذه مسألة »من صام يوم الشك فقد عىص أبا القاسم«جتهاد قال بناء عىل هذا اال
األقرب أن هذا ليس بمرفوع, جلواز »: «تدريب الراوي«اجتهادية, قال البلقيني كام يف 

وقد سبقه إىل هذا أبو القاسم اجلوهري املالكي. ». إحالة اإلثم عىل ما ظهر من القواعد
  وهو كالم سديد. 

لعراقي أن قول الصحايب مما ال يقال من قبل الرأي قد يكون : ير احلافظ االثانية
مما سمعه ذلك الصحايب من أهل الكتاب, وقد سمع مجاعة من الصحابة من كعب 

  .)١(األحبار ورووا عنه
ونقل السيوطي هذه امللحوظة, وفهم منها اإلشارة إىل ختصيصه بصحايب مل 

,      ُ                       ل ال ت شم منه رائحة اإلرسائيلياتيأخذ عن أهل الكتاب, وأر أنه ينبغي ختصيصه بقو
                                   ً                          سواء أكان راويه من الصحابة معروفا  باألخذ عن أهل الكتاب أو ال.

                                           
رشح التبرصة  انظر. مالك بن وأنس سفيان أيب بن ومعاوية هريرة وأبو األربعة العبادلة منهم) ١(

 . ٦٦: ٣والتذكرة 



٢٤٢ 

وهذه نكتة بديعة من احلافظ العراقي, تدل عىل مد غوصه عىل دقائق العلم, 
واليشء املهم هو: هل استطاع علامء احلديث بعد العراقي وجلهم عالة عىل كتبه, أن 

  !. ?الحظتهيستفيدوا من م
املؤسف أن بعضهم مل يستفيدوا منه يف هذا, وأدت هبم الرغبة يف أن يعثروا عىل 
                                               ً                         أكرب قدر ممكن من األحاديث النبوية إىل أن جيعلوا كثريا  من األقوال املوقوفة يف حكم 

ورغم احتامل أن تكون هذه األقوال إرسائيلية املصدر فقد رفعها  ,ملسو هيلع هللا ىلصاملرفوع إىل النبي 
  ول صحايب إىل حديث نبوي.بعضهم من ق

وما أتى عن «ولعل ممن نحا هذا االجتاه القايض زكريا األنصاري, إذ يقول: 
            ً                                                         صحايب موقوفا  عليه بحيث ال يقال من قبل الرأي بأن ال يكون لالجتهاد فيه جمال

ذ الصحايب له عن أهل الكتاب, حتسينا  للظن ـظاهر: حكمه الرفع وإن احت ل أخ   َ    ْ                                ً      م 
  .)١(!!!»به

ويف ذلك نظر, «احلافظ السخاوي, فقد علق عىل مالحظة العراقي بقوله:  وكذا
 متصف باألخذ عن أهل الكتاب يسوغ حكاية يشء منـفإنه يبعد أن الصحايب ال

                                          ً                                األحكام الرشعية التي ال جمال للرأي فيها مستندا  لذلك من غري عزو, مع علمه بام وقع 
بن العاص صحيفته النبوية:  فيه من التبديل والتحريف, بحيث سمى ابن عمرو

  .)٢(»      ً                    احرتازا  عن الصحيفة الريموكية» الصادقة«
ويمكن التمثيل له بام رواه احلاكم يف املستدرك عن ابن عباس قال: يف كل أرض 

  .)٣(نبي كنبيكم, وآدم كآدم, ونوح كنوح, وإبراهيم كإبراهيم, وعيسى كعيسى
                                           

 .١٤٠− ١/١٣٩٩) فتح الباقي عىل ألفية العراقي للشيخ زكريا األنصاري ١(
 .١١/١٢٥) فتح املغيث رشح ألفية احلديث للسخاوي ٢(
 ) انظر بحث الشاذ وهو املسألة األول من هذا الفرع.٣(



٢٤٣ 

ـ قبل روايته ومناملسألة التاسعة:  ـ رد              ُ              معرفة من ت    .  ُ  ّ ت
يف هذا النوع من علوم احلديث تطالعنا بعض القواعد التي تدخل يف النقد 

  الداخيل, وهذا نوع ذكره ابن الصالح ومن أتى بعده, ومن هذه القواعد: 
                ُ                    ً                          قال ابن الصالح: ي عرف كون الراوي ضابطا  بأن نعترب رواياته بروايات ـ ١

 رواياته موافقة ـ ولو من حيث املعنى ـالثقات املعروفني بالضبط واإلتقان, فإن وجدنا 
                                                                   ً     ً      لرواياهتم أو موافقة هلا يف األغلب واملخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا  ثبتا , وإن 

  .)١(                                              َّ       وجدناه كثري املخالفة هلم عرفنا اختالل ضبطه ومل نحتج  بحديثه
ـ قبل رواية من كثرت الشواذ واملناكري يف حديثهـ ٢ , جاء                     ُ                                        قال ابن الصالح: وال ت

ـ قبل رواية من                                                              ُ             عن شعبة أنه قال: ال جييئك احلديث الشاذ إال من الرجل الشاذ, وال ت
رف بكثرة السهو يف رواياته إذا مل حيدث من أصل صحيح, وكل هذا خيرم الثقة   ُ                                                                  ع 

 بالراوي وبضبطه.
ـ رتك الرواية عنه . قال: إذا أكثر عن ?                                   ُ              وقال العراقي: قيل لشعبة: من الذي ت

  .)٢(لرواية ما ال يعرف من حديثه وأكثر الغلطاملعروف من ا
ففي هذه البحوث من دراسة علامء احلديث للقواعد االصطالحية نجد أهنم 
يعتمدون النظر يف متن الرواية, ويعتمدونه يف تلك املسائل حسب طبيعة البحث يف كل 
ـ عن ى                                                                 ُ  مسألة, ويف هذا رد عىل من يقول إن قواعد علوم احلديث شكلية, أو أهنا ت

  باإلسناد وتدع املتن, وخاصة يف جمال النقد.
                                           

 .٣٠٠− ١/٢٩٩, ورشح التبرصة والتذكرة للعراقي ١٣٨) مقدمة ابن الصالح ص١(
 .٣٤٥− ١/٣٤٤, ورشح التبرصة والتذكرة ١٥٥) مقدمة ابن الصالح ص٢(



٢٤٤ 

                                                  ْ     ً                   وإذا كانت هذه املسائل بام فيها من نقد للمتن إنام ذكرت  نبذا  متفرقة فإن هذا قد 
                                                           ِ          يكون صحيحا بصفة عامة إال مسألة واحدة, هي مسألة املوضوع وضوابط  معرفته يف 

دقيق مركز, وكأنه املتن, فإن الرتكيز يف هذه املسألة ينصب عىل املتن بشكل علمي 
  يتقىص بشمول جوانب النظرية النقدية للمتن عند علامء احلديث.

*          *          *  



٢٤٥  

   
  



٢٤٦ 



٢٤٧ 

  مهيد ـت
  الفرع األول: التحذير النبوي من الروايات املنكرة

  .املنهج السليم املقبولاملسألة األوىل: 
 ذلك يف أحاديث ملسو هيلع هللا ىلصول فرض اهللا تعاىل طاعة رسوله واتباع أوامره, كام أكد الرس

كثرية ومناسبات متنوعة, ومل يؤكد عىل اتباع أوامره فحسب, وإنام أشار إىل ما قد يتبادر 
من  ملسو هيلع هللا ىلصلبعض الناس, وهو أن القرآن الكريم بأيدهيم فليعملوا به وليكتفوا, فحذر 

م                                                             ً           الفكرة, ألن القرآن نزل للرتكيز والتأكيد عىل األحكام العامة غالبا , أما األحكاهذه 
العملية التفصيلية فال بد من الرجوع فيها إىل السنة, وهذا يشء مقرر ومعروف يف علوم 

  احلديث, إال أين أورد هنا يف هذا املعنى حديثني نبويني: 
أال إين أوتيت «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن املقدام بن معدي كرب عن رسول اهللا ـ  ١ 

عليكم هبذا القرآن, فام  الكتاب ومثله معه, أال يوشك رجل شبعان عىل أريكته يقول
وجدتم فيه من حالل فأحلوه, وما وجدتم فيه من حرام فحرموه, أال ال حيل لكم حلم 
د إال أن يستغني عنها صاحبها ,                                               َ                          احلامر األهيل, وال كل ذي ناب من السبع, وال لقطة معاه 

 .)٢(»بمثل قراه )١(ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه, فإن مل يقروه فله أن يعقبهم
                                           

يأخذ منهم ) يقال عقبهم بالتشديد وبالتخفيف وأعقبهم: إذا أخذ منهم عقبى أو عقبة, وهو أن ١(
 .١٢٨− ٣/١٢٧ النهاية   ً                                      ً                ِ         بدال  عام فاته, واملراد هنا أن يأخذ منهم عوضا  عام حرموه من الق ر. انظر 

 .٤/١٣١, ومسند اإلمام أمحد ٤٦٠٤رقم احلديث » سنن أيب داود) «٢(



٢٤٨ 

ال ألفني أحدكم متكئا عىل أريكته يأتيه «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب رافع عن النبي ـ ٢
األمر من أمري مما أمرت به أو هنيت عنه فيقول: ال ندري ما وجدنا يف كتاب اهللا 

 .)١(»اتبعناه
من كذب عيل فليتبوأ مقعده من «من الكذب عليه, وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حذر النبي 

  .)٢(»النار
وهل أشار يف أحاديثه الكريمة إىل  ?الكذب عليه ولكن كيف يمكن اكتشاف

   ?هذا
الفارق بني ما يمكن أن يكون من كالمه وما ال يمكن هو أن  ملسو هيلع هللا ىلصجعل النبي 

وما هو  ?فام هو املعروف» املنكر«                  ً         , بينام ال يمكن أبدا  أن يقول »املعروف«كالمه من 
  ?املنكر

معه أحكام كان خياطب أصحابه الذي يعايشون  ملسو هيلع هللا ىلصال شك يف أن الرسول 
اإلسالم وترشيعاته, ويشاهدون أسباب نزول اآليات القرآنية وأسباب ورود 
األحاديث النبوية, ويمتزجون بروح سريته وشامئله, فهؤالء يمكنهم أن يدركوا ما هو 

  املعروف فيصدقوا به, وما هو املنكر فيكذبوا به.
قلوب, أو أنكرته, هذا املعنى, وبني أن العربة بام عرفته ال ملسو هيلع هللا ىلصوقد بني الرسول 

وأن أحاديثه موافقة لكتاب اهللا وسنة نبيه, أي طريقته عليه الصالة والسالم, وأن ما 
فهو مردود, وهذه بعض األحاديث النبوية يف هذا  ملسو هيلع هللا ىلصف كتاب اهللا وسنة نبيه ـخال

  الشأن: 
                                           

 ».املستدرك«, وروامها احلاكم يف ٤٦٠٥رقم احلديث » سنن أيب داود) «١(
 ) حديث متواتر.٢(



٢٤٩ 

رسية  ملسو هيلع هللا ىلصقال: بعث النبي  ريض اهللا عنهرو البخاري والنسائي عن عيل ـ ١
رجال من األنصار وأمرهم أن يطيعوه, فغضب, فقال: أليس أمركم  عليها واستعمل

. قالوا: بىل. قال: فامجعوا يل حطبا. فجمعوا, فقال: أوقدوا نارا. ?أن تطيعوينملسو هيلع هللا ىلص النبي 
فأوقدوها, فقال: ادخلوها. فهموا, وجعل بعضهم يمسك بعضا, ويقولون: فررنا إىل 

لو «فقال: ملسو هيلع هللا ىلص                      َّ فسكن غضبه, فبلغ النبي   من النار. فام زالوا حتى مخدت النار,ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
 .)١(»دخلوها ما خرجوا منها إىل يوم القيامة, الطاعة يف املعروف

رة قال: قال ـار عن أيب هريـغدادي عن مسلم بن يسـخطيب البـرو الـ ٢
يكون دجالون كذابون يأتونكم من األحاديث بام مل تعرفوا أنتم وال « :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسول

 .)٢(»ياهم أن يضلوكم أو يفتنوكمآباؤكم, فإياكم وإ
كنا نسمع احلديث فنعرضه عىل «ورو ابن اجلوزي عن األوزاعي أنه قال: 

  .)٣(»أصحابه كام يعرض الدرهم الزائف, فام عرفوا منه أخذنا, وما أنكروا منه تركنا
رو اإلمام أمحد من طريق عبد امللك بن سعيد بن سويد عن أيب أسيد أو أيب ـ ٣

إذا سمعتم احلديث عني تعرفه قلوبكم وتلني له «قال: ملسو هيلع هللا ىلص دي أن النبي محيد الساع
                                           

, ويشهد هلذا احلديث قوله تعاىل: ٧/١٥٩» سنن النسائي«, و٩/١٢١» البخاريصحيح ) «١(
F E D C B A   ﴾ من اآلية القرآنية الكريمة: ﴿] \   [ ^﴿

 X W V   U T S R Q P O N  M L K   J  I H G
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 .]١٢: املمتحنة[
 .٤٢٩ص ) الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي٢(
 .١/١٠٣البن اجلوزي » املوضوعات) «٣(



٢٥٠ 
أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أوالكم به, وإذا سمعتم احلديث عني 

. )١(»تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه
بن كعب, وإذا كان من قول هذا الصحايب  لكنه معلول بعلة الوقف عىل الصحايب أيب

 اجلليل ففيه كفاية. 
 من حدث« :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهللا  ريض اهللا عنهرو اإلمام أمحد, عن عيل ـ ٤

ورو أمحد والرتمذي عن املغرية ».          ً                             عني حديثا  ير أنه كذب فهو أكذب الكاذبني
أنه كذب فهو أحد                 ً         من رو عني حديثا  وهو ير «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصشعبة عن النبي  بنا

 .)٢(»الكذابني
 فهذه األحاديث النبوية حذرت مما تنكره قلوب املؤمنني وأشارت إىل أن للقلوب

 ملسو هيلع هللا ىلص           ً                                                        النرية إرشافا  عىل معرفة ما يمكن أن يكون من كالم النبوة, ولعل وصف النبي 
  لإلثم بأنه ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر يمكن أن ينسحب عىل املنكر.

 ملسو هيلع هللا ىلصعن النواس بن سمعان األنصاري قال: سألت رسول اهللا  فقد رو مسلم
الرب حسن اخللق, واإلثم ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع «عن الرب واإلثم فقال: 

  .)٣(»عليه الناس
, ريض اهللا عنهورو اإلمام أمحد والدارمي بإسناد حسن عن وابصة بن معبد 

                                           
, وقد أعله ابن رجب بالوقف عىل أيب بن كعب. جامع ٥/٤٢٥و ٣/٤٩٧) مسند اإلمام أمحد ١(

 .٢٢٤العلوم واحلكم ص
, ورواه ١٠/١٢٩» سنن الرتمذي«, و٢٥٥− ٢٥٢− ٤/٢٥٠و ١/١١٣) مسند اإلمام أمحد ٢(

 مسلم يف مقدمة الصحيح.
 لرب والصلة واآلداب, باب تفسري الرب واإلثم. كتاب ا مسلم رواه) ٣(



٢٥١ 
فس, واطمأن إليه القلب واإلثم ما الرب ما اطمأنت إليه الن«قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا 

  .)١(»حاك يف النفس وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك
فهذا يدل عىل أن احلق والباطل ال يلتبس أمرمها عىل املؤمن «قال ابن رجب: 

البصري, بل يعرف احلق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه, وينفر عن الباطل فينكره وال 
  .)٢(»يعرفه

وإنام «ن رجب ـ بعد أن ذكر بعض األحاديث املتقدمة يف رد املناكري ـ: ثم قال اب
مل مثل هذه األحاديث عىل تقدير صحتها عىل معرفة أئمة أهل احلديث اجلهابذة   ُ                                                                  حت 

ولكالم غريه, وحلال رواة األحاديث ملسو هيلع هللا ىلص النقاد, الذين كثرت دراستهم لكالم النبي 
هم وحفظهم, فإن هؤالء هلم نقد ونقلة األخبار, ومعرفتهم بصدقهم وكذهبم وضبط

خاص يف احلديث خمتصون بمعرفته, كام خيتص الصرييف احلاذق بمعرفة النقود جيدها 
ورديئها وخالصها ومشوهبا, واجلوهري احلاذق يف معرفة اجلوهر بانتقاد اجلواهر, وكل 

  .)٣(»من هؤالء ال يمكن أن يعرب عن سبب معرفته, وال يقيم عليه دليال لغريه
   .املنهج الباطل املكذوبألة الثانية: املس

» املعروف«إىل جانب األحاديث التي حذرت من املناكري وجعلت املقبول هو 
                               ً                  فقد رويت بعض األحاديث لرتسم منهجا  آخر, فبينام املنهج » املنكر«واملردود هو 

                        ً      ً                                        األول يمكن أن نعتربه سليام  مقبوال  ألنه تشهد له آيات القرآن وال يصطدم بأحكام
العقل السليم نلحظ أن املنهج الثاين باطل مكذوب, ألنه ال يتفق مع آيات القرآن وال 

                                           
 .٢٧) كتاب األربعني النووية لإلمام النووي رقم احلديث ١(
 .٢٢٢                                  ً                                ) جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا  من جوامع الكلم للحافظ ابن رجب ص٢(
 .٢٢٤) املرجع السابق ص٣(



٢٥٢ 
                                                                     ً مع أحكام العقل, ويؤيد وجهة الزنادقة والوضاعني الذين ال جيدون حكمة وال قوال  

  .ملسو هيلع هللا ىلص    ً                   ً                   حسنا  إال ركبوا له إسنادا  ونسبوه إىل رسول اهللا 
زكي ـوجهتهم وت ؤيدـلت ملسو هيلع هللا ىلصبوها إىل النبي ـوهذه بعض األحاديث التي نس

  طريقتهم: 
من طريق أشعث بن نزار عن قتادة عن » املوضوعات«رو ابن اجلوزي يف ـ ١

دثتم عنى بحديث يوافق احلق «قال ملسو هيلع هللا ىلص عبيد اهللا بن شقيق عن أبى هريرة أن النبي       ُ                         إذا ح 
  .)١(»فخذوا به حدثت به أو مل أحدث

إسناد يصح,  ملسو هيلع هللا ىلصنبي ثم نقل ابن اجلوزي عن العقييل أنه ليس هلذا اللفظ عن ال
بن معني أن هذا احلديث وضعته   وأن لألشعث هذا غري حديث منكر, ونقل عن حييى

  الزنادقة, وعن اخلطايب أنه باطل ال أصل له.
بن نزار اهلجيمي, وقال عن   وأورد الذهبي هذا احلديث يف ترمجة أشعث

بخاري منكر الراوي: ضعفه ابن معني وغريه, وقال النسائي مرتوك احلديث, وقال ال
  .)٢(                              ً احلديث. وقال عن احلديث: منكر جدا  

رو ابن ماجه من طريق عبد اهللا بن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن جده ـ ٢
ال أعرفن ما حيدث أحدكم عني احلديث وهو «أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة عن النبي 

                                           
بلفظ: » املقاصد احلسنة«يف , وأورده السخاوي ٢٥٨− ١/٢٥٧البن اجلوزي » املوضوعات) «١(

دثت به أو مل أحدث« دثتم عني بحديث يوافق احلق فصدقوه وخذوا به, ح   وقال: رواه».      ُ                                           َ                إذا ح 
 , وانظر تنزيه الرشيعة املرفوعة عن٥٩الدارقطني يف األفراد والعقييل يف الضعفاء. رقم احلديث 

 .١/٢٦٤األخبار الشنيعة املوضوعة البن عراق 
 .٢٦٣− ١/٢٦٢للذهبي » دالميزان االعت) «٢(



٢٥٣ 
عبد اهللا بن  .)١(»                                ً                             متكئ عىل أريكته فيقول: اقرأ قرآنا , ما قيل من قول حسن فأنا قلته

 سعيد منكر احلديث مرتوك احلديث. 
ندي أيب معرش عن سعيد املقربي عن ـورواه اإلمام أمحد من طريق نجيح الس

ال أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ «ملسو هيلع هللا ىلص هريرة قال: قال رسول اهللا  أيب
له فأنا أقوله, وما يف أريكته فيقول اتلوا عيل به قرآنا, ما جاءكم عني من خري قلته أو مل أق

  .)٢(. نجيح ضعيف واختلط اختالطا شديدا»أتاكم عني من رش فأنا ال أقول الرش
بن معد يكرب   ولعل هذا املروي والذي قبله مما أخذ صدره من حديثي املقدام

عل عن  كـ بت تتمته وركبت له األسانيد وج                                        ُ  ِّ                            ُ      وأيب رافع املتقدمني أول املسألة السابقة ور 
  أيب هريرة.
بن عبيد قال حدثنا أيب قال حدثنا  ريـرو ابن اجلوزي من طريق البختـ ٣
ا فأنا قلته وبه « ملسو هيلع هللا ىلص:قال: قال رسول اهللا  أبو هريرة دث عني حديثا هو هللا رض      ُ                    ً                من ح 
وهذا حديث باطل, قال ابن حبان: ال حيل االحتجاج «ثم قال ابن اجلوزي: ». أرسلت

 .)٣(»بالبخرتي إذا انفرد
من » العلل«ترمجة بسام بن خالد: رو ابن أبى حاتم يف قال الذهبي يف ـ ٤

إذا بلغكم عني حديث حيسن يب أن « ملسو هيلع هللا ىلص:طريقه عن أبى هريرة قال: قال رسول اهللا 
قال ». أقوله فأنا قلته, وإذا بلغكم عني حديث ال حيسن يب أن أقوله فليس مني ومل أقله

 .)٤(أبو حاتم: هذا منكر, والثقات ال يرفعونه
                                           

 , وهذا املتن مما انفرد به عن باقي الستة.٢١رقم احلديث » سنن ابن ماجه) «١(
 .٢/٣٦٧) مسند اإلمام أمحد ٢(
 .١/٩٨» املوضوعات) «٣(
 .١/٣٠٨» ميزان االعتدال) «٤(



٢٥٤ 

بن عبد الرب عن عبد الرمحن بن مهدي أن الزنادقة واخلوارج وضعوا نقل اـ ٥
ما أتاكم عني فاعرضوه عىل كتاب اهللا فإن «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث, وهو ما روي عنه 

وافق كتاب اهللا فأنا قلته, وإن خالف كتاب اهللا فلم أقله, وإنام أنا موافق كتاب اهللا وبه 
عند أهل العلم ملسو هيلع هللا ىلص إن هذه األلفاظ ال تصح عنه «وقال ابن عبد الرب: ». هداين اهللا

بصحيح النقل من سقيمه, وقد عارض هذا احلديث قوم من أهل العلم وقالوا: نحن 
نعرض هذا احلديث عىل كتاب اهللا قبل كل يشء ونعتمد عىل ذلك, قالوا: فلام عرضناه 

 ن ال يقبل من حديث                              ً                          عىل كتاب اهللا عز وجل وجدناه خمالفا  له, ألنا مل نجد يف كتاب اهللا أ
إال ما وافق كتاب اهللا, بل وجدنا كتاب اهللا يطلق التأيس به واألمر ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

 .)١(»بطاعته, وحيذر من املخالفة عن أمره مجلة عىل كل حال
صديق بكل ما ينسب إىل ـويكفي يف بيان رد هذه األحاديث ما فيها من الت

وكذا كل ما جاء عنه من خري  !حيدث بهإذا وافق احلق, سواء حدث به أو مل  ملسو هيلع هللا ىلص النبي
وكل حديث  !وكل حديث هو هللا رضا !وكذا كل قول حسن !سواء قاله أو مل يقله
  وهلذا عنونت عىل هذا املنهج بقويل: املنهج الباطل املكذوب. !حيسن به أن يقوله

                                                    ً         ولعل أمثال هذه األحاديث من املوضوعات هي التي أعطت سندا  للوضاعني 
                                      ً                     كانوا يضعون األحاديث بزعمهم حسبة وتقربا  إىل اهللا, فكثرت األقوال وخاصة الذين 

كـ م أهل الكتاب والفرس واهلنود والزهاد واألطباء والقصاص              ِ  َ                                                   املنتحلة من ح 
وغريهم, ولكن العلامء النقاد كشفوا النقاب عن هذه األحاديث, وبينوا أهنا موضوعة, 

مهدي والعقييل واخلطايب وابن اجلوزي بن معني وعبد الرمحن بن   كام مر من كالم حييى
  والذهبي, وغريهم كثري.

                                           
البن العريب » عارضة األحوذي«, وانظر ٢/١٩١) جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ١(

 .٢٨للفتني ص» املوضوعات«, وتذكرة ١٣٣−  ١٠/١٣٢



٢٥٥ 

  الفرع الثاين: من أقوال علامء احلديث يف رد الروايات املنكرة
رويت عن العلامء أقوال كثرية ومهمة يف رد املنكر من الروايات, وليس الغرض 

  استقصاءها, ولكن أقدم مجلة منها بني يدي معايري نقد املتون.
                 ً                                  إن من احلديث حديثا  له ضوء كضوء النهار نعرفه به, وإن «بن خثيم:  قال الربيع

  .)١(»              ً                             من احلديث حديثا  له ظلمة كظلمة الليل نعرفه هبا
وهذه الكلمة إن هي إال قبس من األحاديث النبوية السابقة التي مهدت للعلامء 

  القول برد الروايات املنكرة.
احد يف منافاة حكم العقل وحكم     ُ          وال ي قبل خرب الو«وقال اخلطيب البغدادي: 

                                                      ِّ            الثابت املحكم والسنة املعلومة والفعل اجلاري جمر السنة وكل  دليل مقطوع  القرآن
  .)٢(»به

      ِ                                                   وكل خرب  واحد دل العقل أو نص الكتاب أو الثابت من األخبار أو «وقال: 
جد خرب آخر يعارضه فإنه جيب  اإلمجاع    ِّ   ُ اطـ راح                                    ُ                         أو األدلة الثابتة املعلومة عىل صحته و 

                 ُ                                                   ذلك املعارض والعمل  بالثابت الصحيح الالزم, ألن العمل باملعلوم واجب عىل كل 
  .)٣(»حال

  فقد جعل اخلطيب البغدادي خرب اآلحاد غري مقبول يف احلاالت التالية: 
               ً           إذا كان منافيا  حلكم العقل.) ١

                                           
 .٦٢) معرفة علوم احلديث للحاكم ص١(
 .٤٣٢) الكفاية يف علم الرواية ص٢(
 .٤٣٤) املرجع السابق ص٣(



٢٥٦ 

ستفاد من               ً                                            إذا كان منافيا  حلكم القرآن الثابت املحكم: أي إذا كان احلكم امل) ٢
                  ً                                                          النص القرآن ثابتا  حمكام, أما منافاته حلكم ظني الداللة من نص القرآن فال توجب رده.

              ً                                                        إذا كان منافيا  للسنة املعلومة, أي إذا كانت السنة قد ثبتت بطريق العلم ال ) ٣
 بالظن.
              ً                                                     ً إذا كان منافيا  للفعل اجلاري جمر السنة: ولعله يعني إذا كان اخلرب منافيا  ) ٤
 السلف املتفق عليه الثابت بطريق العلم ال بالظن. لعمل

               ً                  إذا كان منافيا  ألي دليل مقطوع به.) ٥
              ً                                               إذا كان معارضا  خلرب آحادي آخر, وكان ذلك اخلرب مما ثبتت صحته عندنا ) ٦

بداللة العقل أو داللة نص الكتاب أو داللة الثابت من األخبار األخر أو داللة 
 األدلة الثابتة املعلومة.اإلمجاع أو ما سو ذلك من 

واعلم أن احلديث املنكر يقشعر له جلد طالب العلم وقلبه «وقال ابن اجلوزي: 
  .)١(»يف الغالب

ـ سب إليهم اخلطأ, أال تر أنه «وقال:  د  ون                              ُ َّ    ُ                          ألن املستحيل لو صدر عن الثقات ر 
م اخلياط ملا نفعتن ا ثقتهم,                                                 َ                لو اجتمع خلق من الثقات فأخربوا أن اجلمل قد دخل يف س 

وال أثرت يف خربهم, ألهنم أخربوا بمستحيل, فكل حديث رأيته خيالف املعقول أو 
  .)٢(»يناقض األصول فاعلم أنه موضوع فال تتكلف اعتباره

فكل «                      ً                                   وقد خلص ابن اجلوزي بحوثا  كثرية هبذه الكلمة اجلامعة, وهي قوله: 
  ».وضوعحديث رأيته خيالف املعقول, أو يناقض األصول, فاعلم أنه م

                                           
 .١/١٠٣» املوضوعات) «١(
 .١/١٠٦) املرجع السابق ٢(



٢٥٧ 

     ُ                                           وسئلت  هل يمكن معرفة احلديث املوضوع بضابط من غري أن «قال ابن القيم: 
فهذا سؤال عظيم القدر, وإنام يعلم ذلك من تضلع يف معرفة السنن  ? ُ          ي نظر يف سنده

كة, وصار له اختصاص شديد ـ                                          َ الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها مل  
وهديه فيام يأمر به وينهى عنه وخيرب ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  بمعرفة السنن واآلثار ومعرفة سرية رسول

عنه ويدعو إليه وحيبه ويكرهه ويرشعه لألمة, بحيث كأنه خمالط للرسول كواحد من 
رف من أحوال الرسول  وهديه وكالمه وما جيوز أن خيرب به ملسو هيلع هللا ىلص                   َ ْ                   أصحابه, فمثل هذا ي ع 

ألخص به وما ال جيوز: ما ال يعرفه غريه, وهذا شأن كل متبع مع متبوعه, فإن ل
احلريص عىل تتبع أقواله وأفعاله من العلم هبا والتمييز بني ما يصح أن ينسب إليه وما 
ال يصح: ما ليس ملن ال يكون كذلك, وهذا شأن املقلدين مع أئمتهم يعرفون أقواهلم 

  .)١(»ونصوصهم ومذاهبهم, واهللا أعلم
ـ رد املرويات ألجلها فقال:  ل الضوابط التي ت نبه عىل أمور كلية ونحن ن«     َّ                 ُ                       ثم فص 

   ُ                         ي عرف هبا كون احلديث موضوعا: 
  .ملسو هيلع هللا ىلصفمنها: اشتامله عىل أمثال هذه املجازفات التي ال يقول مثلها رسول اهللا ) ١
 .ومنها تكذيب احلس له) ٢
 .                           ُ       ومنها سامجة احلديث وكونه مما ي سخر منه) ٣
  .ومنها مناقضة احلديث ملا جاءت به السنة الرصحية مناقضة بينة) ٤
عى عىل النبي وم) ٥ أنه فعل أمرا ظاهرا بمحرض من الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص         ُ َّ            نها أن ي د 

 .كلهم وأهنم اتفقوا عىل كتامنه ومل ينقلوه
                                           

 .٤٤− ٤٣البن القيم ص» املنار املنيف يف الصحيح والضعيف) «١(



٢٥٨ 
ومنها أن يكون احلديث باطال يف نفسه فيدل بطالنه عىل أنه ليس من كالم ) ٦
 .ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 ملسو هيلع هللا ىلصأن يكون كالمه ال يشبه كالم األنبياء فضال عن كالم رسول اهللا  ومنها) ٧

  .لذي هو وحي يوحىا
 .ومنها أن يكون يف احلديث تاريخ كذا وكذا) ٨
 .ومنها أن يكون احلديث بوصف األطباء والطرقية أشبه وأليق) ٩
 .ومنها: أن يكون احلديث مما تقوم الشواهد الصحيحة عىل بطالنه) ١٠
  .ومنها خمالفة احلديث رصيح القرآن) ١١
 ».      ُ               التي ي علم هبا أنه باطل ومنها ما يقرتن باحلديث من القرائن) ١٢

وحيث إن هذه الضوابط ال ختلو من التكرار فإنني سأمجع معايري نقد املتون يف 
 الفصول التالية: 
  : عدم خمالفة القرآن الكريم.األول الفصل
  : عدم خمالفة الثابت من احلديث والسرية النبوية.الثاين الفصل
  التاريخ.: عدم خمالفة العقل أو احلس أو الثالث الفصل
  : كونه مما يشبه كالم النبوة.الرابع الفصل

*          *          *  
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  الفصل األول 
  نقد املرويات املخالفة للقرآن الكريم

        ً       ً خيالف نصا  قرآنيا   ملسو هيلع هللا ىلصال جمال للشك عند كل مسلم أن أي مروي عن الرسول 
  فليس من كالم النبوة, وهذه مسألة ال خيتلف فيها اثنان.

 K    J IH G FE DC B A﴿ىل: قال اهللا تعا
 ^ ] \[ Z Y X W  V U T S RQ P O  N M L

k    j i h g  f e        d cb a ` _﴾  :١٥[يونس[.  
                  ً                                   فإذا وجدنا حديثا  خيالف القرآن فالنظر إليه من جانبني: 

                                                         ً من جهة الورود, فالقرآن الكريم كله قطعي الورود, ثابت ثبوتا   :األول اجلانب
يه, أما األحاديث النبوية فهي ظنية الورود إال املتواتر عن طريق ال جمال للشك ف

الثقات, وهو قليل, وحتى هذا املتواتر فإنه مهام بلغ يف درجة التأكد من ثبوته فهو ال 
يرقى إىل درجة القطع واليقني يف ثبوت النصوص القرآنية, وبدليل العقل فإن الظني 

   ُ                   ي رد إذا خالف القطعي.
من جهة الداللة, فالقرآن واحلديث نصوصهام قد تكون قطعية : الثاين اجلانب

الداللة عىل املعاين املستفادة منها وقد تكون ظنية الداللة, ولتحقق املخالفة بني نص 
احلديث ونص القرآن ينبغي أن يكون النصان ال حيتمالن التأويل, فإذا كان النصان 



٢٦٠ 
بينهام ممكن بال متحل فال خمالفة بني  أحدمها أو كالمها حيتمل التأويل وبالتايل فاجلمع

  النصني, وال داعي لرد احلديث ملجرد االشتباه بأنه خيالف النص القرآين.
ومن ههنا فيمكن أن ختتلف أنظار العلامء وتتنوع االجتهادات, فقد ير عامل أو 
 مذهب من املذاهب اإلسالمية رد حديث ألنه خيالف عنده نصا  قرآنيا , يف حني ير           ً       ً                                                

 أو مذهب آخر قبول ذلك احلديث ألنه حسب اجتهاده مما يمكن التوفيق بينه وبني عامل
  ذلك النص.

وال بد من اإلشارة هنا إىل أن بعض العلامء قد ال يقترص عىل التأويل القريب 
ـ فة,                                                                   ُ   َ  َّ    الذي يدعمه الذوق اللغوي واملعنوي, بل يتعداه إىل التأويالت البعيدة امل تكـ ل

  قد تفسد مجال اللفظ ونصاعة املعنى عىل السواء. ومثل تلك التأويالت
وسأقسم البحث يف عدم خمالفة القرآن الكريم ـ حسب الروايات الواردة ـ إىل 

  املباحث التالية:
 : الروايات الواردة يف األلوهيةاألول املبحث
 : الروايات الواردة يف النبوة الثاين املبحث
 تفسري : الروايات الواردة يف الالثالث املبحث
  : الروايات الواردة يف أحكام اجلزاء واآلخرةالرابع املبحث

*          *          *  
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  املبحث األول
  الروايات الواردة يف األلوهية

  .»أين اهللا?«للجارية:  ملسو هيلع هللا ىلصرواية قوله املسألة األوىل: 
رو مسلم عن معاوية بن احلكم السلمي أنه قال: كانت يل جارية ترعى غنام يل 

ل أحد واجلوانية, فاطلعت ذات يوم, فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها, وأنا رجل  ِ َ ق ب  
   َّ  فعظ م  ,ملسو هيلع هللا ىلصصكة, فأتيت رسول اهللا  )١(              ُ                       من بني آدم آسف  كام يأسفون, لكني صككتها
فأتيته هبا, فقال هلا: ». ائتني هبا«قال:  .?ذلك عيل, قلت: يا رسول اهللا أفال أعتقها

أعتقها «قالت: أنت رسول اهللا. قال: ». ?من أنا«ء. قال: قالت: يف السام». اهللا? أين«
  .)٢(»فإهنا مؤمنة

  .)٣(»أين اهللا?«قوله للجارية:  ورواه مالك وأمحد وأبو داود والنسائي, كلهم بمثل
, وكيف يتفق هذا »أين اهللا?«سؤال اجلارية بلفظ  ملسو هيلع هللا ىلصومن املستبعد أن يثبت عنه 

                                           
 .٢٩٤− ٢/٢٩٣أي رضبتها رضبة. النهاية ) الصك: الرضب, ١(
 .١٠/٥٧, وسنن البيهقي ٢٤− ٥/٢٠» صحيح مسلم) «٢(
» سنن أيب داود«, و٤٤٩−  ٥/٤٤٧, ومسند اإلمام أمحد ٨٥−  ٤/٨٤لإلمام مالك » املوطأ) «٣(

م يف اسم الصحايب فقد جاء » املوطأ«, ووقع يف ١٨− ٣/١٤» سنن النسائي«, و٩٣٠رقم    َ                       وه 
الك عن هالل بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن احلكم أنه قال... فيه السند هكذا: م

 .١٠/٥٧و ٧/٣٨٧للبيهقي » السنن الكرب«وانظر 
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            ً          !, وهو ـ فضال  عن إهيامة ?]١١[الشورSR Q ﴾  : ﴿مع قوله تعاىل 

بل كان خيترب إيامن الشخص بسؤاله  ,ملسو هيلع هللا ىلصاجلهة واملكان ـ فليس املعهود من حال النبي 
عن الشهادتني, وفيهام عقيدة التوحيد, وهي دليل إيامن املرشك, وليس اعتقاده أن اهللا 

  يف السامء.
 م مالكومن الشواهد عىل أن املعهود هو السؤال عن الشهادتني ما رواه اإلما

عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود, أن رجال من األنصار جاء 
بجارية له سوداء, فقال: يا رسول اهللا, إن عيل رقبة مؤمنة, فإن كنت ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول اهللا 

قالت: نعم. ». ?أتشهدين أن ال إله إال اهللا« ملسو هيلع هللا ىلص:تراها مؤمنة أعتقها. فقال هلا رسول اهللا 
 ».?أتوقنني بالبعث بعد املوت«قالت: نعم. قال: ». ?تشهدين أن حممدا رسول اهللاأ«قال: 

  .)١(»أعتقها«ملسو هيلع هللا ىلص قالت: نعم. فقال رسول اهللا 
ورو البيهقي كذلك عن الرشيد بن سويد الثقفي قال: قلت يا رسول اهللا, إن 

رسول اهللا: أمي أوصت إيل أن أعتق عنها رقبة, وإن عندي جارية سوداء نوبية, فقال 
قالت: رسول اهللا. قال: ». فمن أنا?«قالت: اهللا. قال: ». من ربك?«فقال: ». ادع هبا«
  .)٢(»أعتقها فإهنا مؤمنة«

ومل يتعرض املازري وعياض واأليب والسنويس والنووي يف رشح مسلم وال 
 موطأ لروايات احلديث التي ليس فيها قوله للجاريةـالباجي والزرقاين يف رشح ال

  .)٣(, ولذلك اضطروا إىل أن يسلكوا حيال هذه اللفظة مسلك التأويل»اهللا? نأي«
                                           

 .١٠/٥٧و ٧/٣٨٨للبيهقي » السنن الكرب«و ٨٦−  ٤/٨٥لإلمام مالك » املوطأ) «١(
 .٣٨٩− ٧/٣٨٨) املرجع السابق ٢(
لم لأليب ٣( , واملنتقى ٢٤٣− ٢/٢٤١اإلكامل للسنويس  , ومكمل إكامل٢/٢٤١               ْ       ) إكامل إكامل املع 

, ونقل عن ابن عبد الرب أنه قال: هو عىل ٤/٨٥للزرقاين » املوطأ«, ورشح ٦/٢٧٤للباجي 
 ﴾.¸ g f e d﴿ ﴾ » º ¹ حد قوله تعاىل: ﴿
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 )١(﴾g f e d ﴿وتأويل هذه اللفظة ممكن, ولكن شتان بني قوله تعاىل 
وبني هذه اللفظة?!, وهذا عدا عن كوهنا  )٢(﴾¸ º ¹ «﴿    ِ       وقول ه تعاىل 

صديق يف حتقيقه ولذلك قال الشيخ عبد اهللا ابن ال ,ملسو هيلع هللا ىلصليست من معهود كالم النبي 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي, وقد ترصف الرواة يف ألفاظه, »: «التمهيد«لكتاب 

وي هبذا اللفظ كام هنا, وبلفظ  أتشهدين أن ال «وبلفظ: » قالت اهللا ريب ?من ربك«  ُ                           فر 
قالت: نعم, وقد استوعب تلك األلفاظ بأسانيدها احلافظ البيهقي يف » ?إله إال اهللا
, بحيث جيزم الواقف عليها أن اللفظ املذكور هنا مروي باملعنى حسب السنن الكرب

الثابت عنه بالتواتر أنه كان خيترب  ملسو هيلع هللا ىلصفهم الراوي, ويؤيد ذلك أن املعهود من حال النبي 
فلعل من  )٣(»إسالم الشخص بسؤاله عن الشهادتني اللتني مها أساس اإلسالم ودليله

  املعنى, واهللا أعلم. إنام رواه عىل» ?أين اهللا«رواه بلفظ 
   .رواية أطيط العرشاملسألة الثانية: 

 رو أبو داود من طريق حممد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبري بن حممد
أعرايب فقال: يا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص                                            َ    بن جبري بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول  اهللا ا

م فاستسق اهللا لنا, جهدت األنفس وضاعت العيال وهنكت األموال وهلكت األنعا
وحيك أتدري ما  ملسو هيلع هللا ىلص:فإنا نستشفع بك عىل اهللا ونستشفع باهللا عليك. فقال رسول اهللا 

رف ذلك يف وجوه أصحابه, ثم  ,ملسو هيلع هللا ىلص. وسبح رسول اهللا ?تقول                  ُ                         فام زال يسبح حتى ع 
                                           

 .]١٦: امللك[﴾ n  m l k j i h g f e d ) من قوله تعاىل: ﴿١(
¸ µ    ´ ³   ² ±    ° ¯  ½ ¼ » º ¹¶ ) من قوله تعاىل: ﴿٢(

Ê  É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á  À ¿¾ ﴾]١٠: فاطر[. 
 .١٣٥− ٧/١٣٤) حاشية كتاب التمهيد ٣(
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فع باهللا عىل أحد من خلقه, شأن اهللا أعظم من ذلك, وحيك  ت ش                  ُ ْ َ ْ                                               قال: وحيك إنه ال ي س 

مثل القبة عليه ـ وإنه  )١(? إن عرشه عىل سامواته هلكذا ـ وقال بأصابعهأتدري ما اهللا
  .)٣(»به أطيط الرحل بالراكب )٢(ليئط

ويف هذه الرواية وصف الرب سبحانه بصفات املخلوقني, فهي تصوره عىل 
ـ ل ه ت من عظمته وث ق   . !                                  ِّ             ِ  َ ِ العرش بصفة حسية, حتى إن العرش ليصو 

[الشورS  R Q ﴾  : ﴿ن قوله تعاىل وأين هذا من التنزيه املستفاد م
١١[.  

أنه قيل له: ما  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذه الرواية شاهد عند الدارمي عن ابن مسعود عن النبي 
ط الرحل ـط كام يئـ               ُ                         . فقال: ذاك يوم  ينزل اهللا تعاىل عىل كرسيه يئ?املقام املحمود

عة ما بني السامء واألرض, وي   اجلديد عراة جاء بكم حفاة ـ                    َ                        ُ من تضايقه به, وهو كس 
 )٥(              ُ                                                  فيكون أول من ي كسى إبراهيم, يقول اهللا تعاىل اكسوا خلييل, فيؤتى بريطتني )٤(غرال

بيضاوين من رياط اجلنة, ثم أكسى عىل إثره, ثم أقوم عن يمني اهللا مقاما يغبطني 
  .)٦(»األولون واآلخرون

وهناك شاهد آخر, رواه الضياء املقديس يف األحاديث املختارة, عن عمر أنه 
فقالت: ادع اهللا أن يدخلني اجلنة. فعظم أمر الرب, ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أتت امرأة النبي قال

                                           
 .                                                 ً                                ) قال هنا بمعنى فعل, أي وضع أصابع كفه كالقبة مشريا  إىل أن العرش مثل ذلك فوق الساموات١(
مع له صوت من الثقل الذي عليه, وخاصة إذا كان الرحل جديد٢( ل يئط: إذا س    ً ا .    َّ     ْ            ُ                                                      ) أط  الرح 
 .٤٧٢٦رقم احلديث » سنن أيب داود) «٣(
      ً              ) غرال : أي غري خمتونني.٤(
 .٢/١٢٦) الريطة: كل ثوب رقيق لني, واجلمع ريط ورياط. النهاية ٥(
 .٢/٣٢٥» سنن الدارمي) «٦(
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إن كرسيه فوق السموات واألرض, وإنه يقعد عليه فام يفضل منه مقدار أربع أصابع, «

  .)١(احلديث»             ً               وإن له أطيطا  كأطيط الرحل...
وايات ولتعدد الر» حديث األطيط«وقد اشتهرت هذه الروايات بني العلامء بـ 

واألسانيد فقد قو أمره بعض العلامء وجربوا ما يف أسانيده من ضعف, ومل يرتابوا يف 
, ]٥[طه:  ﴾z    y } | ﴿نكارة معناه, ومل يروا فيه أكثر مما يف قوله تعاىل 

ومل يلحظوا الفرق الكبري بني اآلية القرآنية الكريمة واملتفقة مع البيان العريب واحلس 
  .!رة ركوب الرحل وهو يئط حتت راكبهالبالغي, وبني صو

ومن املفيد بيان أن هذا احلديث هو ضعيف اإلسناد, فحديث جبري بن مطعم 
  يضعف من ثالثة أوجه: 

مغازي, وهو خمتلف يف ـيف إسناده حممد بن إسحاق بن يسار, صاحب الـ ١
 التوقفاالحتجاج به, واألكثرون عىل أنه ثقة أو صدوق, وفيه لني, وهو مدلس, فينبغي 

 عام فيه نكارة من مروياته.
باإلضافة إىل االختالف يف ابن إسحاق, فإنه مل يرصح يف هذا احلديث ـ  ٢

 بالسامع, واملدلس إذا مل يرصح بالسامع فحديثه ضعيف.
 فيه جبري بن حممد, وهو جمهول.ـ ٣

  وأما حديث عمر فإنه يضعف من وجهني: 
  ول.يف إسناده عبد اهللا بن خليفة, وهو جمه )١
 فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس, ومل يرصح بالسامع. )٢

                                           
 .٧/١٤٢) حاشية التمهيد للشيخ عبد اهللا ابن الصديق ١(
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                        ً      رواية لو أنكم دليتم رجال  بحبل املسألة الثالثة: 
  .إىل األرض السفىل هلبط عىل اهللا

ملسو هيلع هللا ىلص رو الرتمذي من طريق احلسن البرصي عن أيب هريرة أنه قال: بينام نبي اهللا 
. ?ل تدرون ما هذاـه ملسو هيلع هللا ىلص: قال نبي اهللاـجالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب, ف

نان  . قالوا: اهللا ورسوله?هل تدرون ما فوقكم ,)١(                                   َ   فقالوا: اهللا ورسوله أعلم. قال هذا الع 
أعلم. قال: فإهنا الرقيع سقف حمفوظ وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم 

رون ما . قالوا: اهللا ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها مسرية مخسمئة سنة, هل تد?وبينها
. قالوا: اهللا ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سامءين, ما بينهام مسرية ?فوق ذلك

                 َّ                                                 مخسمئة سنة. حتى عد  سبع ساموات, ما بني كل سامءين كام بني السامء واألرض, ثم 
. قالوا: اهللا ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش, ?قال: هل تدرون ما فوق ذلك

. قالوا: اهللا ورسوله ?د ما بني السامءين, هل تدرون ما الذي حتتكم                 ُ ْ وبينه وبني السامء ب ع  
. قالوا: اهللا ورسوله أعلم. ?أعلم. قال: فإهنا األرض, هل تدرون ما الذي حتت ذلك

ضني بني كل                                                             َ         قال: فإن حتتها أرضا أخر بينهام مسرية مخسمئة سنة. حتى عد سبع أر 
ضني مسرية مخسمئة سنة, ثم قال: والذي نف س حممد بيده, لو أنكم دليتم رجال   ْ                                   أر 

Ì ËÊ É È Ç   Æ  ﴿بحبل إىل األرض السفىل هلبط عىل اهللا. ثم قرأ 
Ï Î Í ﴾  :وضعفه اإلمام الرتمذي لغرابته وانقطاع سنده فقال  .)٢(]٣[احلديد

  ُ                          وي رو عن أيوب ويونس بن عبيد هذا حديث غريب من هذا الوجه, « تعقيبا عليه:
   .»ا مل يسمع احلسن من أبى هريرةوعيل بن زيد أهنم قالو

                                           
 ) أي السحاب.١(
 .٨٨٦للسخاوي, رقم احلديث » املقاصد احلسنة«وانظر  ١٨٤− ١٢/١٨٢» سنن الرتمذي) «٢(



٢٦٧ 
, فهذه ]١١[الشورS  R Q ﴾  : ﴿وهذه الرواية خمالفة لقوله تعاىل 

الصورة لوجود سبع أرضني بعضها حتت بعض, ثم أن يؤخذ رجل فريبط بحبل ويدىل 
                                          ً                           إىل األرض السفىل: أر أن هذه الصورة بعيدة جدا  عن نمط احلديث النبوي, فكيف 

! وهذه الرواية جتعل اهللا سبحانه ?              ُ           هذا الرجل لو د يل هلبط عىل اهللا! وهي أن ?بالتتمة
وتعاىل وكأنه جسم من األجسام له مكان وحيز, األمر الذي ال يتفق مع العقل وال مع 

كان اهللا ومل يكن يشء «ملسو هيلع هللا ىلص نصوص القرآن الكريم وال السنة الصحيحة الثابتة كقوله 
  .»غريه

فرسوا هذا احلديث فقالوا: إنام هبط  وقد عقب الرتمذي بأن بعض أهل العلم
                             ُ                                     عىل علم اهللا وقدرته وسلطانه, علم  اهللا وقدرته وسلطانه يف كل مكان, وهو عىل 

  العرش كام وصف يف كتابه.
                                                              ُ   ولكن إذا كان املراد هذا الذي نقله الرتمذي عن بعض أهل العلم فلم ي دىل 

ه وقدرته وسلطانه                                ِ               الرجل إىل األرض السفىل ليهبط عىل علم  اهللا وقدرته وسلط          ُ                انه وعلم 
  يف كل مكان?!!. وال وجه لتخصيص ذلك بام حتت األرضني. 

ومل جيد الرتمذي يف إسناد هذا احلديث إال أن احلسن البرصي مل يسمع من أيب 
هريرة, أي فهو منقطع ضعيف, وقد عرب عنه الرتمذي بأنه حديث غريب, ونقل عدم 

س بن عبيد وعيل بن زيد, والثالثة من سامع احلسن من أيب هريرة عن أيوب ويون
  تالميذ احلسن.

ويبدو أن بعض العلامء قد مال إىل تصحيح احلديث إما لدعو سامع احلسن من 
وإما ألن منقطع احلسن كمتصله جلاللته وثقته وأنه ال  ,أيب هريرة, وبالتايل اتصال السند

  .)١(ن العريبيتقبل إال ما يصح نقله وممن يقبل خربه, كام قال أبو بكر ب
                                           

 .١٢/١٨٢البن العريب » عارضة األحوذي) «١(



٢٦٨ 

لكن كال األمرين مسألة فيها نظر, أما سامعه من أيب هريرة فقد تقدم النقل أن 
ه, وهم أعرف به ممن بعدهم, وأما أنه ال يتقبل إال ما يصح نقله                    َ ْ                                                         ثالثة من تالميذه نفـ و 
     ُ                                                               وممن ي قبل خربه فهذا ليس بصحيح, فاإلمام أمحد ابن حنبل يقول: ليس يف املرسالت 

سالت احلسن وعطاء بن أيب رباح, فإهنام كانا يأخذان عن كل واحد. أضعف من مر
  . فاحلديث إسناده ضعيف.)١(ويقول العراقي: مراسيل احلسن عندهم شبه الريح

                         ً                                      لكن لو مل يكن اإلسناد ضعيفا  فهو غري مقبول, ملا قدمت من معارضته لنص 
  القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتة.

  .ث األوعالحدياملسألة الرابعة: 
رو الرتمذي عن العباس بن عبد املطلب أنه كان جالسا يف البطحاء يف عصابة 

 :ملسو هيلع هللا ىلصجالس فيهم, إذ مرت عليهم سحابة, فنظروا إليها, فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ورسول اهللا 
ن. قالوا: ?هل تدرون ما اسم هذه                                             ْ          . قالوا: نعم, هذا السحاب. فقال رسول اهللا: واملز 
د ما بني واملزن. قال رسول اهللا نان. قالوا: والعنان. ثم قال هلم: هل تدرون كم ب ع        َ                                             ُ ْ        : والع 

. فقالوا: ال واهللا ما ندري. قال: فإن بعد ما بينهام إما واحدة وإما ?السامء واألرض
اثنتان أو ثالث وسبعون سنة, والسامء التي فوقها كذلك. حتى عددهن سبع ساموات 

ني أعاله وأسفله كام بني السامء إىل السامء, كذلك, ثم قال: فوق السامء السابعة بحر ب
وفوق ذلك ثامنية أوعال بني أظالفهن وركبهن مثل ما بني سامء إىل سامء, ثم فوق 

  .)٢(»ظهورهن العرش, بني أسفله وأعاله مثل ما بني السامء إىل السامء, واهللا فوق ذلك
                                           

 .١/٢٠٤) تدريب الراوي للسيوطي ١(
, وابن ماجه ٤٧٢٣, ورواه أبو داود يف سننه رقم احلديث ٢١٩− ١٢/٢١٧» سنن الرتمذي) «٢(

 .١٩٣رقم احلديث 



٢٦٩ 
املالئكة أويل هذه الرواية منكرة املعنى ملخالفتها القرآن الكريم الذي جعل 

علوا هنا أوعاال  هلم أظالف, قال تعاىل:   s r q p o﴿            ُ              ً                    أجنحة بينام ج 
 ¨        § ¦ ¥   ¤ £¢ ¡ � ~ } |{ z y x  w v u t

  .]١[فاطر:  ﴾  ©
ويعرف بحديث األوعال, «قال الشيخ عبد اهللا ابن الصديق عن هذا احلديث: 
ك في ام  ه ـ أي أحد رجال السند فقد                                       ِ َ    وهو حديث ضعيف السند, النقطاعه واضطراب س 

ملخالفته القرآن والسنة املتواترة, الواصفني  ;, منكر املعنى رفعه مرة وأوقفه أخر ـ
للمالئكة باألجنحة, وهذا احلديث يصفهم بقرون وأظالف, وهذا احلديث جعل محلة 

  .)١(»           ً                                            العرش تيوسا , والتيس يذكر يف معرض الذم, فحديث األوعال باطل
 ف اهللا تعاىل بالفوقية يف موطن يشعر ومن جهة أخر                   ْ                               ففي هذه الرواية وص 

بالفوقية احلسية, والثابت هللا تبارك وتعاىل هو العلو املطلق والفوقية املطلقة كام قال جل 
 ﴾¤ ¥ ¦ §﴿, وكام قال ]١٨[األنعام:  ﴾ÖÕ Ô ×﴿وعال 

  . ]٥٠[النحل: 
رة, ألن الرواة منكـوجيدر أن نالحظ االختالفات بني الروايات الضعيفة وال

بالون يف الكذب ـن, والوضاعون ال يـبالون يف األخذ عن الوضاعيـالضعفاء ال ي
, ففي هذه الرواية بعد ما بني السامء واألرض إما واحدة وإما اثنتان أو واالختالق

ثالث وسبعون سنة, ويف الرواية السابقة مخسمئة سنة, ويف هذه الرواية فوق السامء 
أعاله وأسفله كام بني السامء إىل السامء, وفوقه محلة العرش والعرش, السابعة بحر بني 

ويف الرواية السابقة يأيت العرش فوق الساموات دون ذكر للبحر, وهذا التعارض هو 
  مظهر من مظاهر الروايات الواهية.
                                           

 .٧/١٤٠) حاشية التمهيد البن الصديق ١(
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  املبحث الثاين 
  الروايات الواردة يف النبوة

   .ملسو هيلع هللا ىلصسحر النبي املسألة األوىل: 
 ملسو هيلع هللا ىلص                                            َ    ومسلم عن عائشة ريض اهللا عنها أهنا قالت: سحر رسول  اهللا  رو البخاري

يل إليه أنه                                                                ُ            هيودي من هيود بني زريق, يقال له لبيد بن األعصم, حتى كان رسول اهللا خي 
  يفعل اليشء, وال يفعله.

ضا بقوله تعاىل  �   ﴿                                          َ              وقد رد بعض العلامء هذا احلديث, ألهنم رأوه معار 
 ¦ ¥   ¤ £  ¢   ¡* « ª ©  ¨  ® ¬

 . منهم اإلمام اجلصاص من املفرسين املتقدمني,]٩ – ٨[الفرقان:  ﴾̄ ° ±
  .)١(والشيخ حممد عبده, والسيد حممد رشيد رضا

إال أن أكثر العلامء مل تتحقق عندهم هذه املعارضة, وإذا صح سند احلديث ومل 
ـ بوله.                              َ      يوجد ما يعارضه فال بد من ق

  شبهات من شبه الرادين هلذا احلديث: 
  .﴾¢  £ ¤   ¥ ¦  ﴿قالوا هذا احلديث يصدق املرشكني يف قوهلم 

                                           
 .٢٧٨عىل السنة ملحمود أبو رية ص) أضواء ١(



٢٧١ 

ر عن خيال وجنون  ملسو هيلع هللا ىلصاملرشكون يريدون بقوهلم هذا أن رسول اهللا  د        ْ ُ                إنام يص 
        ُ  َ                                                          وأنه مل ي وح  إليه يشء, فإذا آمنا بام دل عليه احلديث مل نكن مصدقني للمرشكني يف 

ما يف هذا احلديث هو أن دعواهم, فمفهوم احلديث يشء ودعواهم يشء آخر, وغاية 
يل إليه أنه يفعل  ,ملسو هيلع هللا ىلصرجال من اليهود سحره                                       ُ                 فبقي أياما أصابه فيها يشء من التغري, وخ 

  . بعض اليشء وهو ال يفعله, ثم إن اهللا تعاىل شفاه من ذلك بالتعوذ والتحصن باملعوذتني
ويف هذه احلادثة حكمة عظيمة, وهي التأكيد عىل أن رسول اهللا برش, يصيبه من 
ون به يف طلب الشفاء                                                      َ                   األعراض البرشية ما يصيب غريه من الناس, فيعلمهم كيف يتأس 

  من اهللا تعاىل واالستشفاء بالقرآن. 
عن ربه تبارك  ملسو هيلع هللا ىلصوقالوا يف شبهة أخر إن هذا يزيل الثقة بام جاء به رسول اهللا 

  وتعاىل.
قع له وهذا غري صحيح, ألنه عليه الصالة والسالم وإن كان برشا واإلنسان ت

العوارض البرشية فإنه حمفوظ بحفظ اهللا تبارك وتعاىل له, وهو مبلغ عن ربه, واملبلغ 
        ُ                                                                 عن اهللا ي شرتط فيه أن ال يقع منه يشء خيل بوظيفته, فهو من حيث الصفة البرشية يعرتيه
ما يعرتي سائر الناس, ومن حيث الصفة النبوية التبليغية عن اهللا حيفظه اهللا ويعصمه 

  ل بمقام الرسالة. من كل ما خي
وقالوا يف شبهة أخر إن السحر من عمل الشياطني وصنع النفوس الرشيرة 

n m l k j ﴿ياء اهللا سلطان, كام قال تعاىل ـوهؤالء ليس هلم عىل أنب
o﴾)١(.  

                                           
 .]٤٢: احلجر[﴾ j k l m n o p q  r s t) قال تعاىل: ﴿١(



٢٧٢ 

وال شك يف أن أنبياء اهللا وأصفياءه ساملون من إغواء الشيطان وإضالله, كام 
 ﴾_   ` b a   *{ | ﴿س ـتعاىل عىل لسان إبلي قال

, ولكن حصول ختييل لفرتة عابرة يف األمور الدنيوية التي هي يف غري ]٤٠ − ٣٩[احلجر: 
 ﴿دائرة الوحي وتبليغه قد يقع لألنبياء عليهم الصالة والسالم, فقد قال ربنا جل وعال 

Y X W V U T S R Q  * _ ^ ] \ [ *  a
c b﴾  :لسحرة قد أوقع نبي اهللا , فقد رصحت اآلية بأن سحر ا]٦٨ – ٦٦[طه

موسى عليه السالم يف يشء من التخييل احليس, فظن أن احلبال حيات وأن الساكنات 
³  ´ ﴿متحركات, وهو يف سحر البرص فقط ولفرتة عابرة, كام قال تعاىل 

º¹ ¸ ¶µ﴾  :وليست يف سحر العقل, ]١١٦[األعراف ,
          َ         وبينهام ب ون شاسع. 

   .ملسو هيلع هللا ىلصابن رسول اهللا نبوة إبراهيم املسألة الثانية: 
صىل ملسو هيلع هللا ىلص رو ابن ماجه عن ابن عباس قال: ملا مات إبراهيم ابن رسول اهللا 

إن له مرضعا يف اجلنة, ولو عاش لكان صديقا نبيا, ولو عاش «عليه رسول اهللا وقال: 
ـ رق  قبطي ويف إسناده إبراهيم بن عثامن أبو شيبة,  .)١(»     ُ                      ُ  َّ     لعتقت  أخواله القبط وما است

  و منكر احلديث.قايض واسط, وه
وممن رده من املحدثني واستنكره من حيث معناه ابن عبد الرب والنووي, فأما ابن 

ـ د  نوح عليه السالم غري  نبي, ولو مل ?عبد الرب فقال يف التمهيد: ال أدري ما هذا ل        َ  َ َ                  َ            ! فقد و 
  ألهنم من ولد نوح. ;         ُّ        ً                 يلد النبي  إال نبيا  لكان كل أحد نبيا

                                           
 .١٥١١رقم احلديث » سنن ابن ماجه) «١(
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مغيبات, وجمازفة, ـباطل, وجسارة عىل الكالم عىل الوقال النووي عن هذا: 
  .)١(عىل عظيم وهجوم

وبعد أن نقل السخاوي يف املقاصد احلسنة كالمهام نقل عن ابن حجر العسقالين 
تعجبه من ذلك, لوروده عن ثالثة من الصحابة, وإلمكان تأويله, ألن القضية الرشطية 

  ال تستلزم الوقوع.
                                           ً , فورود الرواية عن ثالثة من الصحابة ليس دليال  وأر أن رد ابن حجر بعيد

ل أن تكون هلا شواهد, وإذا كانت أسانيدها                                  ِ                                       عىل صحتها, غاية ما يف األمر أنه حيتم 
ويت من طريق واحد أو أكثر,                                                     ُ                          شديدة الضعف فهذا ال يفيد الرواية قوة, فسواء عليها أر 

د والرتمذي عن عقبة بن وأما التأويل الذي ذكره والذي أيده السخاوي بام رواه أمح
, فأر أنه تأويل بعيد كذلك, ألن )٢(»لو كان بعدي نبي لكان عمر«           ً عامر مرفوعا  

                                              ْ             ً          ْ     القضية الرشطية وإن كانت ال تستلزم الوقوع أي مل يرص  إبراهيم نبيا  ألنه مل يعش  فهي 
                                       ً                                مرصحة بإمكان الوقوع, أي لو عاش لكان نبيا , وهذا يتعارض مع قوله تعاىل يف حق 

  . )٣(]٤٠[األحزاب:  ﴾Ä Ã Â Á  À﴿ ملسو هيلع هللا ىلصيدنا حممد س
لو كان بعدي «وقد أراد السخاوي تقوية كالم شيخه ابن حجر فقواه بحديث 

ن شاسع واختالف يف املعنى,ألن حديث عمر يفيد أنه مل »نبي لكان عمر           َ ْ                                             , وبينهام ب و 
                                           

 .٨٩٢للسخاوي رقم احلديث » املقاصد احلسنة) «١(
                        ً  أن الثالثة األخر ضعيفة جدا , و ضعيف, أحدها أسانيد أربعة له وأن ضعفه بينت احلديث هذا) ٢(

 .٢٥, حديث ١١٩− ١١٨: ١يف كشف املعلول  وذلك
Ç Æ ÅÄ Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ) قال اهللا تعاىل: ﴿٣(

Ê É È  ﴾ ]٤٠: األحزاب[. 



٢٧٤ 
 ً         ِ ْ ا  ألنه مل يع ش                             ْ    وحديث إبراهيم يفيد أنه مل يرص  نبي ,ملسو هيلع هللا ىلص  ْ     ً                   يرص  نبيا  ألنه ال نبي بعد حممد 
, ال ألنه ال نبي بعد حممد   . !    ْ ُ                     ويكـ رب 

Ã ﴿                                            ً              وادعى بعضهم عدم املنافاة بني كون إبراهيم نبيا  وبني قوله تعاىل
Ä﴾ ض لنص !                              ً   وأنه نبي تابع للملة وليس ناسخا  هلا                         ِ      !, وهذا تأويل مردود معار 

   .)١(القرآن الكريم واإلمجاع

*          *          *  

                                           
 , وانظر اجلامع الصغري للسيوطي, وفيض القدير٢١٠١للعجلوين رقم احلديث » كشف اخلفاء) «١(

 .٧٤٥٣للمناوي رقم احلديث 



٢٧٥ 

   املبحث الثالث
  الروايات الواردة يف التفسري 

   .عىل عبد اهللا بن أيب بن سلول ملسو هيلع هللا ىلصمسألة صالة النبي 
رو البخاري ومسلم من طريق عبيد اهللا بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر 

 عىل رأس املنافقني عبد اهللا بن أيب ابن سلول, ورواه البخاريملسو هيلع هللا ىلص ما وقع من صالة النبي 
 عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس من طريق ابن شهاب الزهري عن

ـ وهو منافق معروف ـ جاء  )١(عن عمر بن اخلطاب, وذلك أنه ملا مات عبد اهللا بن أيب
فسأله  ,ملسو هيلع هللا ىلصـ وهو من فضالء الصحابة ـ إىل رسول اهللا  )٢(ابنه عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب

قام يصيل عليه أله أن يصيل عليه, فلام أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه, فأعطاه, ثم س
                                           

رجي, أبو احلباب املشهور بابن سلول, وسلول جدته ألبيه, ) هو عبد اهللا بن أيب بن مالك اخلز١(
كان سيد اخلزرج يف آخر جاهليتهم, وأظهر اإلسالم تقية بعد وقعة بدر, وملا هتيأ النبي لوقعة 
أحد انحاز ومعه ثالثمئة رجل فعاد هبم إىل املدينة, وفعل مثل ذلك يوم التهيؤ لغزوة تبوك, 

م ٦٣٠هـ / ٩مت هبم, وكلام سمع بسيئة نرشها مات سنة وكان كلام حلت باملسلمني نازلة ش
 .٤/١٨٨انظر األعالم 

                                                             ً      ً               ) هو عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب بن مالك األنصاري اخلزرجي, شهد بدرا  وأحدا  واخلندق واملشاهد٢(
يف                 ُ                      ُ                         َ   , وكان يغمه أمر  أبيه, ويثقل عليه لزوم  املنافقني له, واستأذن رسول  اهللاملسو هيلع هللا ىلصكلها مع رسول اهللا 

واثا, وذلك يف                                                                   ُ             قتله, فقال له: بل أحسن صحبته. واستشهد بالياممة يف حروب الردة, يوم ج 
 .٩١− ٣/٢/٨٩, وطبقات ابن سعد ١٥٦− ٤/١٥٥» اإلصابة«هـ  ١٢خالفة أيب بكر سنة 



٢٧٦ 
أخذ عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه بثوبه فقال: تصيل عليه وهو منافق وقد هناك اهللا أن 

H  G F E D  C B   A ﴿[إنام خريين اهللا فقال تستغفر هلم?!. فقال: 
O NM L  K J I﴾  :فصىل عليه رسول اهللا وصىل معه الناس]٨٠[التوبة .[ ,

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿                ً                   فلم يمكث إال يسريا  حتى نزل قوله تعاىل ثم انرصف, 
³ ² ± ° ¯® ¬ «ª ©  ¨  § ¦   ﴾  :٨٤[التوبة[ .  

ري يف قوله تعاىل ـالتخيملسو هيلع هللا ىلص شكل بعض أهل العلم كيف فهم رسول اهللا ـاست
﴿O NM L  K J I H  G F E D  C B   A﴾ حيث إن ,

وحيث إن املراد يف هذه اآلية النهي عن االستغفار للمرشكني قد سبق قبل مدة طويلة, 
                                         َ                            هو اإلعالم بأن اهللا تعاىل لن يغفر هلم مهام أكثرت  من االستغفار هلم حتى ولو كان 

احلديث طاعنني يف فردوا  ,ملسو هيلع هللا ىلصسبعني مرة, وأن هذا مما ال خيفى عىل فصاحة النبي 
  صحته رغم كونه يف الصحيحني.

                   ُ    خبار اآلحاد التي ال ي علم : هذا احلديث من أ)١(وقال القايض أبو بكر الباقالين
د إذا خالف                                                                  ُ           ثبوهتا. أي إن خرب اآلحاد حيث مل يبلغ درجة التواتر فهو ظني الورود, فري 

والغزايل والداودي, أما مجهور  )٢(حرمنيـا هنا. ورده إمام الـ   ً            أصال  من األصول كم
                                           

اء الكالم, انتهت إليه ـ) هو القايض أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد الباقالين, من كبار علم١(
                                                          ً       مذهب األشاعرة, ولد يف البرصة, وسكن بغداد, فتويف هبا, كان موصوفا  بجودة الرياسة يف 

 االستنباط ورسعة اجلواب, وسمع احلديث وصنف التصانيف الكثرية املشهورة يف علم الكالم
م ١٠١٣هـ /٤٠٣وغريه, من مصنفاته: إعجاز الرآن ودقائق الكالم واالستبصار, تويف سنة 

 .٧/٤٥, واألعالم ٢٨٠− ٢٦٩− ٤لكان انظر وفيات األعيان البن خ
) هو عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويني النيسابوري, إمام احلرمني أبو املعايل, متكلم ٢(

  = أصويل فقيه شافعي, بنيت له املدرسة النظامية بنيسابور, وأقعد للتدريس فيها, وبقي عىل ذلك



٢٧٧ 
ذا ومنهم ابن حجر فقد أقروا بصحة احلديث وحاولوا أن جيدوا اجلواب عن ه العلامء

  اإلشكال.
به هو قوله ملسو هيلع هللا ىلص قال ابن حجر رمحه اهللا: [ولعل الذي نزل أوال ومتسك النبي 

 ﴾O NM L  K J I H G F E D  C B A﴿تعاىل 
إىل هنا خاصة, ولذلك اقترص يف جواب عمر عىل التخيري وعىل ذكر  ]٨٠[التوبة: 

رؤوس  السبعني, فلام وقعت القصة املذكورة كشف اهللا عنهم الغطاء وفضحهم عىل
املأل وناد عليهم بأهنم كفروا باهللا ورسوله, وإذا تأمل املتأمل املنصف وجد احلامل 

T S R Q ﴿عىل من رد احلديث أو تعسف يف التأويل ظنه بأن قوله 
U﴾  نزل مع قوله﴿ B A﴾ ـ رض نزوهلا                                ُ         , أي نزلت اآلية كاملة, ألنه لو ف

االستغفار وكثريه ال جيدي, وإال  كاملة القرتن بالنهي العلة, وهي رصحية يف أن قليل
ـ رض ما حررته أن هذا القدر نزل مرتاخيا عن صدر اآلية ارتفع اإلشكال]   . )١(       ُ                                                             فإذا ف

Y  X W V U      T S ﴿هذا ومن املعلوم نزول قوله تعاىل 
f e d c b a   ` _ ^ ] \    [ Z﴾ 

حجر من أن قوله  قبل هذه القصة بزمن طويل, وإذا صح ما استظهره ابن ]١١٣[التوبة: 
A  ﴿نزل مرتاخيا عن قوله تعاىل  ﴾ U T S R Q﴿تعاىل 

O NM L  K J I H G F E D  C B﴾  ل األمر أن      ِ          فيحتم 
                                            

ت املجالس من أجله, وانغمر غريه من      ً                                    قريبا  من ثالثني سنة غري مزاحم وال مدافع, وهجر  =
يف  وكان ممن سمع احلديث, وأجاز له احلافظ أبو نعيم, من تصانيفه: هناية املطلب الفقهاء بعلمه,

 دراية املذهب يف الفقه الشافعي, والشامل يف أصول الدين, والربهان يف أصول الفقه, تويف سنة
 .١٨٥ − ١٨٤ومعجم املؤلفني , ٢٢٢− ٥/١٦٥م انظر طبقات الشافعية ١٠٨٥هـ / ٤٧٨

 .٩/٤٠٨البن حجر » فتح الباري) «١(



٢٧٨ 
                              َ                                ما كان يعلم وقت صالته عىل ابن أيب  أنه مات عىل النفاق جزما, رغم كل ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 تبسم وقال:ولذا فإنه ملا كلمه عمر  ,ملسو هيلع هللا ىلصالقرائن الدالة عىل نفاقه والتي ال تغيب عنه 
ر عني يا عمر«   . »  ِّ            أخ 

وإذا كان رسول اهللا ال يعلم وقت صالته عىل ابن أيب أنه مات عىل النفاق جزما 
  فإنه اختار الصالة عليه آنذاك تألفا لقلوب قومه, وهبذا يزول اإلشكال. واهللا أعلم. 

أو                                                               ً ـ ويف األحاديث الضعيفة املتعلقة بالتفسري كثري مما هو خمالف للقرآن نصا  
      ً                                   روحا , وهذا بحث واسع حيتاج إىل دراسة خاصة.

*          *          *  



٢٧٩ 

  املبحث الرابع
  الروايات الواردة يف أحكام اجلزاء واآلخرة 

   .جزاء املوءودةاملسألة األوىل: 
الوائدة واملوءودة «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرو أبو داود بسنده عن ابن مسعود عن النبي 

  .)١(»يف النار
 زيد اجلعفي أنه قال:ـأمحد والنسائي يف الكرب عن سلمة بن يورو اإلمام 

فقلنا: يا رسول اهللا, إن أمنا مليكة كانت تصل  ملسو هيلع هللا ىلص      ُ                     انطلقت  أنا وأخي إىل رسول اهللا 
. ?                                                                  ً الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل, هلكت يف اجلاهلية, فهل ذلك نافعها شيئا  

. قال: ?                         ً هلية, فهل ذلك نافعها شيئا                           ً          قلنا: فإهنا كانت وأدت أختا  لنا يف اجلا». ال«قال: 
ن ابن ».                                                  ُ              الوائدة واملوءودة يف النار إال أن يدرك الوائدة اإلسالم  فيعفو اهللا عنها«    َّ      وحس 

  .)٢(كثري إسناده
! ال شك أن هذا ?! بل ما ذنبها?موءودةـ                َ                  فإذا كان هذا حال  الوائدة فام بال ال

                                           
, رواه من طريق زكريا بن أيب زائدة عن عامر الشعبي عن ٤٧١٧رقم احلديث » سنن أيب داود) «١(

مرفوعا مرسال, ومن طريق زكريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق السبيعي عن عامر ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
ورواه البزار والطرباين يف الكبري من طريق ملسو هيلع هللا ىلص. لنبي الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود عن ا

                                                                   ً حممد بن أبان اجلعفي الكويف وهو ضعيف عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مرفوعا .
 , وهذا إسناد حسن.٤/٢٩٣, وقال عنه يف ٧/٢٢٥البن كثري » تفسري القرآن العظيم) «٢(



٢٨٠ 
. ولذا ]٩ – ٨ير [التكو ﴾ c b a  *  [ ^  _﴿يتعارض مع قوله تعاىل 

  تكون هذه الرواية مردودة, وال يفيدها حسن السند.
وهو ما رواه اإلمام  ومن جهة أخر, فقد روي حديث بخالف هذه الرواية,

 ?من يف اجلنة !أمحد عن خنساء ابنة معاوية الرصيمية, عن عمها قال: قلت: يا رسول اهللا
  .)١(»د يف اجلنة, واملوءودة يف اجلنةالنبي يف اجلنة, والشهيد يف اجلنة, واملولو«قال: 

  .جزاء ولد الزنىاملسألة الثانية: 
ولد « :ملسو هيلع هللا ىلصرو أبو داود من طريق أيب صالح عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا 

ت عألن «وقال أبو هريرة: ». الزنى رش الثالثة بسوط يف سبيل اهللا عز وجل أحب إيل   ُ َ ِّ أ م 
  .)٢(»من أن أعتق ولد زنية
ال يدخل «                               ً  من طريق جماهد عن أيب هريرة مرفوعا : » احللية«عيم يف ورو أبو ن

  .)٣(»اجلنة ولد زنية
Ë Ê ﴿وهاتان الروايتان هبذا اإلطالق مردودتان, ألهنام تعارضان قوله تعاىل 

Î Í Ì ﴾  :إذ كيف ي تصور أن ولد الزنى ـ وهو ال حول له وال ]١٦٤[األنعام ,                                    ُ          
  !. ?للزنى قوة ـ أسوأ من أبيه وأمه املرتكبني

                  َّ  غري صحيح, ومن مل يرد ه » ولد الزنى رش الثالثة«وال خالف بني العلامء أن قوله 
قال إنه ليس عىل ظاهره وسلك به مسلك التأويل, فعائشة ريض اهللا عنها ملا بلغتها 

                                           
 .٧/٢٢٥» تفسري ابن كثري) «١(
 .٣٩٦٣ رقم احلديث» سنن أيب داود) «٢(
 .١٣٢٢للسخاوي رقم احلديث » املقاصد احلسنة) «٣(



٢٨١ 
 من«فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرواية أيب هريرة هذه قالت: كان رجل من املنافقني يؤذي رسول اهللا 

. »هو رش الثالثة«فقيل: يا رسول اهللا, إنه مع ما به ولد زنى. فقال: !». ?يعذرين من فالن
. فقد بينت أن هذا احلديث ﴾Î Í Ì Ë Ê ﴿قالت عائشة: واهللا تعاىل يقول 

                                ً                       جاء عىل سبب خاص, فمن رواه مطلقا  دون ذكر سببه فقد أخطأ.
اهللا                   ً                                               ورو البيهقي مرسال  أن أبوي ولد زنى أسلام ومل يسلم هو فلذلك قال رسول

  .)١(هذا احلديث ملسو هيلع هللا ىلص
 , فقد رو مالكالرقابيف  عتقهأنه جيوز  الثالثةأن ولد الزنى ليس رش  يؤكدومما 

. ?أن أبا هريرة سئل عن الرجل تكون عليه رقبة: هل يعتق فيها ابن زنى» املوطأ«يف 
                                            ً                               فقال أبو هريرة: نعم, ذلك جيزئ عنه. وبلغ مالكا  عن فضالة بن عبيد األنصاري وكان 

أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة: هل جيوز له أن يعتق  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهللا من 
. قال: نعم, ذلك جيزئ عنه. قال الزرقاين يف رشحه: ألن املدار عىل اإليامن, ?ولد زنى

   .)٢(من غري نظر لنسب
تاب ـجوزي يف كـفقد أوردها ابن ال» ةـال يدخل اجلنة ولد زني«ة ـأما رواي

, ا من طريقني عن عبد اهللا بن عمرو, ومن ثالثة طرق عن أيب هريرةاملوضوعات, ورواه
  , وهذه ألفاظها: ملسو هيلع هللا ىلص!وكلها بالرفع إىل رسول اهللا 

». ال يدخل اجلنة أربعة: مدمن مخر, وال عاق والديه, وال منان, وال ولد زنية«ـ 
م, ال يدخل اجلنة عاق, وال مدمن مخر, وال ولد زنى, وال من أتى ذات حمر«ويف لفظ: 

 ».                  ً         وال من ارتد أعرابيا  بعد هجرة
                                           

 .٤٢٣− ٥/٤٢١) معامل السنن للخطايب وحتقيق الشيخ حممد حامد الفقي ١(
 .٤/٨٦لإلمام مالك ورشحه للزرقاين » املوطأ) «٢(



٢٨٢ 

                                         ً                       ال يدخل اجلنة عاق, وال منان, وال مرتد أعرابيا  بعد هجرة, وال ولد زنى, «ـ 
 ».وال من أتى ذات حمرم

 ».ال يدخل اجلنة ولد زنى, وال ولده, وال ولد ولده« ـ
 ».فرخ الزنى ال يدخل اجلنة« ـ
 ».آباء اجلنة ال يدخل ولد الزنى وال يشء من نسله إىل سبعة« ـ

وبعد أن بني ابن اجلوزي علل أسانيدها قال: [ثم أي ذنب لولد الزنى حتى 
! فهذه األحاديث ختالف األصول, وأعظم ذلك ما يف قوله ?يمنعه من دخول اجلنة

  . )١(]]١٦٤[األنعام:  ﴾Î Í Ì Ë Ê ﴿تعاىل 
ة, فبعد أن أما ابن القيم فال معارضة عنده بني هذه الروايات وبني اآلية الكريم

ضة هبا إن صحت, فإنه مل «أشار إىل كالم ابن اجلوزي اآلنف الذكر, قال           َ                     ليست معار 
م اجلنة بفعل والديه, بل ألن النطفة اخلبيثة ال يتخلق منها طي ب يف الغالب, وال  ْ َ                                                       ِّ               حي  ر  ُ 
يدخل اجلنة إال نفس طيبة, فإن كانت يف هذا اجلنس طيبة دخلت اجلنة وكان احلديث 

ملخصوص, وقد ورد يف ذمه أنه رش الثالثة, وهو حديث حسن, ومعناه من العام ا
هبذا االعتبار, فإن رش األبوين عارض وهذا نطفة خبيثة, فرشه يف أصله ورش  صحيح

  .)٢(»!!األبوين من فعلهام
وهو » ال يدخل اجلنة ولد زنى«                      ً                  وهذا التأويل متكلف جدا , ألن الرواية تقول 

بل يعد ساحمه اهللا رش  !ة ال يتخلق منها طيب يف الغالبيفهمها عىل أن النطفة اخلبيث
                                           

 .١١١−  ٣/١٠٩البن اجلوزي » املوضوعات) «١(
 .١٣٣البن القيم ص» املنار املنيف) «٢(



٢٨٣ 
! وماذا عليه هو من الرش الذي !األبوين من فعلهام ورشه يف أصله فكأن حاله أسوأ

ب  أصله !, وذلك الرش هو وضع النطفة يف رحم أمه بسفاح ال بنكاح, وهذا من ?   َ َ     صاح 
  فعل والديه ال من فعله.

نة معارضة لنص القرآن, فإن بعض طرقها وزيادة عىل أن رواية عدم دخوله اجل
عليه مسحة إرسائيلية, كتلك الرواية التي تقول: إنه ال يدخل اجلنة وال ولده وال ولد 
ولده. أو: ال يدخل اجلنة يشء من نسله إىل سبعة آباء. وهذا من تعابري أسفار اليهود 

تقول إن ابن الزنى ال التي جتعل ذنب اآلباء عىل األبناء إىل اجليل الثالث والرابع, و
   .)١(يدخل يف مجاعة الرب حتى اجليل العارش

   .التفرقة يف اجلزاء بني الشعوباملسألة الثالثة: 
رو اإلمام أمحد من طريق صالح موىل التوأمة عن أيب هريرة قال: جلس إىل 

 قال: بربري. فقال له رسول اهللا». ?من أين أنت«ملسو هيلع هللا ىلص رجل فقال له رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
إن «فقال: ملسو هيلع هللا ىلص قال بمرفقه هكذا, فلام قام عنه أقبل علينا رسول اهللا ». قم عني« :ملسو هيلع هللا ىلص

  .)٢(»اإليامن ال جياوز حناجرهم
m  l k j i h    g f e ﴿وهذا معارض لقوله تعاىل 

z y  x w vu t s r   q po n﴾  :١٣[احلجرات[.  
كم بوضع ه فهو ال                                ُ                 ُ       وهذا احلديث وإن مل يذكروه فيام انت قد عىل مسند أمحد وح 

مل يكن ليقول  ملسو هيلع هللا ىلصيقل عام ذكروه غرابة ونكارة, ومعارضته للقرآن واضحة, فالرسول 
                                           

 .٢٣/٢, وسفر التثنية ١٤/١٨, وسفر العدد ٢٠/٥روج ) انظر سفر اخل١(
 .٢/٣٦٧) مسند اإلمام أمحد ٢(



٢٨٤ 
إلنسان جلس إليه قم عني, وما كان ليقول عن أمة من أمم األرض إن اإليامن ال جياوز 

 ال فرق              ُ             ً      ً                             حناجرهم, بل ب عث رؤوفا رحيام  حريصا  عىل دعوة الناس أمجعني إىل اإلسالم,
, ال بني عريب وعجمي إال بالتقو, واإلسالم ال يفرق بني الشعوببني أبيض وأسود و

  بل الناس عنده كلهم سواء, وميزان التفاضل هو اإليامن والعمل الصالح.
   .كون املوت كفارة لكل مسلماملسألة الرابعة: 
رواه البيهقي يف شعب اإليامن, وصححه » املوت كفارة لكل مسلم«حديث 

إنه ورد من طرق يبلغ هبا رتبة » أماليه«احلافظ العراقي يف  بكر بن العريب, وقال أبو
احلسن, وقال ابن حجر: إنه ال يتهيأ احلكم عليه بالوضع مع وجود هذه الطرق. إال أن 
ابن حجر الحظ استحالة كون احلديث عىل ظاهره, فكيف يكون املوت كفارة لكل 

رآن بالعذاب عليها يف مسلم, ويف املسلمني من يفعل الذنوب التي رصحت آيات الق
  جهنم, ولو كان املوت كفارة لكل مسلم ملا كان للعذاب معنى!. 

وهلذا أول ابن حجر هذا احلديث عىل غري ظاهره, وقال: هو حممول عىل موت 
  .)١(خمصوص إن ثبت احلديث

ودخول بعض املسلمني من العصاة إىل جهنم دلت عليه اآليات, ورصحت به 
  لعلامء, فمخالفه مردود.األحاديث, وأمجع عليه ا

أما ابن اجلوزي فقد حكم عىل احلديث بالوضع, وأورده من طرق وبني الوهن 
  وكذا حكم الصغاين عليه بالوضع,كام قال السخاوي. ,)٢(يف أسانيدها

                                           
 .١٢٠٩للسخاوي رقم احلديث » املقاصد احلسنة) «١(
 .٢١٩− ٣/٢١٨البن اجلوزي » املوضوعات) «٢(



٢٨٥ 

  .تشبيه حر جهنم عىل هذه األمة بحر احلامماملسألة اخلامسة: 
, )١(األوسط املعجم يف لطرباينارواه » احلامم كحر أمتيعىل  جهنمإنام حر « حديث

وهذا خمالف لآليات القرآنية التي تصف عذاب جهنم, وأي شدة يف أن يكون عذاهبا 
  !!. ?حتى للعصاة مثل حر احلامم

قياء ال يدخلوهنا, فبقي املفسدون واملجرمون والفجار, وال معنى ألن ـواألت
  ذاب األليم الشديد.!, بل سيجدون فيها الع!ثم ال جيدوا فيها سو هذا يدخلوها

ـ صد من وضعهام إىل هتوين شأن العذاب يف                               ُ                                 وهذا احلديث والذي قبله, ربام ق
نظر املجرمني والتخفيف من رهبة املعصية عىل قلوهبم, ومثل هذا يصد عن سبيل اهللا 

  ويثبط اهلمم الضعيفة عن تقو اهللا.
قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  ريض اهللا عنهويف صحيح البخاري عن أيب هريرة 

 . قيل: يا رسول اهللا إن كانت لكافية. قال:»ناركم جزء من سبعني جزء من نار جهنم«
ـ ضلت عليهن بتسعة وستني جزء  كلهن مثل حرها«   ».  ُ                        ً              ف

        ً       ً     ختالف نصا  قرآنيا  فهي  ملسو هيلع هللا ىلصوخالصة هذا الفصل هو أن كل رواية عن النبي 
ا إذا وجدنا رواية ردها مردودة, ألن هذا دليل عدم ثبوهتا, وهذا باتفاق مجيع العلامء, أم

بعض العلامء ملخالفة القرآن وعدها بعضهم غري مردودة فام ذاك إال الختالف األنظار 
                                                                       ً يف كوهنا ختالف القرآن أو ال ختالفه, فمن وجد املخالفة رد الرواية, ومن وجد سبيال  

ـ ف قبلها, واهللا أعلم. ل ـ ك  ت       ً                    ِ  ُ  َ َ  َّ                  ممكنا  للجمع ولو بتأويل غري  م 

                                           
 .٢٠٦للسخاوي رقم احلديث » املقاصد احلسنة) «١(



٢٨٦ 

  الفصل الثاين 
  نقد املرويات املخالفة للثابت من احلديث والسرية النبوية

  املبحث األول
  رشوط رد الرواية بمخالفة احلديث

              ً      ً               ألهنا ختالف حديثا  نبويا  آخر, فال بد أن  ملسو هيلع هللا ىلصإذا أردنا أن نرد رواية مرفوعة للنبي 
  يتحقق يف هذا رشطان: 

غري تكلف أو : عدم إمكان اجلمع, فإذا أمكن اجلمع بينهام من األول الرشط
تعسف فال حاجة لرد أي واحد منهام, أما إذا كان بينهام اختالف ال يمكن معه اجلمع أو 

  يمكن اجلمع بارتكاب سبيل التكلف والتعسف فال بد من الرتجيح.
 وقد كان بعض العلامء يميل إىل رد األحاديث ألدنى خمالفة ألحاديث أخر

  مل عىل ذلك عند التأمل.بينام قد ال يوجد بينهام من التعارض ما حي
ن  عبد قوما  فيخص نفسه بدعوة «من ذلك ما ادعاه بعضهم عىل حديث  م     َ ُ َّ َّ         ً                 ال ي ؤ 

                                            ً , وهو مما رواه الرتمذي من حديث أيب هريرة مرفوعا  »دوهنم, فإن فعل فقد خاهنم
  , فقد زعم بعضهم أنه موضوع.وحسنه

          ْ      اللهم باعد  بيني « قوله يف دعائه: ملسو هيلع هللا ىلصواحلامل له عىل ذلك أنه قد صح عن النبي 
  ».وبني خطاياي كام باعدت بني املرشق واملغرب



٢٨٧ 
كان يضع احلجر عىل  ملسو هيلع هللا ىلصوادعى ابن حبان بالنسبة لألخبار التي فيها أن النبي 

». إين لست كأحدكم, إين أطعم وأسقى« :ملسو هيلع هللا ىلصبطنه من اجلوع أهنا باطلة, وذلك لقوله 
  وذلك حني واصل الصيام.

مترسعة, إذ يمكن محل النهي عن أن خيص  بيد أن مثل هذه األحكام أحكام
اإلمام نفسه بالدعاء يف احلديث األول عىل غري املأثور من األدعية, بخالف األدعية 
مل                                                                         ُ   املأثورة املسنونة, ألن هذه يشرتك فيها اإلمام واملأموم, واألوىل فيام أراه هو أن حي 

  النهي عىل ما جيهر فيه اإلمام من الدعاء بخالف ما يرس به. 
احلجر عىل بطنه من اجلوع,  ملسو هيلع هللا ىلصأما استدالل ابن حبان عىل بطالن وضع النبي 

فهو غري مسلم, إذ يمكن محل كل من هذين عىل حالة, » إين أطعم وأسقى«ألنه قال 
.ويكون اآلخر يف حالة أخر  

                       ً                                 : أن يكون احلديث متواترا  للحكم عىل خمالفه بالرد, وهذا الرشط الثاين الرشط
                                 ً             يف النكت عىل كتاب ابن الصالح, احرتازا  عن احلديث غري  نص عليه ابن حجر

        ً                   ألنه كثريا  ما حيكم عىل األحاديث  ;املتواتر, وانتقد صنيع اجلوزقاين يف كتاب األباطيل
   .)١(بالوضع ملخالفة السنة غري املتواترة

واملعنى يف هذا الرشط هو اعتبار درجة الثبوت يف املردود واملردود ألجله, إذ من 
علوم أن املتواتر قطعي الثبوت وأن غري املتواتر ظني الثبوت, ومن املعقول رد الظني امل

ملخالفة القطعي, وبالتايل رد اآلحادي ملخالفة املتواتر, أما أن يرد آحادي ملخالفة آحادي 
  ألهنام يف درجة واحدة, هذه خالصة تعليل رأي ابن حجر. آخر فهذا غري معقول,

                         ً      ً             نظري أكثر من كونه تطبيقيا  عمليا , ألن احلكم عىل  وأر أن هذا االستدالل
                                           

 .٧− ١/٦املرفوعة البن عراق , وتنزيه الرشيعة ٩٧− ٢/٩٥) توضيح األفكار للصنعاين ١(



٢٨٨ 
                                                                      ً رواية بالوضع ال يأيت ملجرد خمالفة حديث آخر, ولكن يف موضوع خمالفة احلديث غالبا  
ما يكون هذا احلكم ملجموع أمور وقرائن, أبرزها خمالفة احلديث, ولذا فقد يكون تقييد 

جال البحث يف اختالف الروايات, السنة باملتواترة يف هذا الرشط فيه تضييق كبري مل
  وبالتايل رد ما يؤدي االجتهاد والبحث إىل رده.

ومن املفيد أن أقول: إن ابن حجر وغريه من علامء احلديث املتأخرين كثريا ما 
يصفون احلديث الضعيف السند إذا خالف الصحيح بأنه منكر, كام يصفون الصحيح 

حيرتزون من احلكم بالوضع ملجرد خمالفة السند إذا خالف أصح منه بأنه شاذ, وإنام 
الصحيح ويشرتطون للحكم بذلك أن يكون قد خالف املتواتر, وهذا تقسيم دقيق, 
                          ُ                                              ولذلك ينبغي للمحدث التحرز  عن وصف أي رواية بالوضع بدون القرائن إال ملخالفة
                                                                ُ       املتواتر, أما إذا كانت أمارات الوضع حتف بإحد الروايات من حيث روح  الترشيع
ومقاصد الرشيعة واملعهود من السنة أو السرية النبوية وانضاف إىل ذلك خمالفة هذه 
                                                     ً                  الرواية حلديث آحادي صحيح فإن رد هذه الرواية يصبح مؤكدا , فإن مل يكن للحكم 

  بالوضع فهو لشبهة الوضع.

*          *          *  
  



٢٨٩ 

  املبحث الثاين 
  الروايات الواردة يف أحاديث األدب 

  .دعاء الناس بأمهاهتم يوم القيامةلة األوىل: املسأ
أن الناس ال  ملسو هيلع هللا ىلص                            ُ                      رو الطرباين عن ابن عباس, وابن  عدي عن أنس, عن النبي 

  .)١( ُ                               ً          ي دعون يوم القيامة إال بأمهاهتم سرتا  عىل آبائهم
وزيادة عىل ضعف إسنادي هاتني الروايتني فهام مردودتان ملخالفة احلديث 

           ُ    إن الغادر ي نصب «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر أن رسول اهللا  الصحيح, الذي رواه البخاري
ومل يقل: فالن بن فالنة, وقد أورد ». له لواء يوم القيامة, فيقال هذه غدرة فالن بن فالن

 حسب االستنباط الفقهي, وكان» صحيحه«البخاري هذا احلديث يف أربعة مواضع من 
ـ ي ن ك  الروايتني, وذل , »الصحيح«ك يف كتاب األدب من                            َ ْ ِ َ              منها أنه أورده لريد به عىل ت

ن عىل الباب فقال:  ـ و    . )٢(»        ُ                 باب ما ي دعى الناس بآبائهم«    ْ َ                 وعن
وهذا من نقد املتن الذي يستخدمه اإلمام البخاري رمحة اهللا عليه يف عناوين 

 األبواب من صحيحه. 
        َ                                                     ؤيد حديث  ابن عمر ما رواه أبو داود عن أيب الدرداء أنه قال: قال ـام يـوم

                                           
 .٣/٢٤٨البن اجلوزي » املوضوعات«, و١٣/١٨٢البن حجر » فتح الباري«) انظر ١(
 .١٣/١٨٢» صحيح البخاري) «٢(



٢٩٠ 
كم, فأحسنوا ـاء آبائـائكم وأسمـدعون يوم القيامة بأسمـ      ُ إنكم ت  « :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا
  .)١(»أسامءكم

وقد أورد ابن القيم رواية دعاء الناس بأمهاهتم وحكم عليها بالبطالن ملخالفة 
األحاديث الصحيحة, وبعد أن استشهد بحديث البخاري املتقدم قال: ويف الباب 

  .)٢(أحاديث أخر غري ذلك
  .السوق إىل الغدولثانية: املسألة ا

من غدا إىل «يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصرو ابن ماجه عن سلامن قال: سمعت رسول اهللا 
  .)٣(»صالة الصبح غدا براية اإليامن ومن غدا إىل السوق غدا براية إبليس

وباإلضافة إىل ضعف إسناد هذه الرواية, فهي خمالفة لألحاديث الصحيحة يف 
اصحني, بل إن هذه الرواية تزهد املسلم يف االجتار فضل التاجر الصدوق واملتبايعني الن

وتنفره من السوق, وهذا ال يتفق مع مقاصد الرشيعة التي حتث عىل العمل والكسب 
  احلالل!. 

  .قطع اخلبز بالسكنياملسألة الثالثة: 
 ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أنه قال: هنى رسول اهللا » املوضوعات«رو ابن اجلوزي يف 

  .)٤(»أكرموه, فإن اهللا عز وجل قد أكرمه«, وقال: أن يقطع اخلبز بالسكني
                                           

 , والراوي عن أيب الدرداء مل يدركه.٤٩٤٨رقم احلديث » سنن أيب داود) «١(
 .١٣٩البن القيم ص» املنار املنيف) «٢(
 .٢٢٣٤ديث رقم احل» سنن ابن ماجه) «٣(
 .٤/٢٧٩للذهبي » ميزان االعتدال«, و٢/٢٩١البن اجلوزي » املوضوعات) «٤(



٢٩١ 

ال تقطعوا اللحم بالسكني, «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصورو كذلك عن عائشة عن النبي 
  , وإسنادامها واهيان.)١(»فإن ذلك من صنع األعاجم

كان حيتز من  ملسو هيلع هللا ىلصولكن اإلمام أمحد قال عن هذا إنه ليس بصحيح, واستدل بأنه 
 )٢(»املنار املنيف«جلوزي عقب الرواية السابقة وابن القيم يف حلم الشاة, نقله وأقره ابن ا

  .)٣(»واحلز: القطع بالسكني ونحوه«وحيتز أي: يقطع بالسكني, قال القايض عياض: 

*          *          *  
  

                                           
 .٢/٣٠٣البن اجلوزي » املوضوعات) «١(
 .١٢٩البن القيم ص» املنار املنيف) «٢(
 .١/١٩١) مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار ٣(



٢٩٢ 

  املبحث الثالث
  الروايات الواردة يف القيامة واآلخرة

  .ولقيام الساعة قبل انخرام القرن األاملسألة األوىل: 
فقال: ملسو هيلع هللا ىلص                                                           َّ رو البخاري عن أنس بن مالك أن رجال من أهل البادية أتى النبي  

. فقال: ويلك, وما أعددت هلا?. قال: ما أعددت هلا ?يا رسول اهللا متى الساعة قائمة
إال أين أحب اهللا ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك?. قال: نعم. 

ر هذا فلن « ر غالم للمغرية وكان من أقراين فقال:ففرحنا يومئذ فرحا شديدا, فم     ُ ِّ          إن أ خ 
  .)١(»يدركه اهلرم حتى تقوم الساعة

هذا احلديث مشكل, ألنه يدل بظاهره عىل قيام الساعة بعد فرتة قريبة من حياة 
                       ً                         وهي أن يدرك اهلرم صبيا  من الصبيان يف ذلك الوقت.  ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة  وهذا احلديث مروي باملعنى, والصواب فيه
فكان ينظر  ?فيسألونه متى الساعة ,ملسو هيلع هللا ىلص       ً                                  أن رجاال  من األعراب جفاة كانوا يأتون النبي 

  . )٢(»إن يعش هذا ال يدركه اهلرم حتى تقوم عليكم ساعتكم« إىل أصغرهم فيقول:
                                           

 .١٧٦− ١٣/١٧٣» صحيح البخاري) «١(
ما من نفس «قال قبل أن يموت بشهر: ملسو هيلع هللا ىلص النبي  , ورو جابر أن١٨/٩٠» صحيح مسلم) «٢(

, ٩٢− ١٦/٩٠» صحيح مسلم«انظر ». منفوسة اليوم تأيت عليها مئة سنة وهي حية يومئذ
 .٤٣٤٨رقم احلديث » سنن أيب داود«, و٩/١٠٥» سنن الرتمذي«و



٢٩٣ 

. »يعني: موهتم« وفرسه هشام بن عروة راوي احلديث عن أبيه عن عائشة بقوله
يرصفهم عن سؤاهلم هذا,  ملسو هيلع هللا ىلصإهنم يسألون عن الساعة التي هي يوم القيامة والنبي أي 

ألن وقتها ال يعلمه إال اهللا, وألنه ال فائدة هلم يف السؤال عن حتديد وقتها, فيرصفهم إىل 
روا يف الدنيا فإنه ال يدرك اهلرم  ذلك الصغري  م                                   ُ ِّ                             ُ           التفكري يف ساعتهم, أي: موهتم, فمهام ع 

  د اخرتمتهم املنية.إال وتكون ق
                    ً      إىل قيام الساعة مطلقا  سببه » حتى تقوم عليكم ساعتكم«ولعل انتقال الذهن من 

ما استقر يف ذهن بعض الصحابة من قرب قيام الساعة, وهذا املعنى ثابت يف القرآن 
 ملسو هيلع هللا ىلص, وذكره رسول اهللا ]١[القمر:  ﴾| { ~ � ﴿الكريم يف قوله تعاىل 

ملسو هيلع هللا ىلص ه مسلم عن سهل بن سعد وعن أنس بن مالك عنه يف عدة أحاديث, منها ما أخرج
 . ومن الواضح)١(ويشري بأصبعيه اإلهبام والوسطى». بعثت أنا والساعة هكذا«أنه قال: 

أن اإلشارة إىل قرب قيامها ليس معناه أهنا تقوم مع انخرام قرهنم, وإنام معناه قرب 
  قيامها بالنسبة ملا مىض من الدنيا, واهللا أعلم.

صىل  ملسو هيلع هللا ىلصما رواه مسلم والرتمذي عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا  ويشبه هذا
كم ليلتكم هذه, ـ     َ أرأيت  «هبم ذات ليلة صالة العشاء يف آخر حياته, فلام سلم قام فقال: 

قال ابن عمر: ». فإن عىل رأس مئة سنة منها ال يبقى ممن هو عىل ظهر األرض أحد
ل  الناس يف مقالة رسول اهللا  ه  ام يتحدثون من هذه األحاديث عن مئة تلك فيملسو هيلع هللا ىلص   َ َ َ                       فو 

يريد ». ال يبقى ممن هو اليوم عىل ظهر األرض أحد« ملسو هيلع هللا ىلص:سنة, وإنام قال رسول اهللا 
  .)٢(بذلك أن ينخرم ذلك القرن

                                           
 .١٨/٨٩» صحيح مسلم) «١(
 .٩/١٠٦» سنن الرتمذي«, و٩٠− ١٦/٨٩» صحيح مسلم) «٢(



٢٩٤ 

يريد بذلك أنه ال يبقى عىل ظهر األرض أحد ممن هو كائن ليلتئذ  ملسو هيلع هللا ىلصفرسول اهللا 
                        ً       قى بعد مئة سنة أحد مطلقا , وهذا عىل رأس مئة سنة, بينام فهم بعض الناس أنه ال يب

إن أخر «اخلطأ يف الفهم مع رواية احلديث باملعنى قد يؤدي إىل الذي وقع يف حديث 
  ». هذا فلن يدركه اهلرم حتى تقوم الساعة

وال بد من االهتامم هبذه املالحظة, وهي ورود احلديث غري تام النص بإسناد 
                                    ً تلك الصفة التي جاء هبا, فإذا جاء تاما   صحيح, فاحلكم عليه بالرد إنام هو باعتبار

  بإسناد آخر فتصحيحه إنام هو باعتبار متامه, وال منافاة بني احلكمني ألهنام باعتبارين.
  .ختليد قاتل نفسه يف الناراملسألة الثانية: 

رو البخاري ومسلم والطياليس وعبد الرزاق وأمحد والدارمي والرتمذي 
ملسو هيلع هللا ىلص عن األعمش عن أيب صالح عن أيب هريرة عن النبي والنسائي وابن حبان من طرق 

من ترد من جبل فقتل نفسه فهو يف نار جهنم يرتد فيه خالدا خملدا فيها «أنه قال: 
أبدا, ومن حتسى سام فقتل نفسه فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها 

ه يف نار جهنم خالدا خملدا أبدا, ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطن
  .)١(»فيها أبدا

يف ولإلمام البخاري رمحه اهللا نقد لطيف هلذه الرواية, فقد رواها يف صحيحه 
ثابت , ورو الرواية األخر, وهي عن باب رشب السم والدواء به من كتاب الطب

 من حلف بملة غري اإلسالم كاذبا« أنه قالملسو هيلع هللا ىلص بن الضحاك ريض اهللا عنه عن النبي ا
ذب به يف نار جهنم , وجعل هذه يف باب »                                       ُ                متعمدا فهو كام قال ومن قتل نفسه بحديدة ع 

                                           
 .١٢/٣٦٠» خاريصحيح الب) «١(



٢٩٥ 
ما جاء يف قاتل النفس من كتاب اجلنائز. ومن عادته إذا اختلفت الروايات أن يورد 

  الرواية الصحيحة يف الباب املناسب هلا والرواية األخر يف الباب البعيد عنها. 
رجح حديث ثابت بن الضحاك, حيث رواه يف   ُ                       وي علم من هذا أن البخاري ي

  باب ما جاء يف قاتل النفس, وهو الباب املناسب هلذا املعنى. 
وعلق اإلمام الرتمذي عىل احلديث بقوله: [هكذا رو غري واحد هذا احلديث 

ورو حممد بن عجالن عن  ,ملسو هيلع هللا ىلصعن األعمش عن أيب صالح عن أيب هريرة عن النبي 
من قتل نفسه بسم عذب يف نار « أنه قالملسو هيلع هللا ىلص ة عن النبي سعيد املقربي عن أيب هرير

, وهكذا رواه أبو الزناد عن األعرج عن »خالدا خملدا فيها أبدا« ومل يذكر فيه »جهنم
                         ُ      إنام جتيء بأن أهل التوحيد ي عذبون وهذا أصح, ألن الروايات  ,ملسو هيلع هللا ىلصهريرة عن النبي  أيب

  . )١(ها]                           ُ                يف النار ثم خيرجون منها, ومل ي ذكر أهنم خيلدون في
ورو ابن حبان من طريق حممد بن عجالن عن أيب الزناد عن األعرج عن أبى 

من خنق نفسه يف الدنيا فقتلها خنق نفسه يف النار, « أنه قال:ملسو هيلع هللا ىلص هريرة عن رسول اهللا 
  . »ومن طعن نفسه طعنها يف النار, ومن اقتحم فقتل نفسه اقتحم يف النار

                          ُ      فالظاهر أنه ورد عىل سبب مل ي ذكر يف  »خالدا خملدا فيها أبدا« وأما حديث
الرواية أو كان له تتمة سقطت من املروي عىل بعض الرواة, بحيث يكون هذا التخليد 

  والتأبيد جزاء ملن يفعل ذلك استحالال ملعصية اهللا أو استخفافا بأوامره, واهللا أعلم. 

*          *          *  
                                           

 .١٩٩− ٨/١٩٨» سنن الرتمذي) «١(



٢٩٦ 

  املبحث الرابع
  ديث األحكامالروايات الواردة يف أحا

رويت يف األحكام الفقهية أحاديث متعارضة كثرية, اختلفت درجة أسانيدها, 
واختلفت درجة احلكم عليها عند املحدثني, وربام شوشت هذه الكثرة املتعارضة عىل 

  بعض من يريد االستنباط منها.
 ولكن بموازين نقد السند نحدد الروايات األقو من جهة, والروايات الضعيفة

                            ً                      د كذلك من نقد النصوص داخليا  لنستبعد الروايات التيـجهة أخر, وال بمن 
  يعارضها ما هو أثبت منها. 

  املتون الواردة يف الكتب املوسومة بالصحة : الفرع األول
  .كراء املزارعاملسألة األوىل: 

رو البخاري من طريق أيب النجايش موىل رافع بن خديج عن رافع بن خديج 
عن أمر كان بنا ملسو هيلع هللا ىلص ر بن رافع أنه قال: لقد هنانا رسول اهللا ـمه ظهيبن رافع عن عا

ما تصنعون «فقال: ملسو هيلع هللا ىلص قلت: ما قال رسول اهللا فهو حق. قال: دعاين رسول اهللا  رافقا.
وعىل األوسق من التمر والشعري. قال:  ,)١(قلت: نؤاجرها عىل الربيع». ?بمحاقلكم

                                           
) الربيع النهر الصغري, وكانوا يكرون األرض بام ينبت عىل األربعاء, وهي األهنر الصغرية, أي ١(

كانوا يكرون األرض بيشء معلوم, ويشرتطون بعد ذلك عىل مكرتهيا ما ينبت عىل األهنار 
 .٢/٦٤والسواقي عىل ما قال ابن األثري يف النهاية 



٢٩٧ 
  .)١(قال رافع: قلت: سمعا وطاعة». ال تفعلوا, ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها«

ورو البخاري عن جابر ريض اهللا عنه قال: كانوا يزرعوهنا بالثلث والربع 
 زرعها أو ليمنحها فإن مل يفعلـمن كانت له أرض فلي« ملسو هيلع هللا ىلص:والنصف فقال النبي 

  .)٢(»فليمسك أرضه
                         ً وأيب بكر وعمر وعثامن وصدرا   ملسو هيلع هللا ىلصوكان ابن عمر يكري مزارعه عىل عهد النبي 
هنى عن كراء املزارع, فقال ابن  ملسو هيلع هللا ىلصمن إمارة معاوية, ثم حدثه رافع بن خديج أن النبي 

بام عىل األربعاء وبيشء  ملسو هيلع هللا ىلصعمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا عىل عهد رسول اهللا 
قد أحدث يف ذلك شيئا مل يكن يعلمه ملسو هيلع هللا ىلص من التبن. ثم خيش ابن عمر أن يكون النبي 

  .)٣(فرتك كراء األرض
مؤاجرة متعددة وفيها ـؤاجرة األرض أو عدم جواز الـيات يف جواز مالروا
  . اضطراب

وإذا نظرنا إىل شبهها باملضاربة حيث يكون رأس املال من طرف والعمل من 
 الطرف الثاين واقتسام الربح عىل نسبة شائعة كنصف أو ثلث أو غري ذلك فالظاهر

  اجلواز. 
له ربحا من يشء معني غري النسبة  وإذا اشرتط أحد الطرفني يف املضاربة أن

  الشائعة فهذا يفسد املضاربة, والظاهر أنه كذلك يف مؤاجرة األرض. 
                                           

 .٤٢٠− ٥/٤١٩» صحيح البخاري) «١(
                     ً                               , ورو البخاري قريبا  منه عن أيب هريرة يف الصفحة ذاهتا. ٥/٤٢٠» صحيح البخاري) «٢(
, وتقدم تفسري ٢٠٣−  ١٠/٢٠٢» صحيح مسلم«, و٤٢٢− ٥/٤٢١» صحيح البخاري) «٣(

 األربعاء أهنا األهنر الصغرية.



٢٩٨ 
وإذا نظرنا يف األحاديث الثالثة املتقدمة وجدنا يف احلديث األول والثالث أهنم 
كانوا يؤاجرون األرض الزراعية عىل الربيع وعىل األوسق من التمر والشعري, فجاء 

اء أكان هذا هو حصة صاحب األرض أو مع نسبة شائعة كالربع مثال فهذا النهي, وسو
  يفسد العقد, وهو واضح معلوم. 

عوهنا بالثلث أو بالربع أو بالنصف, فمن  ر                                ُ ْ ِ                                     ونجد يف احلديث الثاين أهنم كانوا ي ز 
  املستبعد أن يأيت النهي عن املزارعة هنا. 
ض بفعل رسول اهللا  عامل أهل خيرب بشطر ما  مع أهل خيرب, فقد ملسو هيلع هللا ىلص         َ               وهذا معار 

خيرج منها من ثمر أو زرع, واستمر العمل عىل هذا إىل أن أجالهم عمر, وهذا عمدة 
ض بفعله مع املهاجرين  ,)١(من أجاز املزارعة واملخابرة, كام قال ابن حجر      َ                    ومعار 

واألنصار, إذ عرض األنصار قسمة النخيل بينهم وبني إخواهنم من املهاجرين, فلام 
كم يف الثمرة, فقالوا سمعنا وأطعنا رأوهم مل ك  َ ُ                                يقبلوا قالوا تكفوننا املؤونة ون رش   ْ َ                              )٢( .

مزارعة بالشطر ونحوه أنه ما باملدينة أهل بيت هجرة إال ـوذكر البخاري يف باب ال
يزرعون عىل الثلث والربع, وزارع عيل وسعد بن مالك وعبد اهللا بن مسعود وعمر بن 

أيب بكر وآل عمر وآل عيل, وعامل عمر الناس عىل أنه  عبد العزيز والقاسم وعروة وآل
إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر, وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا, أي نسبة حمددة 

  .)٣(                                   ً أقل من الشطر, مل حيددها الراوي نسيانا  
                     ً       ً                                           وهذه األدلة أقو ثبوتا  ورسوخا , فال جمال ملعارضتها بالرواية التي تفيد النهي 

  رعة بالنصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك. عن املزا
                                           

 .٥/٤٠٤٩البن حجر » فتح الباري«, و»صحيح البخاري) «١(
 .٨/١١٤و ٥/٤٠٥» صحيح البخاري) «٢(
 .٤٠٩− ٥/٤٠٧» صحيح البخاري) «٣(



٢٩٩ 

ومما يزيدها قوة أن رواية رافع بن خديج رويت من وجوه أخر تدل عىل أهنم 
كانوا يكرون األرض بالناحية منها, أي بجزء مسمى لصاحب األرض, وجزء مسمى 

  .)١(ملسو هيلع هللا ىلص                        ُ                                للعامل, فكان يسلم هذا وي صاب ذاك, أو العكس, فنهاهم النبي 
عبد الرب عن اإلمام أمحد ابن حنبل أن حديث رافع بن خديج يف وقد نقل ابن 

, وذلك ملا بني رواياته من )٢(النهي عن كراء املزارع مضطرب األلفاظ, وال يصح
                             ُ                                           اختالف, وإن كان من املمكن ترجيح  أن النهي عن كراء األرض هو فيام إذا كان بجزء 

  مسمى منها, إذ تكون يف هذه الروايات علة النهي. 
بيد القاسم بن سالم يف كتابه غريب احلديث إذ تكلم وق                   ُ                                             د أحسن اإلمام أبو ع 

ة عىل هذه األحاديث فقال: [ ـ صار                                           ُ   َ  يف املزارعة كان أحدهم يشرتط ثالثة جداول والق
وما سقى الربيع, وهنى النبي عليه السالم عن ذلك, يشرتط ثالثة جداول يعني أهنا 

ـ شرتط عىل املزارع أن يزرعها خا ـ صارة فإنه ما بقي يف        ُ                          كانت ت       ِّ                ُ                   صة لرب  املال, وأما الق
, وكذلك ي رو و                      ُ   السنبل من احلب بعدما ي داس ي  رص  س, وأهل الشام يسمونه الق  ر   ُ ْ َ                        ِ ْ ّ         ُ    ي د 

ي                                                                      ِ ْ  يف حديث جابر بن عبد اهللا أنه قال: كنا نخابر عىل عهد رسول اهللا فنصيب من الق رص 
. »فليزرعها أو يمنحها أخاهمن كانت له أرض « كذا فقال النبي عليه السالمو ومن كذا

وأما ما سقى الربيع فإن الربيع النهر الصغري مثل اجلدول والرسي ونحوه, ومجعه 
   ِ                                                              أرب عاء, وإنام كانت هذه رشوطا يشرتطها رب املال لنفسه خاصة سو الرشط عىل 

                                           
 ة يفـ, ونص الرواي٦/٢٥١و ٤٢٣−٤٢٢− ٤١٢− ٤٠٧−٥/٤٠٦» صحيح البخاري) «١(

عن حنظلة بن قيس األنصاري أنه سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر  ٤٤٠٧− ٥/٤٤٠٦
                     ُ        مسمى لسيد األرض, فمام ي صاب ذلك                   ً                            أهل املدينة مزدرعا  كنا نكري األرض بالناحية منها

 .                ُ                                                           وتسلم األرض ومما ت صاب األرض ويسلم ذلك, فنهينا, فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ
 .٣/٣٨و ٢/٣٢٠) التمهيد البن عبد الرب ٢(



٣٠٠ 
                        ْ                                                    الثلث والربع, فنر أن هن ي النبي عليه السالم عن املزارعة إنام كان هلذه الرشوط, ألهنا
         ُ                                                               جمهولة ال ي در أتسلم أو تعطب, فإذا كانت املزارعة عىل غري هذه الرشوط بالثلث أو 

  الربع أو النصف فهي طيبة إن شاء اهللا تعاىل]. 
  .القضاء بيمني وشاهداملسألة الثانية: 

ورواه  )١(»قىض بيمني وشاهد ملسو هيلع هللا ىلصرو مسلم عن ابن عباس أن رسول اهللا 
  .)٢(عبادة, وعن جابر الرتمذي عن أيب هريرة, وعن سعد بن

                                                     َ            ونقل الرتمذي عن اإلمام مالك والشافعي وأمحد وإسحاق القول  هبذا يف احلقوق
قىض باليمني مع ـ                                                     ُ واألموال, ومل ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغريهم أن ي  

  الشاهد الواحد.
والذين عارضوا هذه الرواية عارضوها باحلديث الذي رواه البخاري عن 

ا إىل ـس أنه قال: كان بيني وبني رجل خصومة يف يشء, فاختصمناألشعث بن قي
  ».شاهداك أو يمينه«فقال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  رسول

». ليس لك إال ذلك«وقد رو نحو هذه القصة وائل بن حجر, وزاد فيها: 
  .)٣(أخرجه مسلم وأصحاب السنن

فقد نص يف هذا احلديث عىل أن املطلوب يف البينة هو شاهدان, وأنه ليس 
  عي إال ذلك, وهذا يعارض العمل بالشاهد الواحد مع اليمني.للمد

                                                ُ                وربام كان العمل بالشاهد مع اليمني يف حادثة خاصة ال ي قاس عليها غريها, 
  ولعلها مل تكن يف األموال, إذ األموال أحوج إىل التثبت من غريها وأدعى إىل املشاحة.

                                           
 .٤− ١٢/٣» صحيح مسلم) «١(
 .٩٠− ٦/٨٩» سنن الرتمذي) «٢(
 .٢١١− ٦/٢١٠البن حجر » فتح الباري«و» صحيح البخاري) «٣(



٣٠١ 

y ﴿ل اهللا تعاىل وقد احتج ابن شربمة ملا كلمه أبو الزناد يف هذا بقو
 g f e d  c b a ` _ ~ }| {  z

m l  k j i h﴾  :مة: إذا كان ]٢٨٢[البقرة رب             ُ ْ            , قال ابن ش 
تاج أن تذكر إحدامها األخر أي فقد  .)١( ُ                                ُ                        ي كتفى بشهادة شاهد ويمني املدعي فام حي 

, لنص سبحانه وتعاىل عىل حالة ما إذا مل يكن شاهدان رجالن, واآلية يف املداينة واألموا
فيمكن أن يكون بدل الرجل الثاين امرأتان, وأكد عىل امرأتني اثنتني, وذلك خشية أن 

   !!.?تضل إحدامها وتنسى فتذكر إحدامها األخر, فأين حمل الشاهد الواحد مع اليمني
وهذه مسألة فقهية خالفية, بذل فيها األئمة اجتهادهم, وليس املراد متحيص 

ط نظر الذين تكلموا هنا بنقد داخيل ملتن  األدلة فيها هنا أو ترجيح أحد              ْ                                     الرأيني, بل بس 
إحد الروايات, لنتبني أهنم ما كانوا يقرصون يف رد رواية حديثية إذا خالفها الثابت 

  من احلديث النبوي, وخاصة املؤيد بظاهر القرآن أو غري ذلك من األدلة.
  .كسب احلجاماملسألة الثالثة: 

رش الكسب مهر «يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصال: سمعت النبي رو مسلم عن رافع بن خديج ق
ثمن الكلب «ويف رواية أخر عنده كذلك: ». البغي, وثمن الكلب, وكسب احلجام

  .)٢(»خبيث, ومهر البغي خبيث, وكسب احلجام خبيث
عن كسب احلجام, وعن ملسو هيلع هللا ىلص ورو النسائي عن أيب هريرة قال: هنى رسول اهللا 

  .)٣(ثمن الكلب, وعن عسب الفحل
                                           

 .٢٠٩− ٦/٢٠٨» صحيح البخاري) «١(
 .٣٤٢١رقم احلديث » سنن أيب داود«, و١٠/٢٣٢» صحيح مسلم) «٢(
 .٧/٣١١» سنن النسائي) «٣(



٣٠٢ 

روايات أخر يف النهي عن كسب احلجام وأنه عند احلاجة فليكن يف  كام وردت
  .)١(العلف

 هذه الروايات حتط من شأن احلجامة واالكتساب منها رغم أهنا حرفة, واإلسالم
  يمجد العمل واالحرتاف, بل احلجامة نوع من الطب. 

 داويتمإن كان يف يشء مما ت«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرو أبو داود عن أيب هريرة, أن رسول اهللا 
 .)٢(»به خري فاحلجامة

                                                   ً            ولذلك فقد سأل بعض التابعني عمن حيفظ يف هذه املسألة شيئا  من الصحابة 
ليجدوا حل هذا اإلشكال, فوجدوا اجلواب عند أنس بن مالك, فقد رو مسلم 

حجمه  ,ملسو هيلع هللا ىلصبن مالك أنه سئل عن كسب احلجام فقال: احتجم رسول اهللا  أنس عن
إن «ن طعام, وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه, وقال , فأمر له بصاعني مأبو طيبة

  .)٣(»هو من أمثل دوائكم« , أو»أفضل ما تداويتم به احلجامة
احتجم وأعطى احلجام أجره,  ملسو هيلع هللا ىلصورو مسلم عن ابن عباس أن رسول اهللا 

عبد لبني بياضة فأعطاه أجره, وكلم سيده فخفف ملسو هيلع هللا ىلص                            َّ ويف رواية عنه قال: حجم النبي  
حتا مل يعطه النبي  عنه من رضيبته,   .)٤(ملسو هيلع هللا ىلص         ُ                 ولو كان س 

                                           

 .٢١٦٦−  ٢١٦٥رقم احلديث » سنن ابن ماجه«, و٣٤٢٢رقم احلديث » سنن أيب داود) «١(
 .٣٨٥٧رقم احلديث » سنن أيب داود) «٢(
رقم » سنن ابن ماجه«, و٣٤٢٤رقم احلديث »  داودسنن أيب«, و١٠/٢٤٢» صحيح مسلم) «٣(

٢١٦٤. 
سنن ابن «, و٣٤٢٣رقم احلديث » سنن أيب داود«, و٢٤٣− ١٠/٢٤٢» صحيح مسلم) «٤(

 ».              ً       ولو علمه خبيثا  مل يعطه»: «سنن أيب داود«, ويف ٢١٦٣− ٢١٦٢رقم احلديث » ماجه



٣٠٣ 

فهذه الروايات أثبت, ومما يؤكد ذلك أن احلديث عن مهر البغي وثمن الكلب 
وي بوجه آخر, وهو بإبدال كسب احلجام بحلوان الكاهن, فقد                 ُ                                                     وكسب احلجام قد ر 

هنى عن ثمن الكلب, ومهر ملسو هيلع هللا ىلص رو مسلم عن أيب مسعود األنصاري أن رسول اهللا 
ال « ملسو هيلع هللا ىلص:. ورو أبو داود عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا )١(ن الكاهنالبغي, وحلوا

  .)٢(»حيل ثمن الكلب, وال حلوان الكاهن, وال مهر البغي
فتبني من روايتي أيب مسعود األنصاري وأيب هريرة هاتني أن رواية رافع بن 

عن أيب خديج التي ذكر فيها كسب احلجام إنام هي وهم, وكذلك الرواية التي تشبهها 
وقوله, وألن احتامل وقوع الوهم أقو  ملسو هيلع هللا ىلصهريرة, ألهنام ختالفان الثابت من فعل النبي 

  يف نقل القول منه يف نقل الفعل. 
ومن املفيد أن أنبه إىل أن أبا هريرة معظم مروياته هي مما أخذه عن غريه من 

م في ه ورو                                                              ِ    الصحابة, ولذا فإننا نجده هنا قد رو حديث رافع بن خديج الذي وه 
م.                                            َ   حديث أيب مسعود األنصاري الذي يصحح ذلك الوه 

  .إحراق الثوبني املعصفريناملسألة الرابعة: 
يل  ثوبني معصفرين ملسو هيلع هللا ىلص رو مسلم عن عبد اهللا بن عمرو قال: رأ النبي   َ َ              ع 

  .)٣(»بل أحرقهام«. قال: ?قلت: أغسلهام .»أأمك أمرتك هبذا?!«فقال: 
يل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال, فكيف هنى عن ق ملسو هيلع هللا ىلصومن الثابت أن النبي 

                                           
 .٢١٥٩رقم » ماجه سنن ابن«, و٣٤٢٨رقم » سنن أيب داود«, و١٠/٢٣١» صحيح مسلم) «١(
 .٣٤٨٤رقم » سنن أيب داود) «٢(
 , وانظر رشحه للنووي.١٤/٥٥» صحيح مسلم) «٣(



٣٠٤ 
!, خاصة وأن النهي أثبت, ?يتفق األمر بإحراق الثوبني مع النهي عن إضاعة املال

  ملوافقته ملقاصد الرشيعة من حفظ املال وعدم التبذير. 
مل جيزم اإلمام النووي باملعنى يف هذا, واكتفى بقوله: فقيل هو عقوبة وتغليظ 

  ن مثل هذا الفعل.لزجره وزجر غريه ع
           ً                                                            وأضاف قائال : وهذا نظري أمر تلك املرأة التي لعنت الناقة بإرساهلا وأمر أصحاب

  بريرة ببيعها.
                                                                      ً  ولو كان قد أمر ببيع الثوبني أو إهدائهام أو التصدق هبام, لكان التمثيل صحيحا , 

, ولكن مل »ال تصحبنا ناقة ملعونة«إذ لعنت املرأة الناقة فأمر بإرجاع تلك الناقة وقال 
أو باألمر ببيع  ?                                  ُ                              يأمر بقلتها واكتفى بإرساهلا, فكيف ي شبه إحراق الثوبني بإرسال الناقة

  !. ?بريرة
, فقد ذكر باإلضافة إىل احتامل قصد اإلحراق حقيقة: احتامل                ُ ِّ                                                  َ أما اإلمام األ يب 

مبالغة يف وأنه ربام استعار لذلك لفظ اإلحراق  كونه أراد باإلحراق إفناءمها ببيع أو هبة,
  .)١(النكري!!

وهذا يف البعد كسابقه, وأمثال هذه التأويالت ال يبقى معها لأللفاظ معنى وال 
ا , واهللا أعلم.                                                                  َ ً           للغة قيمة, وال تستقيم معها موازين الكالم, وربام كانت هذه الكلمة ومه 

  املتون الواردة يف كتب السنن وغريها : الفرع الثاين
  .انتصاف شعبان الصيام بعداملسألة األوىل: 

إذا « :                                                       ً رو أصحاب السنن واإلمام أمحد والدارمي, عن أيب هريرة مرفوعا  
  ».انتصف شعبان فال تصوموا

                                           
 .٥/٣٨٢لأليب » إكامل إكامل املعلم) «١(



٣٠٥ 

  .)١(, وصححه ابن حبان وأبو عوانة وغريمها»فال صوم حتى رمضان«ويف رواية 
وقد تفرد هبذا احلديث: العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة, وهو ثقة, 

                                           ً                       ل هذا التفرد غريب, إذ كيف ال يكون هذا معروفا  عند أصحاب أيب هريرة مع لكن مث
! وكيف يتفق هذا مع حديث عائشة وأم ?أنه أمر ظاهر حيتاج الناس إىل معرفة حكمه

! ومن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة ?شعبان كله, أو جله ملسو هيلع هللا ىلصسلمة يف صيام النبي 
  .)٢(ن                          ً           قالت: وما رأيته أكثر صياما  منه يف شعبا
 أجاب ابن القيم بحمل أحاديث صيام شعبان ?لكن ماذا نفعل مع هذا التعارض

                        ً                             ْ ِ               عىل صوم ما بعد النصف متصال  بام قبله أو عىل صوم يعتاده, ومح ل  حديث النهي عىل 
  .)٣(                                             ً           املنع من تعمد الصوم بعد النصف ال لعادة وال مضافا  إىل ما قبله

ل هذه التقييدات, باإلضافة إىل أنه ولكن أحاديث اإلباحة عامة, وال حتتمل مث
ال يظهر معنى للنهي عن الصوم بعد نصف شعبان إذا مل يصله بام قبله وإباحته دون 
كراهة إذا وصله بام قبله, وليس هذا من أجل فصل رمضان ومتييزه, إذ ألجل ذلك 

ع عدم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني فحسب.    ُ                                       رش 
هذا حديث منكر, وامتنع عبد الرمحن بن ولعله ألجل هذا قال اإلمام أمحد 

  .)٤(مهدي عن التحديث به
                                           

 .٥٥للسخاوي رقم احلديث » املقاصد احلسنة) «١(
 .١١٧−  ٥/١١٦» صحيح البخاري) «٢(
 .٢٢٥− ٣/٢٣٣» سنن أيب داود«) هتذيب ٣(
 .٢٢٥− ٣/٢٢٣للمنذري » أيب داود خمترص سنن«) انظر ٤(



٣٠٦ 

  .ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكراملسألة الثانية: 
رو ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول اهللا متى نرتك األمر 

يا  قلنا:». إذا ظهر فيكم ما ظهر يف األمم قبلكم«والنهي عن املنكر?. فقال:  باملعروف
  ُ                                امل لك يف صغاركم, والفاحشة يف كباركم, «. قال: ?رسول اهللا وما ظهر يف األمم قبلنا

  .)٢()١(»والعلم يف رذالتكم
 ففي هذا احلديث إقرار لرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإرشاد إىل عالمة

  األخر.                 ُ                                 الوقت الذي فيه ي رتك, وهو ال يتفق مع األحاديث النبوية
من رأ منكم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلم عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا فقد رو مس

  .»ذلك أضعف اإليامنمنكرا فليغريه بيده, فإن مل يستطع فبلسانه, فإن مل يستطع فبقلبه, و
  !. ?فهل يرشد أصحابه إىل أضعف مراتب اإليامن

عىل  ملسو هيلع هللا ىلصورو البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت أهنم بايعوا رسول اهللا 
  .»وعىل أن نقول باحلق أينام كنا ال نخاف يف اهللا لومة الئم« طاعةالسمع وال

والذي نفيس بيده لتأمرن «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصورو الرتمذي عن حذيفة عن النبي 
عونه فال                                                                     ْ        باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تد 

  ».  ُ         ي ستجاب لكم
قال: [إن أول ما  ملسو هيلع هللا ىلصسعود أن رسول اهللا ورو أبو داود والرتمذي عن ابن م

                                                                    ْ    دخل النقص عىل بني إرسائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق اهللا ودع  ما 
                                           

 .٢/٨٢) رذالة الناس: الرديؤون منهم. النهاية ١(
 .٤٠١٥رقم » سنن ابن ماجه) «٢(



٣٠٧ 
تصنع فإنه ال حيل لك, ثم يلقاه من الغد فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله ورشيبه وقعيده, 

Z Y     ] \ [ ﴿فلام فعلوا ذلك رضب اهللا قلوب بعضهم ببعض, 
 ` _ ^ j i h g f ed c  b a*    

v u t  s rq p o n m l﴾  :املائدة]
كال واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن عىل يدي الظامل , ]٧٩ − ٧٨

عىل احلق أطرا ولتقرصنه عىل احلق قرصا أو ليرضبن اهللا بقلوب بعضكم  )١(ولتأطرنه
  .)٢(عىل بعض ثم ليلعننكم كام لعنهم]

عروف والنهي عن املنكر ال بد أن يكون باملعروف والتلطف حتى واألمر بامل
يوصل املرء النصيحة ويؤدي األمانة, فالرواية التي جتيز ترك األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر وكأنه يشء مقرر وحكم مفروغ منه لعلها ال تنسجم مع األحاديث النبوية 

  الثابتة, وال تتفق مع وجوب قول احلق. 

       *   *          *  
  

                                           
ه عىل احلق: عطفه عليه. النهاية ـ  َ أط  ) ١(  .١/٤٣ َ                             ر 
 .١٠٦− ١٠٠) انظر رياض الصاحلني للنووي ٢(



٣٠٨ 

  املبحث اخلامس 
  الروايات املخالفة ملا ثبت يف السرية النبوية

إذا كان من عالمة بطالن رواية من الروايات كوهنا خمالفة للثابت من احلديث 
  النبوي, فإن مما يلتحق بذلك كوهنا خمالفة للثابت من السرية النبوية.

جيب عرضه عىل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولست أريد أن أقول: إن كل حديث مروي عن رسول
كتب السرية النبوية بحيث إذا خالفها تبينا عدم صحته, إذ من الواجب كذلك عرض 

  ما روي يف السرية عىل ما روي يف احلديث.
 ولكن هناك أشياء يف روايات السرية ثبتت صحتها بتعدد طرق روايتها وبالقرائن

                  ً      ً   ة حديثية ختالف شيئا  ثابتا  يف مع جميئها موافقة لسري األحداث, فال يصح أن تأيت رواي
                          ً                     السرية, فإن هذا يكون دليال  عىل بطالن تلك الرواية.

  املتون الواردة يف صحيح البخاري :الفرع األول
  .توقيت اإلرساءاملسألة األوىل: 

رو البخاري من طريق رشيك بن عبد اهللا بن أيب نمر أنه سمع أنس بن مالك 
فقال إنه جاءه ثالثة نفر قبل أن  ,ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا حيدث عن الليلة التي أرسي فيها ب

  .)١( ُ                       ي وحى إليه, ورسد قصة اإلرساء
                                           

 .١٧/٢٥٨» صحيح البخاري«) انظر ١(



٣٠٩ 

ومن املعلوم أن رواة السرية اختلفوا يف ضبط تاريخ هذه احلادثة هل كانت يف 
العام العارش من البعثة النبوية, أي قبل اهلجرة بثالث سنني أو بعد ذلك, والذي رواه 

                               ً     ً أهنا كانت قبل اهلجرة بثامنية عرشا  شهرا . »الطبقات الكرب«ابن سعد يف 
فمن املتفق عليه أن اإلرساء كان بعد البعثة بنحو عرش سنني, وال يتفق مع هذا ما 
وي يف إحد روايات البخاري أنه كان قبل البعثة, ومن املجمع عليه أن فرض   ُ                                                                   ر 

  !. ?النبوةالصالة كان ليلة اإلرساء, فهل يكون فرض الصالة قبل نزول الوحي, وقبل 
م, وأشار مسلم يف  إليها, » صحيحه«                                 َ                وال شك أن رواية رشيك قد وقع فيها وه 

      ً                ً                     , مشريا  إىل أن فيها عددا  من األوهام, وأقر ذلك »إنه قدم وأخر وزاد ونقص«وقال 
  .)١(رشاح احلديث
  .متني الرقاملسألة الثانية: 

ملوك الصالح للعبد امل« ملسو هيلع هللا ىلص:رو البخاري عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا 
أجران, والذي نفيس بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهللا واحلج وبر أمي ألحببت أن أموت 

  .)٢(»وأنا مملوك
ما كان ليتمنى الرق  ملسو هيلع هللا ىلصيقطع بأن رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصوالذي عرف سرية رسول اهللا 

وأن يموت وهو مملوك ألن العبد اململوك الصالح له أجران, فأبواب الرب واخلري كثرية, 
  نفس العالية تسعى ملضاعفة األجر من معايل األمور.وال

ومما يؤكد أن نسبة الفقرة األوىل من هذه الرواية هي الثابتة وأن ما بعدها ال 
                                           

 .١٧/٢٦٤» فتح الباري«) انظر ١(
 .٦/١٠١» صحيح البخاري« )٢(



٣١٠ 
فرو اجلملة » صحيحه«          ً           هو أن مسلام  رو هذا يف  ملسو هيلع هللا ىلصتصح نسبته إىل رسول اهللا 

فيه الرواية                          ً                              مرفوعة, وما بعدها موقوفا  عىل أيب هريرة من قوله, حيث جاءت األوىل
  .)١(»والذي نفس أيب هريرة بيده, لوال اجلهاد...«هكذا: 

فيت وهو صغري فلم تكن حية يومئذ حتى  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك فإن أم رسول اهللا   ُ ُ                                  ت و 
  يطلب برها.

بني  »صحيح مسلم«والذي أؤكد عليه هنا هو أنه حتى ولو مل تفصل رواية 
ألن  ,ملسو هيلع هللا ىلصلرق إىل رسول اهللا املرفوع واملوقوف, فال جمال للشك يف رفض نسبة متني ا

  هذا يتناىف مع ما عرف عنه يف سريته وشخصيته.

  املتون الواردة يف صحيح مسلم: الفرع الثاين
  .أول ما نزل من القرآناملسألة األوىل: 

رو مسلم من طريق حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف 
, ]١[املدثر:  ﴾       | {﴿القرآن فقال  أنه سأل جابر بن عبد اهللا عن أول ما نزل من

وي أنه سورة اقرأ, فلم يرجع جابر عن قوله, وحدث أن رسول اهللا   ملسو هيلع هللا ىلص           ُ                                                         فراجعه بام ر 
                         ً                                            حدثهم أنه جاور بحراء شهرا , فلام قىض جواره واستبطن بطن الوادي فنودي ثالث 

ه رجفة شديدة, فأتى زوجه خدجية فقال ـمرات, فرأ جربيل عليه السالم فأخذت
¦  * £ ¤ *   �  ¡ *  | {﴿, فأنزل اهللا عز وجل »دثروين دثروين«

  .)٢(]٤ – ١[املدثر:  ﴾§
                                           

 .١١/١٣٥» صحيح مسلم) «١(
 .٢٠٨− ٢/٢٠٧» صحيح مسلم«) انظر ٢(



٣١١ 

وال خيفى داللة هذه الرواية عىل أن أول ما نزل من القرآن هو سورة املدثر, 
, »رشح صحيح مسلم«ظاهر ما دلت عليه ضعيف بل باطل, كام قال النووي يف  وأن

سورة اقرأ كام ثبت يف السرية النبوية, وكام رواه والصواب أن أول ما نزل هو أوائل 
  .)١(البخاري ومسلم عن السيدة عائشة

ورو مسلم قبل تلك الرواية من طريق ابن شهاب الزهري عن أيب سلمة بن 
كان حيدث عن فرتة الوحي, فينام هو يميش إذ  ملسو هيلع هللا ىلصعبد الرمحن عن جابر أن رسول اهللا 

امللك الذي جاء بحراء, ثم قص احلديث, وفيه          ً                         سمع صوتا  من السامء, فرفع رأسه فإذا
  .)٢(نزول سورة املدثر

ورواية الزهري عن أيب سلمة عىل هذا الوجه هي الصواب, فسورة املدثر هي 
 أول ما نزل بعد فرتة الوحي, وليست أول ما نزل عىل اإلطالق, ويف هذا الوجه الترصيح

رأ امللك الذي جاءه بحراء,  هبذا, حيث فيه أن احلديث كان عن فرتة الوحي, وأنه
  من قبل. ملسو هيلع هللا ىلصومعناه أن الوحي كان قد نزل عىل رسول اهللا 

وهذا الوجه هو املتفق مع الثابت يف السرية النبوية, وهو يؤكد أن رواية حييى بن 
  أيب كثري عن أيب سلمة مما وهم فيه بعض الرواة. 

ت منها ثم يعقب بام ومن عادة اإلمام مسلم أن يبدأ عند اختالف الروايات بالثاب
م, فرمحه اهللا                                                                             َ           فيه خلل منها, وقد بدأ هنا بالرواية الثابتة, وأخر الرواية التي وقع فيها الوه 

  رمحة واسعة. 
                                           

 .٢٦− ١/٢٥» صحيح البخاري«) انظر ١(
 .٢٢٤−  ١٢/٢٢٣» سنن الرتمذي«, و٢٠٦− ٢/٢٠٥» صحيح مسلم«) انظر ٢(



٣١٢ 

   )٢(سفيان أيب بنت )١(تزوج أم حبيبةاملسألة الثانية: 
رو مسلم عن ابن عباس أن املسلمني كانوا ال ينظرون إىل أيب سفيان وال 

             ً                                    أن يعطيه ثالثا : أن يزوجه ابنته أم حبيبة, وهي أحسن ملسو هيلع هللا ىلص من النبي  يقاعدونه, فطلب
العرب وأمجله, وأن جيعل ابنه معاوية كاتبا بني يديه, وأن يؤمره حتى يقاتل الكفار كام 
كان يقاتل املسلمني, ويف كل واحدة كان جييبه بنعم, ويعلل الراوي عن ابن عباس 

  .)٣(نعم                 ُ        ً        ذلك, بأنه مل يكن ي سأل شيئا  إال قال 
 هذا احلديث من األحاديث املشهورة باإلشكال, كام قال النووي, ووجه اإلشكال

كان قد تزوج أم  ملسو هيلع هللا ىلصأن أبا سفيان أسلم يوم فتح مكة, سنة ثامن من اهلجرة, والنبي 
  حبيبة قبل ذلك بزمن طويل.

ا , أما ابن الصالح فلم ير فيه ذلك, وحاول أن جيد                         َ ً                                            عد ابن حزم هذا احلديث ومه 
ا لكالم أيب سفيان, إذ لعله رأ يف زواج بنته بغري رضاه غضاضة من رياسته وجه

                                           
      َّ            كنى أم  حبيبة, وهي ـ   ُ , ت  ملسو هيلع هللا ىلص ) هي رملة بنت أيب سفيان صخر بن حرب األموية, زوج النبي ١(

                                                                         ً  شهر من اسمها, وقيل إن اسمها هند, واألول أصح, ولدت قبل البعثة بسبعة عرش عاما , أ
, وهاجرت إىل احلبشة مع زوجها عبيد اهللا بن جحش األسدي, فتنرص هناك وارتد عن اإلسالم

 إىل ابن عمه جعفر بن أيب طالب وهو باحلبشة فزوجه إياها بعد أن وكلتملسو هيلع هللا ىلص فكتب رسول اهللا 
 .٦٥٤−  ٧/٦٥١» اإلصابة«هـ انظر  ٤٤باملدينة سنة  من يزوجها, ماتت

              ً تح, وشهد حنينا  ـة القريش األموي, أسلم عام الفـ) هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمي٢(
, كان من املؤلفة قلوهبم, وكان قبل ذلك رأس املرشكني يوم أحد ويوم األحزاب, والطائف

» اإلصابة«ت يف خالفة عثامن, انظر وذكر ابن إسحاق أن النبي وجهه إىل مناة فهدمها, ما
٤١٥− ٣/٤١٢. 

 .٦٣− ١٦/٦٢» صحيح مسلم«) انظر ٣(



٣١٣ 
ونسبه فسأل جتديد عقد النكاح, أو الحتامل ظنه أن إسالم األب يف مثل هذا يقتيض 
 ,جتديد العقد, ولكن ليس يف هذا احلديث أنه جدد العقد وال ورد هذا يف رواية أخر

  ولو وقع ذلك لنقل.
أ أنه مل يقع جتديد العقد فإنه حاول تفسري املوافقة من النبي وحيث إن النووي ر

عىل طلب أيب سفيان بوجه آخر, فقال: لعله أراد بقوله نعم أن مقصودك حيصل ملسو هيلع هللا ىلص 
وإن مل يكن بحقيقة عقد. ولكن هذا بعيد, ألنه لو كان كذلك لقال ملا سأله التجديد إن 

ـ ام  أجابه مقصودك حيصل, أو ال غضاضة يف ذلك, أو هذا ال يق                   َ َ       تيض جتديد العقد, ول
  بكلمة نعم.

  وهلذا فلعله وقع يف هذه الرواية وهم, ألهنا تتناىف مع تقدم الزواج بأم حبيبة.

  املتون الواردة يف كتب السنن وغريها :الفرع الثالث
  .إىل الشام ملسو هيلع هللا ىلصخروج النبي املسألة األوىل: 

عمه أيب طالب أن إىل بالد الشام مع  ملسو هيلع هللا ىلصرو الرتمذي يف قصة خروج النبي 
وه نصح بعودة حممد ـ             َ الراهب الذي ل   وأن أبا طالب رده, وبعث أبو بكر معه  ,ملسو هيلع هللا ىلص ُ                 ق 

     ً بالال .
ال يتفق مع الثابت يف السرية, وهو »                     ً وبعث أبو بكر معه بالال  «وال شك أن قوله 

إىل الشام مع عمه أيب  ملسو هيلع هللا ىلصوملا خرج النبي  ,ملسو هيلع هللا ىلصأن بالال اشرتاه أبو بكر بعد مبعث النبي 
كان له من العمر اثنتا عرشة سنة, فيكون أليب بكر نحو من عرش سنني, وربام مل طالب 

  يكن بالل قد ولد بعد.
م.                                    َ  فذكر أيب بكر وبالل يف هذه الرواية وه 



٣١٤ 

   .تغسيل امليتاملسألة الثانية: 
كان يغتسل من أربع: من اجلنابة, ويوم ملسو هيلع هللا ىلص رو أبو داود عن عائشة, أن النبي 

  .)١(ومن غسل امليت اجلمعة, ومن احلجامة,
أنه كان يغسل املوتى, إذ يف أصحابه من يكفيه هذا  ملسو هيلع هللا ىلصوليس يف سرية النبي 

  العمل.
وخمالفة هذه الرواية للسرية النبوية كافية يف ردها, إال أن مما يؤكد ذلك روايتها 

ال من فعله,  ملسو هيلع هللا ىلصمن وجه آخر, يبني أن االغتسال يف هذه املواطن هو من قول النبي 
 ُ                              ي غتسل من أربع: من اجلنابة, ويوم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصه البيهقي عن عائشة, أن النبي وهو ما روا

  .)٢(»اجلمعة, ومن غسل امليت, واحلجامة
  .املكر واخلديعة يف النكاحاملسألة الثالثة: 

ال « :ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة قالت: قال رسول اهللا » املوضوعات«رو ابن اجلوزي يف 
  .)٣(»يصلح املكر واخلديعة إال يف النكاح

الذي يأمر بحسن اخللق وطيب العرشة  ,ملسو هيلع هللا ىلصهذا يتناىف مع سرية رسول اهللا و
ي ه فإنه ال يرخص يف املكر واخلديعة, وخاصة يف                            ْ َ                                      وصدق املودة, ومن كان هذا هد 

  النكاح, الذي مبناه عىل املودة واأللفة.
                                           

 , وضعفه أبو داود.١/٣٠٠للبيهقي » السنن الكرب«, و٣١٦٠رقم » سنن أيب داود) «١(
)٢» (وانظر املسألة الثالثة من الفرع األول من املبحث األول ١/٢٩٩للبيهقي » السنن الكرب ,

 الباب الثاين.من الفصل األول من 
 .٢/٢٦٩البن اجلوزي » املوضوعات) «٣(



٣١٥ 

  وخالصة هذا الفصل:
وإما صحيح            ً إما متواترا   ملسو هيلع هللا ىلص                      ً      ً            أن كل رواية ختالف حديثا  ثابتا  عن رسول اهللا 

ـ عد مردودة, وكذا إذا خالفت               ً                                      ُ                          اإلسناد وحمفوفا  بقرائن تنفي عنه الشك يف الثبوت فإهنا ت
  الثابت من السرية النبوية الرشيفة.

  ُ                                                                      وي عترب يف حتقق املخالفة عدم إمكان اجلمع بينهام بتأويل سائغ مقبول, أما إذا كان 
عدم اللجوء إىل مثل تلك  اجلمع بينهام حيتاج إىل تأويل بعيد متكلف فإن األوىل

  التأويالت, واهللا أعلم.

*          *          *  



٣١٦ 

  الفصل الثالث 
  نقد املرويات املخالفة للعقل أو احلس أو التاريخ

كوهنا خمالفة للعقل أو احلس  ,ملسو هيلع هللا ىلصمما يدلنا عىل بطالن بعض املرويات عن النبي 
اإلهلية ـ الذي هو رسول رب أو التاريخ, وهذا أمر ال خالف فيه, ألن حامل الرسالة 

العاملني ـ ال يصدر عنه ما خيالف حكم العقل السليم, أو الواقع املحسوس, أو التاريخ 
  الصحيح, وسأتناول دراسة هذه النقط يف املباحث التالية: 

 الروايات املخالفة للعقل.ـ 
 الروايات املخالفة للحس.ـ 
  الروايات املخالفة للتاريخ.ـ 

  *          *        * 



٣١٧ 

  املبحث األول 
  الروايات املخالفة للعقل 

إذا علمنا أن األحاديث النبوية ال ختالف حكم العقل السليم فال بد أن نعلم أن 
                                                         ً     ً  عقول الناس ختتلف, وبالتايل فسيختلف احلكم عىل بعض األحاديث قبوال  وردا , 

  نطق التفكري.واملراد بالعقل هنا هو العقل املستنري بالقرآن الكريم وحقائق م
                                                      ً            وهنا جمال واسع لالجتهاد عند العلامء, فقد يصحح بعضهم حديثا , ويرده آخر 
                     ٌّ                                                ملخالفة العقل عنده, كل  حسب ما يظهر له, وال شك أنه ال يمكن أن يكون تعارض 
بني صحيح املنقول ورصيح املعقول, فينبغي من جانب النقل والرواية التحقق والتثبت 

من جانب العقل عدم املجازفة برد األحاديث ألدنى شبهة, يف رشوط الصحة, وينبغي 
وعدم التساهل بقبول ما ال يصح إال بالتأويالت املتكلفة التي تبقي العقل يف حرية 

   ُ ّ                     ي رب أ عن التعقيد والتكلف. ملسو هيلع هللا ىلصوشك, فكالم رسول اهللا 
  ومسائل هذا املبحث تندرج يف فرعني: 

 املتون الواردة يف كتب السنن واملصنفات ـ 
  املتون الواردة يف املوضوعات والواهيات  ـ

  املتون الواردة يف كتب السنن واملصنفات : الفرع األول
   .يف صيام نوح ووضوء إبراهيم عليهام السالماملسألة األوىل: 

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص رو ابن ماجه عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال: سمعت رسول اهللا



٣١٨ 
   .)١(»صام نوح الدهر إال يوم الفطر ويوم األضحى«

 هذا وضوئي ووضوء األنبياء«توضأ فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصورو ابن ماجه كذلك, أن النبي 
   .)٢(»من قبيل ووضوء خلييل إبراهيم

وأر أنه جيب النظر بحذر إىل بعض اجلزئيات يف العبادات اإلسالمية التي قد 
ـ رو من بعض الطرق الضعيفة عىل أهنا من رشائع األنبياء السابقني, وخاصة يف    ُ                                                                 ت

                                                           ً      صيل األحكام, كتحريم صوم يوم الفطر ويوم األضحى, وأن سيدنا نوحا  عليه تفا
السالم صام الدهر إال هذين اليومني, وكنسبة الوضوء الرشعي يف اإلسالم إىل األنبياء 

  السابقني, ومنهم إبراهيم عليه السالم. 
o n m l k j ﴿وال يمكن تأكيد ثبوت تينك الروايتني بقوله تعاىل 
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^ ] \ [ ZY   ﴾  :البقرة]ألن الذي رشعه اهللا تعاىل هلذه األمة ]١٨٣ ,
                                           

 .١٧١٤رقم » سنن ابن ماجه) «١(
) رواه ابن ماجه والبيهقي, وسنده ضعيف, وقال احلازمي: طرقه كلها واهية. انظر الغامز اللامز ٢(

 ملسو هيلع هللا ىلصجلالل الدين السمهودي, حرف اهلاء, ولفظه عند ابن ماجه: عن أيب بن كعب أن رسول اهللا 
وضوء من مل يتوضأه مل يقبل اهللا «, أو قال »هذا وظيفة الوضوء«ء فتوضأ مرة مرة, فقال دعا بام

, »هذا وضوء من توضأه أعطاه اهللا كفلني من األجر«, ثم توضأ مرتني مرتني ثم قال »له صالة
, ٤٢٠سنن ابن ماجه رقم ». هذا وضوئي ووضوء املرسلني من قبيل«            ً     ً      ثم توضأ ثالثا  ثالثا  فقال 

القايض أبو بكر بن العريب: [والوضوء أصل يف الدين, وطهارة املسلمني, وخصيصة وقال 
هذا وضوئي ووضوء األنبياء قبيل «توضأ فقال ملسو هيلع هللا ىلص هلذه األمة يف العاملني, وقد روي أن النبي 

 .١٣, وذلك ال يصح]. انظر القبس يف رشح موطأ ابن أنس ص»ووضوء خلييل إبراهيم



٣١٩ 
مما وىص به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى هو وحدة العقيدة وإخالص العبادة هللا 

                  ً         لساموية كالصيام مثال  فهي إنام وحده, وإذا كانت هناك عبادة تشرتك فيها الرشائع ا
تشرتك يف أصل العبادة, وليس يف أحكامها التفصيلية كصيام شهر رمضان مثال, أو 
 كون الصيام من طلوع الفجر إىل غروب الشمس, وغري ذلك من األحكام التي اختصت

  كل رشيعة بجملة منها. 
وراة قال وبعد أن ذكر اهللا تعاىل موسى وعيسى وابني آدم وبعض أحكام الت
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فبني سبحانه وتعاىل اختالف الترشيع واملنهاج الذي أوحى به إىل رسله فقال 

﴿n m l k j﴾ .  
   .بوت الرجل مع املرأة الفاجرةيف ثاملسألة الثانية: 

                              ً                                   رو النسائي عن ابن عباس أن رجال  قال: يا رسول اهللا, إن عندي امرأة هي 
, وهي ال متنع يد المس?!. قال:  قال: ال أصرب عنها.  .»طلقها«               ّ                           من أحب الناس إيل 

  . )١(. وحكم عىل رواية الرفع بأهنا خطأ, وأن الصواب أنه مرسل»استمتع هبا«قال:
 ملسو هيلع هللا ىلصإرادة معنى الفجور, وحيث إن رسول اهللا  »ال متنع يد المس«له ظاهر قو

يمكن أن يأمر بإمساكها وهي عىل هذه احلال فقد جلأ بعض العلامء إىل تأويل هذا  ال
                                           

 .١٧٠− ٦٨− ٦/٦٧» سنن النسائي) «١(



٣٢٠ 
 بأهنا ال ترد يد من» منع يد المسـال ت«القول تأويالت بعيدة, ففرس بعضهم قوله 

بالتبادر  تساعد عليه اللغة, فاملفهوم منهيصافحها من غري املحارم, ولكن هذا التأويل ال 
  غري ذلك. 

 ,ملسو هيلع هللا ىلصأما اإلمام أمحد ابن حنبل فقد عد هذا احلديث غري ثابت عن رسول اهللا 
  . )١(وأنه ليس له أصل, وهذا غاية يف رده, وأورده ابن اجلوزي كذلك يف املوضوعات

   .تسليط احليضة عىل نساء بني إرسائيلاملسألة الثالثة: 
كن نساء بني إرسائيل يتخذن أرجال من خشب يترشفن «قالت: عن عائشة 

لطت عليهن احليضة    .)٢(»                                         ُ               للرجال يف املساجد, فحرم اهللا عليهن املساجد, وس 
هذه الرواية عن عائشة مما ال يقال من قبل الرأي, ولذلك فقد يطلق عليها أن هلا 

  كام قال بذلك ابن حجر. » املرفوع«حكم 
رسائيل جعل تسليط احليضة عليهن من العقوبة, وهذا وظاهرها أن نساء بني إ

ال يستقيم يف العقل, ألهنا أمر مكتوب عىل كل امرأة من بنات آدم, وال عالقة له بمعنى 
  العقوبة. 

يف حجة الوداع حتى إذا كانوا ببعض  ملسو هيلع هللا ىلصوعندما خرجت عائشة مع النبي 
ـ «وهي تبكي, فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالطريق حاضت, فدخل عليها النبي  ـ ف ت     ُ  ِأن قالت: نعم. ». ? ْ ِ س 

إن هذا يشء كتبه اهللا عىل بنات آدم, فاقيض ما يقيض احلاج غري أن ال تطويف «فقال: 
   .)٣(»بالبيت حتى تغتسيل

                                           
 .٢/٢٧٢» املوضوعات«) انظر ١(
 .٢/٤٩٦» فتح الباري«                                 ً                  ) رواه عبد الرزاق عن عائشة موقوفا  بإسناد صحيح انظر ٢(
 .١/١٨٠ »النسائي سنن«و ,١٥٩−  ٨/١٤٦ »مسلم صحيح« انظر) ٣(



٣٢١ 

يف حلافه, فوجدت ماجتد  ملسو هيلع هللا ىلصوتروي كذلك أم سلمة أهنا كانت مع رسول اهللا 
: قالت». ?أنفست« :ملسو هيلع هللا ىلصالنساء من احليضة, فانسلت من اللحاف, فقال رسول اهللا 

   .)١(»ذلك ما كتب اهللا عىل بنات آدم«وجدت ما جتد النساء من احليضة. فقال: 

  املتون الواردة يف املوضوعات والواهيات  :الفرع الثاين
ير الباحث يف األحاديث املوضوعة روايات كثرية مصادمة للعقل, وإذا علمنا 

ألحاديث الواهية        ً                                                 أن كثريا  منها وضع بقصد إفساد الدين فال عجب بعد ذلك, وكذا ا
  األسانيد التي يتفرد هبا رواة تغلب عليهم املناكري.

   .يف ذكر املجرةاملسألة األوىل: 
ملا بعثه إىل  ملسو هيلع هللا ىلصعن معاذ بن جبل أن النبي  »املوضوعات«رو ابن اجلوزي يف 

            ً                                            إنك تأيت قوما  أهل كتاب, فإن سألوك عن املجرة فأخربهم أهنا من «اليمن قال له: 
  . )٢(»تي حتت العرشعرق األفعى ال

وكون املجرة من عرق أفعى وأن تلك األفعى حتت العرش فهذا مما ال يقره 
                    ُ                                             , وقد حكم ببطالنه ابن  القيم, واستدل بذلك عىل أنه ليس من كالم الرسول العقل
  . )٣(ملسو هيلع هللا ىلص

  .يف ذكر خصال تورث النسياناملسألة الثانية: 
 ست من«قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة أن النبي »املوضوعات«رو ابن اجلوزي يف 

                                           
 .٦٣٧رقم » سنن ابن ماجه«) انظر ١(
 .١٤٣− ١/١٤١» املوضوعات«) انظر ٢(
 .٥٩ص» املنار املنيف«) انظر ٣(



٣٢٢ 
النسيان: سؤر الفأر, وإلقاء القملة وهي حية, والبول يف املاء الراكد, ومضغ العلك, 

   .)١(»وأكل التفاح, وحيل ذلك اللبان الذكر
ما معنى أن سؤر الفأر يورث النسيان?!! أيرشب أحد فيه ذرة من عقل بقية املاء 

!!, أم يريد الوضاع أن ?ث النسيانالذي ولغ فيه الفأر?!! وما عالقة هذه األمور بتوري
يبتعد الناس عن إلقاء القملة وهي حية عن ثوب اإلنسان أو بدنه?!! وكذا إبعادهم عن 
البول يف املاء الراكد?! فهذه خصلة قبيحة يفعلها أعداء الطهارة والنظافة والبيئة, ولكن 

ل اهللا عليه الصالة ال جيوز أن يكون التنفري عنها باختالق املوضوعات ونسبتها إىل رسو
  والسالم. 

وشتان بني هذه اخلصال املذكورة هنا وبني طروء النسيان لإلنسان, وهذا كاف 
  للحكم عىل هذه الرواية بالبطالن. 

  .يف التسمية بمحمداملسألة الثالثة: 
أحاديث يف التسمية بمحمد, وكلها خمالفة » املوضوعات«رو ابن اجلوزي يف 

  ية ال تؤثر عىل واقع األمور, وال تقلب حقائق األشياء, منها: حلكم العقل, ألن التسم
هل «يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة بنت سعد عن أبيها أنه قال: سمعت رسول اهللا ـ 

إذا رجعت إىل «                        ً        فقال رجل: أظن امرأيت حامال . فقال:  ».?امرأة من نسائكم حامل
 ».    ً رجال  منزلك فضع يدك عىل بطنها وسمه حممدا, فإن اهللا عزو جل يأيت به 

                                           
 , وذكر الشيخ عبد اهللا بن الصديق١٢٤٢رقم » املقاصد احلسنة«, و٣/٣٤» املوضوعات«) انظر ١(

 وحكم بغلطه, واجلملة» حياة احليوان«يف حاشيته أن الدمريي صحح إسناد هذا احلديث يف كتابه 
ويف  ٦٠ص» املنار املنيف«يف » وقطع القطار«األخرية من هذا النص غامضة, وجاء بدهلا: 

 ».وأكل التفاح احلامض«لفاظهام اختالف, منها قوله فيه: بعض أ



٣٢٣ 

 ».                  ً         ال يدخل الفقر بيتا  فيه اسمي« :ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أنه قال: قال رسول اهللا ـ 
من ولد له مولود فسامه « :ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب أمامة الباهيل أنه قال: قال رسول اهللا ـ 

  .)١(»    ً     ً                         حممدا  تربكا  به كان هو ومولوده يف اجلنة
              ً  يكون اجلنني ذكرا , وما من شك يف أن نية التسمية بمحمد ال تأثري هلا يف أن 

ال تؤثر يف دخول الفقر لذلك البيت أو عدم  ملسو هيلع هللا ىلصوتسمية أحد أفراد البيت باسمه 
  دخوله, وكذا ال تؤثر يف دخوله ودخول أبيه إىل اجلنة هبذه التسمية. 

              ً                                                    فكون اجلنني ذكرا  هو هبة من اهللا هيبها من يشاء, وانتفاء الفقر يكون بطلب 
ودخول اجلنة سببه اإليامن والعمل الصالح, وليس  الرزق من اهللا بالسعي والتوكل,

جمرد األسامء, بل كم من إنسان سمي بمحمد وليس له أي عمل صالح, فهل نقول إنه 
  !.?يف اجلنة

  ».من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر«يف  :املسألة الرابعة
 من اهللامل يزدد  واملنكر الفحشاءعن  صالتهمن مل تنهه «حديث:  ملسو هيلع هللا ىلصروي عن النبي 

  ».        ً إال بعدا  
  وهو مع اشتهاره عىل األلسنة ال يصح من قبل إسناده, وال من جهة متنه.

 واستدل بأن الصالة ال تزيد صاحبها ,ملسو هيلع هللا ىلصقال فيه ابن تيمية ليس بثابت عن النبي 
    ً                                                                 بعدا  عىل كل حال, بل الذي يصيل خري من الذي ال يصيل وأقرب إىل اهللا منه وإن كان 

       ً فاسقا .
 األلباين ضعف إسناده قال: إن متنه ال يصح, وذلك ألن ظاهره وبعد أن بني

                                           
 .٦١ص» املنار املنيف«, و١٥٧− ١/١٥٥» املوضوعات«) انظر ١(



٣٢٤ 
يشمل من صىل صالة برشوطها وأركاهنا بحيث إن الرشع حيكم عليها بالصحة وإن 
كان هذا املصيل ال يزال يرتكب بعض املعايص, فكيف ال يزداد هبذه الصالة إال 

  .)١(                      ُ                      !. وقال: إن هذا مما ال ي عقل, وال تشهد له الرشيعة?    ً بعدا  
  وهذا تضعيف للحديث من حيث خمالفته ملقتىض العقل.

  .يف خالفة عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهاملسألة اخلامسة: 
 بمحرض ريض اهللا عنهبن أيب طالب   أخذ بيد عيلملسو هيلع هللا ىلص ادعى بعض الغالة أن النبي 

من الصحابة وهم راجعون من حجة الوداع, فأقامه بينهم حتى عرفه اجلميع, ثم قال: 
وادعوا أن الصحابة ». وصيي وأخي واخلليفة من بعدي, فاسمعوا له وأطيعوا هذا«
  .)٢(اتفقوا عىل كتامن ذلك وتغيريه وخمالفته ومنهم أبو بكر وعمر وعثامن ـ ـ

  َ                      ام  خفي عىل رؤوس الصحابة يفـ                 ً  َ بمثل ذلك النص حقا  ل  ملسو هيلع هللا ىلص ولو نطق النبي 
 َ                    ت حدث به كبار الصحابة ـ     َ ة, ول  سقيفة بني ساعدة التي تم فيها اختيار أيب بكر للخالف

وصغارهم, وحرضهيم وبدوهيم, ورجاهلم ونساؤهم, ولتحدثت به املرأة عىل مغزهلا, 
ولذا كانت دعو وجود مثل ذلك النص باطلة, ألنه يستحيل يف العقل والعادة تواطؤ 
هذه اجلموع الغفرية عىل اختالف يف األغراض واملشارب أن يتفقوا عىل كتامن ذلك 

  .)٣(والعمل بخالفهالنص 
                    ً    ثبيت النص عىل أن عليا  هو ـوقد نسج الوضاعون بعض الروايات يف هذا لت

  وخليفته. ملسو هيلع هللا ىلصويص رسول اهللا 
                                           

 .٢) انظر سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة لأللباين رقم ١(
  .٥٧ص» املنار املنيف«) انظر ٢(
 أ. ٢٢٦للزركيش قسم الكالم يف األخبار ص» البحر املحيط«) انظر ٣(



٣٢٥ 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن بريدة أن النبي » املوضوعات«فمن ذلك ما رواه ابن اجلوزي يف 
  .)١(»بن أيب طالب                 ً       ً                    إن لكل نبي وصيا  ووارثا , وإن وصيي ووارثي عيل«

إن أخي ووزيري «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك أن النبي  ورو ابن اجلوزي
 )٢(»طالب أيب بن عيل وعودي وينجز ديني يقيض بعدي أتركمن  وخري أهيلمن  وخليفتي

  .ملسو هيلع هللا ىلصفهذا فيه النص عىل كونه خليفة رسول اهللا 
عن ابن عباس أنه ومما جاء كذلك يف النص عىل خالفته ما رواه ابن اجلوزي 

ببعض ما رأ من ملسو هيلع هللا ىلص ة املعراج, وبعد أن حدث النبي انقض نجم من السامء صبيح
يف دار من « :ملسو هيلع هللا ىلصالعجائب وبعد أن انقسم أهل مكة بني مكذب ومصدق قال النبي 

بن   فطلبوا ذلك النجم فوجدوه يف دار عيل». وقع هذا النجم فهو خليفتي من بعدي
ي  أهل بيته,  و  ومال إىل                                                 َ ِ َ           أبى طالب رىض اهللا عنه, فقال أهل مكة ضل حممد وغو, وه 

, فعند ذلك نزلت اآليات من أوائل سورة ريض اهللا عنهابن عمه عيل بن أيب طالب 
  .)٣(النجم حسب هذه االفرتاءات املوضوعة

والعجب من تغفيل من وضع هذا احلديث كيف رتب ما ال «قال ابن اجلوزي: 
٤(»                                              ُ  يصح يف العقول من أن النجم يقع يف دار ويثبت حتى ي ر(.  

                                           

  .١/٣٧٩» املوضوعات«) انظر ١(
 .١/٣٤٧» املوضوعات«) انظر ٢(
C     B A*  I H  G F E*  N M  L K*   S   R Q P  ) هي قوله تعاىل: ﴿٣(

T ﴾]٤ – ١: النجم[. 
 . ٣٧٤− ١/٣٧٢» املوضوعات«) انظر ٤(



٣٢٦ 

   املبحث الثاين
  الروايات املخالفة للحس

رويت روايات ختالف الواقع املحسوس, وهذه ال خالف يف بطالهنا من حيث 
أن يطلب من الناس التسليم بام خيالف  ملسو هيلع هللا ىلصخمالفتها للحس, وليس من هدي النبي 

                                                      ً                احلواس, ولكن ليس معنى هذا أن ما جاء به جيب أن يكون مدركا  للحواس, فبينهام 
مر ال تدركه حواسنا فيجب أن نسلم به, أما اإلخبار بأمر تدرك فرق كبري, فإذا أخرب بأ

  احلواس خالفه فهذا ال يكون.
  ملسو هيلع هللا ىلص.وإذا كانت الرواية خمالفة للحس فهذا دليل عدم ثبوهتا عنه 

  ويف هذا املبحث فرعان: 
 : مما جاء يف كتب السنن األول الفرعـ 
  : مما جاء يف غري كتب السننالثاين الفرعـ 

  املتون الواردة يف كتب السنن  :الفرع األول
  املسألة األوىل: رواية نزل احلجر األسود من اجلنة 

نزل احلجر األسود من «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرو الرتمذي عن ابن عباس أن رسول اهللا 
  ».                  ً                                  اجلنة وهو أشد بياضا  من اللبن, فسودته خطايا بني آدم...



٣٢٧ 

واملقام ياقوتتان  إن الركن«قال: ملسو هيلع هللا ىلص ورو عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا 
مرشق ـمن ياقوت اجلنة طمس اهللا نورمها, ولو مل يطمس نورمها ألضاءتا ما بني ال

  .)١(»واملغرب
واملشاهد املحسوس أن احلجر األسود حجر من أحجار الدنيا, ولو نزل وهو 
أبيض لبقي عىل حاله, وهو عالمة للرشوع يف الطواف حول الكعبة املعظمة, وكذا 

, وما مها إال حجارة من احلجارة التي بنى هبا إبراهيم عليه السالم هذا الركن واملقام
  البيت املبارك.

يستلم احلجر األسود ويقبله, ويستلم الركن اليامين, ألهنام عىل  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 
  قواعد إبراهيم دون الركنني اآلخرين.

الغ فيه حلد وهكذا كانت نظرة الصحابة إىل هذه املشاهد املرشفة, أما التعظيم املب
  القول بأهنا من اجلنة, فهذا حدث بعد ذلك.

                   ً                                            ويدل عليه أن طاووسا  كان يمر بالركن الذي رشع استالمه فإن وجد عليه 
     ً                           ً          ً                                  زحاما  مر ومل يزاحم, وإن رآه خاليا  قبله ثالثا , وقال رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك, 

حجر ال تنفع وال وقال ابن عباس رأيت عمر بن اخلطاب فعل مثل ذلك ثم قال: إنك 
قبلك ما قبلتك. ثم قال عمر: رأيت رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصترض, ولوال أين رأيت رسول اهللا 

  .)٢(فعل مثل ذلك
فعمر ريض اهللا عنه يقول للحجر األسود إنك حجر ال تنفع وال ترض ولوال أين 

                                           
احلجر األسود من «                                 ً , ورو النسائي عن ابن عباس مرفوعا  ١٠٩− ٤/١٠٧» سنن الرتمذي) «١(

 .٥/٢٢٦» سنن النسائي». «اجلنة
 .٢٩٤٣رقم » سنن ابن ماجه«, و٥/٢٢٧» سنن النسائي«) انظر ٢(



٣٢٨ 
قبلك ما قبلتك, فهذا غاية علمه فيه, ولو كان من اجلنة لكان له  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهللا 

  آخر. شأن
 ولكن بعض الوضاعني مل ترقه هذه الرواية عن عمر, فنسب إىل عيل بن أيب طالب

  أنه قال ملا سمع هذا من عمر: إنه يرض وينفع.
وألقمه  )١(مواثيق عىل ولد آدم كتب ذلك يف رقـوذكر أن اهللا تعاىل ملا أخذ ال

 )٢(لسان ذلق  ُ                         ي ؤتى يوم القيامة باحلجر وله«يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلجر, وأنه سمع رسول اهللا 
  .)٣(»يشهد ملن يستلمه بالتوحيد

   .رواية أكذب الناس الصباغون والصواغوناملسألة الثانية: 
أكذب الناس الصباغون «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرو ابن ماجه عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  .)٤(»والصواغون
وقال: إنه ال » متناهية يف األحاديث الواهيةـالعلل ال«وأورده ابن اجلوزي يف 

  .)٥(يصح
وهذه الرواية ختالف املحسوس, إذ ال يستطيع أحد أن يثبت أن املشتغلني يف هذه 

                                           
 ) الرق بالفتح ما يكتب فيه, وهو جلد رقيق, ويطلق عىل الصحيفة كذلك.١(
 ) لسان ذلق أي فصيح بليغ, وأصله من املضاء والنفاذ.٢(
ووصفه ابن العريب بالضعف  ) رواه احلاكم من حديث أيب سعيد, وضعف السيوطي سنده,٣(

 .٤/١٠٩البن العريب » عارضة األحوذي«و ٥/٢٢٨للسيوطي » زهر الربى«والفساد. انظر 
, يف إسناده عمر بن هارون وهو ضعيف جدا وقد كذبه ابن معني ٢١٥٢رقم » سنن ابن ماجه) «٤(

 وغريه, وفيه فرقد السبخي وهو ضعيف. 
 ال: رواه اإلمام أمحد كذلك وسنده مضطرب., وق١٤٩رقم » املقاصد احلسنة«) انظر ٥(



٣٢٩ 
جد يف بيئة قد ال يوجد يف األخر, وليس املعهود من                          ُ                                            احلرفة أكذب من تلك, وما و 

                                                 ً              أن يذم أهل الصنائع, فالكذب مذموم حيثام كان, وأيا  كان املتصف به. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
   ً                                ويال  ال حتتمله اللغة وال خيطر عىل بال أي وال ينفع هنا أن نؤول احلديث تأ

                       َّ                                                   عارف هبا, كام ذكر ذلك ورد  عليه اإلمام ابن القيم, حيث أورد أن من األمور الكلية 
ومن ذلك حديث «      ُ                       ً                       التي ي عرف هبا كون احلديث موضوعا  تكذيب احلس له, ثم قال: 

ب يف , واحلس يرد هذا احلديث, فإن الكذ»أكذب الناس الصباغون والصواغون«
غريهم أضعافه فيهم, وقد تأوله بعضهم عىل أن املراد بالصباغ الذي يزيد يف احلديث 
      ً                                                                  ألفاظا  تزينه, والصواغ الذي يصوغ احلديث ليس له أصل, وهذا تكلف بارد لتأويل 

  .)١(»حديث باطل
  املتون الواردة يف غري كتب السنن: الفرع الثاين

  .طس عنده فهو حق                  ً   ُ رواية من حدث حديثا  فع  املسألة األوىل: 
ث حديثا  « ملسو هيلع هللا ىلص:رو أبو يعىل والبيهقي رواية معزوة إىل رسول اهللا       َّ       ً من حد 

طس عنده فهو حق   ».  ُ              فع 
إال أن البيهقي حكم عليها بالنكارة, وقال بعض العلامء هذا باطل وإن كان 

  .)٢(له أصل أصيل!» فتاويه«سنده كالشمس, لكن قال النووي يف 
إذا عطس « [وكذلك حديث       َّ            هذا ورد ه, حيث قال:  أما ابن القيم فقد أشار إىل

, وهذا وإن صحح بعض الناس سنده فاحلس »الرجل عند احلديث فهو دليل صدقه
يشهد بوضعه, ألنا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله, ولو عطس مئة ألف رجل 

                                           
 .٥٤ص» املنار املنيف) «١(
 .١١١١رقم: » املقاصد احلسنة«) انظر ٢(



٣٣٠ 
كم بصحته بالعطاس, ولو عطسوا عند شهادة زور مل            ُ                ُ                                            عند حديث ي رو عن النبي مل حي 

ـ   ق  ُ ت   .)١(»  َّ صد 
ساملسألة الثانية:  د    .                َ َ رواية عليكم بالع 

عليكم بالعدس فإنه « رواها بعض الوضاعني, تقول: ملسو هيلع هللا ىلصهناك رواية عن النبي 
ـ دس فيه سبعون نبيا     ».                                  ُ                 ً مبارك, يرقق القلب ويكثر الدمعة, ق

وقد استنكره عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا تعاىل, ومن عجيب األمر أن الراوي 
  !. ?                                                        ً  هذا احلديث عن ابن املبارك نفسه, فقيل له, فقال: وعني أيضا  كان قد رو

وير ابن القيم أن أرفع يشء يف العدس أنه شهوة اليهود, وأنه لو قدس فيه نبي 
ونعى  ,)٢(»أدنى«! وقد سامه اهللا تعاىل ?                                        ً واحد لكان شفاء من األدواء فكيف بسبعني نبيا  

من قرين الثوم والبصل, وير أن فيه عددا عىل من اختاره عىل املن والسلو وجعله 
  املضار املحسوسة.

وال خيفي ابن القيم حذره من أن يكون هذا احلديث من وضع الذين اختاروه 
  .)٣(عىل املن والسلو وهم اليهود أو أشباههم

  .» ُ                      ق بل حج امرئ إال رفع حصاه« رواية مااملسألة الثالثة: 
ورواها األزرقي يف  ,ملسو هيلع هللا ىلصر عن رسول اهللا هذه الرواية رواها الديلمي عن ابن عم

                                           
 .٥٢ص» املنار املنيف) «١(
y x w v   u t s r q p o n m l k اىل: ﴿تع قوله يف) ٢(

z  ̈   § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ �  ~ }| {
ª © ...﴾ ]٦١: البقرة[. 

 .٥٤− ٥٢ص» املنار املنيف) «٣(



٣٣١ 
من طريق ابن عمر وأيب سعيد اخلدري, كام روي عن الربيع بن خثيم أنه » تاريخ مكة«

التي يرمي هبا احلجاج يف اجلاهلية واإلسالم كيف ال  )١(سأل أبا الطفيل عن اجلامر
 عز وجل ! فأخربه أنه سأل ابن عباس عن هذا فقال: إن اهللا?          ً           تكون هضابا  تسد الطريق

فع, وما مل ي تقبل منه ت رك.              ً     ُ         ُ           ُ          ُ   وكل هبا ملكا  فام ت قبل منه ر 
ويروي ابن حجر عن نفسه أنه شاهد من ذلك العجب, فكان يتأمل فرياهم 
          ً                                          ً                يرمون كثريا  وال ير أنه يسقط منه إىل األرض إال يشء يسري جدا , وكذا نقل املحب 

شيخ احلرم ومفتيه أنه شاهد  ريزيـعن شيخه بشري التب» رشح التنبيه«ري يف ـالطب
          ً                                                      احلجر عيانا . واستدل املحب الطربي بذلك عىل صحة الرواية الواردة يف هذا  ارتفاع

  .)٢(املوضوع
, وهو )٣(, وأقره الشوكاين,»موضوعاتـتذكرة ال«وقد أورده ابن طاهر يف 

  , ملخالفته املشاهد املحسوس, واهللا أعلم.الصواب
م  ضمة اختلفت منها أضالعهلقد « روايةاملسألة الرابعة:     .» ُ َّ                      ض 

هذا «أنه قال عن سعد بن معاذ:  ملسو هيلع هللا ىلصرو النسائي عن ابن عمر عن رسول اهللا 
                                                       ً               الذي حترك له العرش وفتحت له أبواب السامء وشهده سبعون ألفا  من املالئكة لقد 

م  ضمة ثم فرج عنه   . وسنده صحيح. )٤(» ُ َّ               ض 
ـ رج عنه, وهي ضمة من عامل هذه ضمة للقرب عىل نزيله أول ما ينزل فيه ثم  ـ ف   ُ  ْ                       ي

                                           
 .١/٢٠٤ ِ                          ـ امر األحجار الصغار. النهاية اجل) ١(
 .١٧٨− ٢/١٧٦) انظر تاريخ مكة لألزرقي ٢(
 .١٠٧) انظر الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة للشوكاين ص٣(
 .٢٣٤− ٣/٢٣٢» املوضوعات«وانظر  ١٠١−  ٤/١٠٠» سنن النسائي) «٤(



٣٣٢ 
الربزخ, ال من عاملنا الدنيوي, وكأن فيها إشعارا هبيبة االنتقال من عامل الدنيا, أو كأهنا 
ضمة األم لولدها الذي طال انتظارها له, وليس فيها يشء من الشدة والعذاب عىل 

  املؤمن.
القرب مؤمن ضمة ختتلف منها أضالعه?!. شتان بني ضمة ـ        ُ     لكن هل ي ضم ال

  القرب.  وضغطة
ملا دفن  ملسو هيلع هللا ىلص                  ً            عن سعيد املقربي مرسال  أن رسول اهللا » الطبقات«رو ابن سعد يف 

م ضمة اختلفت «سعد بن معاذ قال:                                          ُ             لو نجا أحد من ضغطة القرب لنجا سعد, ولقد ض 
  ».منها أضالعه من أثر البول

ن إن للقرب ضغطة, لو كا«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصورو أمحد والبيهقي عن عائشة عن النبي 
  ».          ً                          أحد ناجيا  منها نجا منها سعد بن معاذ

هذا  ?فهل ينضغط جانبا القرب عىل امليت بشكل مادي مرئي بعد أن يوضع فيه
 خالف املحسوس, ومع ذلك فإن أبا القاسم السعدي فرس ضغط القرب بأنه التقاء جانبيه

  .)١(عىل جسد امليت
عايص فهو صحيح, فإن كان املراد من ضغط القرب هول املوت وفزعه ألهل امل

ـ رس بالتقاء جانبي القرب فهذا خمالف للحس.             ُ                                    ولكن إن ف
ولعل السبب يف االجتاه نحو رواية مثل هذا التهويل أن بعض الرواة وجد الغفلة 
من الناس عن عذاب القرب وسؤال امللكني وكون القرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة 

ة التهويل والتفزيع بإضفاء بعض األنواع من حفر النار ـ وهذا ثابت وحق ـ فأراد زياد
                                           

 .١٠١− ٤/١٠٠» زهر الربى«) انظر ١(



٣٣٣ 
غط عىل سعد بن معاذ حتى                                               ُ                      احلسية عىل عذاب القرب, فكان من مجلة ذلك أن القرب ض 

! وهو الذي اهتز له ?اختلفت أضالعه ثم فرج عنه, وسعد بن معاذ وما أدراك ما سعد
ـ تحت له أبواب السامء, وشهده سبعون ألفا  من املالئكة.             ُ                                    ً           العرش, وف

, يات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الرشيفة ما يكفي لعظة الغافلنيويف اآل
  ففيهام الغنية عن أمثال تلك الروايات التي مل تثبت.

*          *          *  
  



٣٣٤ 

  املبحث الثالث
  الروايات املخالفة للتاريخ

ل                                     ً                          رويت بعض الروايات ختالف ما ثبت تارخييا  مما جيعلنا نشك يف ثبوهتا ونحم
م.                     َ  رواهتا عىل حصول الوه 

ولست أقول إن جمرد خمالفة التاريخ موجب للرد, إذ ال بد أن يكون هذا األمر 
ة, ألن ـ                    ً      ً                                         التارخيي قد ثبت ثبوتا  جازما , وإذ ذاك نرد ما خيالفه من الروايات اآلحادي

  ظني الثبوت, فال جيوز أن يتعارض مع ما ثبت بالقطع أو ما يشبه القطع. اآلحادي
  ذا املبحث فرعان: ويف ه

  .املتون الواردة يف الكتب املوسومة بالصحةـ 
  .املتون الواردة يف املوضوعات والواهياتـ 

  املتون الواردة يف الكتب املوسومة بالصحة: الفرع األول
   .من مستدرك احلاكماملسألة األوىل: 

 تقدم إسالم عيل بن أيب طالب ) ١
أنه قال: عبدت اهللا مع  يض اهللا عنهرعن عيل » مستدركـال«رو احلاكم يف 

  .)١(سبع سنني قبل أن يعبده أحد من هذه األمة ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسول
                                           

 .٣/١١٢ للحاكم» املستدرك) «١(



٣٣٥ 

رد العلامء هذه الرواية ألهنا ختالف الثابت يف التاريخ, فقد حكم عليها الذهبي 
بعد أن أوحي إليه بادر إىل اإليامن به خدجية وأبو بكر وبالل  ملسو هيلع هللا ىلصبالبطالن, ألن النبي 

ثة وكذلك عيل, وذلك كله يف وقت متقارب, يسبق أحدهم صاحبه وزيد بن حار
  !. ?بساعات أو أيام, وهؤالء عبدوا اهللا مع نبيه, فأين السبع سنني

                                             ً                     وحياول الذهبي توجيه هذه الرواية باحتامل أن عليا  قال: عبدت اهللا ويل سبع 
  .)١(سنني, فأخطأ سمع الراوي, وظن أنه قال عبدت اهللا سبع سنني

 , وبعد الكالم عىل أسانيدها»املوضوعات«بن اجلوزي هذه الرواية يف وأورد ا
ـ وهي ضعيفة ـ أبطلها من حيث خمالفتها لتقدم إسالم خدجية وزيد وأيب بكر, وألن 
عمر أسلم بعد البعثة بست سنوات وكان املسلمون أربعني, فكيف يصح أنه عبد اهللا 

  .)٢(!?قبل أن يعبده أحد من هذه األمة بسبع سنني
يل   يوم الثالثاء ) ٢ ٌّ             رواية ب عث النبي يوم االثنني وصىل ع  ِ َ                        ُ        

يوم  ملسو هيلع هللا ىلص                   ُ               عن بريدة أنه قال: أ وحي إىل رسول اهللا » املستدرك«رو احلاكم يف 
يل  يوم الثالثاء   .)٤(ورواه الرتمذي عن أنس. )٣(           َ ِ            االثنني وصىل ع 

                                           
                    ً                           , ويؤخذ عليه أن عليا  كان له عند البعثة النبوية ٣/١١٢للذهبي » املستدرك«تلخيص «) انظر ١(

عرش سنوات أو إحد عرشة أو ثالث عرشة, وقال احلسن البرصي مخس عرشة, فتوجيهه 
م يف هذه الرواية مستبعد. لسبب      َ                       الوه 

 .٣٤٢− ١/٣٤١» املوضوعات«) انظر ٢(
وقال احلاكم صحيح اإلسناد ومل خيرجاه, وقال الذهبي يف تلخيصه  ,٣/١١٢» املستدرك) «٣(

 صحيح.
 , وأشار إىل تضعيفه.١٣/١٧٤» سنن الرتمذي«) انظر ٤(



٣٣٦ 

هنا                 ً                                           من املعروف تارخييا  أن الصالة مل تكن مفروضة من يوم بدء الوحي, وأ
فرضت ليلة اإلرساء واملعراج, والتي هي بعد البعثة النبوية بعرش سنني عىل األقل, 

  !. ?يوم االثنني وصىل عيل يوم الثالثاء ملسو هيلع هللا ىلصفكيف أوحي إىل رسول اهللا 
                                            ُ                       فإذا كان هذا كناية عن رسعة إسالمه فالصحيح أن ي قال أسلم يف اليوم التايل 

اه احلاكم كذلك يف املستدرك عن أنس أنه للبعثة مبارشة, وعىل هذا الوجه الصحيح رو
ـ بئ النبي    .)١(يوم االثنني وأسلم عيل يوم الثالثاء ملسو هيلع هللا ىلص       ُ         قال: ن

وهذا أصح من روايته عن بريدة والتي رواها الرتمذي عن أنس, ألهنا خمالفة ملا 
  ثبت بالتاريخ, ولعلها وهم من أحد الرواة.

  هياتاملتون الواردة يف املوضوعات والوا: الفرع الثاين
  .»           ُ                ما من نبي ن بئ إال بعد األربعني« روايةاملسألة األوىل: 

, »ما من نبي نبئ إال بعد األربعني«هذه الرواية, وهي  ملسو هيلع هللا ىلصرويت عن النبي 
                                                 ً                    وحكم ابن اجلوزي عليها بالوضع, ألنه من املعروف تارخييا  أن عيسى عليه السالم 

فع إىل السامء وهو ابن ثالث وثالثني سنة.  ـ بئ ور      ُ     ُ                                   ن
  .﴾H G F﴿ال اهللا تعاىل يف كتابه الكريم: وق

ما «وهو » حلية األولياء«   َّ                                          ورد  عليه السخاوي باحلديث الذي رواه أبو نعيم يف 
» املعجم الكبري«, وبام رواه الطرباين يف »           ً                             بعث اهللا نبيا  إال عاش نصف ما عاش النبي قبله

  .)٢(»إن عيسى ابن مريم عاش عرشين ومئة سنة«               ً عن عائشة مرفوعا  
                                           

 .٣/١١٢» املستدرك) «١(
 .٩٤٤−  ٩٨٥رقم » املقاصد احلسنة«) انظر ٢(



٣٣٧ 

واستدالل السخاوي بأن كل نبي عاش نصف ما عاش النبي قبله ال يصح, ألن 
هذه الرواية ظاهرة البطالن من حيث هذا الرتتيب اهلرمي الذي جيعل أعامر األنبياء 
                                                 ً                      خاضعة لعملية حسابية عىل شكل متوالية هندسية, وثانيا  ألننا لو مشينا عىل ذلك 

عاش ضعف عمره والذي قبله ضعفه وهكذا  ملسو هيلع هللا ىلصواعتربنا أن آخر األنبياء قبل حممد 
فيكون العارش قد عاش أكثر من ستني ألف سنة, أما إذا رجعنا إىل عرشات األنبياء 

  فسيصل الرقم إىل أعداد كبرية هائلة.
ومن املؤسف أن السخاوي اعتمد عىل تعدد أسانيد هذه الرواية, فحكم هلا 

  احلكم عليها بالوضع., وغفل عن نقد املتن, ولو نظر فيه لقطع بباحلسن
ثم إن القول بأن عيسى عليه السالم عاش مئة وعرشين سنة لنضع االحتامل بأنه 
نبئ بعد األربعني غري صحيح, ألن التاريخ يقول إنه بدأ يف رسالته وهو ابن ثالثني 

  .)١(سنة
   .»اتقوا الربد فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء« روايةاملسألة الثانية: 

, »اتقوا الربد فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء«لسنة هذه الرواية, وهي اشتهرت عىل األ
  .)٢(    ُ            وال ي عرف هلا إسناد

بل عاش بعده  ,ملسو هيلع هللا ىلص                 ً                                   ومن املعروف تارخييا  أن أبا الدرداء مل يمت يف حياة النبي 
  مدة طويلة, وانتقل إىل الشام, وتويف هبا, فتلك الرواية موضوعة.

                                           
ألستاذ , وانظر قصص األنبياء ل٣/٢٣مثال إنجيل لوقا من العهد اجلديد ـ) انظر عىل سبيل ال١(

 .٣٨٩ −  ٣٨٨عبد الوهاب النجار ص
, ويقول الشيخ عبد اهللا بن الصديق يف حاشيته: ومل يثبت أنه ١٩رقم » املقاصد احلسنة«) انظر ٢(

 مات بالربد.



٣٣٨ 

     ً               ً                  سنادا , فإن كان واردا  فيحتاج إىل تأويل, إال أن السخاوي يضع احتامل أن هلا إ
  !. ?وما الدافع إىل مثلها ?ولست أدري كيف سيتكلف له التأويالت البعيدة

  وهذه رواية ال إسناد هلا وخمالفة للتاريخ الثابت فال داعي للتأويل.
وكثرة اللجوء للتأويل مع إغامض العني عن نقد املتن توقع العامل يف التنكب عن 

  لغة الواضح وحتميل األلفاظ من املعاين ما ال تطيق.منهاج ال
  .رواية وضع اجلزية عن أهل خيرباملسألة الثالثة: 

                      ً                                            أظهر بعض اليهود كتابا  يف عرص اخلطيب البغدادي, وادعى أنه كتاب رسول اهللا
رض عىل اخلطيب  ملسو هيلع هللا ىلص                                                     ُ            بإسقاط اجلزية عن أهل خيرب, وفيه شهادات بعض الصحابة, فع 

ه ورسعان ما قال إنه مزور مكذوب دون البحث عن إسناده, وملا البغدادي, فنظر في
سئل عن السبب الذي دعاه إىل ذلك القول, احتج بمخالفة هذا الكتاب للتاريخ يف 

  نقطتني: 
       ً              ألن سعدا  تويف عقب غزوة  ;: فيه شهادة سعد بن معاذ, وهذا مستحيلاألوىل

كيف حرض يف خيرب وشهد اخلندق سنة مخس, وغزوة خيرب كانت سنة سبع للهجرة, ف
  !. ?عىل الكتاب
: فيه شهادة معاوية بن أيب سفيان وإسالمه كان يوم فتح مكة سنة ثامن, الثانية

  قبل إسالمه وهو بمكة?!.  ملسو هيلع هللا ىلصفكيف غزا خيرب مع النبي 
  ومما يدل عىل زيف ذلك الكتاب زيادة عىل الوجهني املتقدمني, أمور, منها: 

 نئذ, وإنام أنزلت عام تبوك سنة تسع.مل تكن اجلزية قد أنزلت حيـ ١



٣٣٩ 

ر, ومل يكن يف زمانه كلف وال سخر وال ـ                    ُ فيه أنه وضع عنهم الك  ـ ٢ خ   َ      ُ َ                                ل ف والس 
 .)١(مكوس
إن مثل هذا مما تتوفر اهلمم والدواعي عىل نقله فكيف ال يكون علمه عند ـ ٣

 !. ?هودوأئمة احلديث ثم ينفرد بعلمه ونقله الي محلة السنة من الصحابة والتابعني
 قدم ألهل خيرب من اإلحسان ما يوجب وضع اجلزية عنهم, فإهنمـمل يتـ ٤

وا النبي  م  وآووا أعداءه املحاربني له املحرضني عىل قتاله,  ملسو هيلع هللا ىلص                    َ ُّ         حاربوا اهللا ورسوله, وس 
 !. ?فمن أين يقع هذا االعتناء هبم

 اجلزية عن األبعدين مع عدم معاداهتم له كأهل نجران ملسو هيلع هللا ىلصمل يسقط النبي ـ ٥
ـ ني  مع شدة معاداهتم له                                               َ ْ                   وغريهم من أهل اليمن, فكيف يضعها عن جريانه األدن

  .)٢(!?وكفرهم وعنادهم

*          *          * 

                                           
, واملكوس: ٢/١٦٣) الكلفة والسخرة بالضم التسخري, واحلمل عىل الفعل بغري أجرة. النهاية ١(

كس, وهو الرضيبة التي يأخذه ملسو هيلع هللا ىلص , ومل يكن يف زمن النبي ٤/١١٠ا العشار. النهاية     َ                         مجع م 
 يشء من هذا, وإنام هي أشياء استحدثت بعد ذلك.

 , وطبقات الشافعية٤/١٨, ومعجم األدباء لياقوت احلموي ١٠٥− ١٠٢ص» املنار املنيف«) انظر ٢(
 .٤/٣٥الكرب لتاج الدين السبكي 



٣٤٠ 

  الفصل الرابع 
  نقد املرويات التي ال تشبه كالم النبوة

                ً                                    رواية ال ختالف نصا  يف القرآن الكريم وال سنة نبوية ثابتة  ملسو هيلع هللا ىلصقد ترد عن النبي 
كم هلا وال العقل                                                          ُ      أو احلس أو التاريخ ولكنها ال تشبه كالم النبوة, فال يمكن أن حي 

  بالقبول.
وإنه ملن العسري أن حيدد علامء احلديث ما الذي ال يشبه كالم النبوة, ولكن أهم 
ذلك هو ما اشتمل عىل جمازفات أو معان ركيكة أو تعبري عن معان ومصطلحات 

  متأخرة.
  ويف هذا الفصل ثالثة مباحث: 

  .الروايات التي تشتمل عىل جمازفةـ 
  .الروايات التي تشتمل عىل ركاكةـ 
 .الروايات التي هي أشبه بكالم الالحقنيـ 

*          *          * 



٣٤١ 

  املبحث األول 
  الروايات التي تشتمل عىل جمازفة

                ً                                    يطلق الكالم جزافا  ليأيت بالتهويل واألعاجيب وما ال تقبله  ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن النبي 
  ول السليمة, سواء يف لفظه أو يف معناه.العق

 أما التهويل واألعاجيب فقد وضعها قوم من القصاص, يريدون أن يغربوا بذلك
 عىل الناس, ويفسدوا بذلك موازين األعامل التي أقامها الرشع, وقد أشار ابن اجلوزي
 يف هذا السبيل إىل أنه ليستحي من وضع أقوام وضعوا أن من صىل كذا فله سبعون
     ً                                                                 دارا , يف كل دار سبعون ألف بيت, يف كل بيت سبعون ألف رسير, عىل كل رسير سبعون

ز, ولكن هذا ختليط قبيح   . )١(                                         ِ                     ألف جارية, ثم يقول: وإن كانت القدرة ال تعج 
                                                                 ُ    وذكر ابن القيم أن من األحاديث املوضوعة التي يمكن معرفتها من غري أن ي نظر 

 من صىل بعد املغرب « :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهللا عن أيب هريرة أنه             ُ    يف السند ما ي رو
  ».ست ركعات مل يتكلم بينهن بيشء عدلن له عبادة اثنتي عرشة سنة

                                          ً                    ً     ً وبعد ذكر بعض األمثلة قال: وهذا باب واسع جدا , وإنام ذكرنا منه جزء  يسريا  
   ُ                                                                          لي عرف به أن هذه األحاديث وأمثاهلا مما فيه هذه املجازفات القبيحة الباردة كلها كذب

  .)٢(ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهللا 
                                           

 .١/٩٨» املوضوعات) «١(
 .٤٧ص» املنار املنيف) «٢(



٣٤٢ 
واحلق كام قال ابن القيم إن أمثال تلك املجازفات ال خيلو حال واضعها من أحد 
ق, وإما أن يكون زنديقا  قصد التنقيص                                    ُ ْ                      ً             أمرين: إما أن يكون يف غاية اجلهل واحل م 

  .)١(بإضافة مثل هذه الكلامت إليه ملسو هيلع هللا ىلصبالرسول 
   .املجازفة يف أحاديث الفضائلاملسألة األوىل: 

                                ً     ً                        أخذت أحاديث الفضائل واملثالب حيزا  كبريا  من كتب احلديث, ومع األسف 
          ً                                        فإن كثريا  منها فيه جمازفات جتعل الناقد يشك يف ثبوته.

  املثال األول: فضائل الشام
ويت بعض الروايات عن النبي  يف فضل الشام ودمشق حتديدا, وكأهنا ملسو هيلع هللا ىلص  ُ                          ر 

  حداث واالختالفات القادمة. توجه الصحابة الكرام إىل اختاذ موقف ما يف األ
إن فسطاط املسلمني يوم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرو أبو داود عن أيب الدرداء أن رسول اهللا 

  . )٢(»امللحمة بالغوطة إىل جانب مدينة يقال هلا دمشق من خري مدائن الشام
موضع فسطاط «قال: ملسو هيلع هللا ىلص                            ً             ورو أبو داود عن مكحول مرسال , أن رسول اهللا 

  . )٣(»يقال هلا الغوطةاملسلمني يف املالحم أرض 
قال: ملسو هيلع هللا ىلص ومثل ذلك ما رواه النسائي عن سلمة بن نفيل الكندي أن رسول اهللا 

     ُ                                                            وهو ي وحى إيل أين مقبوض غري ملبث, وأنتم تتبعوين أفنادا يرضب بعضكم رقاب «... 
قر دار املؤمنني الشام . ففي هذه الرواية إشارة واضحة إىل احلرب بني )٤(»       ُ                   بعض, وع 

  تصار إلحد الفئات املتصارعة.الصحابة واالن
                                           

 .٥١ص »املنار املنيف« )١(
 .٤٢٩٨رقم » سنن أيب داود) «٢(
 .٤٦٤٠) املرجع السابق رقم ٣(
 .٢١٥− ٦/٢١٤» سنن النسائي) «٤(



٣٤٣ 

شى من أن يكون قد أ قحم اسم الشام ودمشق انتصارا  لرأي عىل آخر يف    ُ                  ُ                           ً               وخي 
  زمن الفتنة.

  املثال الثاين: الطائفة القائمة بأمر اهللا إىل قيام الساعة 
ال يزال من أمتي أمة قائمة «يقول: ملسو هيلع هللا ىلص رو البخاري عن معاوية أنه سمع النبي 

». م من خذهلم وال من خالفهم حتى يأيت أمر اهللا وهم عىل ذلكبأمر اهللا ال يرضه
ث مالك بن خيامر عن معاذ أنه قال وهم بالشام, فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه     َّ                                                                          فحد 

  .)١(سمع معاذا يقول وهم بالشام
ال يزال أهل « ملسو هيلع هللا ىلص:ورو مسلم عن سعد بن أيب وقاص قال: قال رسول اهللا 

  .)٢(»تقوم الساعة الغرب ظاهرين عىل احلق حتى
وكون تلك الطائفة بالشام أو بالغرب زيادة يف نص احلديث, إذ رواه مسلم من  

وقد تكون زيادة الثقة مقبولة, لكن حمل هذا إذا  ,)٣(طريق ستة من الصحابة بدوهنا
               ً                                                                رو الثقة حديثا  ال يرويه غريه أو زاد زيادة تصلح أن تكون حديثا مستقال, أما إذا زاد 

  حديث يرويه غريه فال بد من التوقف يف هذه اللفظة.لفظة يف 
وعىل هذا فال حيكم بالصحة لرواية أهنم بالشام, أو أهنم بالغرب, ويبقى 

  احلديث عىل إطالقه, وكل بالد املسلمني ال ختلو من خري كثري. 
                                           

 .١٧/٢١٩و ٧/٤٤٥» صحيح البخاري) «١(
 .١٣/٦٨» صحيح مسلم) «٢(
) هم ثوبان واملغرية بن شعبة وجابر بن سمرة وجابر بن عبد اهللا ومعاوية وعقبة بن عامر انظر ٣(

 .٦٨− ١٣/٦٥» صحيح مسلم«



٣٤٤ 

  املثال الثالث: فضل البرصة
من أمتي بغائط ينزل ناس «قال: ملسو هيلع هللا ىلص رو أبو داود عن أيب بكرة أن رسول اهللا 

يسمونه البرصة, عند هنر يقال له دجلة يكون عليه جرس, يكثر أهلها وتكون من أمصار 
  . )١(»املهاجرين

ون «قال له: ملسو هيلع هللا ىلص ورو أبو داود عن أنس أن رسول اهللا                      ّ   يا أنس, إن الناس يمرص 
أمصارا, وإن مرصا منها يقال له البرصة أو البصرية, فإن أنت مررت هبا أو دخلتها 

اك وسباخها وكألها وسوقها وباب أمرائها, وعليك بضواحيها, فإنه يكون هبا فإي
  . )٢(»خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير

فليس من املعهود يف كالمه ـ يف صحيح  ,ملسو هيلع هللا ىلصمثل هذا الكالم ال يشبه كالم النبي 
تكون من أمصار الروايات ـ أنه خيرب بمدينة ستكون من بعده يسميها باسمها, وأهنا س

املهاجرين, وعند هنر يسميه هلم, ومثل هذا ما ورد يف عسقالن واإلسكندرية وقزوين 
  . )٣(وأنطاكية ومرو وبغداد

مثل هذه الروايات اشتغل هبا بعض الناس فيام يشبه احلرب اإلعالمية بني 
  اهللا أعلم.و ,ملسو هيلع هللا ىلصالفرقاء, وهي بعيدة عن معاين النصوص الثابتة مما أوحى به اهللا إىل نبيه 

  املثال الرابع: فضل اجلاهل السخي
السخي قريب «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ريض اهللا عنهرو الرتمذي عن أيب هريرة 

من اهللا قريب من اجلنة قريب من الناس بعيد من النار, والبخيل بعيد من اهللا بعيد من 
                                           

 .٤٣٠٦رقم » سنن أيب داود) «١(
 .٢/٦٠» املوضوعات«, وانظر ٤٣٠٧) املرجع السابق رقم ٢(
 .٧٠− ٢/٥١» املوضوعات«) انظر ٣(



٣٤٥ 
ن عامل اجلنة بعيد من الناس قريب من النار, وجلاهل سخي أحب إىل اهللا عز وجل م

  . )١(»بخيل
مفاضالت اللفظية ـيمدح اخلري ويذم الرش, ومل يكن يعقد ال ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

الشاذة, كالذي جاء يف هذه الرواية بالتفضيل بني اجلاهل السخي والعامل  للحاالت
  البخيل.

وقال عنه القايض ». هذا حديث غريب«ولذا فقد قال اإلمام الرتمذي رمحه اهللا 
مشكل, يباعد احلديث عن الصحة مباعدة كثرية. أما ابن  أبو بكر إن هذا حرف

  . )٢(»املوضوعات«اجلوزي فقد أورده يف 
  .املجازفة يف التحذير من الذنوباملسألة الثانية: 

ال بد أن تكون األحاديث النبوية قد حذرت من الذنوب كي تبتعد باإلنسان عن 
  احلكم عىل أمثاهلا بالوضع. اقرتافها, ولكن بعض الروايات فيها مبالغة شديدة تسوغ

  املثال األول: التحذير من الربا
 )٣(                ً الربا سبعون حوبا  «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرو ابن ماجه عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  . )٤(»أيرسها أن ينكح الرجل أمه
                                           

 .٨/١٤٠» سنن الرتمذي) «١(
 .١٨١−  ٢/١٨٠» املوضوعات«) انظر ٢(
         ً          سبعون رضبا  من اإلثم.                                                       ً     ) احلوب بضم احلاء وفتحها اإلثم, ومعنى أن الربا سبعون حوبا : أي ٣(

 .٣٠٢−  ١/٣٠١النهاية 
 .٢٢٧٤ رقم »ماجه ابن سنن«) ٤(



٣٤٦ 

ويف هذا جمازفة كبرية, فإذا كان الربا من الكبائر وإذا كان اهللا جل وعال آذن آكل 
  !!. ?ى مراتبه أن ينكح الرجل أمهالربا باحلرب فهل أدن

وقد حيتمل أن مثل هذا مأخوذ من الكالم املوقوف عىل كعب بن ماتع, وهو: 
           ً                                     ً                     ألن أزين ثالثا  وثالثني زنية أحب إيل من أن آكل درهم ربا  يعلم اهللا أين أكلته حني «

  .)١(»أكلته ربا
  . )٢(ية وغريهاوال شك أن الوضاعني قد أخذوا هذا منه وزادوا فيه مثل هذه الروا

  املثال الثاين: ذم ولد الزنى
ال «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة عن النبي » املوضوعات«رو ابن اجلوزي يف 

  ».يدخل ولد الزنى اجلنة وال يشء من نسله إىل سبعة آباء
رشون يوم «قال: ملسو هيلع هللا ىلص وروي عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا              ُ        أوالد الزنى حي 

  .)٣(»رالقيامة يف صورة اخلنازي
رش يوم القيامة                                                         ُ              وهذا جمازفة عظيمة وحكم عىل إنسان بأنه ال يدخل اجلنة وبأنه حي 

                            ُ               يف صورة اخلنازير من قبل أن ي ولد, وهذا حمال. 
   .املجازفة يف أخبار ما يستقبل من الزماناملسألة الثالثة: 

ويت عن النبي  روايات تصف حاالت وأحداثاعىل أهنا ستقع بعده, وهي  ملسو هيلع هللا ىلص ُ             ر 
                                           

 .٣/٧) رواه أمحد عنه بإسناد جيد, انظر الرتغيب والرتهيب للمنذري ١(
− ٢/٢٤٤» املوضوعات«, و١/٥٤٦» ميزان االعتدال«, و١/٥٨٢» تفسري ابن كثري«) انظر ٢(

 .١/٧٨البن حجر » اإلصابة«و ٢٤٨
 .١١١− ٣/١٠٩» وضوعاتامل«) انظر ٣(



٣٤٧ 
عن أسلوب اهلدي النبوي من إجياز يف اللفظ ونصاعة يف املعنى وإرشاد لألمة  بعيدة
ث  إىل                                                                   َّ  ما فيه صالحهم يف الدنيا واآلخرة, ولكنه تفصيالت يسبق إىل القلب أنه ما حد 

  هبا قط.
أمتي عىل «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفمن ذلك ما رواه ابن ماجه عن أنس مالك أن رسول اهللا 

فأما طبقتي وطبقة أصحايب فأهل علم وإيامن,                              ً مخس طبقات كل طبقة أربعون عاما ,
وأما الطبقة الثانية ما بني األربعني إىل الثامنني فأهل بر وتقو, ثم الذين يلوهنم إىل 
عرشين ومئة سنة أهل تراحم وتواصل, ثم الذين يلوهنم إىل ستني ومئة سنة أهل تدابر 

  . )٢(»            َ       َ اهلرج, النجاء  النجاء   )١(وتقاطع, ثم اهلرج
عليه أمارات الوضع من هذا التقسيم يف عمر األمة إىل فرتات هندسية  وهذا

ن بعد عرشين ومئة سنة أهل تدابر وتقاطع, أما م ن بعد ستني ومئة سنة                َ                                           َ                   متساوية, وأن م 
فاهلرج اهلرج, وأما من بعد مئتني فال ذكر هلم, فكأهنم غاية يف السوء والرش أو كأهنم ال 

  جلوزي عىل هذه الرواية بالوضع.وجود هلم, ولذا فقد حكم ابن ا
خالفة النبوة «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويشبه ذلك ما رواه أبو داود عن سفينة أن رسول اهللا 

  ».ثالثون سنة, ثم يؤيت اهللا امللك من يشاء
ن ي  خالفة أيب بكر وعمر وعثامن وعيل لي   ل  جمموعها ثالثني ـ              ِ ِ َّ                              َ ثم ذكر سفينة س  م   ْ ُ َ             ك 

  سنة.
                                           

 , والنجاء مصدر٤/٢٦١) اهلرج: القتال واالختالط, وأصله الكثرة يف اليشء واالتساع. النهاية ١(
 .٤/١٣٧منصوب بفعل مضمر أي: انجوا النجاء, وتكراره للتأكيد. النهاية 

» ميزان االعتدال«, و١٩٧− ٣/١٩٦» املوضوعات«, ٤٠٥٨رقم » سنن ابن ماجه«) انظر ٢(
١/٦٦. 



٣٤٨ 

 )١(       ً                         ْ      أن عليا  مل يكن بخليفة. فقال: كذبت  أستاه فقال له الراوي: إن هؤالء يزعمون
  .)٢(بني الزرقاء. يعني بني مروان

, وهو ريض اهللا عنهوكأن بعض الرواة وضع هذا احلديث إلثبات خالفة عيل 
غني عن مثل هذه الروايات إلثبات خالفته, وإذا كانت هذه الرواية ثابتة فأين خالفة 

  !. ?اء العادلني! وغريه من اخللف?عمر بن عبد العزيز
  الروايات التالية: » املوضوعات«ورو ابن اجلوزي يف 

 ».   ُ                             ال ي ولد بعد املئة مولود هللا فيه حاجة«ـ ١
 .»                                         ُ                    عند رأس املئة سنة يبعث اهللا رحيا باردة طيبة ي قبض فيها روح كل مؤمن«ـ ٢
 ». ُ                                 ت رفع زينة الدنيا سنة مخس وعرشين ومئة«ـ ٣
           َ     ٌ                    كان الغرباء  قرآن  يف جوف ظامل, ومصحف يف إذا كانت سنة ثالثني ومئة «ـ ٤

 ».           ُ                             بيت قوم ال ي قرأ فيه, ورجل صالح بني قوم سوء
إذا كان سنة مخس وثالثني ومئة خرجت شياطني كان حبسهم سليامن بن «ـ ٥

 )٣(داود يف جزائر البحر, يذهب منهم تسعة أعشارهم إىل العراق جيادلوهنم بالعراق
رش  بالشام  ».  ُ ُ       وع 

 ». ومئة خري أوالدكم البناتسنة مخسني«ـ ٦
 ».اآليات بعد املئتني«ـ ٧

                                           
ت, وأصلها سته, فحذفت اهلاء وعوض منها اهلمزة, واهلمزة يف املفرد ١(                         ْ                                                          ) أستاه: أدبار واملفرد اس 

 .٢/١٥٨مهزة وصل. النهاية 
 .٤٦٤٦رقم: » سنن أيب داود«) انظر ٢(
 ) كذا باألصل, ولعلها جيادلوهنم بالقرآن.٣(



٣٤٩ 

إذا أتت عىل أمتي ثالثمئة وثامنون سنة فقد حلت هلم العزبة والرتهب عىل «ـ  ٨
 .)١(»رؤوس اجلبال

وربام كانت بعض هذه الروايات أو أمثاهلا قد بدأت بالظهور يف حياة السيدة 
  .)٢(» غد فقد كذبومن حدثك أنه يعلم ما يف«عائشة, ألهنا تقول: 

ب                                                                 ُ  فهي بذلك ترد بعنف عىل ذلك التيار الذي بدأ يظهر يف عرصها, والذي ينس 
مستقبل عىل وجه الدقة ـأنه يعلم ما يف غد وجتعل منه كأنه يعلم أخبار ال ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

  والتفصيل. 

*          *          *  
  

                                           
 .١١١− ١١٠ص» املنار املنيف«, و١٩٨− ٣/١٩٢» املوضوعات«) انظر ١(
» سنن الرتمذي«, و٣/٨» صحيح مسلم«, و٢٣٣− ١٠/٢٢٩» صحيح البخاري«نظر ) ا٢(

١٩٠− ١١/١٨٨. 



٣٥٠ 

  املبحث الثاين 
  الروايات التي تشتمل عىل ركاكة

اية تشتمل عىل ركاكة أو سامجة فإن هذا دليل عىل عدم صحة إذا كانت رو
,  ,ملسو هيلع هللا ىلصنسبتها للنبي                                ً                  َ       ٌ  وقد جعل ابن القيم مثل هذا دليال  عىل أن تلك الرواية  موضوعة 

 إهنا يمجها السمع, ويدفعها الطبع, ويسمج معناها«واستشهد ببعض الروايات, وقال: 
  . »للفطن

, وغني قوم ا«منها:   ».ام يتالعب به الصبيانـفتقر, وعال                 َّ            ارمحوا عزيز قوم ذل 
وكذا حديث: ذم احلاكة واألساكفة والصواغني, أو أي صنعة من الصنائع املباحة «

  . )١(»إذ ال يذم اهللا ورسوله الصنائع املباحة ,ملسو هيلع هللا ىلصفذلك كذب عىل رسول اهللا 
ويف كالم بعض العلامء أن املراد بالركاكة هنا ركة املعنى, وأن ركة اللفظ ال 

قد يكون رو احلديث باملعنى وعرب لحكم عىل الرواية بالوضع ألن الراوي تكفي ل
بألفاظ ركيكة من عنده, لكن األئمة املحدثني يردون احلديث إذا كان ال يشبه كالم 

ويعدون ذلك قرينة عىل عدم ثبوت احلديث, فركاكة لفظه ينبغي أن تكون ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
  ما مل يقله.  ملسو هيلع هللا ىلص                        ُ              كذلك من باب أوىل, كي ال ي نسب إىل رسول اهللا

                                           
وإنام »: ارمحوا عزيز قوم ذل«, وقال ابن اجلوزي عن رواية ١٠١− ٩٩ص» املنار املنيف«) انظر ١(

 .١/٢٣٧» املوضوعات«يعرف هذا من كالم الفضيل بن عياض. انظر 



٣٥١ 

  وسأتناول بعض األمثلة عىل ذلك يف املسائل التالية:
  .رواية فمن نيس فليستقئاملسألة األوىل: 

                    ً ال يرشبن أحد منكم قائام  « ملسو هيلع هللا ىلص:رو مسلم عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا 
  ».فمن نيس فليستقئ

, ومل                ً هنى عن الرشب قائام   ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن أنس وعن أيب سعيد اخلدري أن النبي 
  .)١(يذكرا االستقاءة يف حديثيهام

                          ً                                         وأر أن النهي عن الرشب قائام  هني تنزيه, وعىل هذا أمجع الفقهاء, فال يستحق 
                                                 ً                      املخالف أن يؤمر بالتقيؤ, فمن باب أوىل إذا كان ناسيا , إذ النايس غري مكلف وال 

  مؤاخذ.
ليس عليه                                  ً ال خالف بني أهل العلم أن من رشب ناسيا  «ويقول القايض عياض: 

وقد فهم اإلمام النووي من ذلك اإلشارة إىل تضعيف احلديث, ولكنه رأ ». أن يتقيأه
  عدم االلتفات إىل إشارته.

                                               ً     غاية يف اللطف والذوق, فمن املستبعد أن يأمر إنسانا  بأن  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الرسول 
  يتقيأ, وخاصة بسبب النسيان الذي ال يؤاخذ اهللا املكلف عليه.

  .واية شيطان يتبع شيطانةراملسألة الثانية: 
رو أمحد وأبو داود وابن حبان وابن ماجه من طريق محاد بن سلمة عن حممد 

رأ رجال يتبع ملسو هيلع هللا ىلص بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا ا
  ». شيطان يتبع شيطانة«محامة فقال: 

                                           
 .١٩٧− ١٣/١٩٥» صحيح مسلم) «١(



٣٥٢ 

مرسال, ولكن رواه مسدد عن حييى بن سعيد القطان عن حممد بن عمرو به 
  فاحلديث معلول بعلة اإلرسال. ورجح الدارقطني يف العلل إرساله. 

 بن عبد الرمحن سلمةعن أيب  عمروعن حممد بن  رشيك طريقورواه ابن ماجه من 
  عن عائشة, وهذا مقلوب, قلب رشيك الكويف وهو سيئ احلفظ فيه اسم الصحايب. 

صدوق سيئ احلفظ عن ورواه ابن ماجه من طريق حييى بن سليم الطائفي وهو 
ابن جريج عن احلسن بن أيب احلسن البرصي عن عثامن بن عفان, وفيه انقطاع يف 

  موضعني, بني ابن جريج وبني احلسن, ثم بني احلسن وبني عثامن. 
لط بآخره عن ـورواه ابن ماجه من طريق رواد بن اجلراح وهو صدوق اخت

  . )١(سعد الساعدي وهو جمهول عن أنس بن مالك أيب
ليس من شأنه وصف الطائر ملسو هيلع هللا ىلص                     ُ                       هذا املعنى ينبغي أن ي توقف يف ثبوته, ألن النبي 

                              ُ                                                   أو الذي يتبعه بأنه شيطان, وي ستبعد أن يكون هذا املعنى مما تصح نسبته إىل كالم النبوة.
لم مما تقدم أن أسانيده إما معلولة وإما تالفة, فاتفقت نتيجة نقد املتن ونقد       ُ                                                                        وقد ع 

  رب العاملني. السند, واحلمد هللا 
   .حديث خرافةاملسألة الثالثة: 

رو اإلمام أمحد من طريق أيب عقيل عبد اهللا بن عقيل عن جمالد بن سعيد عن 
ث رسول اهللا   ذات ليلة نساءه حديثاملسو هيلع هللا ىلص                                     َّ          الشعبي عن مرسوق عن عائشة أهنا قالت: حد 

خرافة  ! إن?أتدرون ما خرافة«فقالت امرأة منهن كأن احلديث حديث خرافة, فقال: 
ذرة أرسته اجلن يف اجلاهلية, فمكث فيهم دهرا, ثم ردوه إىل اإلنس              ُ                                                        كان رجال من ع 

                                           
 .٦٧− ٣٧٦٤رقم » سنن ابن ماجه«, و٤٩٤٠رقم: » أيب داود سنن) «١(



٣٥٣ 
  .)١(»فكان حيدث الناس بام رأ فيهم من األعاجيب, فقال الناس حديث خرافة

                                       ً                    ومن العجب والغرابة بمكان أن يأرس اجلن رجال  من اإلنس فيمكث فيهم 
 من األعاجيب    ً                                دهرا , ثم يعود إىل اإلنس, فيحدث بام رأ! .  

وأر أن هذا املعنى كاف يف إثبات عدم صحة احلديث, وليس من السهل نسبة 
  فهو مما ال يشبه كالم النبوة. ,ملسو هيلع هللا ىلصهذا إىل رسول اهللا 

كأن احلديث « ملسو هيلع هللا ىلصوزيادة عىل هذا فهل تقول إحد أمهات املؤمنني لرسول اهللا 
  ?!.»حديث خرافة

ظه يف آخر عمره, هو جمالد بن وأما من حيث السند ففي إسناده راو تغري حف
  , فلعله من منكراته. )٢(سعيد اهلمداين

وكم يود الوضاعون لو توصلوا إىل إثبات صحة هذه الرواية أو لو ظفروا هبا, إذ 
                                           

, وبغية الرائد ملا تضمنه ٤٣٥رقم » املقاصد احلسنة«, و٦/١٥٧) انظر مسند اإلمام أمحد ١(
 .٣٧حديث أم زرع من الفوائد للقايض عياض ص

ه ) قال فيه عبد الرمحن بن مهدي: حديث جمالد عند األحداث ليس بيشء. يعني أنه تغري حفظ٢(
                                                                               ً واختلط يف آخر عمره, وقال حييى بن سعيد القطان ملن أراد أن يكتب السرية عنه: تكتب كذبا  

 أمحد وقال. فعل اهللا      ً                                                      كثريا , لو شئت أن جيعلها يل جمالد كلها عن الشعبي عن مرسوق عن عبد
 . وقال حييىالناس احتمله وقد الناس, يرفعه ال       ً كثيـرا         ً حديثـا   يرفع بيشء, ليس: حنبل ابن
معني: ال حيتج بحديثه, ضعيف, واهي احلديث. وسئل أبو حاتم الرازي أحيتج بحديثه?  بنا

. هذا وقد ذكروا يف ترمجة ٣٦٢− ٤/١/٣٦١فقال: ال. انظر اجلرح والتعديل البن أيب حاتم 
جمالد أن حديث شعبة ومحاد بن زيد وهشيم عنه أرفع من غريه, وراوي هذا احلديث عنه ليس 

 . ثم إن هذا الطريق معلول بعلة اإلرسال, فقد رو إسحاق بن راهويه احلديثواحدا من هؤالء
 يف مسنده عن أيب أسامة محاد بن أسامة عن جمالد عن الشعبي مرفوعا مرسال. 



٣٥٤ 
ال هيمهم صحتها أو عدم صحتها, إنام املهم أن يظفروا بمثلها, لينسجوا عىل منواهلا كام 

  .)١(وايشاء هلم اهلو ويمتد اخليال, وقد فعل
ومثل هذه الرواية كانت يف نظر املحدثني كافية لتكذيب الراوي وجتنب الرواية 
عنه, وقد حدث الطحاوي عن يونس بن عبد األعىل أن يغنم بن سامل بن قنرب قدم 

  . )٢(مرص, فجاءه يونس, فسمعه يقول تزوجت امرأة من اجلن, فلم يرجع إليه
يف  »            ً            رافة كان رجال  من بني عذرةإن خ«وأدرج حممد بن طاهر املقديس رواية 

  . )٣(عداد املوضوعات
   .تربة اجلنةاملسألة الرابعة: 

                                                           ً    رو الرتمذي من طريق جمالد عن الشعبي عن جابر بن عبد اهللا أن ناسا  من 
 قال ملسو هيلع هللا ىلصوأن النبي  ?اليهود سألوا أناسا من الصحابة هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم

                                           

) رو أحد الرواة الضعفاء واسمه عثامن بن معاوية عن ثابت عن أنس بن مالك مثل حديث ١(
              ً                               ألعاجيب أن جنيا  أمرته أمه أن يتزوج, حتى زوجته           ً                       عائشة متاما , وزاد فيه من قصص تلك ا

امرأة هلا أم, فكان يقسم المرأته ليلة وعند أمه ليلة, فكان ليلة عند امرأته وأمه وحدها, فسلم 
 عليها مسلم فردت السالم باحلسنى, وأحسنت لقاء الطارقني, فأعطوها ما متنت وملؤوا دارها

 فقالت: ما شأنك?! لعل امرأتك كلمتك أن حتوهلا إىل   ً     ً                        غنام  وإبال , فرأت ابنها خبيث النفس 
                                   ً                                                   منزيل?!. قال: نعم. فحوهلا, فلبثا حينا , ثم إنه كان ليلة عند أمه وامرأته وحدها فسلم عليها 
                                                       ً                    مسلم فردت السالم, ومل حتسن لقاء الضيوف, فملؤوا دارها سباعا , فأصبحت وقد أكلتها 

 , ولسان امليزان.٥٥ – ٣/٥٤» ميزان االعتدال«انظر ». السباع
, وفيه أنه ضعفه أبو حاتم وكذبه ابن يونس واهتمه ابن حبان ٤/٤٥٩» دالـميزان االعت) «٢(

 .بالوضع
 .٢٩) تذكرة املوضوعات ص٣(



٣٥٥ 
, ثم إنه سأهلم عن تربة اجلنة, فسكتوا )١(»لدرمكإين سائلهم عن تربة اجلنة, وهي ا«

  . )٢(»اخلبز من الدرمك«هنيهة ثم قالوا: أخبزة يا أبا القاسم. فقال: 
وتفرد به جمالد ـ كام يقول الرتمذي ـ وهو راوي حديث خرافة, وما أحسب 

فاحلديث عن تربة اجلنة أهنا الدرمك, أو أهنا أخبزة,  ,ملسو هيلع هللا ىلصهذا يصح عن رسول اهللا 
معاين التي يتحدث فيها ـاخلبز من الدرمك, ليس مما يشبه كالم النبوة, وال الوأن 

  .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
  .رواية احلجامة عىل الريقاملسألة اخلامسة: 

احلجامة عىل الريق أمثل, «قال: ملسو هيلع هللا ىلص رو ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول اهللا 
اهللا يوم اخلميس,  وفيه شفاء وبركة, وتزيد يف العقل ويف احلفظ, فاحتجموا عىل بركة

واجتنبوا احلجامة يوم األربعاء واجلمعة والسبت ويوم األحد حتريا, واحتجموا يوم 
االثنني والثالثاء, فإنه اليوم الذي عاىف اهللا فيه أيوب من البالء, ورضبه بالبالء يوم 

  . )٣(»األربعاء, فإنه ال يبدو جذام وال برص إال يوم األربعاء, أو ليلة األربعاء
روايات يف النهي عن احلجامة يوم السبت » املوضوعات«و ابن اجلوزي يف ور

  .)٤(واألربعاء واجلمعة, وروايات خمتلفة يف احلجامة يوم الثالثاء
وأنه شبه املوضوع, والدليل  ملسو هيلع هللا ىلصوال يشك عاقل أن هذا كله بعيد من كالم النبي 

  والسامجة. هو ما اشتملت عليه هذه الروايات من الركاكة
                                           

  .٢٢− ٢/٢١) الدرمك: هو الدقيق احلواري, أي األبيض. النهاية ١(
 .٢٢٨− ١٢/٢٢٦» سنن الرتمذي) «٢(
  .٨٨−  ٣٤٨٧رقم » سنن ابن ماجه) «٣(
 .٢١٥− ٣/٢١١» املوضوعات«) انظر ٤(



٣٥٦ 

  .رواية فضائل سور القرآنألة السادسة: املس
قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب بن كعب أن رسول اهللا » املوضوعات«رو ابن اجلوزي يف 

أيام مسلم قرأ فاحتة الكتاب أعطي من األجر كأنام قرأ ثلثي القرآن, وأعطي من األجر «
عىل كأنام تصدق عىل كل مؤمن ومؤمنة, ومن قرأ آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا 

جرس جهنم, ومن قرأ سورة النساء أعطي من األجر كأنام تصدق عىل كل من ورثه 
ي عنه عرش سيئات ورفع له عرش                                        ُ                          مرياثا, ومن قرأ املائدة أعطي عرش حسنات وحم 

وذكر يف كل سورة ثواب ». درجات بعدد كل هيودي ونرصاين تنفس يف الدنيا...
  تاليها, إىل آخر سور القرآن.
ذا احلديث وترتيب الثواب فيه عىل سور القرآن سورة سورة وتركيب فقرات ه

من أوله إىل آخره دليل واضح عىل أنه مصنوع مكذوب, وقد أشار ابن اجلوزي إىل أنه 
قد استنفد السور وذكر يف كل واحدة مما يناسبها من الثواب بكالم ركيك يف هناية 

   .)١(ملسو هيلع هللا ىلصالربودة, ال يناسب كالم رسول اهللا 

*          *          *  

                                           
                     َ                  : [وقد فرق هذا احلديث  أبو إسحاق الثعلبياجلوزي ابن وقال ,٢٣٩: ١: »املوضوعات« انظر) ١(

يف تفسريه فذكر عند كل سورة منه ما خيصها, وتبعه أبو احلسن الواحد يف ذلك, وال أعجب 
بن أبى داود كيف فرقه عىل منهام ألهنام ليسا من أصحاب احلديث, وإنام عجبت من أبى بكر 

ملسو هيلع هللا ىلص كتابه الذ صنفه يف فضائل القرآن وهو يعلم أنه حديث حمال, وقد صح عن رسول اهللا 
 »].من حدث عنى حديثا ير أنه كذب فهو أحد الكاذبني«أنه قال 



٣٥٧ 

  املبحث الثالث 
  فيام هو أشبه بكالم الالحقني 

بعض النصوص التي هي  ملسو هيلع هللا ىلصجيد الباحث يف الروايات املنسوبة إىل رسول اهللا 
 أشبه بكالم الفقهاء أو أهل املذاهب والنحل, أو فيها اصطالحات متأخرة متثل العصور

  التي تلت عرص النبوة.
هو العصبية التي متكنت من بعض النفوس       ً                        وغالبا  ما يكون احلامل عىل وضعها 

وسيطرت عليها, فجعلت هلا ـ إىل جانب والئها لكتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه عليه 
                                                        ً             الصالة والسالم ـ والء آخر لفئة أو مذهب حيمل عىل الوضع, تأييدا  ملذهب الوضاع 

  أو مناوأة ملذهب خصومه. 
 ملسو هيلع هللا ىلصوعة عن ابن عباس عن النبي هذا وقد ذكر ابن العريب رمحه اهللا الرواية املرف

وعلق عىل مسألة  ,)١(»هالك أمتي يف العصبية والقدرية والرواية عن غري ثبت«أنه قال 
ما هلك أهل الفتو إال بالعصبية بأن حيتج كل واحد «              ً     ً        العصبية تعليقا  حسنا , فقال: 

, فيهلك من وجهني: من جهة الكذب عىل النبي عليه السالم, ومن                َّ                                                  ملذهبه بام مل يصح 
                                           

قصود هو االستشهاد هبذه الرواية, بل بتعليق ابن العريب عليها, ألهنا هي نفسها ال تصح امل ليس) ١(
عن                                      ُ                        , فهي حتمل طابع العصور الالحقة التي كث ر احلديث فيها حول الروايةملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  عن

» املوضوعات«    ْ          ْ                                                   الثب ت وغري الثب ت, باإلضافة إىل العصبية والقدرية, وذكرها ابن اجلوزي يف 
٢٧٨ −  ٢٧٧ :١. 



٣٥٨ 
, فيكون عليه إثم الكذب وإثم إضالل الناس وإثم إفساد                         َّ                                                  جهة فتو الناس بام مل يصح 

  . )١(»الرشيعة
  وسأتناول تلك احلاالت يف املسائل التالية:

  .املوضوع يف نرصة املذاهب الكالميةاملسألة األوىل: 
ن وآمن به الصحابة رضوان اهللا عليهم كا ملسو هيلع هللا ىلصحينام نزل القرآن عىل رسول اهللا 

إيامهنم عقيدة راسخة يف النفوس أن القرآن كالم اهللا ورسالته للناس, ليخرجهم من 
الظلامت إىل النور, وكان إيامهنم هو العقيدة املحركة الدافعة, يدفعهم إىل العمل 

  والدعوة واجلهاد.
بينهم يوجههم ويسددهم, وحيملهم عىل الرصاط املستقيم,  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهللا 

  راف الفكري إذا بدا أنه يريد أن يشق طريقه بينهم.ويكبح مجاح االنح
                           ً                                         وهكذا نشأ الرعيل األول صافيا , مل تكدره الدالء, فلم يبحث يف ماهية اإليامن: 

  . ?أو معرفة وإقرار وعمل ?أو معرفة وإقرار باللسان ?هل هو معرفة بالقلب
 يبحثوا فيمن ? كام مل?ومل يبحثوا يف زيادة اإليامن: هل اإليامن يزيد وينقص أو ال

  قال أنا مؤمن إن شاء اهللا, وال يف مسل
ألة املعصية مع اإليامن هل ترض جوهر اإليامن وتبطله أو ال ترض إال كامل اإليامد 

  دون أن تنقض جوهره?. 
املستوردة,  جاء بعد ذلك أناس تقاعسوا عن اجلهاد والعمل, وتأثروا بالفلسفات

ختذوا يف اإلجابة مذاهب خمتلفة, كل حسب فنشأت عندهم أمثال تلك التساؤالت, وا
  ما أداه إليه اجتهاده وفهمه.

                                           
 .١٣٠ −  ١٠/١٢٩» عارضة األحوذي) «١(



٣٥٩ 

أما املصيبة الكرب فهي أن بعض املشتغلني هبذه املذاهب واآلراء مل يقنعوا 
بظواهر االستدالالت القرآنية واحلجج العقلية التي كانوا ينرصون هبا مذاهبهم, بل 

  .ملسو هيلع هللا ىلصىل رسول اهللا                                   ً  جلؤوا إىل اختالق األحاديث ونسبتها زورا  إ
من طريق عيل وهكذا فقد ظهر حديث يف ذكر ماهية اإليامن, رواه ابن اجلوزي 

                                                          ٌ             بن موسى الرضا, قال حدثنا أيب موسى بن جعفر قال حدثنا أيب جعفر  عن أبيه حممد ا
 بن عيل عن أبيه عيل بن احلسني عن أبيه احلسني بن عيل عن أبيه عيل بن أبى طالبا

اإليامن معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل « ملسو هيلع هللا ىلص:ال رسول اهللا ريض اهللا عنه قال: ق
  . )١(»باألركان

  . )٢(»اإليامن قول وعمل«قال:  ملسو هيلع هللا ىلص                      ً       ً          ورو أحد الوضاعني حديثا  مرفوعا  أن النبي 
وهذا لتأييد الرأي القائل بأن اإليامن ليس هو االعتقاد اجلازم فحسب بل هو 

  اإليامن.معرفة وقول وعمل, وأن العمل الصالح جزء من 
, أخرجه أبو داود »اإليامن يزيد وينقص«ويف زيادة اإليامن ونقصانه ظهر حديث 

                                    ُ                                       واإلمام أمحد عن معاذ بن جبل, وكذا ابن  اجلوزي, ومن رواياته األخر عند ابن اجلوزي
اإليامن قول وعمل, يزيد وينقص, ومن قال غري هذا فهو « رواية عن أيب هريرة بلفظ

  . )٣(ثلة بن األسقعورواه عن وا». مبتدع
من املوضوعات, » اإليامن يزيد وينقص«هذا, ومل يوافق الفتني عىل أن حديث 

                                           
ضاعون هذا اإلسناد وألصقوا به هذه , وانظر كيف ركب الو١٢٩− ١/١٢٨» املوضوعات) «١(

 الرواية.
 .١/٥٥٧» ميزان االعتدال) «٢(
 .١٣٠− ١/١٢٩» املوضوعات) «٣(



٣٦٠ 
    ً                                                                      حمتجا  بأن أبا داود رواه وسكت عليه فهو صالح عنده, وبأن له شواهد عن أيب هريرة 

  . )١(وابن عباس
أما سكوت أيب داود عىل هذا احلديث فمعناه أنه صالح عنده, ولكن كم سكت 

د بالشواهد األخر التي تؤيده عىل حديث  ض                                 ُ َ َّ                            وضعفه غريه من احلفاظ, وأما كونه ي ع 
فغايتها أن تعزز اإلسناد وترفع عنه وصف الغرابة إذا مل تكن من باب اخلطأ, ولكن 

  حتى ولو صح السند فإن املتن عليه الئحة الوضع. 
يغفل وأما فتنة خلق القرآن التي شغلت بال املعتزلة وكثري من املحدثني فلم 

               ً       , ووضعوا حديثا  آخر عن)٢(»القرآن غري خملوق«عنها الوضاعون, ووضعوا حديث 
   ً           يدا  لوجهة نظر ـ, وهذا تأي)٣(»من قال القرآن خملوق فهو كافر«               ً أيب هريرة مرفوعا  

  ضد وجهة نظر خصومهم املعتزلة. املحدثني
بل  وليس معنى هذا أن ثقات املحدثني وضعوا هذه الروايات أو سكتوا عليها,

  قوم من اجلهلة الكذابني, ظنوا أهنم ينرصون بذلك السنة وخيذلون البدعة.
 ملسو هيلع هللا ىلص     ً                                                     وأخريا  فقد رو ابن اجلوزي عن عمر بن اخلطاب قال: سمعت رسول اهللا 

ومن الواضح أن  .)٤(»كام ال ينفع مع الرشك يشء كذلك ال يرض مع اإليامن يشء«يقول 
الكلية, وترد عىل من قال اإليامن قول هذه الرواية خترج العمل من دائرة اإليامن ب

  وعمل.
                                           

 .١١) تذكرة املوضوعات للفتني ص١(
 .١/١٩٠» ميزان االعتدال) «٢(
 .١/١٣٤» ميزان االعتدال) «٣(
 .١/١٣٦» املوضوعات) «٤(



٣٦١ 

وليس من طريقته التعرض  ,ملسو هيلع هللا ىلصوكل ذلك ال يصح وال يثبت عن رسول اهللا 
ملثل هذه الدقائق, بل كان ينهى عن اخلوض يف كل ما من شأنه أن يشغل الناس بالكالم 

  ويلهيهم عن العمل.
ا عىل ثر من ذلك, فوضعوـذب إىل أكـن يف الكـوقد ذهب بعض الوضاعي

أنه ذم الفرق املبتدعة بأسامئها, فمن ذلك ما رواه الرتمذي يف املرجئة  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسول
صنفان من أمتي ليس هلام يف اإلسالم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالقدرية عن ابن عباس أن رسول اهللا 

  . )١(»نصيب املرجئة والقدرية
 قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس أن رسول اهللا » املوضوعات«ومثله ما رواه ابن اجلوزي يف 

. ?. قيل: يا رسول اهللا من القدرية»صنفان من أمتي ال تناهلام شفاعتي املرجئة والقدرية«
قوم يكونون يف آخر الزمان « . فقال:?. قيل: فمن املرجئة»قوم يقولون ال قدر« فقال:

  .)٢(»إذا سئلوا عن اإليامن يقولون نحن مؤمنون إن شاء اهللا
إن لكل أمة جموسا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ورو ابن اجلوزي عن أيب هريرة أن رسول اهللا

قدرية, فال تعودوهم إذا مرضوا, وال تصلوا عليهم إذا ـوإن جموس هذه األمة ال
   .)٣(»ماتوا

إن لكل أمة هيودا وهيود أمتي «قال: ملسو هيلع هللا ىلص وروي عن ابن عباس أن رسول اهللا 
  . )٤(»املرجئة

                                           
 .٨/٣١٦» سنن الرتمذي) «١(
 .١/١٣٤» املوضوعات) «٢(
 ٩٢رقم » سنن ابن ماجه«, وانظر ١/٥٧٠» ميزان االعتدال«, و١/٢٧٥» املوضوعات) «٣(

 من رواية جابر.» إن جموس هذه األمة املكذبون بأقدار اهللا«ففيها 
 .١/٢٧٦» املوضوعات) «٤(
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قال:  ملسو هيلع هللا ىلص وأما يف ذم اخلوارج فقد رو ابن ماجه عن ابن أيب أوىف أن رسول اهللا
  . )١(»اخلوارج كالب النار«

ضاع ذم الروافض فوضعوا يف ذلك   اجلوزيابن  رواه, منها ما أحاديث          ُ                            ومل ينس الو 
إن اهللا لعن أربعة عىل لسان سبعني نبيا: «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا 
   .)٢(»القدرية واجلهمية واملرجئة والروافض

 املرجئة والقدرية«قال: ملسو هيلع هللا ىلص س أن رسول اهللا ورو يف املوضوعات كذلك عن أن
                  ُ                                                    والروافض واخلوارج ي سلب منهم ربع التوحيد, فيلقون اهللا عز وجل كفارا خالدين 

  . )٣(»خملدين يف النار
أصال, وإنام وضع الوضاعون  ملسو هيلع هللا ىلصفهذه التسميات مل تكن عىل عهد رسول اهللا 

  هذه احلاديث يف ذمها ونسبوها إليه. 
  .وضوع يف نرصة املذاهب الفقهيةاملاملسألة الثانية: 

أد االجتهاد يف الفروع الفقهية إىل نشوء مذاهب خمتلفة, لكل مذهب فقهي 
أدلته واستنباطاته ونظرياته, وكان كل فريق يؤيد وجهته بام يفهمه من آيات القرآن 

  الكريم وبام روي عن رسوله عليه الصالة والسالم.
ني من أتباع الفقهاء مل يعجبهم االقتصار ومما يؤسف له أن بعض اجلهلة املتعصب

يف االستدالل عىل صحيح املنقول, بل أرادوا دمغ خمالفيهم بحجج قاطعة ال تقبل الرد 
  .ملسو هيلع هللا ىلصحتى ولو مل تكن ثابتة, فذهبوا يؤلفون األحاديث املزورة وينسبوهنا إىل رسول اهللا 

                                           
 .١٧٣رقم » سنن ابن ماجه) «١(
 .١/٢٧٦» املوضوعات) «٢(
 .١/٢٧٨» املوضوعات) «٣(
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املبرشين  ومن املوضوع لنرصة بعض املذاهب ما روي عن ابن عباس أن العرشة
  . )٢(ما كانوا يرفعون أيدهيم إال الفتتاح الصالة )١(باجلنة

أي: ال يرفعون األيدي عند الركوع وعند الرفع منه, وهذا خالف الثابت عن 
ضع لتأييد مذهب من ال ير رفع األيدي يف  ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي                          ُ                                    وخالف الثابت عنهم, وإنام و 

  الصالة إال عند االفتتاح.
لتنزه من مس الكافر فقد رو الوضاعون عن ابن ولتأييد وجهة من ير ا

  . )٣(»             ً          ً                   من صافح هيوديا  أو نرصانيا  فليتوضأ وليغسل يده«قال: ملسو هيلع هللا ىلصعباس أن رسول اهللا 
ـ عاد الصالة من قدر «ومن املوضوع ما روي عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال:    ُ                 ت

  .وهذا النص أشبه بمتون الفقه وتقديرات الفقهاء. )٤(»الدرهم من الدم
من نيس صالة فلم يذكرها إال مع اإلمام «                               ً  ويشبهه ما روي عن ابن عمر مرفوعا : 

فهذا بعيد عن كالم . )٥(»فليتم صالته ثم يقيض ما فاته ثم يعيد التي صالها مع اإلمام
  النبوة وربام كان من قول بعض الصحابة أو التابعني فوهم راويه فرفعه.

                                           
 وعمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان وعيل ابن أيب طالب وطلحة بن عبيد اهللا ) هم أبو بكر الصديق١(

والزبري بن العوام وسعد ابن أيب وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرمحن بن عوف وأبو عبيدة 
 عامر بن اجلراح.

 .٢١٨ −  ١/٢١٣للسمرقندي » حتفة الفقهاء) «٢(
 .١/٧٠» ميزان االعتدال«, و٧٨− ٢/٧٧» املوضوعات) «٣(
 .٢/٦٠» ميزان االعتدال«, و٧٧− ٢/٧٥» املوضوعات) «٤(
 , ويف إسناده سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي, وثقه مجاعة من٢/١٤٨» زان االعتدالـمي) «٥(

اليشء                                           ُ                                   األئمة, لكن قال فيه الساجي: رو أحاديث ال ي تابع عليها. وقال ابن عدي: وإنام هيم يف
 ال ابن حبان: رو عن الثقات أشياء موضوعة.                    ً          ً    بعد اليشء فريفع موقوفا  ويصل مرسال . وق



٣٦٤ 

العلامء ما رواه أبو داود والرتمذي عن  ومن الروايات التي اختلفت فيها أنظار
أنه  ملسو هيلع هللا ىلصجابر بن عبد اهللا, ورواه النسائي عن عبد اهللا بن عمرو, كالمها عن رسول اهللا 

  . )١(»ما أسكر كثريه فقليله حرام«قال: 
ورغم أخذ مجهور املحدثني هبذا احلديث وروايتهم له دون استنكار فإن احلافظ 

  . )٢(املوضوعاتحممد بن طاهر املقديس أدرجه يف 
  .املشتمل عىل مصطلحات متأخرةاملسألة الثالثة: 

 ظهرت روايات مرفوعة تشتمل عىل مصطلحات متأخرة عن عرص النبوة وعليها
 ملسو هيلع هللا ىلصعالئم تدل عىل أهنا موضوعة, وهي متثل من عرص الرواية فرتة ما بعد زمن النبي 

  وأصحابه.
ذه الظاهرة وتذمر املسلمني التي تدل عىل انتشار ه» علامء السوء«من ذلك كلمة 

إن يف جهنم رحى «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمنها, فأتى أحد الرواة برواية عن أنس مالك أن رسول اهللا 
  .)٣(»                    ً تطحن علامء السوء طحنا  

 ملسو هيلع هللا ىلصفقد رو أحد الوضاعني عن النبي » أهل السنة واجلامعة«ومن ذلك كلمة 
  .)٤(»طوبى ألهل السنة واجلامعة من أهل القرآن والذكر«أنه قال: 

*          *          *  
                                           

 .٣٠١−  ٨/٣٠٠» سنن النسائي«, و٨/٥٨» سنن الرتمذي«, و٣٦٨١رقم » سنن أيب داود) «١(
 .٧٣) تذكرة املوضوعات ملحمد بن طاهر املقديس ص٢(
 .٢٥٢− ٢/٢٥١» ميزان االعتدال) «٣(
 .٢/٦٤١) املرجع السابق ٤(



٣٦٥ 

  خامتة الباب الثالث
بعد عرض معايري نقد املتن عند املحدثني من حيث النظرية ومن حيث التطبيق 

  فقد يالحظ الباحث هاتني املالحظتني: 
                                                          ْ    : ربام ال خيتلف علامء احلديث يف تلك املعايري من حيث النظرية, ولنقل  عىل    ً أوال  

ذ يكادون جيمعون يف بحثهم لعالمات الوضع يف املتن وجه اإلمجال يف أضعف تقدير, إ
  ويف غري هذا املبحث عىل معظم النقط يف رسم معايري نقد املتن. 

: قد ختتلف األنظار يف بحث تلك املعايري من حيث التطبيق, وخاصة يف      ً ثانيا  
  بعض األحاديث التي صححها بعض املحدثني أو صححوا إسنادها. 

  ك االختالف إىل أمرين: وربام يرجع السبب يف ذل
 جلوء بعض العلامء إىل التأويل البعيد, وترجيحه عىل نقد النص ورده. ـ ١
صعوبة رد النص إذا كان صحيح السند, وخاصة إذا حكم له بعض أئمة ـ ٢

 املحدثني بالصحة. 
وهذا يقتيض البحث يف كال األمرين, إال أن األمر األول ـ وهو مسألة التأويل ـ 

ل فيها إىل نتيجة, وهي أن التأويل القريب مقبول, وأما التأويل البعيد يمكن الوصو
فمردود, ويمكن وضع ضابط فاصل بينهام, وهو أن القريب ما يقبله الذوق اللغوي 
                                                      ً                    دون حتميل األلفاظ أكثر مما حتتمل, وقد يكون هذا االجتاه مقربا  بني اختالفات العلامء, 

   .املجتهدينلية, وإال أللغينا عقول العلامء واجتهادات بالك إلغاؤهامنه   ُ   ي طلبوإن كان ال 
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وأما األمر الثاين وهو مسألة صحة السند فأستعرضها بيشء من البسط, ألهنا من 
  صميم علوم احلديث. 

  عدم التالزم بني صحة السند وصحة املتن: 
 بحث العلامء يف صحة السند ووضعوا له قواعد, وبحثوا يف صحة املتن ووضعوا

  . ?ضوابط, ولكن ما العالقة بينهامله 
  ينتج من صحة كل من السند واملتن أو عدم صحتهام أربع حاالت: 

كم له بالصحة. ـ ١                                               ُ              فإما أن يصح السند واملتن كالمها, واحلديث إذ ذاك حي 
كم عليه بأنه غري ـ ٢                                                  ُ                وإما أن ال يصح السند وال املتن كالمها, واحلديث إذ ذاك حي 
 صحيح. 
كم عليه كذلك بأنه غري وإما أن يـ ٣                                  ُ                     صح معنى املتن وال يصح السند, وهذا حي 

 صحيح, ألن األصل صحة النقل. 
 وإما أن يصح السند وال يصح معنى املتن, وهذا غري صحيح كذلك. ـ ٤

وهذه احلالة األخرية تظهر دقة العلامء املسلمني الذين بحثوا يف األسانيد ما 
ـ لوا ج انب املتن, ونراهم يرصحون أن ليس كل                            ِ     وسعهم اجلهد ومع ذلك فلم يغف

  حديث صح سنده فهو صحيح.
ويقرر احلاكم أن من أنواع علوم احلديث معرفة الصحيح والسقيم وأنه غري 

  . )١(اجلرح والتعديل, فرب إسناد يسلم من املجروحني غري خمرج يف الصحيح
  .فال تالزم بني صحة السند وصحة املتن, ألنه قد يصح األول دون الثاين

                                           
 .٩٩/ ١البن اجلوزي » املوضوعات«وانظر , ٥٨) معرفة علوم احلديث للحاكم ص١(
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  سبب عدم التالزم بني صحة السند وصحة املتن: 
هذا, وير علامء احلديث جواز اخلطأ والنسيان عىل الثقة, وجواز الصدق عىل 
                                                   ُ                      الكاذب, وليس هذا التجويز من اخلياالت واألوهام التي ال ي عول عليها كام ذهب إليه 

       ً         اقع فعال  وحقيقة,                ً          بل ذلك جائز عقال  وعادة, وو ,)١(األستاذ حممد عبد الرزاق محزة
وكل من كان له احتياط يف أمره فإنه حيسب حساب اخلطأ يف خرب من يثق به, ويضع 
 احتامل الصدق يف خرب من يرتاب فيه, حتى ال يقطع بأمر ثم يكتشف أن الواقع واحلقيقة

  خالف ذلك. 
ولكن خرب الثقة إذا احتفت قرائن الصحة والوثوق به من كل جانب فإنه يتأكد, 

قي من إفادة درجة الظن الغالب إىل إفادة درجة العلم, وال يبقى إذ ذاك جمال ويرت
للشك فيه, وكذلك خرب الكاذب إذا احتفت قرائن التكذيب واالرتياب فيه من كل 

  جانب فإنه ال يبقى بعد ذلك جمال الحتامل صدقه. 
  وهلذا كانت صحة السند وحدها غري كافية لصحة املتن. 

  صحة السند وصحة املتن:  طبيعة العالقة بني
                                                               ً    يمكن أن نقول بعد هذا إنه ال ترابط بني صحة السند وصحة املتن, ال طردا  وال 
    ً                                                                عكسا , وإن العالقة بينهام هي عالقة الرشط الالزم باملرشوط, فيلزم لوجود املرشوط 

  وجود الرشط, لكن ال يلزم من وجود الرشط وجود املرشوط. 
صحة املتن, وصحة املتن مرشوط, فيلزم أي إن صحة السند رشط من رشوط 

  لصحة املتن صحة السند, لكن ال يلزم من صحة السند صحة املتن.
                                           

 .٢٨٤ص» ظلامت أيب رية أمام أضواء السنة املحمدية«) انظر ١(
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لم أن صحة اإلسناد رشط من رشوط صحة «ويقول ابن القيم يف هذا:       ُ                               وقد ع 
بة لصحة احلديث, فإن احلديث إنام يصح بمجموع أمور, منها                  ِ                                                   احلديث, وليست موج 

  . )١(»م شذوذه ونكارتهصحة سنده وانتفاء علته وعد
وقد  ,»صحيح اإلسناد«ومن دقة نظر املحدثني أهنم قد حيكمون للحديث بأنه 

, وبينهام فرق كبري, فالتعبري األول دون الثاين يف املرتبة, ألن األول »صحيح«يقولون 
  يتكلم عن اإلسناد وحده, والثاين يشمل اإلسناد واملتن. 

  درجة القطع بصحة احلديث الصحيح: 
تعمق علامء احلديث أكثر من ذلك, فبحثوا يف احلديث الصحيح ـ وهو ما صح 

صحيحة فيام ظهر لنا حسب اجتهادنا  ملسو هيلع هللا ىلصنه ـ هل نسبته إىل رسول اهللا ـسنده ومت
 فإنه قطعياأنه إذا مل يكن  يعنيهذا  ?والواقعاألمر  حقيقة? أو عىل وجه القطع يف ومعايرينا

   مقتضاه, أما إذا قلنا بأنه قطعي فإنه يوجب العلم.ال يوجب العلم ولكن يوجب العمل ب
قال مجاعة من أهل احلديث ـ منهم احلسني الكرابييس ـ إن احلديث الصحيح 

  . )٢(          ً                 العمل مجيعا , وهو رأي ابن حزمو اآلحادي قطعي, وإنه يوجب العلم
د وقال مجهور أهل احلديث والفقه ـ منهم الشافعي والباقالين والعراقي ـ إن املرا

                  ً                           أي فيام ظهر لنا عمال  بظاهر اإلسناد, ال أنه مقطوع » هذا حديث صحيح«من قولنا 
  بصحته يف نفس األمر. 

                                           
      ً                 , نقال  عن كتاب الفروسية٢٢− ٢١ص» املنار املنيف«) انظر تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عىل ١(

 البن القيم.
حممد عبد الرزاق محزة, يف  ب وانترص هلذا الرأي الشيخ٢٢٧) انظر البحر املحيط للزركيش ص٢(

 .٢٨٤ص» ظلامت أيب رية أمام أضواء السنة املحمدية«كتابه 
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  . .أي فام عداه باطل)١(»هذا هو الصحيح«وقال العراقي: 
وكالمهم يف احلديث الصحيح هنا يتعلق بأحاديث اآلحاد, أما احلديث املتواتر 

  وجب العلم والعمل معا.به وي باألسانيد الثابتة فإنه مقطوع
   درجة أحاديث الصحيحني:
إىل درجة التواتر » صحيح مسلم«أو » صحيح البخاري«إذا وصل حديث يف 

  باألسانيد الثابتة فإنه يصبح بذلك قطعي الثبوت, فال اختالف فيه. 
مروية بالطرق اآلحادية فهل هي مقطوع ـا وهي الـأما بقية األحاديث فيهم

  بصحتها?. 
الصالح إن ما أخرجه الشيخان أو أحدمها فهو مقطوع بصحته. وخالفه قال ابن 

  ». وخالفه املحققون«مجهور العلامء, بل قال العراقي: 
 وحجة ابن الصالح أن األمة حيث تلقتهام بالقبول فكأن هذا إمجاع عىل صحتهام,

                          ً      ً وأن كل ما فيهام صحيح سندا  ومتنا .
ت عىل صحة هذين الكتابني, وأن ولكن اجلمهور ال يرون أن األمة قد اتفق

االتفاق إنام وقع عىل جواز العمل بام فيهام قبل البحث يف السند, وذلك ال ينايف أن 
                  ً                                                        يكون ما فيهام ثابتا  بطريق غلبة الظن ال القطع, فإن اهللا مل يكلفنا بدرجة القطع يف 

ب البينة وهو ال يفيد إ ال غلبة                                          َ                     تفاصيل األحكام العملية, ولذلك جيب احلكم بموج 
  . بل ال ينايف أن تكون بعض أحاديثهام غري ثابتة وإن كان ذلك نادرا. )٢(الظن

                                           
 .٢٤٤, واملسودة يف أصول الفقه ألبناء تيمية: ص١/١٥) انظر رشح التبرصة والتذكرة للعراقي ١(
 أ. ٢٢٥ص» البحر املحيط«) انظر ٢(



٣٧٠ 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن احلديث الصحيح اآلحادي قد حتف به قرائن مؤيدة 
ومؤكدة, فينتقل من درجة الظن إىل درجة القطع يف الثبوت, أو إىل ما يقرب منها, وربام 

  من أحاديث الصحيحني, لكن ال يمكن تعميمه عىل مجيعها.               ً       كان هذا منطبقا  عىل كثري
                      ُ                                       يتضح مما سبق أن احلديث ي عرض عىل معايري نقد املتن حتى ولو كان صحيح 
                                        ً                           السند, بل احلديث الصحيح اآلحادي ليس مقطوعا  بصحته سواء أكان يف الصحيحني 

 م بالقرائنرمها, وصحته ثابتة بطريق غلبة الظن ما دام غري متواتر وال مدعـأو غي
  املؤيدة.

   تصحيح النص باالعتامد عىل نقد املتن:
إذا كان االعتامد عىل نقد املتن قد يؤدي للحكم عىل الرواية بأهنا غري ثابتة أو 
بالتوقف يف صحة ثبوهتا فإن تلك الرواية كثريا ما تكون صحيحة يف األصل, إال أن 

م الذي اعرت بعض رواهتا قد أدخل عليها تصحيف                         ً كلمة أو تبديلها, وأحيانا       َ                                         الوه 
  سقوطها.

ت  علامء  احلديث التنبيه عىل هذه الكلامت يف رشوحهم, ولكن أكثرهم       ُ ْ     َ                                                  ومل يف 
      ً                                                           اهتامما  ودقة واستقصاء يف هذا هو القايض عياض بن موسى اليحصبي رمحه اهللا, 

الذي اقترص فيه عىل ما وقع من » مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار«وذلك يف كتابه 
يف ثالثة مصنفات حديثية, هي موطأ اإلمام مالك, وصحيح اإلمام البخاري,  ذلك

  وصحيح اإلمام مسلم, حيث هي أمهات كتب احلديث الصحيح.
ولست أتعرض هنا لتصحيح الروايات يف أي كلمة كانت, فذاك موضوع نص 

ي, الرواية, وتصحيحه باالستدراك عليه يف رواية ثانية هو من النقد اخلارجي اإلسناد
ـ مد يف ترجيحه عىل نقد داخيل متني ألن الرواية ال                                 ُ                                          ولكني أهتم بام جاء من تصحيح اعت
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تستقيم إال به, أو ألهنا تشتمل يف داخلها عىل سبب للرتجيح باإلضافة إىل ما قد يكون 

  من مرجح خارجي وهو مزيد الثقة والضبط عند بعض الرواة.
وب ـعىل أيب أي ملسو هيلع هللا ىلصلنبي زول اـيف قصة ن» صحيح مسلم«ة ـفمن ذلك رواي

                                         َ        ً                    , فعند كافة رواة مسلم يقول أبو أيوب: وبعث  إيل يوما  بفضلة مل يأكل منها. األنصاري
ولعل . )١(وعند السجزي: بقصعة مل يأكل منها. قال القايض عياض: وهو الصواب

 ذلك ألن النظر يف داخل النص يقيض بوجود تناقض بني كلمة فضلة, وبني كلمة مل
  ».بقصعة مل يأكل منها«لذا صوب عياض أن تكون اللفظة هي يأكل منها, و

ومن ذلك يف حديث بناء املسجد, حيث ذكر القابيس: وبنى جداره باحلجارة 
ة, يعني اجلري, قال القايض عياض: وهوـ                                  َ املنقوشة والفضة. وذكره غريه بلفظ الق     َّ                                ص 

  الفضة.ولعل ذلك ألن البناء إنام يدخل فيه اجلري, وليس . )٢(أشبه وأصح
ل حتى ينشئ اهللا هلا خلقا  يسكنهم«ومن ذلك رواية البخاري:                 ْ ِ                     ً       ال تزال اجلنة تف ض 

فيسكنهم «هكذا ذكره رواة صحيح البخاري, وذكره اجلرجاين بلفظ: ». فضل اجلنة
وقد حكم القايض عياض عىل هذا اللفظ بأنه خطأ, وأن الصواب هو ». أفضل اجلنة
ينشئهم اهللا عز وجل لسكنى باقي اجلنة يعطيهم ما  . ولعل ذلك ألن من)٣(الوجه األول

سها.                                                                  ْ َ     فضل منها عن املؤمنني, وهو الباقي, وليس ينشئهم ليعطيهم أفضلها وأن ف 
                                                              ً ومن ذلك ما اتفقت عليه نسخ صحيح مسلم, وهو قول الراوي: كنت شاكيا  
                    ً                                             بفارس فكنت أصيل قاعدا  فسألت عن ذلك عائشة ريض اهللا عنها. وقد عد القايض 

                                           
 . ٢/١٦١ »األنوار مشارق« انظر) ١(
 ) نفس املرجع.٢(
 املرجع.) نفس ٣(
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ا  ألن عائشة مل تكن هبا, بل الصواب » بفارس«الوليد الكناين قوله  بوأ      ً شاكيا  «  َ ً                              ومه 

  .)١(, وهي أوجاع املفاصل»نقارس
للمصحف, فإنه أمر بكل  ريض اهللا عنهومن ذلك ما روي يف باب مجع عثامن 

رق, هكذا يف رواية املروزي, من اإلحراق, ورواه اجلامعة                    ُ                                                صحيفة أو مصحف أن حي 
ر  «   , ووجد هذا احلرف غري منقوط يف نسخة األصييل.»ق    ُ َّ أن خي 

                                                ً                ير القايض عياض أن رواية املروزي هي الصواب, معتمدا  عىل أن املروي هو 
يت باملاء ليذهب أثرها وعينها ويكون أصون ملا عساه يبقى من                    ُ                                                       أهنا أحرقت بعد أن حم 

ط  رسوم اخلط فيها, أما مع التخريق والتمزيق فال يكون ذلك, بل تكون  حة يف ـ ُ َّ م   َ     ر 
                                                         ُ      مواضع الصيانة, ويبقى اإلشكال والداخلة وسبب اخلالف فيام عساه ي فك من غري 

  .)٢(احلروف الباقية فيها
خرض يف السفينة, فبعض ـوأما تبديل كلمة بكلمة فمن ذلك رواية حديث ال

وير ». سدوها بالقار«, وبعضهم يقول »سدوها بقارورة«رووا أن السفينة  الرواة
  .)٣(ياض أن هذا هو الصوابالقايض ع

ولعل ذلك ألن القارورة ال تسد سفينة, بينام من املعروف واملعهود أن السفن 
  تطىل بالقار, لتنسد مسامها.

عىل رأس مئة سنة ال يبقى عىل ظهر األرض «وأما سقوط كلمة فمثاله حديث 
. )٤(, فقد قال القايض عياض: يفرسه احلديث اآلخر, أي ممن هو حي حينئذ»أحد

                                           
 .١/٩٩» مشارق األنوار«) انظر ١(
 .١/١٨٩» مشارق األنوار«) انظر ٢(
 .٢/٢١١) املرجع السابق ٣(
  .١/٢٠) املرجع السابق ٤(
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وذلك ألن من الواضح أنه ال يبقى عىل ظهر األرض أحد ممن كانوا أحياء ذلك اليوم, 

  وليس املراد أنه ال يبقى أحد عىل اإلطالق.
 »مسلم صحيح« ففي, الكلامت بعض يف وتأخري تقديم كذلك الصحاحيف  ووقع

دقة ورجل تصدق بص«يف حديث السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله: 
حتى ال تعلم شامله ما تنفق «وصوابه ». فأخفاها حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شامله

وكذا جاء يف املوطأ وصحيح البخاري, كام قال القايض عياض, وعد الرواية  ,»يمينه
  . )١(األوىل من املقلوب

 للقايض عياض, وقد» مشارق األنوار«هذا قليل من كثري, مما تضمنه كتاب 
يان أوهام الرواة التي وقف عليها يف كتب الصحاح الثالثة, أعني املوطأ استقىص فيه ب
  والصحيحني.

وإذا كانت معظم تلك األوهام مما وقع للرواة عن خمرجي تلك الصحاح فإن 
القليل منها إنام وقع يف تلك الكتب ذاهتا من أصحاب تلك الكتب أو ممن فوقهم من 

  الرواة. 
م يف ومهام بلغ الراوي من الثقة وج                       ً                  َ    اللة القدر فال يضريه أبدا  ما وقع له من الوه 

ـ عد معايبه, فهو برش غري معصوم. به أنه ممن ت                        ْ            ُ                           النادر من األحيان, وحس 
                                           ً                      وال بد من كلمة وجيزة هنا, وهي أن القايض عياضا  رمحه اهللا ال يقصد من مجعه 

اء السنة, ولكنه                     َ                               ً        ألوهام الرواة التشكيك  يف مجلة الروايات, وال أن يضع سالحا  بيد أعد
         ً      ً        ً                                             يبحث بحثا  علميا  موضوعيا , للذب عن السنة من جانب, وليعطي الدليل العميل 

                                           
 .٢/٢٥٤ »مشارق األنوار« )١(
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ي زه, وأن بحوثهم  ري  عليه وعىل م                                         ْ َ           َ ْ               للطاعنني من جانب آخر عىل أن علامء احلديث أغ 

  تقطع الطريق عىل أولئك املرجفني. 
أوىل يف سبيل        ً                                               ـ وأخريا , فإن هذه الدراسة ما هي إال حماولة متواضعة وخطوة 

 ق املسلمني ـ منذ عرصـ                           ْ متن عند علامء احلديث وبيان سب  ـالتعرف عىل منهج نقد ال
 الصحابة ـ يف هذا امليدان. 

            ً                                                     فام كان صوابا  فمن اهللا تعاىل وبتوفيقه, وما كان من خطأ فمني, وأسأل اهللا 
ت, ويف                                                           َ    املغفرة وأن يوفقني للسداد. إن أريد إال اإلصالح ما استطعت, واخلري  أرد

سبيل اهللا ما حتملت, وما توفيقي إال باهللا, عليه توكلت, وإليه أنيب, واهللا سبحانه 
  وتعاىل أعلم. 

  واحلمد هللا رب العاملني.  ,وكتبه صالح الدين بن أمحد اإلدلبي

*          *          *  
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ييالت مع حتضري هذا الكتاب للطبعة الثانية أود أن أضيف يف آخره بعض التذ
هم بتكميل فوائده إن شاء اهللا.                                                ْ                            التي أر أن هلا تعلقا بفحو مباحثه, ولعلها تس 

  التذييل األول 
  نبذ من كالم أئمة احلديث يف نقد املتن

كيمة بنت أمية عن أم                                                ُ                    ـ رو البخاري رمحه اهللا يف التاريخ الكبري من طريق ح 
ن مسجد األقىص إىل املسجد       َّ               من أهل  بحجة أو عمرة م« أنه قال:ملسو هيلع هللا ىلص سلمة عن النبي 

فر له ما تقدم من ذنبه                       ُ                   َِ    َّ  . وعلق عليه فقال: وال ي تابع يف هذا احلديث, مل  ا وق ت »       ُ                     احلرام غ 
                            ْ    َّ         ُ      ذا احلليفة واجلحفة واختار أن  أهل  من ذي احل ليفة. ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

كالم البخاري يتضمن أمرين: أحدمها تضعيف هذا احلديث وتضعيف راويه, 
 ,والثاين اإلشارة إىل سبب التضعيف بنقد متنه ,»يف هذا احلديث     ُ    وال ي تابع« حيث قال

                                               َّ                      حيث إن هذا احلديث املروي هنا يعطي مزيد فضل ملن أهل  بحجة أو عمرة من مسجد 
  َّ                           َّ            ُ            وق ت ألهل املدينة ذا احلليفة وأهل  هو من ذي احل ليفة, ومسجد ملسو هيلع هللا ىلص والنبي  ,األقىص

الل من أحد املساجد املفضلة مزيد املدينة أفضل من املسجد األقىص, ولو كان لإله
             َّ                               وحيث إنه مل هيل  من املسجد النبوي فقد دل هذا عىل  ,أجر لكان املسجد النبوي أوىل
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مساجد املفضلة, وبالتايل فال فضيلة لإلهالل من ـأنه ال فضيلة لإلهالل من أحد ال

  األقىص, وبذلك فالرواية املروية يف هذا ضعيفة.  املسجد
التاريخ الكبري من طريق الزبري بن الشعشاع عن أبيه أنه سمع  ـ رو البخاري يف

ألن عليا رو أن  ,             ْ                                        عليا يقول: كل  حلوم احلمر األهلية. وعلق عليه فقال: وال يصح
  هنى عنه. ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

قييل يف الضعفاء الكبري كالم البخاري وأكد ذلك قائال: وال ي تابع عليه          ُ                                                   ُ          ونقل الع 
وي  ,    ُ         وال ي عرف إال به هنى عن أكل حلوم احلمر ملسو هيلع هللا ىلص عن عيل بإسناد جيد أن النبي      ُ   وقد ر 

  األهلية. 
        ُ           َ                                                   وذكر ابن  حبان الزبري  بن الشعشاع يف الثقات يف طبقة أتباع التابعني, ومل يذكر 

ولكنه ير أن األقرب أن  ,أباه فيه يف طبقة التابعني, وهذا يعني أنه يضعف هذه الرواية
  بنه. يكون احلمل فيها عىل األب, وليس عىل ا

ـ رو البخاري يف التاريخ الكبري ويف الصغري ويف الضعفاء من طريق حرشج 
 قال أليب بكر وعمر وعثامنملسو هيلع هللا ىلص بن نباته عن سعيد بن مجهان عن سفينة أن النبي ا
                             ُ                           . وعلق البخاري فقال: وهذا مل ي تابع عليه, ألن عمر بن اخلطاب »هؤالء اخللفاء بعدي«

   ملسو هيلع هللا ىلص.                         ُّ وعليا قاال: مل يستخلف النبي  
ـ رو البخاري يف التاريخ الكبري من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد بن أيب 

زير نبيا كان أم ال?, « قال:ملسو هيلع هللا ىلص سعيد املقربي عن أبى هريرة أن رسول اهللا            ُ                    ما أدر أع 
. وعلق البخاري فقال: وال » َّ                                            ب ع لعينا كان أم ال?, واحلدود كفارات ألهلها أم ال?ـ  ُ وت  

  . »احلدود كفارة« قال ألنه ,ملسو هيلع هللا ىلصيثبت هذا عن النبي 
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ـ رو البخاري يف التاريخ الصغري بسند صحيح عن عمرو بن مرة اجلميل 
ليلة ملسو هيلع هللا ىلص املرادي عن عبد اهللا بن سلمة عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال: كنت مع النبي 

. ونقل عن عمرو بن مرة أنه قال أليب عبيدة بن »ال يصح« اجلن. وعلق البخاري فقال:
ليلة اجلن?. فقال: ال. ورو عن علقمة بن ملسو هيلع هللا ىلص عود: كان أبوك مع النبي عبد اهللا بن مس

 ليلة اجلن?.ملسو هيلع هللا ىلص قيس النخعي أنه قال: قلت لعبد اهللا بن مسعود: من كان منكم مع النبي 
  فقال: ما كان منا معه أحد. وبنحوه يف التاريخ الكبري. 

هشام بن أيب  ـ رو البخاري يف التاريخ الكبري عن عيل بن املديني عن معاذ بن
                                                                     ُ   عبد اهللا الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن احلسن عن دغفل بن حنظلة أنه قال: ت ويف 

وقال ابن عباس  ,                                       ُ         وهو ابن مخس وستني. وعلق البخاري فقال: ال ي تابع عليهملسو هيلع هللا ىلص النبي 
  وهو ابن ثالث وستني, وهذا أصح. ملسو هيلع هللا ىلص وعائشة ومعاوية: تويف النبي 

 عن برش بن آدم عن روح بن عبادة عن عثامن ـ رو البخاري يف التاريخ الكبري
ل أهنا قالت: سألنا عائشة عن ا ن خ  رين عن عمته زينب بنت م              ُ       ُ                      ُ َ َّ                           بن غياث عن ب رد بن ع 

صبياننا وكانوا يأكلونه. ورو عن عبد اهللا البهي أنه ملسو هيلع هللا ىلص اجلراد فقالت: زجر النبي 
قال: كنت عند  قال: رأيت عائشة تأكل اجلراد. ورو عن حسان بن أنس الثعلبي أنه

  ابن أخت عائشة فأرسلت إليه بجراد. قال أبو عبد اهللا: وهذا أكثر وهذا أصح.
ـ قال البخاري يف التاريخ الصغري: [صالح بن حممد بن زائدة أبو واقد الليثي 

     َّ من غل  « رو عن سامل عن أبيه عن عمر رفعه ,منكر احلديث ,تركه سليامن بن حرب
ومل  ,»صلوا عىل صاحبكم«        ِّ يف الغال  ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي  ,عليه    ُ    ال ي تابع ,»فأحرقوا متاعه
  حيرق متاعه]. 
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نا البخاري  يف كل ما ذهب إليه أو ال فإنه ما من شك يف أنه قد             ْ          َّ                                              وسواء أوافق 
وذلك بعرض الروايات احلديثية عىل الروايات املعارضة هلا مما  ,استخدم هنا نقد املتن
  ا. ثم بإعالهلا هب ,ير أهنا أقو منها

زيل ــ قال ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل: داود بن عبد احلميد الكويف ن
 .. سألت أيب عنه وعرضت عليه حديثه فقال: ال أعرفه, وهو ضعيف احلديث,.املوصل

  يدل حديثه عىل ضعفه.
ـ قال ابن خزيمة رمحه اهللا عن أيب حذافة السهمي أمحد بن إسامعيل بن حممد بن 

».                   َّ                                      ث عنه إىل أن عرض عيل  من روايته عن مالك ما أنكره قلبي فرتكته       ِّ كنت أحد  «نبيه: 
  . ]١٦: ١[هتذيب التهذيب 

*          *          *  
  
  



٣٨١ 

  التذييل الثاين 
  بعض األحاديث املنتقدة من حيث املتن 
  والتي هي معلولة حسب منهج اإلعالل

  احلديث األول: 
 سبعني امرأة حتمل كل امرأة قال سليامن بن داود ألطوفن الليلة عىل« حديث

  »فارسا جياهد يف سبيل اهللا
رة بن ـخلد: حدثنا مغيـنا خالد بن مـقال اإلمام البخاري يف صحيحه: حدث

قال سليامن « قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن أبى الزناد عن األعرج عن أبى هريرة عن النبي  عبد الرمحن
جياهد يف سبيل اهللا,  بن داود: ألطوفن الليلة عىل سبعني امرأة حتمل كل امرأة فارساا

. »فقال له صاحبه: إن شاء اهللا. فلم يقل, ومل حتمل شيئا إال واحدا ساقطا إحد شقيه
. قال البخاري: قال شعيب وابن »جاهدوا يف سبيل اهللاـلو قاهلا ل« ملسو هيلع هللا ىلص:فقال النبي 
  , وهو أصح.»تسعني« أبى الزناد

مر عن ابن طاوس وقال البخاري: حدثني حممود: حدثنا عبد الرزاق: أخربنا    ْ               مع 
عن أبيه عن أيب هريرة قال: قال سليامن بن داود عليهام السالم: ألطوفن الليلة بمئة 

لد كل امرأة غالما يقاتل يف سبيل اهللا. فقال له امللك: قل إن شاء اهللا. فلم ـامرأة ت
لو قال  ملسو هيلع هللا ىلص:   ْ                                                          يقل  ونيس, فأطاف هبن, ومل تلد منهن إال امرأة نصف إنسان, قال النبي 

  شاء اهللا مل حينث وكان أرجى حلاجته. إن
  ورواه يف مواضع أخر بنحوه, وكذا رواه مسلم يف صحيحه.
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ال بد يل من اإلشارة إىل ملسو هيلع هللا ىلص قبل البحث يف مد صحة هذا احلديث عن النبي 
اختالف ألفاظ الروايات يف هذا احلديث يف لفظة من األلفاظ التي ال ينبغي الوقوف 

تسعني أو تسع وتسعني أو مئة, وذلك ألن مثل هذا  عندها, وهي لفظة سبعني أو
  االختالف يف احلديث ال هيمنا أي األلفاظ هي الثابتة فيه.

  ثم إن هذا احلديث يتألف من شطرين: 
قال سليامن بن داود: ألطوفن الليلة عىل سبعني امرأة حتمل « فالشطر األول هو

إن شاء اهللا. فلم يقل, ومل حتمل  كل امرأة فارسا جياهد يف سبيل اهللا, فقال له صاحبه:
  . »شيئا إال واحدا ساقطا إحد شقيه

  .»لو قاهلا جلاهدوا يف سبيل اهللا« والشطر الثاين هو
رواه ثالثة من كبار الثقات عن أيب هريرة, وهم حممد بن وهذا بيان طرقه: فقد 

  سريين وطاوس بن كيسان وعبد الرمحن بن هرمز األعرج: 
ين عن أيب هريرة فرواه ثالثة من الثقات عن أيوب ـ فأما طريق ابن سري

[صحيح البخاري. صحيح مسلم. السختياين عن ابن سريين عن أيب هريرة موقوفا. 
  . املستخرج أليب عوانة. عبد الرزاق يف تفسريه]

[مسند ورواه أربعة عن هشام بن حسان عن ابن سريين عن أيب هريرة مرفوعا. 
.                            ُ                          ملستخرج أليب عوانة. احللية أليب ن عيم. تاريخ دمشق البن عساكر]أمحد. مصنف ابن أيب شيبة. ا

  ورواه اإلمام أمحد يف مسنده عن هشيم بن بشري عن هشام بن حسان به موقوفا. 
 ميمة السختياين ثقة ثقة. هشام بن حسان صدوق ثقة رفعـ[أيوب بن أيب ت

  موقوفات. هشيم بن بشري ثقة يدلس].
ن أن احلديث موقوف عىل أيب هريرة, ألن الراوي فالراجح يف طريق ابن سريي
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الذي رواه بالوقف هو من كبار الثقات, والراوي اآلخر رواه مرات بالرفع ومرة 
بالوقف, وهو صدوق ثقة له روايات وهم فيها فرفعها وهي موقوفة, فيبدو أن هذه 

  منها. 
فسريه ورواه                                                   َّ      ـ وأما طريق طاوس عن أيب هريرة فرواه عبد الرزاق بن مه ام يف ت

. [تفسري عبد الرزاق              ْ                                           مجاعة عنه عن مع مر عن ابن طاوس عن طاوس عن أيب هريرة موقوفا. 
. ورواه أمحد يف مسنده والعباس بن صحيح البخاري. صحيح مسلم. املستخرج أليب عوانة]

عبد العظيم عند النسائي يف السنن عن عبد الرزاق به مرفوعا, ورواية أمحد والنسائي 
  ة, ملخالفتها ملا يف تفسري عبد الرزاق وملا رواه اجلامعة عنه. هذه معلول

جري عن طاوس عن أيب هريرة                                           ُ                       ورواه مجاعة عن سفيان بن عيينة عن هشام بن ح 
[صحيح مسلم. مسند احلميدي. املستخرج أليب عوانة. ذم البغي البن أيب الدنيا. األسامء مرفوعا. 

بن عيينة به موقوفا. [صحيح البخاري.  . ورواه مجاعة عن سفيانوالصفات للبيهقي]
األسامء والصفات للبيهقي. مسند أيب يعىل. ولتوضيح الرواية يف مسند أيب يعىل أقول: 
رواه يف مسنده عن أيب معمر عن سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة وعن 

. أي بالرفع. وحيث  إن رواية                                            ً                  هشام بن حجري عن طاوس عن أيب هريرة أحدمها رواية 
 سفيان عن أيب الزناد هي بالرفع فهذا يعني أن روايته عن هشام بن حجري هي بالوقف].
يج النقال وهو ضعيف متهم بأنه                                          ُ                             ورواه أبو يعىل يف مسنده من طريق احلارث بن رس 

وذكره مرة ومل يرفعه. ويبدو أن ملسو هيلع هللا ىلص يرسق احلديث عن ابن عيينة وقال: يرفعه إىل النبي 
  سألة هنا, وليس هذا املوضع حمال الهتامه. احلارث قد ضبط امل

مر بن راشد ثقة فيه لني. عبد اهللا بن طاوس ثقة. سفيان بن عيينة ثقة. هشام     ْ                                                                    [مع 
  بن حجري صدوق فيه لني].ا

فالراجح يف طريق طاوس أن احلديث موقوف عىل أيب هريرة, ألن سند الطريق 



٣٨٤ 
ت بالرفع ومرات بالوقف, ثم إنه املوقوف جيد, وابن عيينة يف الطريق اآلخر رواه مرا

  يرويه عن هشام بن حجري وهو صدوق فيه لني.
ـ وأما طريق األعرج عن أيب هريرة فرواه ستة عن أيب الزناد, ورواه اثنان عن 
 الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة, أبو الزناد وجعفر كالمها عن األعرج عن أيب هريرة

ن النسائي. املستخرج أليب عوانة. املستخرج أليب [صحيح البخاري. صحيح مسلم. سنمرفوعا. 
[أبو الزناد والليث بن .  ُ                                                             ن عيم. مسند البزار. رشح مشكل اآلثار للطحاوي. السنن الكرب للبيهقي]

  . سعد وجعفر بن ربيعة ثقات]
ـ خالصة األمر أن هذا احلديث رواه ابن سريين وطاوس يف الراجح عنهام عن 

                                       ُ           واه األعرج عن أيب هريرة مرفوعا, فأقل ما ي قال فيه هو أيب هريرة موقوفا عليه, ور
التوقف يف صحته بالرفع, وهذا يعني أن الطريق املرفوع معلول بالطريقني املوقوفني, 

  ملسو هيلع هللا ىلص.أي إنه ثابت من قول أيب هريرة, ال من قول النبي 
  ـ هذا كله يتعلق فيام هو أصل القصة, وهو الشطر األول منها.

  ملسو هيلع هللا ىلص.فتكاد الطرق جتمع عىل أنه مرفوع إىل النبي ـ أما الشطر الثاين 
       ُ                                       فقد ي قال: هذا دليل عىل أن القصة كلها مرفوعة. 

                                        َّ                             فأقول: لو كانت القصة مرفوعة يف الواقع لبني  أبو هريرة من بدايتها أهنا من 
عليه الصالة والسالم, ولكن حيث إنه ابتدأها من قوله هو يف رواية ابن سريين  قوله

. ,ملسو هيلع هللا ىلصل واضح عىل أنه مل يسمعها من النبي وطاوس فهذا دلي                            َّ ولو كان قد سمعها منه لبني 
            َ          يقصد به امللك  الذي قال  »قال رسول اهللا« ويبدو أنه قال يف بداية الشطر الثاين

, فإن امللك هو رسول من عند اهللا إىل أنبيائه, »قل إن شاء اهللا« لسليامن عليه السالم
     َّ                  فعرب  كل واحد عام فهمه.  ,ملسو هيلع هللا ىلصد ففهم الرواة من ذلك أنه نبينا حمم



٣٨٥ 

 ,»قال نبي اهللا« ,»قال رسول اهللا« ولذا فإننا نجد يف هذا املوضع يف الروايات:
م بعضهم إىل أن يف الكالم هنا »قال النبي« ه                                    َ ْ                          , مع ذكر الصالة والسالم عليه, وذهب و 

ام فجعل يف هذا املوضع م الذي                   َ . فهذا هو سبب الوه  »    ُ                  وايم  الذي نفس حممد بيده«   َ                  قس 
ن رواه عن ابن سريين                                                       َ                   وقع فيه عبد الرمحن بن هرمز األعرج الراوي عن أيب هريرة وم 

  وعن طاوس عن أيب هريرة, واهللا أعلم.
ـ وخامتة املطاف هي أن هذا احلديث ثابت من قول أيب هريرة, وليس من قول 

  .  أعلموالظاهر أنه سمعه من بعض مسلمة أهل الكتاب. واهللا سبحانه وتعاىل ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ـ فإن قيل: فهل كان البخاري ومسلم اللذان رويا هذا احلديث بالرفع وبالوقف 

فا? وهل أشارا إىل ذلك يف ـيرجحان فيه شيئا من حيث اختالف الرواية رفعا ووق
  . صحيحيهام?

واجلواب: نعم, هلام ترجيح أشارا إليه, وهو أهنام يرجحان كونه موقوفا, أي من 
   ملسو هيلع هللا ىلص.مرفوعا من قول النبي  قول أيب هريرة, وليس

ـ فأما اإلمام البخاري رمحه اهللا فإن من عادته يف صحيحه أن يروي الروايات 
 وال جيمعها يف موضع واحد كام فعل ,املتعددة للحديث يف أبواب خمتلفة يف أماكن متباعدة

  . ولكنه ال يعدل عن الرواية الراجحة للباب األكثر مناسبة ملوضوع ذلك احلديث ,مسلم
وقد رو البخاري هذا احلديث يف صحيحه يف ستة مواضع, حتت العناوين 

باب من طلب الولد للجهاد. باب قول اهللا تعاىل ووهبنا لداود سليامن. باب التالية: 
باب االستثناء  ملسو هيلع هللا ىلص.قول الرجل ألطوفن الليلة عىل نسائه. باب كيف كانت يمني النبى 

رو الرواية املرفوعة يف الباب األول والثاين ىف األيامن. باب ىف املشيئة واإلرادة. و



٣٨٦ 
ورو الرواية املوقوفة يف الباب الثالث واخلامس  ,من هذه األبواب الستة والرابع

  والسادس من تلك األبواب. 
هذا احلديث هو الباب الثالث  األكثر مناسبة ملوضوعوال شك يف أن الباب 

, وقد اختار هلذا الباب الرواية »سائهباب قول الرجل ألطوفن الليلة عىل ن« وهو منها,
وهذا يعني أن اإلمام البخاري يرجح يف هذا احلديث أنه من قول أيب هريرة  ,املوقوفة

  فرمحه اهللا رمحة واسعة.  ملسو هيلع هللا ىلص.وليس من قول النبي 
ـ وأما اإلمام مسلم رمحه اهللا فإن من عادته يف صحيحه أن يروي الروايات 

وال يفرقها يف أماكن متباعدة كام فعل البخاري,  ,املتعددة للحديث يف مكان واحد
ويقدم الرواية املروية بالسند العايل عىل املروية بالسند النازل, فإذا كان عنده روايتان 
يبلغ عدد طبقات السند يف إحدامها أربعة مثال ويف األخر مخسة فإنه يقدم السند أو 

باعي عىل اخل اميس, وإذا كانت الروايت ان كلتامها متامثلتني يف العلو والنزول           ُ          ُ                     الطريق الر 
اسيتني مثال فإنه يقدم األرجح.               ُ                           كأن تكونا مخ 

اسية وثالث منها  ,وكان عنده يف هذا احلديث ست روايات           ُ               ثالث منها مخ 
داسية, والروايات اخلامسية واحدة منها بالوقف عىل الصحايب واثنتان بالرفع إىل   ُ                                                                      س 

فبدأ بالطرق اخلامسية قبل السداسية, وبدأ يف  والروايات السداسية كذلك, ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
  كل منهام باملوقوفة قبل املرفوعة. 

  وهذه هي طرق هذا احلديث عند مسلم: 
وقدم منها طريق أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة  ,بدأ بالطرق اخلامسية

جري عن طاوس عن أيب هريرة مرفوعا, ثم طريق سفيان  ,موقوفا                  ُ                                             ثم طريق هشام بن ح 
  بن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة مرفوعا. ا
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وقدم منها طريق عبد اهللا بن طاوس عن أبيه عن  ,ثم انتقل إىل الطرق السداسية
كالمها عن أيب الزناد عن  ,أيب هريرة موقوفا, ثم طريق ورقاء وطريق موسى بن عقبة

  األعرج عن أيب هريرة مرفوعا. 
 الطرق اخلامسية والسداسية للرواية املوقوفة عىل املرفوعةوتقديم اإلمام مسلم يف 

 فرمحه اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.يعني أنه يرجح يف هذا احلديث أنه من قول أيب هريرة وليس من قول النبي 
  رمحة واسعة. 

  احلديث الثاين: 
  »قالت بنو إرسائيل إن موسى آدر« حديث

وي هذا احلديث عن أيب هريرة وله عنه ثالثة طرق:     ُ                                           ر 
يق األول رواه البخاري ومسلم وابن حبان يف صحاحهم وأمحد يف مسنده ـ الطر

وأبو عوانة وأبو نعيم يف مستخرجيهام عىل صحيح مسلم وابن املنذر يف األوسط 
والبيهقي يف السنن وغريهم عن سبعة عن عبد الرزاق, وهو يف تفسري عبد الرزاق, 

كانت بنو إرسائيل « أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص         َّ                                 معمر عن مه ام بن منبه عن أبى هريرة عن النبي  عن
يغتسلون عراة ينظر بعضهم إىل بعض, وكان موسى يغتسل وحده, فقالوا واهللا ما يمنع 
                                                                    َّ موسى أن يغتسل معنا إال أنه آدر, فذهب مرة يغتسل, فوضع ثوبه عىل حجر, ففر  
                                                      ْ               احلجر بثوبه, فخرج موسى يف إثره يقول ثويب يا حجر, حتى نظرت  بنو إرسائيل إىل 

  . », فقالوا واهللا ما بموسى من بأس, وأخذ ثوبه, فطفق باحلجر رضباموسى
 َّ                                                          َّ   َ        مه ام بن منبه وإن وثقه مجاعة من األئمة فيبدو أن اإلمام الناقد عيل  بن  املديني 

نبه إىل خمالفة بعض رواياته لروايات أقرانه, فكان له فيه قول آخر, وذلك ـكان قد ت
ستة: سعيد بن املسيب وأبو سلمة واألعرج أصحاب أيب هريرة هؤالء ال« يقول: إذ
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صالح وحممد بن سريين وطاوس, وكان مهام بن منبه يشبه حديثه حديثهم إال وأبو 
. [سؤاالت حممد بن عثامن بن أيب شيبة. ومن طريقه رواه اخلطيب البغدادي يف »أحرفا

د نسخة تاريخ بغداد يف ترمجة حممد بن سريين, ويبدو أن اخلطيب البغدادي كان يعتم
ابن أيب شيبة هذا يف تاريخ الرواة, وأنه مل يتهمه يف نقل األقوال يف الرواة رغم أنه كان 

  يأخذ كتب الناس فريوي منها وكان يغري يف األسانيد]. 
                               َّ                                   وقال املزي يف هتذيب الكامل يف ترمجة مه ام: قال أبو احلسن امليموين: قال يل أمحد 

وكان  ,أخوه وهب بن منبه, وكان رجال يغزو  َّ                  مه ام بن منبه رو عنه« ابن حنبل:
يشرتي الكتب ألخيه وهب, وجالس أبا هريرة باملدينة فسمع منه أحاديث, وكان قد 
دة وسقط حاجباه عىل عينيه, وهي نحو من أربعني ومئة حديث بإسناد  و         ُ َ ِّ                                                           أدرك امل س 

دة هم    ِّ مسو  ـ. ال»واحد, ولكنها مقطعة يف الكتب, وفيها أشياء ليست يف األحاديث
العباسيون, ويف هذا النص إشارة إىل أن تلك األحاديث التي رواها مهام عن أيب هريرة 
هي يف أبواب شتى من العلم, وأن فيها أشياء يتفرد هبا عنه ليست بمعروفة, وهذا يؤيد 
م فإنه قد تنبه إىل أن                                                        َّ                     ما رصح به ابن املديني, ويشري إىل أن اإلمام أمحد مع توثيقه هلام 

  . وياته عن أيب هريرة ال توجد فيام سواها من األحاديثبعض مر
وعىل كل حال فإن نتيجة مقارنة مرويات مهام بن منبه بروايات أقرانه األثبات 
عن أيب هريرة عند ابن املديني وابن حنبل مفيدة جدا, وهي أن حديثه عنه يشبه حديثهم 

ألمهية, ألن األئمة إذا عنه إال يف بعض األحاديث, وهذا ترصيح يف غاية الوضوح وا
م                                                                              َّ  قالوا يف بعض الروايات إهنا ال تشبه أحاديث الثقات فهذا يعني طعنهم فيها, ولذا فهام 

بن منبه هو يف أحسن أحواله ثقة فيه لني, أي ال بد من التوقف فيام ينفرد به دون سائر ا
  . فهذا الطريق فيه لنيالثقات. 

                             ُّ    بن إبراهيم بن راهويه, والرتمذي  عن  ـ الطريق الثاين رواه البخاري عن إسحاق



٣٨٩ 
ح بن عبادة عن عوف بن أيب مجيلة عن احلسن البرصي  و                       َ ْ                                           عبد بن محيد, كالمها عن ر 
وحممد بن سريين وخالس بن عمرو عن أبى هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 

ت ريا« ملسو هيلع هللا ىلص: اهويه        َ                        . احلديث  بنحوه. ورواه إسحاق بن ر»...                      ِ ِّ  إن موسى كان رجال حييا س 
يف مسنده وعنه النسائي يف السنن الكرب عن روح بن عبادة عن عوف عن خالس عن 
أيب هريرة به, ورواه الطربي والطحاوي يف مشكل اآلثار عن اثنني عن روح عن عوف 

 ملسو هيلع هللا ىلص                                                   ٌ                  عن ابن سريين به نحوه. ورواه أمحد عن روح قال حدثنا عوف  عن احلسن عن النبي 
الس  وحممد  عن أبى هريرة ع ورواه أمحد والطربي من طريقني عن  ملسو هيلع هللا ىلص.ن النبي   ِ  ٌ     ٌ               وخ 

ث احلسن عن أبى هريرة أن رسول اهللا   إن بني إرسائيل كانوا« قالملسو هيلع هللا ىلص                  َّ                               قتادة أنه قال: حد 
  . احلديث به نحوه. »...يغتسلون عراة

ح بن عبادة برصي صدوق ثقة فيه لني مات سنة  و  , وثقه مجاعة, وقال ٢٠٥ َ ْ                                       ر 
 وقال النسائي يف السنن الكرب: ليس بالقوي. فيه أبو حاتم: صالح حمله الصدق.

, وثقه مجاعة, وقال ١٤٦عوف بن أيب مجيلة برصي صدوق ثقة فيه لني مات سنة 
                         َ                ويف مثل جمر هؤالء إذا وازنت  بني األقران كابن « اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه:

سن عون وأيوب السختياين مع عوف بن أبى مجيلة وأشعث احلمراين ومها صاحبا احل
وابن سريين كام أن ابن عون وأيوب صاحبامها, إال أن البون بينهام وبني هذين بعيد يف 
كامل الفضل وصحة النقل وإن كان عوف وأشعث غري مدفوعني عن صدق وأمانة 

  . وقال الدارقطني يف سؤاالت احلاكم: ليس بذاك. »عند أهل العلم
عن احلسن وابن سريين                                            وأي ا ما كان احلال فهذا الطريق عن روح عن عوف 

وخالس بن عمرو عن أبى هريرة معلول, فقد رواه ابن أيب شيبة عن أيب أسامة عن 
[أبو أسامة محاد بن عوف عن احلسن وخالس بن عمرو وحممد عن أيب هريرة به موقوفا. 

. وربام كان قد اضطرب حفظ عوف هلذا احلديث فكان ]٢٠١أسامة كويف ثقة مات سنة 
  ا ومرة موقوفا. يرويه مرة مرفوع



٣٩٠ 

ومما يؤكد إعالله أن ابن أيب حاتم رو يف مقدمة اجلرح والتعديل عن صالح بن 
أمحد ابن حنبل عن عيل بن املديني عن حييى بن سعيد القطان أنه قال: كان معي أطراف 
           ِ              ٍ     ٍ                                    عوف عن احلسن  عن النبي وخالس  وحممد  عن أيب هريرة أن موسى عليه السالم كان 

, مرسل. »خالس« بنو إرسائيل هو آدر, فسألت عوفا, فرتك حممدا وقالرجال حييا فقال 
وهذا يعني أن حييى بن سعيد القطان كانت معه نسخة فيها أحاديث من أحاديث عوف 

يا, ـبن أيب مجيلة, وكان فيها رواية عوف حلديث أن موسى عليه السالم كان رجال حيا
وعوف عن خالس وحممد بن  ,ملسو هيلع هللا ىلصوكان السند فيها هو عوف عن احلسن عن النبي 

سريين عن أيب هريرة غري مرفوع, فسأله عن هذا احلديث ليخترب حفظه, فرو له 
 أي إنه كان قد اضطرب حفظه هلذا احلديث, وكان يف ,ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث عن خالس عن النبي 

  . مرسال خالس عن فجعله موقوفا هريرة أيب عن خالس وعن مرسال احلسن عناألصل 
اه أمحد ومسلم من طريقني عن عبد اهللا بن شقيق وهو ثقة ـ الطريق الثالث رو

  عن أيب هريرة به موقوفا. 
وي هذا احلديث عن ابن عباس موقوفا, وله عنه طريقان:        ُ                                                 ـ ور 

رواه ابن أيب شيبة والطربي واحلاكم من طريق أيب معاوية عن األعمش عن 
  ذا سند جيد. املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن ابن عباس به موقوفا. وه

 عن عمه عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس ورواه الطربي عن حممد بن سعد عن أبيه
به موقوفا. [حممد بن سعد بن حممد بن احلسن بن عطية العويف: قال الدارقطني ال بأس 

. سعد بن حممد بن احلسن بن ٢٧٦به, وقال اخلطيب كان لينا يف احلديث, مات سنة 
                                           ُ        يه وعمه احلسني, قال أمحد: مل يكن ممن يستأهل أن ي كتب عنه عطية العويف رو عن أب

وال كان موضعا لذاك. احلسني بن احلسن بن عطية العويف الكويف قايض بغداد متفق 
. ١٤٠. احلسن بن عطية العويف ضعيف مات بعد سنة ٢٠١عىل تضعيفه ومات سنة 



٣٩١ 
سند ضعيف ]. وهذا ١١١عطية بن سعد بن جنادة العويف لني مدلس ومات سنة 

  يتقو بام قبله. 
ة ــ ومن اجلدير بالذكر أن اإلمام البخاري مل يرو يف صحيحه سو الرواي

                                           ً                      وربام مل يقف عىل الطريق املوقوف, وأن اإلمام مسلام  رو الروايتني املرفوعة  ,املرفوعة
م الرواية املرفوعة, مما يعني ـواملوقوفة, واإلسناد عنده يف كل منهام مخايس, وق  أنه َّ                           د 

  وهذا غريب.  ,ملسو هيلع هللا ىلصيرجح تصحيح احلديث من قول النبي 
  ـ وخالصة القول يف هذا احلديث أنه رواه أبو هريرة وله عنه ثالثة طرق: 

  وهذا سند لني.  ,ملسو هيلع هللا ىلص                   َّ                                فالطريق األول طريق مه ام بن منبه عن أيب هريرة عن النبي 
ن ثالثة من                       ٍ                                     والطريق الثاين رواه راو  من أتباع التابعني هو عوف بن أيب مجيلة ع

التابعني عن أيب هريرة مرفوعا كذلك, وقد اضطرب عوف يف حفظه هلذا احلديث, 
ري مرسال, ومراسيله ضعيفة, ومن رواية ـواألصح فيه أنه من رواية احلسن البص

م عوف فأسنده عن الثالثة  ابن                                          ِ                       سريين وخالس بن عمرو عن أيب هريرة موقوفا, فوه 
  عن أيب هريرة مرفوعا. 

لثالث طريق عبد اهللا بن شقيق عنه موقوفا, وهذا يؤكد أن الثابت يف والطريق ا
   ملسو هيلع هللا ىلص.وليس من قول النبي  ,رواية أيب هريرة هلذا احلديث أنه من قوله

ـ وأما احلديث عن ابن عباس فهو موقوف. والظاهر أنه مما سمعه أبو هريرة 
  وابن عباس من أهل الكتاب, واهللا أعلم. 

  احلديث الثالث: 
   »          َ         طم موسى عني  ملك املوتفل« حديث

ب  موسى                    ُ                               ْ ُ      احلديث الذي فيه جميء  ملك املوت إىل موسى عليه السالم ورض 



٣٩٢ 
وي عن أيب هريرة من أربعة طرق: من طريق طاوس وأيب                           ُ                                              للصورة التي نزل هبا امللك ر 
بري ومه ام بن منبه وعامر بن أيب عامر, ووقع فيه اختالف من حيث  ليم بن ج        ُ        ُ     َّ                                                 يونس س 

, هل هو عن أيب هريرة من قوله أو عن أيب هريرة عن رسول اهللا      ُ      الوقف  والرف   :?ملسو هيلع هللا ىلص ُ                                                      ع 
                       ِ    وهذا بيان طرقه واختالف ها: 

 عن عبد الرزاق الثقاتـ فأما الطريق األول فهو طريق طاوس, وقد رواه سبعة من 
مر عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه عن أيب هريرة ريض اهللا عنه   موقوفا.       ْ                                                  عن مع 

                              ٌ                ود بن غيالن وحييى بن موسى, ومسلم  عن حممد بن رافع رواه البخاري عن حمم
                     ُّ                     ُ                            وعبد بن محيد, والنسائي  عن حممد بن رافع, وابن  أيب عاصم يف السنة عن سلمة بن 

 تهمـشبيب, والبيهقي يف األسامء والصفات من طريق أمحد بن منصور الرمادي, ست
 خربنا معمر عن ابن طاوس                  َّ                                   عن عبد الرزاق بن مه ام, ورواه أمحد عن عبد الرزاق, قال: أ

                                         ُ                           عن أبيه عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أنه قال: [أ رسل ملك املوت إىل موسى عليهام 
ه, فرجع إىل ربه فقال: أرسلتني إىل عبد ال يريد املوت?!. ـ         َّ ا جاءه صك  ـالسالم, فلم

ه                                                                        ُ اهللا عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده عىل متن ثور, فله بكل ما غطت به يد   فرد
                     ْ                                              َ          بكل شعرة سنة. قال: أي  رب ثم ماذا?. قال: ثم املوت. قال: فاآلن. فسأل اهللا  أن يدنيه 

         َ َّ            فلو كنت ث م  ألريتكم قربه  ملسو هيلع هللا ىلص:من األرض املقدسة رمية بحجر]. قال: [قال رسول اهللا 
[صحيح البخاري, باب من أحب الدفن يف األرض إىل جانب الطريق عند الكثيب األمحر]. 

وباب وفاة موسى عليه السالم من كتاب أحاديث األنبياء رقم  ,١٣٣٩ب اجلنائز رقم املقدسة من كتا
. مسند اإلمام أمحد ٢٣٧٢رقم ملسو هيلع هللا ىلص . صحيح مسلم, كتاب الفضائل, باب من فضائل موسى ٣٤٠٧
. سنن النسائي, كتاب اجلنائز رقم ٤٨٦رقم  ١٢٣/ ٢. السنة البن أيب عاصم ٧٦٤٦رقم  ٨٤/  ١٣

  . ]٤٥٤ات للبيهقي, باب ما جاء يف الرتدد صفحة . األسامء والصف٢٠٨٩
هذا احلديث فيه جزآن: اجلزء األول هو قصة موسى عليه السالم وملك املوت, 



٣٩٣ 
        ُ  َ َّ                   فلو كنت  ث م  ألريتكم قربه إىل جانب« وهو املراد يف هذا البحث, واجلزء الثاين هو

  غري هذا.           ٍ لكن يف حديث   ,ملسو هيلع هللا ىلص, وهذا ثابت عن النبي »الطريق عند الكثيب األمحر
وقد رو أولئك الثقات هذا احلديث من طريق طاوس فجعلوا اجلزء األول 

  منه موقوفا والثاين مرفوعا.
  وطاوس كان ممن يعد احلروف حرفا حرفا, من شدة عنايته بضبط األلفاظ.

وال بد من اإلشارة إىل أن هذا الطريق رواه اثنان بخالف رواية أولئك الثقات 
  ث مرفوعا كله:السبعة, فجعال احلدي

فقد رواه ابن حبان يف صحيحه عن عبد اهللا بن حممد األزدي عن إسحاق بن 
م, ألن الرواية التي خيالف فيها الراوي سبعة                                       َ                                         إبراهيم عن عبد الرزاق بالرفع, وهذا وه 
من الرواة الثقات ال شك يف أهنا معلولة. شيخ ابن حبان عبد اهللا بن حممد األزدي: 

 رويه, كام أشار إليه ابن حبان يفـ بن حممد بن عبد الرمحن بن شيالظاهر أنه عبد اهللا
صحيحه يف باب فضل الصحابة والتابعني من ترتيب ابن بلبان, وهو ثقة تويف سنة 

د أن ٣٠٥                                                                 ُ     . وشيخه هو إسحاق بن إبراهيم املعروف بابن راهويه إمام حافظ. وال يبع 
م يف هذا ألحدمها, واألقرب أن يكون من ا   بن شريويه.         َ                                  يقع الوه 

ل                                                        ُ  َّ  واحلديث يف نسخة مصنف عبد الرزاق مرفوع كله كذلك, ولكن ال ي عو 
        َّ                 ُ                                            نسخة مصن ف عبد الرزاق وال ي عتمد عليها إذا خالفت ما رواه مجاعة من الثقات  عىل

ب   ري, وقد تكلموا يف ـ                                                  َ َ عنه, فراوي النسخة عن املؤلف هو إسحاق بن إبراهيم الد 
                           َ          َ     الصالح يف كتاب علوم احلديث عبد  الرزاق بن  مهام  روايته عنه لصغر سنه. وذكر ابن

مي باالختالط وقال:ـصاحب ال ذكر أمحد ابن حنبل أنه عمي يف «            ُ                مصنف فيمن ر 
ب ـ. وع»اع من سمع منه بعد ما عمي ال يشءـ ُ               ي لقن فيتلقن, فسمعمره فكان  آخر  َّ  ق 



٣٩٤ 
وي عن الطرباين عن إسـ                                ُ    ابن الصالح عىل ذلك بقوله: [قد وجدت  فيم حاق بن    ُ                  ا ر 
 نكرهتا جدا, فأحلت أمرها عىل ذلك,ـ                                   َ    إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث  است

فإن سامع الدبري منه متأخر جدا, قال إبراهيم احلريب: مات عبد الرزاق وللدبري ست 
  سنني أو سبع سنني]. 

لم من هذا أن الثابت يف رواية طاوس هو أن تلك القصة موقوفة من قول ـف  ُ                                                               ع 
وليست مرفوعة, وأن الرواية املرفوعة من هذا الطريق خطأ حمض, حيث إهنا هريرة  أيب

  ختالف ما رواه سبعة من الثقات. 
بري, وقد رواه اإلمام أمحد  ليم بن ج                                        ُ        ُ                       ـ وأما الطريق الثاين فهو طريق أيب يونس س 

هيعة: حدثنا أبو يونس عن أيب هريرة أنه ـنده قال: حدثنا حسن: حدثنا ابن لـيف مس
[مسند اإلمام أمحد        َ                    . احلديث  به نحوه, ومل يرفعه. »...جاء ملك املوت إىل موسى« قال:
. ٢٠٩. [حسن بن موسى األشيب بغدادي صدوق ثقة تويف سنة ]٨٦١٦رقم  ٢٦٤/ ١٤

ـ ن يتلقن, وكان يدلس إال أنه  ـ ق                                                ُ  ِّ                          عبد اهللا بن هليعة مرصي كتبه مضبوطة ولكنه كان إذا ل
بري موىل أيب هريرة مرصي ١٧٤رصح هنا بالسامع, وتويف سنة  ليم بن ج              ُ        ُ                    . أبو يونس س 

]. هذا إسناد ضعيف, ولكن الرواية بوقف احلديث ١٢٣          ُ            صدوق ثقة ي قال تويف سنة 
م أو التلقني, لشدة رغبتهم يف املرفوع, فيتقو بام قبله.                    ِ       َ                                                   دون رفعه ليست مظ نة الوه 

ة عن عبد الرزاق                                َّ                       ـ وأما الطريق الثالث فهو طريق مه ام بن منبه, وقد رواه مخس
مر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة عن النبي  جاء ملك املوت إىل « أنه قال:ملسو هيلع هللا ىلص      ْ                                       عن مع 

[صحيح البخاري, باب وفاة        َ                      . احلديث  به نحوه, مرفوعا كله. »...موسى عليه السالم
. صحيح مسلم, كتاب الفضائل, باب من ٣٤٠٧موسى عليه السالم من كتاب أحاديث األنبياء رقم 

. السنة البن أيب عاصم ٨١٦٦رقم  ٢٦٤/ ١٤. مسند اإلمام أمحد ٢٣٧٢رقم ملسو هيلع هللا ىلص موسى  فضائل
. األسامء والصفات للبيهقي باب ما ٦٢٢٤رقم  ١١٦/ ١٤. صحيح ابن حبان ٤٨٦رقم  ١٢٣/ ٢



٣٩٥ 
. هذا ومل يروه البخاري بذكر السند متبوعا باملتن عىل عادته يف ]٤٥٤جاء يف الرتدد صفحة 

دة, ولكن ذكره بعد أن رو احلديث من طريق طاوس عن أيب رواية األحاديث املسن
قال وأخربنا معمر عن مهام حدثنا أبو « هريرة موقوفا كام تقدم, فأتبع ذلك بقوله:

  . »نحوهملسو هيلع هللا ىلص هريرة عن النبي 
فينبغي التوقف  , َّ                                                      مه ام بن منبه ثقة فيه لني, وتقدم الكالم عليه يف احلديث السابق

  . خالف ما يرويه غريه أو إذا مل يتابعه عليه غريه من الثقات يف بعض ما يرويه وخاصة إذا
     ُ                                                            ومما ي الحظ أن الطريقني األول والثالث كليهام يروهيام عبد الرزاق عن معمر, 
ومل أجدمها من طريق آخر, والظاهر أن هذا ليس من باب اختالف الرواية, ألن عبد 

  الرزاق ومعمرا من املشهورين بكثرة مجع الطرق. 
ا الطريق الرابع فهو طريق عامر بن أيب عامر, وقد رواه مجاعة عن محاد ـ وأم

كان ملك املوت « أنه قال:ملسو هيلع هللا ىلص سلمة عن عامر بن أيب عامر عن أيب هريرة عن النبي  بنا
رقم  ٥٢٦ـ  ٥٢٥/ ١٦[مسند أمحد . »...فقأ عينهـيأيت الناس عيانا فأتى موسى فلطمه ف

. محاد بن سلمة ثقة تغري حفظه بآخره. عامر ]٥٧٧/ ٢. املستدرك للحاكم ١٠٩٠٥ـ  ١٠٩٠٤
م يف رفع هذا احلديث ألحدمها. ا د أن يقع الوه                                     ُ             َ                         بن أيب عامر صدوق ثقة فيه لني. وال يبع 

                                              ُ             خالصة األمر يف طرق هذا احلديث أن اجلزء الذي فيه جميء  ملك املوت إىل  ـ
ب  موسى للصورة التي نزل هبا امللك: روا ليم                   ْ ُ                                  موسى عليه السالم ورض           ُ    ه طاوس وس 

بري عن أيب هريرة موقوفا من قوله, ورواه مهام بن منبه وعامر بن أيب عامر عن ا     ُ                                                                   بن ج 
  ملسو هيلع هللا ىلص.هريرة مرفوعا إىل رسول اهللا  أيب

ح يف ميزان النقد احلديثي أنه موقوف من قول أيب هريرة وأن من جعله       َّ                                                             واملرج 
م هو أن آخر احلديث م, ولعل منشأ الوه    ُ  َ َّ            نت  ث م  ألريتكم قربه فلو ك«              ِ                 َ                 مرفوعا فقد وه 



٣٩٦ 
مرفوع, فقد يسمع السامع هذا من أيب هريرة مع  »إىل جانب الطريق عند الكثيب األمحر

  ترصحيه برفع هذا اجلزء فيظن أن ما مىض من احلديث مرفوع كذلك.
له أبو هريرة بقصة                                               َ                  واجلزء الثاين من احلديث منقول من حديث اإلرساء, ووص 

  اللتباس. فأد ذلك ل ,موسى وملك املوت
  وهذا يعني أن من رواه بالرفع فروايته معلولة بعلة الوقف عىل الصحايب. 

ـ ومن اجلدير بالذكر أن البخاري ومسلام مل يرويا هذا احلديث يف الصحيحني 
  كمساق األحاديث التي يريان هلا الرجحان:

, لكتابفأما البخاري فلم يروه بالسند متبوعا باملتن عىل عادته يف معظم أحاديث ا
ب عليه                                                                      َّ       واكتفى باإلشارة إليه يف التعقيب عىل ما قبله, فإنه رو الطريق املوقوف وعق 

[صحيح . »نحوهملسو هيلع هللا ىلص قال وأخربنا معمر عن مهام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي « بقوله:
  .]٣٢٢٦البخاري باب وفاة موسى عليه السالم من كتاب أحاديث األنبياء رقم 

عه بام هو دونه أو بام فيه  ِ ب                          ْ ن يبدأ بالطريق األقو ويت  وأما مسلم فمن طريقته أ
                              ِ ُّ                                              وقفة, وأن يقدم الطريق الذي يق ل  فيه عدد طبقات السند عىل غريه, أي أن يقدم الطريق

  العايل عىل النازل. 
والذي عنده هنا طريقان, أحدمها سدايس موقوف, واآلخر مخايس مرفوع, 

قوف أوال مع أن إسناده نازل ثم أتبعه بالطريق والذي فعله هنا هو أنه رو الطريق املو
 .                          ٍ  املرفوع مع أن إسناده عال 

وهذا يعني أن اإلمامني البخاري ومسلام يرجحان أن هذا احلديث من قول أيب 
   ملسو هيلع هللا ىلص.هريرة, وليس من قول النبي 

ـ وال بد من التذكري هنا بام رواه اإلمام مسلم رمحه اهللا يف كتاب التمييز, قال: 



٣٩٧ 
اهللا بن عبد الرمحن الدارمي: حدثنا مروان الدمشقي عن الليث بن سعد:  حدثنا عبد

حدثني بكري ابن األشج قال: قال لنا برس بن سعيد: اتقوا اهللا وحتفظوا من احلديث, 
             ُ                                                             فواهللا لقد رأيت نا نجالس أبا هريرة, فيحدث عن رسول اهللا وحيدثنا عن كعب, ثم يقوم, 

عن كعب, وحديث كعب عن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا       ُ    َ                     فأسمع  بعض  من كان معنا جيعل حديث
 . مروان بن حممد الطاطري الدمشقي ثقة تويف سنة٢٥٥[الدارمي ثقة إمام تويف سنة  ملسو هيلع هللا ىلص.رسول اهللا 

 . بكري بن عبد اهللا بن األشج املدين نزيل مرص ثقة١٧٥. الليث بن سعد املرصي ثقة إمام تويف سنة ٢١٠
   .. فهذا إسناد صحيح]١٠٠وتويف سنة  ٢٢دين ثقة ولد سنة تقريبا. برس بن سعيد امل ١٢٢ثقة تويف سنة 

 ـ وخالصة القول أن هذا احلديث يف ميزان النقد الدقيق ليس بثابت عن رسول اهللا
  وأنه من قول أيب هريرة, ولعله مما سمعه من بعض أهل الكتاب, واهللا أعلم.  ,ملسو هيلع هللا ىلص

  احلديث الرابع: 
  »ما فعلت, وإين ال أراها إال الفأر ُ                         ُ    ف قدت أمة من بني إرسائيل ال ي در « حديث

ـ رواه البخاري ومسلم وأمحد وأبو يعىل والطحاوي يف مشكل اآلثار من ثالثة 
ولفظه  ,ملسو هيلع هللا ىلصطرق عن خالد بن مهران احلذاء عن ابن سريين عن أيب هريرة عن النبي 

, وإين ال أراها إال الفأ« عند البخاري ر,  ُ   ْ                      ُ           ْ                     ف قدت  أمة من بني إرسائيل ال ي در ما فعلت 
ضع هلا ألبان الشاء رشبت ضع هلا ألبان اإلبل مل ترشب, وإذا و         ُ       . فحدثت  كعبا, »     ُ                              ُ                     إذا و 

 يقوله?!. قلت: نعم. قال يل مرارا, فقلت: أفأقرأ التوراة?!.ملسو هيلع هللا ىلص                     َّ فقال: أنت سمعت النبي  
. حممد بن سريين ١٤١[خالد بن مهران احلذاء برصي ثقة فيه لني تغري حفظه بآخرة ومات سنة 

  . ]١١٠مات سنة  برصي ثقة
ورواه أمحد عن حممد بن عبد اهللا عن األشعث عن ابن سريين عن أيب هريرة 

. األشعث هو إما أشعث بن ٢١٥[حممد بن عبد اهللا األنصاري ثقة مات سنة مرفوعا كذلك. 



٣٩٨ 
, وإما أشعث بن عبد اهللا بن جابر احلداين, ١٤٢احلمراين البرصي وهو ثقة مات سنة  عبد امللك
                        َ           ُ                       َ . والظاهر أن املراد بأشعث  هنا هو ابن  عبد اهللا, ألنه لو كان ابن  ق ثقة فيه لني]وهذا صدو

  عبد امللك لرصح به, فهذا السند فيه لني. 
ورواه الطرباين يف الصغري واألوسط عن حممد بن إبراهيم بن سارية العكاوي 

عون  عن موسى بن أيوب النصيبي عن بقية بن الوليد عن إسامعيل بن عياش عن ابن
 [حممد بن إبراهيم بن سارية العكاوي مل أجد له ترمجة فيبدو أنه جمهول.عن ابن سريين به مرفوعا. 

موسى بن أيوب النصيبي األنطاكي صدوق. إسامعيل بن عياش خملط يف روايته عن غري احلمصيني. 
  . فهذا الطريق ظاهر الضعف. ]١٥١عبد اهللا بن عون برصي ثقة مات سنة 

ىل عن عبد األعىل بن محاد النريس عن محاد بن سلمة عن حبيب بن ورواه أبو يع
 الشهيد وهشام بن حسان وأيوب السختياين عن ابن سريين عن أيب هريرة, أحسبه قال

  , به نحوه. فالراوي هنا يشك يف رفع احلديث. ملسو هيلع هللا ىلص»عن النبي «
                                                 ٌ                 ورواه عبد الرزاق, وكذا أمحد عن حممد بن جعفر, ومسلم  ـ واللفظ له ـ من
طريق أيب أسامة محاد بن أسامة, ثالثتهم عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن 

                          ُ                             الفأرة مسخ, وآية ذلك أنه ي وضع بني يدهيا لبن الغنم فترشبه, « أيب هريرة أنه قال:
. فقال له كعب: أسمعت هذا من رسول اهللا »  ُ                             وي وضع بني يدهيا لبن اإلبل فال تذوقه

. ]١٤٨[هشام بن حسان برصي ثقة فيه لني مات سنة اة?!. !. قال: أفأنزلت عيل التور?ملسو هيلع هللا ىلص
  لرصح به عندما سئل عنه. ملسو هيلع هللا ىلص ولو كان أبو هريرة قد سمع هذا احلديث من رسول اهللا 

ورواه أبو يعىل عن سويد بن سعيد عن زياد بن الربيع اليحمدي عن هشام بن 
. فهذا يعىل بعدما كرب]                    ُ                         [سويد بن سعيد صار ي لقن يف آخر عمره وأدركه أبوحسان به مرفوعا. 

   الطريق ضعيف اإلسناد, وهو منكر ملخالفة راويه للثالثة الذين رووه عن هشام موقوفا.



٣٩٩ 

ورواه أمحد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن أيوب عن ابن سريين 
. ٢٠٧قة فيه لني مات سنة ـ[عبد الصمد بن عبد الوارث برصي ثا. ـعن أيب هريرة موقوف

  . ]١٣١. أيوب السختياين برصي ثقة مات سنة ١٨٠ارث بن سعيد برصي ثقة مات سنة الو عبد
وخالصة احلال يف الطرق اجليدة من هذا احلديث أنه رواه خالد احلذاء وأشعث 

ورواه هشام  ,ملسو هيلع هللا ىلصبن عبد اهللا عن حممد بن سريين عن أيب هريرة مرفوعا إىل رسول اهللا ا
سريين عن أيب هريرة موقوفا عليه من قوله,  بن حسان وأيوب السختياين عن حممد بنا

فالطريقان األوالن املرفوعان معلوالن بعلة الوقف عىل الصحايب, أي إن هذا احلديث 
وهو ثابت من قول أيب هريرة, فلعله سمعه من بعض أهل  ,ملسو هيلع هللا ىلصمل يثبت عن رسول اهللا 

  الكتاب. 
عىل تضعيفه  توافق النتيجةـويف هذا احلديث نكارة من حيث املتن, وبذلك ت

  ورده من حيث اإلعالل ومن حيث نقد املتن. 
رو يف صحيحه سو الرواية ــ ومن اجلدير بالذكر أن اإلمام البخاري مل ي

                                           ً                      وربام مل يقف عىل الطريق املوقوف, وأن اإلمام مسلام  رو الروايتني املرفوعة  ,املرفوعة
م ال رواية املرفوعة, مما يعني أنه                                          َّ    واملوقوفة, واإلسناد عنده يف كل منهام مخايس, وقد 

  وهذا غريب.  ,ملسو هيلع هللا ىلصيرجح تصحيح احلديث من قول النبي 
  احلديث اخلامس: 

  حديث ما حق الزوج عىل امرأته? 
وي هذا احلديث عن النبي  من رواية أيب أمامة وأيب هريرة وأنس بن مالك ملسو هيلع هللا ىلص  ُ                      ر 
  وأيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنهم:

رباين يف املعجم الكبري قال: حدثنا حممد بن فأما حديث أيب أمامة فقد رو الط ـ
نوح بن حرب العسكري حدثنا خالد بن يوسف السمتي حدثنا عبد النور بن عبد اهللا 



٤٠٠ 
فقال: يا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حدثنا يونس بن شعيب عن أيب أمامة أنه قال: سأل رجل النبي 

 إليه فوجدت لو أن امرأة خرجت من بيتها ثم رجعت« ما حق الزوج عىل املرأة?. فقال:
سته بلساهنا ما أدت حقه, وما المرأة أن                                       ِ                                    زوجها قد تقطع جذاما يسيل أنفه دما فلح 

 . عبد النور»خترج من بيت زوجها إال بإذن زوجها وال أن تعطي من بيت زوجها إال بإذنه
 بن عبد اهللا برصي ذكره ابن حبان يف الثقات, لكنه ال يقيم احلديث وليس من أهله وروا

ضوعا ال أصل له كام قال العقييل, وكذبه الذهبي. يونس بن شعيب قال فيه خربا مو
  البخاري منكر احلديث وقال ابن حبان ال جيوز االحتجاج به بحال, فهذا إسناد تالف.

 وأما حديث أيب هريرة فقد رو اثنان عن القاسم بن احلكم قال: حدثنا سليامن ـ
أيب سلمة عن أيب هريرة أنه قال: جاءت امرأة  بن داود الياممي عن حييى بن أيب كثري عنا

فقالت يا رسول اهللا أنا فالنة بنت فالن, قال: قويل ما حاجتك?. ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول اهللا 
ين ما حق الزوج عىل الزوجة, فإن كان شيئا                                ْ                                      قالت: حاجتي أن فالنا خيطبني فأخرب 

ن حق الزوج عىل الزوج« أطيقه تزوجته, وإن مل أطق ال أتزوج. قال:  ة أن لو سال ِ                   م 
سته ما أدت حقه, ولو كان ينبغي لبرش أن يسجد لبرش ألمرت                      ِ                                                   منخراه دما وقيحا فلح 

                                       ُ . قالت: والذي بعثك باحلق ال أتزوج ما بقيت  »املرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها
. سليامن بن داود الياممي ضعيف [مسند البزار. مستدرك احلاكم. سنن البيهقي]يف الدنيا. 
  ديث, فهذا اإلسناد تالف.منكر احل
وذي عن خلف بن خليفة عن ـوأما حديث أنس فرواه حسني بن حممد ال ـ ر   َ ُّ                       م 

ن ون عليه,                                                           َ ْ ُ         حفص عن عمه أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من األنصار هلم مجل ي س 
ملسو هيلع هللا ىلص وإن اجلمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره, وإن األنصار جاؤوا إىل رسول اهللا 

نا ظهره, وقد عطش فقالوا: إنه كان لنا مج ن ي عليه, وإنه استصعب علينا ومنع     َ ْ ِ                              َ                 ل ن س 
                                 َ      ُ ألصحابه: قوموا. فقاموا, فدخل احلائط  واجلمل  ملسو هيلع هللا ىلص الزرع والنخل, فقال رسول اهللا 



٤٠١ 
ل ب ملسو هيلع هللا ىلص يف ناحية, فمشى النبي                                                  َ ْ  نحوه, فقالت األنصار: يا نبي اهللا إنه قد صار مثل الك 

 منه بأس. فلام نظر اجلمل إىل ه. فقال: ليس عيلـ ِ                      ل ب, وإنا نخاف عليك صولتـ   َ الك  
           َّ    بناصيته أذل  ما ملسو هيلع هللا ىلص                    َّ                             اهللا أقبل نحوه حتى خر  ساجدا بني يديه, فأخذ رسول اهللا رسول 

       ُّ                                                               كانت قط  حتى أدخله يف العمل, فقال له أصحابه: يا رسول اهللا هذه هبيمة ال تعقل 
ال يصلح لبرش أن يسجد « تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك!. فقال:

رش, ولو صلح لبرش أن يسجد لبرش ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه لب
عليها, والذي نفيس بيده, لو كان من قدمه إىل مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح 

سته ما أدت حقه   . [مسند اإلمام أمحد]. »                       ِ              والصديد ثم استقبلته فلح 
 ة اجلمل, واجلزء الثاينيف هذا احلديث ثالثة أجزاء: اجلزء األول هو ما يتعلق بقص

ال يصلح لبرش أن يسجد لبرش ولو صلح لبرش أن يسجد لبرش ألمرت املرأة أن « هو
والذي نفيس بيده لو كان من « , واجلزء الثالث هو»تسجد لزوجها من عظم حقه عليها

سته ما أدت حقه   .»                                                           ِ              قدمه إىل مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلح 
د بن سليامن عن خلف بن خليفة هذا احلديث بسنده دون اجلزء ورو سعي

  .[كتاب النفقة عىل العيال البن أيب الدنيا]األول. 
أقول: خلف بن خليفة صدوق ثم اختلط, وإذا مل يذكر األئمة من سمع منه قبل 
ث به بعد االختالط, وقد  شى أن يكون مما حد  تج بحديثه, ألنه خي             ُ                ُ                َّ                     االختالط فال حي 

مام مسلم يف صحيحه خللف بن خليفة يف ثالثة مواضع عن ثالثة من شيوخه, رو اإل
  ولكن مل يرو له يف أي موضع منها من طريق حسني بن حممد أو سعيد بن سليامن. 

م من صححوا سند احلديث أو حسنوه اعتامدا منهم عىل أن هذا الراوي        ِ                                                           وقد وه 
ول بأن هذا السند عىل رشط من رجال مسلم!!, ألن الرجل قد اختلط, وال جيوز الق

   مسلم إال إذا كان السند من طريق راو رو مسلم من طريقه عن ذلك الرجل, فتنبه!!!.
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 ومن القرائن التي تؤكد أن اجلزء األخري ليس من صحيح حديث خلف بن خليفة
  .  ُ    ن عيم] أليب النبوة [دالئلأنه رواه عنه حممد بن معاوية األنامطي وليس يف روايته اجلزء األخري. 

  ومنها أن قصة البعري رويت من طرق كثرية وليس فيها اجلزء الثالث: 
قال حدثنا أبو بكر بن خالد قال  ,                    ُ                 فمن ذلك ما رو أبو ن عيم يف دالئل النبوة

حدثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا حييى ابن بكري قال حدثني الليث بن سعد 
قال: اشرت إنسان من بني سلمة مجال ينضح  عن ابن اهلاد عن ثعلبة بن أيب مالك
رد كيم مل عليه, فلم يقدر أحد أن يدخل عليه إال ـ                       ُ      عليه, فأدخله يف مربد, فج     ُ                                      ا حي 

. فقالوا: إنا نخشى »افتحوا عنه« فذكر له ذلك فقال: ,ملسو هيلع هللا ىلصفجاء رسول اهللا  خبطه,ـت
         َّ  اجدا, فسب ح . ففتحوا, فلام رآه اجلمل خر س»افتحوا عنه« عليك يا رسول اهللا. قال:

لو ينبغي « القوم وقالوا: يا رسول اهللا, نحن كنا أحق بالسجود من هذه البهيمة. قال:
. أبو بكر بن »ليشء من اخللق أن يسجد ليشء دون اهللا ينبغي للمرأة أن تسجد لزوجها

, كام يف تاريخ بغداد والتقييد. ٣٥٩خالد هو أمحد بن يوسف بن أمحد ثقة تويف سنة 
, كام يف تاريخ بغداد. حييى ٢٩٠اهيم بن ملحان وثقه الدارقطني وتويف سنة أمحد بن إبر

, وانظر هتذيب التهذيب. الليث بن ٢٣١              ُ                       بن عبد اهللا بن ب كري صدوق فيه لني تويف سنة ا
. ١٣٩. يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد ثقة تويف سنة ١٧٥سعد ثقة إمام تويف سنة 

رظي رأ وكان له يوم بني قريظة نحو ثالثة عرش  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبي                     ُ      ثعلبة بن أيب مالك الق 
 عاما, وقد وثقه العجيل وذكره ابن حبان يف الثقات. فهذا السند ال بأس به يف الشواهد.

ومن ذلك ما رو البزار يف مسنده قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري قال: 
دخل ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي حدثنا أبو أسامة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

لو أمرت أحدا « حائطا فجاء بعري فسجد له فقالوا: نحن أحق أن نسجد لك. فقال:
. إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثقة تويف »يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها
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. حممد بن عمرو بن علقمة ٢٠١. أبو أسامة محاد بن أسامة ثقة تويف سنة ٢٥٣سنة 

. أبو سلمة بن عبد الرمحن ثقة مشهور. وهذا اإلسناد ال ١٤٤صدوق فيه لني تويف سنة 
  بأس به يف الشواهد.

رويا من طريقني  ,ومن ذلك ما رو أبو نعيم والبيهقي كالمها يف دالئل النبوة
د أيب الورقاء عن عبد اهللا بن أيب أوىف اجلزأين األولني من هذا احلديث. ـعن فائ

عبد الرمحن الكويف أبو الورقاء وهو مرتوك ولكن هذا اإلسناد تالف, فيه فائد بن 
  احلديث. 
وأما حديث أيب سعيد اخلدري فقد رو أربعة أحدهم ابن أيب شيبة عن  ـ
بان عن هنار اجعفر                                                    َ           بن عون قال: أخربنا ربيعة بن عثامن عن حممد بن حييى بن ح 

إىل العبدي وكان من أصحاب أيب سعيد اخلدري عن أيب سعيد أن رجال أتى بابنة له 
فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج!. فقال هلا: أطيعي أباك. قالت: ال حتى ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

حق الزوج عىل « فقال: ,                              َّ َ              ختربين ما حق الزوج عىل زوجته?. فرد د ت عليه مقالتها
سته ما أدت  ستها أو ابتدر منخراه صديدا أو دما ثم حل                             ِ                                      ِ           زوجته أن لو كان به قرحة فلح 

. »ال تنكحوهن إال بإذهنن« ك باحلق ال أتزوج أبدا. فقال:. فقالت: والذي بعث»حقه
. جعفر بن [مصنف ابن أيب شيبة. السنن الكرب للنسائي. صحيح ابن حبان. سنن الدارقطني]

وقد قارب التسعني. ربيعة بن  ٢٠٦عون املخزومي الكويف صدوق ثقة تويف سنة 
بو حاتم منكر احلديث, ولد سنة عثامن التيمي املدين وثقه مجاعة ولينه أبو زرعة وقال أ

بان املازين املدين ثقة ولد سنة ١٥٤وتويف سنة  ٧٧ وتويف  ٤٧                 َ                           . حممد بن حييى بن ح 
   ّ                                                         . هن ار بن عبد اهللا العبدي قال عنه ابن خراش مدين صدوق, وذكره ابن ١٢١سنة 

  حبان يف الثقات وقال خيطئ, وقال الراوي عنه: ال بأس به. 
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أبو هارون العبدي مرتوك « ائي عقب رواية احلديث:قال أبو عبد الرمحن النس
احلديث واسمه عامرة بن جوين, وأبو هارون الغنوي ال بأس به واسمه إبراهيم بن 

  .»العالء, وكالمها من أهل البرصة
وال بد من وقفة واعية متأنية عند هذا التعقيب من اإلمام النسائي, ألن فيه دليال 

إلسناد سليام لكان هذا التعقيب عبثا ال فائدة فيه وال عىل وقوع خلل ما, إذ لو كان ا
              َ                                     معنى له, فلم  ذكر النسائي هنا أبا هارون العبدي??!.

وحيث إن العبارة غري واضحة متام الوضوح فال بد من حماولة الكشف عن 
  أصلها, ويبدو أن هذا واقع يف النسخة القديمة من السنن الكرب للنسائي.

حا س عن هنار « و أن النسائي رمحه اهللا تعاىل ير أن كلمة              ِّ    ال أجد سببا موض 
م, وأن الصواب يف هذه الرواية »العبدي عن «                               َ                           هي خطأ ناتج عن التصحيف أو الوه 

, وإذا كان ذلك كذلك فإن أبا هارون العبدي مرتوك واهتمه عدد »أيب هارون العبدي
امن الذي قال فيه من األئمة بالكذب. وال يبعد أن يكون اخللل هو من ربيعة بن عث

  حاتم منكر احلديث.  أبو
  درجة احلديث:

اد حديث أيب أمامة فيه راو متهم بالكذب وراو منكر احلديث. وإسناد ـإسن
حديث أيب هريرة فيه راو منكر احلديث. وإسناد حديث أنس فيه راو خمتلط. وإسناد 

ار العبدي مع حديث أيب سعيد فيه راو وثقه مجاعة وقيل فيه منكر احلديث, وفيه هن
ف عن أيب هارون العبدي الكذاب.                    َّ                            احتامل أن االسم مصح 

فاحلديث ضعيف اإلسناد, وال يرتقي هبذه الشواهد الواهية, ومتنه منكر ظاهر 
ـ ل ق ال شك فيه, واهللا أعلم.                               ْ  َ َ                      النكارة, بل هو عندي موضوع خم ت
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  احلديث السادس:
  .يوم العقد ويوم الزواج مقدار عمر السيدة عائشةاحلديث الوارد يف 

 أنه عقد عىل السيدة عائشة ريض اهللا عنها وسنها ست ملسو هيلع هللا ىلصن النبي عورد حديث 
من  ا? ال بد      ً ا ومتن     ً سند  هذا احلديث سنوات وتزوجها وسنها تسع سنوات, فهل صح 

  الدراسة. 
هام كتبها أحد الباحثني يف ـا املوضوع الوقفت عىل مقالة حول هذكنت قد 

 تضعيف ذلك احلديث من حيث السند واملتن, ووجدت أن من املمكن االستفادة منها
 يف التقاط بعض األفكار العلمية مع التغايض عن نقط الضعف, للخروج بنتيجة

  مؤسسة عىل األدلة والقرائن املوصلة إىل القول الصواب بإذن اهللا. 
وجه الصواب يف هذه املسألة اهلامة من مسائل السرية النبوية لرضورة جتلية و

يف تاريخ والدة السيدة عائشة مدعم باألدلة فهذا بحث الرشيفة والروايات احلديثية 
عمرها و ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنها, ويف مقدار عمرها وقت العقد عليها من رسول اهللا 

  وقت زفافها, ويف هذه املسألة قوالن: 
 هو أنه عقد عليها وهي بنت ست سنني وتزوجها وهي :ورالقول األول املشه

 ا بام ثبت عنها من قوهلا يف صحيح البخاري وغريه, مما يعني أهنا ولدت            ً بنت تسع, أخذ  
  بعد البعثة النبوية بأربع سنني. 

هو أنه عقد عليها وهي ابنة أربع عرشة وتزوجها وهي ابنة ثامين : القول الثاين
  ت قبل البعثة بأربع سنني. عرشة, مما يعني أهنا ولد
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  : دليل القول األول
 عن أبيه عن عروة بن هشام عنرو البخاري ومسلم وغريمها من طرق 

. سنني تسع بنت وهي هبا وبنى سنني ست بنت وهي تزوجها ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن عائشة
ورواه ابن حنبل ورواه مسلم من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. 

قد ترد  »تزوجها«وكلمة سود بن يزيد النخعي عن عائشة. من طريق األومسلم 
  بمعنى العقد, وهذا هو املقصود هنا. 

فاحلديث سنده صحيح, وقد أخطأ من ظن أن هشام بن عروة تفرد بروايته 
  وأنه من أوهامه. 

  : أدلة القول الثاين
 ءلدت أسام                                                    ُ ـ عائشة أصغر من أختها أسامء ريض اهللا عنهام بعرش سنني, وقد و   ١

قبل اهلجرة بسبع وعرشين سنة, أي قبل البعثة النبوية بأربع عرشة سنة, وهذا يعني 
  أن عائشة ولدت قبل اهلجرة بأربع سنوات. 

 كانترو ابن عساكر يف تاريخ دمشق بسنده عن ابن أيب الزناد أنه قال: 
   .سنني بعرش عائشة من أكرب بكر أيب بنت أسامء

 بسبع التأريخ قبل    ْ لدت   ُ و  ة يف ترمجة أسامء: قال أبو نعيم يف معرفة الصحابو
 الزبري بن اهللا عبد ابنها قتل بعد بمكة وسبعني ثالث سنة توفيتو سنة, وعرشين

  . سنة مئة وهلا بأيام,
ومما يؤكد هذه الرواية يف معرفة سنة والدهتا ما رو أبو نعيم كذلك عنها أهنا 

 قريش, معرش يا: يقول الكعبة إىل ظهره مسند وهو نفيل بن عمرو بن زيد رأيت: قالت
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 قبل الكعبة تبني وقريشوقد تويف زيد  .غريي إبراهيم دين عىل أحد اليوم منكم ما
 سعيدابن سعد يف الطبقات عن  اهروكام  ,سنني بخمس اهللا رسول عىل الوحي ينزل أن
, أي قبل اهلجرة بثامنية عرش عاما, فيكون عمرها وقت سامعها إياه تسع املسيب بنا

  . سنني, وهذا معقول, ألن من يضبط مثل هذا السامع منه ال يكون دون تسع يف الغالب
 وعرشين بسبع التاريخ قبل لدت ُ و  : نعيم أبو قالوقال ابن األثري يف أسد الغابة: 

 سنة األوىل مجاد يف بمكة أسامء وتوفيتقال ابن عبد الرب يف االستيعاب: . وسنة
  . سنة ئةم بلغت وقد وماتت, وسبعني ثالث

 عىل بمكة نزل لقدأهنا قالت:  عنها اهللا ريض عائشة عن البخاري ـ رو ٢
 نزلت وما ,﴾Ì Ë Ê É È Ç﴿     ُ ألعب   جلارية وإين ملسو هيلع هللا ىلص حممد
  . عنده وأنا إال والنساء البقرة سورة

 بدر وبني اآلية هذه نزول بني كان«: عباس بنا قالقال القرطبي يف تفسريه: 
 أهنا نزلت قبل اهلجرة بخمس سنني وإذا كان ذلك كذلك فهذا يعني. »سنني عسب

   .وبعد البعثة بثامن
 من ة     َّ الفتي   :اجلارية: وابن منظور يف لسان العرب قال ابن سيده يف املحكمو
ـ تائها وكأهنم يطلقون لفظة اجلارية عىل البنت يف أول .      ّ الشاب ةهي   َّ ي ةـ ِ ت      َ والف  . النساء   َ      ف

  ث جتري جيئة وذهابا. وشباهبا حي
Ë Ê É È Ç ﴿ :فكم كان عمر عائشة عند نزول قوله تعاىل

Ì﴾  سنني?! بعد البعثة بثامنالذي نزل  
                                      ُ       فيكون عمرها أربع سنوات, وبنت األربع ال ي قال هلا أما عىل القول األول 
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وقت نزول اآلية  جارية, فالقول األول خطأ, وأما عىل القول الثاين فيكون عمرها

  ثنتي عرشة سنة, وهذا هو املنسجم مع معنى اجلارية. 
 قط     َّ أبوي       ْ أعقل   مل« :قالتأهنا  عنها اهللا ريض عائشةرو البخاري عن ـ  ٣

 النهار طريف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فيه يأتينا إال يوم علينا    َّ يمر   ومل ,الدين يدينان ومها إال
 بلغ إذا حتى احلبشة, لـ َ ب   ِ ق   ا     ً مهاجر   بكر بوأ خرج املسلمون يل   ُ ابت   فلام وعشية, بكرة
.  »... الدغنة ابن لقيه الغامد برك        َ  احلديث 

  وجه الداللة من هذه الرواية أمران: 
ن     ُّ وتدي   بدينالناس من حوله        ِ ن أكثر                     ُّ ال يدرك يف العادة تدي  أن الطفل  :أوهلام

سنة الرابعة من لدت يف ال                  ُ لو كانت عائشة قد و  قبل سن الرابعة, و مغايروالديه بدين 
 قط     َّ أبوي       ْ أعقل   مل«لكان قوهلا وكان أول وعيها بام حوهلا يف السنة الثامنة منها البعثة 
                   ْ      ألن أبا بكر معلوم سب قه إىل ذي فائدة,    َ غري      َ      حتصيل  حاصل  »الدين يدينان ومها إال

  أسلمت بمكة قديام, كام قال ابن سعد.  رومان ماإلسالم, وأ
لدت قبل البعثة بأربع سنوات  وكان أول وعيها بام                   ُ                           ولكن إذا كانت قد و 

                                    َ         فيكون هلذا القول فائدة, وهي أهنا ـ أول  ما بدأت حوهلا يف السنة األوىل من البعثة 
ها فقط.                                                               َ        تعي ما حوهلا ـ رأت والدهيا كليهام يدينان بدين اإلسالم, وليس والد 

 عثة بنحو أربع سنوات, وهذا ما دلتوهذا دليل عىل أن والدهتا كانت قبل الب
 .عليه القرائن األخر  

 »احلبشة ل َ ب   ِ ق   مهاجرا بكر أبو خرج املسلمون يل   ُ ابت   اـفلم«أن قوهلا  :وثانيهام
معطوفا عىل إدراكها ألبوهيا ومها يدينان الدين هو كالرصيح يف أهنا كانت إذ ذاك 
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أواسط كان يف  احلبشة ل َ ب   ِ ق  واعية هلذا احلدث, وخروج الصحابة من مكة للهجرة 

  . , وهجرهتم الثانية إليها يف أواخر اخلامسة أو أوائل السادسةالسنة اخلامسة من البعثة
لدت يف السنة الرابعة من البعثة ملا كان ممكنا هلا أن                     ُ                                                ولو كانت عائشة قد و 
لدت قبل البعثة بأربع سنوات                                                 ُ                          تدرك ما حدث يف أوائل السادسة, ولكن إذا كانت قد و 

  ا يعني إمكان إدراكها لذلك بوضوح. فهذ
قال حممد بن إسحاق يف السرية النبوية يف ذكر أسامء أوائل من أسلموا: ـ  ٤

 وامرأته نفيل, بن عمرو بن زيد بن سعيد منهم ,العرب قبائل من ناس أسلم ثم«
, ... صغرية وهي بكر أيب بنت وعائشة بكر, أيب بنت وأسامء اخلطاب, بنت فاطمة

 وأن مره,أب الناس ينادي وأن به, جاء بام يصدع أن ملسو هيلع هللا ىلص رسوله أمر تعاىل اهللا إن ثم
 فلبث بإظهاره, أمر أن إىل به واسترس اليشء أخفى ربام وكان تعاىل, هللا إىل يدعو
  . »﴾S R  Q P O N﴿ :تعاىل اهللا قال ثم ,مبعثه من سنني

 اهللا أمر ثم: إسحاق ابن القهذا النص باملعنى فقال: بعض ونقل ابن كثري 
   .املرشكني أذ عىل يصرب وأن أمر, بام يصدع بأن البعثة من سنني ثالث بعد ملسو هيلع هللا ىلص هرسول

 ,بعد البعثة فرتة الدعوة الرسيةيعني أن عائشة أسلمت يف كالم ابن إسحاق و
وإذا كانت تلك الفرتة قد دامت ثالث سنوات فلعل عائشة قد كانت صغرية, أهنا و

لدت بعد , الفرتة يف أواخربعض تلك املجالس إىل أحرضت                  ُ        وعىل القول بأهنا و 
لدت بعد, وأما عىل القول أصال البعثة بأربع سنني فهذا ال يستقيم                  ُ                       , إذ ما كانت قد و 

ولعل ابن إسحاق ذكرها يف املسلمني , سبعاسنوات أو ست الثاين فيكون عمرها 
ولتكون معطوفة اهللا عليه,  األولني رغم صغر سنها ملقام والدها أيب بكر رضوان

  عىل أختها أسامء التي هي أكرب منها بعرش سنوات. 



٤١٠ 

ابنة عبد العز  تيلة ُـ ق اجلاهلية يف بكر أبو تزوجـ قال الطربي يف تارخيه:  ٥
 له فولدت عامر بنت رومان أم اجلاهلية يف أيضا وتزوج ,وأسامء اهللا عبد له فولدت

 سمينامها اللتني زوجتيه من لدوا ُ و   أوالده من بعةاألر هؤالء فكل ,وعائشة الرمحن عبد
  . اجلاهلية يف

لدت   قبل البعثة                                              ُ    فهذا نص تارخيي واضح رصيح يف أن عائشة ريض اهللا عنها و 
  النبوية. 
 ـ رو ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين والطرباين يف املعجم الكبري واحلاكم ٦

 مظعون بن عثامن امرأة حكيم بنت خولةأن  عنها اهللا ريض عائشة عنيف املستدرك 
 ن?  َ وم  : قال !تتزوج? أال ,اهللا     َ رسول     ْ أي  : ملسو هيلع هللا ىلصقالت بمكة لرسول اهللا  عنهام اهللا ريض
 اهللا خلق أحب بنت: قالت .البكر? فمن: قال .ثيبا    َ شئت   وإن بكرا    َ شئت   إن: قالت
 يفاذهب: قال .زمعة بنت سودة: قالت .الثيب? ومن: قال .بكر أيب بنت عائشة ,إليك

. وكان هذا بعد وفاة السيدة خدجية ريض اهللا عنها, كام بينته الروايات عيل فاذكرهيام
 .األخر  

 ملسو هيلع هللا ىلصيدل السياق عىل أن خولة ريض اهللا عنها أرادت أن ختطب لرسول اهللا 
بعد وفاة السيدة خدجية, ألنه أصبح بال زوجة, ويف غاية البعد أن ختطب له يف هذه 

لكن إذا كانت بنت أربع عرشة سنة فهذا  سنوات!!العمر ست احلال من هلا من 
  معقول, ويبدو أن هذا هو الصحيح. 

تزوج  ملسو هيلع هللا ىلصهذه األدلة والقرائن عىل القول بأن النبي وال شك يف أن اجتامع ـ 
  عائشة وعمرها ثامنية عرش عاما يدل داللة قوية عىل أن هذا هو الصحيح. 



٤١١ 

وهي ابنة تسع سنني فال بد وأما ما ثبت عن عائشة من أن رسول اهللا تزوجها 
ا, وقد عاشت  ا, فلعلها قد أصاهبا              ً مخسة وسبعني عام  ريض اهللا عنها           َ            أن يكون ومه 

  يشء من النسيان يف هذا األمر فروته عىل التوهم. 
  . قرائن التي تقدم ذكرها عىل خالفهوال بد من هذا الجتامع األدلة وال

  ـ خالصة البحث: 
عائشة ريض اهللا عنها أن السيدة والقرائن  من اجتامع عدد من األدلةترجح 

لدت  يف السنة العارشة من  ملسو هيلع هللا ىلصقبل البعثة بأربع سنوات, وعقد عليها رسول اهللا  ُ    و 
البعثة وعمرها أربعة عرش عاما, قبل اهلجرة بثالث سنوات, وتزوجها يف أواخر 

  ا.                                         ً السنة األوىل بعد اهلجرة وعمرها ثامنية عرش عام  
بست سنوات يوم العقد وبتسع سنوات  عائشة عمر احلديث الوارد يف حتديد

خمالف للنصوص والقرائن التارخيية الثابتة, فهو صحيح اإلسناد, ولكنه يوم الزواج 
  معلول, ألنه من األوهام. 

ه ما هو أقو ثبوتا منه                                            ُ وقد ذكر األئمة رمحهم اهللا أن احلديث إذا خالف متن  
بسبب وقوع  عىل أنه قد تطرق إليه اخللل                        ُ              من ثوابت التاريخ فإنه ي رد, ألن ذلك يدل

م,    واهللا أعلم.                َ   أحد رواته يف الوه 
وأرنا الباطل باطال وارزقنا  ,اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه

  اجتنابه وكرهنا فيه.
   رب العاملني.                           ْ ِ           وكتبه صالح الدين بن أمحد اإلد ل بي, واحلمد هللا
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 ٢٨٩    ..............................   األدب أحاديث يف الواردة الرواياتاملبحث الثاين: 



٤١٩ 
 الصفحة املوضوع

 ٢٩٢    ............................   الروايات الواردة يف القيامة واآلخرةاملبحث الثالث:  
 ٢٩٦    ...........................   أحاديث األحكاميات الواردة يف االرواملبحث الرابع: 

 ٢٩٦    .....................   املتون الواردة يف الكتب املوسومة بالصحةالفرع األول: 
 ٣٠٤    ...........................   املتون الواردة يف كتب السنن وغريهاالفرع الثاين: 

 ٣٠٨    .....................   النبوية السرية يف ثبت ملا املخالفة الرواياتاملبحث اخلامس: 
 ٣٠٨    .............................   يف صحيح البخاري الواردة املتونالفرع األول: 
 ٣١٠    . ................................   املتون الواردة يف صحيح مسلم: الفرع الثاين

  ٣١٣    ..........................   املتون الواردة يف كتب السنن وغريهاالفرع الثالث: 
 ٣١٦    ....................   الفصل الثالث: نقد املرويات املخالفة للعقل أو احلس أو التاريخ

 ٣١٧    ......... ................................   للعقل املخالفة الرواياتاملبحث األول: 
 ٣١٧    .......................   يف كتب السنن واملصنفات الواردة املتونالفرع األول: 

 ٣٢١    .......................   املتون الواردة يف املوضوعات والواهياتلفرع الثاين: ا
 ٣٢٦    ......... ................................   للحس املخالفة الرواياتاملبحث الثاين: 

 ٣٢٦    ... ................................   السنن كتب يف الواردة املتونالفرع األول: 
 ٣٢٩    ...............................   السنن كتب غري يف الواردة املتونالفرع الثاين: 
 ٣٣٤    ....... ................................   الروايات املخالفة للتاريخاملبحث الثالث: 

 ٣٣٤    .....................   بالصحة املوسومة الكتب يف الواردة ملتوناالفرع األول: 
 ٣٣٦    .......................   والواهيات املوضوعات يف الواردة املتونالفرع الثاين: 

 ٣٤٠    . ................................   الفصل الرابع: نقد املرويات التي ال تشبه كالم النبوة
 ٣٤١    ................................   جمازفة عىل ملتتش التي الرواياتاملبحث األول: 
 ٣٥٠    . ................................   ركاكة عىل ملتتش التي الرواياتاملبحث الثاين: 

 ٣٥٧    .... ................................   الالحقني بكالم أشبه هو فياماملبحث الثالث: 
 ٣٦٥    ... ................................ ................................   خامتة الباب الثالث



٤٢٠ 
 الصفحة املوضوع

   مباحث الكتاب                   ٰ تذييالت تتعلق بفحو 
 ٣٧٧    ................................   نبذ من كالم أئمة احلديث يف نقد املتنالتذييل األول: 
بعض األحاديث املنتقدة من حيث املتن والتي هي معلولة حسب التذييل الثاين: 

 ٣٨١     ............................................................  ج اإلعاللمنه
قال سليامن بن داود ألطوفن الليلة عىل سبعني «حديث ـ احلديث األول: 

 ٣٨١    ...............................                           ً               امرأة حتمل كل امرأة فارسا  جياهد يف سبيل اهللا
 ٣٨٧    .................   »آدر                        ٰ قالت بنو إرسائيل إن موسى  «حديث ـ احلديث الثاين: 

 ٣٩١    ...................   »عني ملك املوت          ٰ فلطم موسى  «حديث ـ احلديث الثالث: 
ما فعلت وإين   ُ                         ُ   ٰ ف قدت أمة من بني إرسائيل ال ي در  «حديث رابع: ـ احلديث ال

  ٣٩٧    .............................. ................................   »إال الفأر ألراها
  ٣٩٩    ......................   »ما حق الزوج عىل  امرأته«حديث ـ احلديث اخلامس: 

                                          َ       احلديث الوارد يف مقدار عمر السيدة عائشة, يوم  العقد ـ احلديث السادس: 
 ٤٠٥    . ................................ ................................    ويوم الزواج
  ٤١٣    .... ................................ ................................  فهرس املحتويات

         *  *         *  


