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الـ ّ
مقدمة
يعػتقػد الػمسلموف أ ٌف (الكتػاب ال يػمقدَّس) ،بعهديو القدي ػم ،كالػجدي ػد:
مػملػوء ابلتحريفات الشيطانية ،الػمخالً
كل الػمخالىفة.
ػ
اإلل
للوحي
فة
ٌ
هيٌ ،
ٌ
كيكفيك لئليقاف بػهذه الػحقيقة أف تعلم أ ٌف ال ًٌ
حرفوا
ػمحرفيػن  -الذين ٌ
البشرم؛ فنسبوا إليو
ىذا الكتاب  -قد نسبوا إذل هللا  بعض صفات النقص
ٌ
االسرتاحة من العمل ،كالػحزف ،كالتأسف ،كالندـ ،كالنوـ ،كاالستيقاظ ،كالنػ ٍَّوح،
ػحفاء ،كالعي ٍرم ،كمصارعة يعقوب  ،كتذكر الػميثاؽ،
الولٍ ىولة ،كالنَّحيب ،كال ى
كى
بعد نسيانو.
كنسبوا إذل األنبياء  -كأبناء األنبياء ،كبناهتم  -بعض الرذائل؛ فنسبوا إذل
التعرم ،كشرب الػخمر؛ كنسبوا إذل إبراىيم  الكذب ،كالدايثة؛
نوح ٌ 
كنسػبوا إلػى إسػحاؽ  الكػذب ،كالدايثة ،كشػرب الػخم ػر؛ كنسػبوا إلػى
يعقوب  الكذب ،كاالحتياؿ؛ كنسبوا إذل لوط  مضاجعة ابنتيو،
ك ٌأنما أسكراته ،كىو ال يعلم ،فحبلتا منو؛ كنسبوا إذل ىاركف  صنع
العجل؛ ليعبده بنو إسرائيل؛ كنسبوا إذل داكد  الرقص ،كأنٌو زىن ابمرأة أكرٌاي
الػحثٌ ٌي ،فحبلت منو ،كتػخلٌص من زكجها ،بػجعلو يف كجو الػحرب الشديدة،
كتركو كحده ،ليموت؛ كنسبوا إذل سليماف  أنٌو عبد األكاثف لػ ٌما شاخ؛
كنسبوا إذل أيٌوب  اٛنزع.
سريٌة أبيو ،كأ ٌف
كنسبوا إذل رأكبٌن بن يعقوب أنٌو اضطجع مع بلهةٌ ،
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يعقوب  سػمع بذلك؛ كنسبوا إذل يهوذا بن يعقوب أنٌو زىن بثامار ،كنٌتو،
كحبلت منو ،ككلدت تو نأما؛ كنسبوا إذل أمنوف بن داكد أنٌو اغتصب أختو اثمار
ارم أبيو ،أم ػاـ
نفسها؛ كنسبوا إلػى أبشالوـ بن داكد أنٌو دخل إلػى سر ٌ
بين إسرائيل.
كاشتمل العهد القديػم ،على ألفاظ الفحش ،كالفجور ،كعلى تصويرات
إابحيٌة خليعة فاجرة ،كعلى شعر غزؿ ماجن.
بلع الناس  -على ىذه التحريفات  -كاف من أقول األسلحة،
إ ٌف إطٍ ى
التػي اعتمد عليها الػمؤلًٌفوف ال يػمسلًموف؛ لتنفيػر الناس ،عن اليهوديٌة،
ػمحرؼ.
كالػمسيحيٌة ،كعن كتابػهما ال َّ
كلذلك عمد (أعداء اإلسبلـ) ،إذل ١ناكلة االعتماد على السبلح نفسو؛
سمى:
لتنفًن الناس عن (اإلسبلـ)؛ ٌ
فتوجهوا إذل تلك الركاايت الدخيلة ،اليت تي ٌ
كثًنا من كتب الػمؤلٌفيػن
(اإلسرائيليٌات)؛ كنسبوىا إذل (اإلسبلـ)؛ بذريعة أ ٌف ن
الػمنسوبٌن إذل (اإلسبلـ) :قد اشتملت على ىذه الركاايت ،اليت تضاىي ما كرد
يف (الكتاب الػمقدَّس) ،من قصص مستن ىكرة ،كعبارات مستشنىعة.
كمن ىنا ،أنتج األعداء (شبهة اإلسرائيليٌات) ،كىي شبهة قويٌة جدًّا ،من
أقول الشبو الفكريٌة ،اليت ٌأدت إذل حًنة الكثًن ،من اٞننسوبٌن إذل (اإلسبلـ)،
كا٥نراؼ بعضهم عنو ،إذل اٞننهج العصراينٌ ،أك إذل اٞننهج العلماينٌ.
كقد دافع عن (اإلسبلـ) كثي هػر من الػمؤلٌفيػن ،كأبطلوا ىذه الشبهة ،بتبػرئة
(اإلسػبلـ) ،مػن (اإلسػرائيليٌات) ،كتبػرئػة (الوحػي) منػهػا؛ فبيٌنػوا أ ٌف ىػذه الركايػات
دسها األعداء ،كعمبلؤىم ،فػي الكتب التفسيػريٌة ،كالتاريػخيٌة،
دخيلةَّ ،
يسوغ تصحيح نسبتها إذل
كالػحديثيٌة ،كبيٌنوا أ ٌف انػخداع بعض الػمؤلٌفٌن بػها :ال ٌ
(اإلسبلـ).
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كلذلك عمد األعداء ،إذل شبهة اثنية ،ىي (شبهة الصحيحٌن)،
كمفادىا أ ٌف الصحيحٌن قد اشتمبل على أمثاؿ ىذه (اإلسرائيليٌات)؛ كابعتماد
(أصحيٌة الصحيحٌن) ،خرجوا بنتيجة
األعداء على تفسًن سقيم شائع لفكرة
ٌ
سقيمة ،كىي تصحيح نسبة تلك (اإلسرائيليٌات) إذل (اإلسبلـ).
األكؿ ،من
كإبطاؿ ىذه الشبهة ،أعين (شبهة الصحيحٌن) :ىو الغرض ٌ
أساسا ،على بياف التفسًن الصحيح السليم
أتليف ىذا الكتاب ،ابالعتماد ن
مستندا إذل أقواؿ العلماء ،كال سيٌما القدامى
(أصحيٌة الصحيحٌن)،
لفكرة
ن
ٌ
منهم.
كقد ٌأدل التفصيل ،فػي إبطاؿ ىذه الشبهة ،إذل الكبلـ على موضوع
مهم ،ىو (االحتجاج بػحديػث اآلح ػػاد)؛ لبياف مذاىب العلمػػاء ،فػي ىذا
ٌ
دم).
االحتجاج ،كلبياف الفرؽ بٌن (االحتجاج
العملي) ،ك(االحتجاج ى
الع ىق ٌ
ٌ
كمن ىنا ،كانت موضوعات ىذا الكتاب أربعة:
ّأوًل -شبهة اإلسرائيليٌات.
اثنيًا -شبهة الصحيحيػن.
العملي.
اثلثًا -االحتجاج
ٌ

دم.
رً
ابعا -االحتجاج ى
الع ىق ٌ
كهللا يهدم من يشاء إذل صراط مستقيم.
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ّ
إلاسرائيليات
شبهة
إن قيل :كيف تطعنوف يف أكثر قصص (العهد القديػم) ،كتستنكركف
نسبتها إذل (الوحي) ،كقد اشتملت كتب اٞنؤلٌفٌن اٞننتسبٌن إذل (اإلسبلـ) ،على
أمثاٟنا ،كال سيٌما كتب التفسًن ،ككتب اٜنديث ،ككتب التاريخ؟!

يسميو
قلت :اشتملت كتب بعض اٞننتسبٌن إذل (اإلسبلـ) ،على ما ٌ
العلماء( :اإلسرائيليٌات).
كىي ركاايت ال ي٬نكن نسبتها إذل (اإلسبلـ) ،كإف ركاىا بعض اٞننسوبٌن
إذل (اإلسبلـ)؛ فإ ٌف مصدرىا :كعب األحبار ،ككىب بن منبٌو ،كأمثاٟنما،
كليست تلك الركاايت :من آايت القرآف الكرًن ،كال من أقواؿ الرسوؿ ؛
نسب إذل (اإلسبلـ)؟!!!
لكي تي ى
العرب القاضي أبو بكر ... :
قاؿ أبو عبد هللا
القرطيب« :قاؿ ابن ٌ
ٌ
يصح عنو فيو قرآف كال سنٌةٌ ،إال ما ذكرانه ،فمن الذم يوصل السامع
كإذ لػم ٌ
أم لساف ٚنعو؟ كاإلسرائيليٌات مرفوضة عند العلماء
إذل أيٌوب خربه ،أـ على ٌ
فإنا ال
اصمم عن ٚناعها أذنيكٌ ،
على البتات؛ فأع ًر ٍ
بصرؾ ،ك ٍ
ض عن سطورىا ى
خباال»(ُ).
خياال ،كال تزيد فؤادؾ ٌإال ن
تيعطي فكرؾ ٌإال ن
وجد يف
كقاؿ ابن تيميٌة« :كىذا ذكره ابن قتيبة يف اٞنعارؼ ،كىو كمثلو يي ى
عمن ينقل
التواريخ ،كتاريخ ابن جرير
الطربم ،ك٥نوه .كىذا ك٥نوه منقوؿ ٌ
ٌ
األحاديث اإلسرائيليٌة ،ك٥نوىا من أحاديث األنبياء اٞنتق ٌدمٌن ،مثل كىب بن
ك١نمد بن إسحاؽ ،كغًنىم .كقد
منبٌو ،ككعب األحبار ،كمالك بن دينارٌ ،
(ُ) اٛنامع ألحكاـ القرآف.ُِٓ/ُٖ :
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أجػمع اٞنسلموف على أ ٌف ما ينقلو ىؤالء  -عن األنبياء اٞنتق ٌدمٌن  -ال ٩نوز أف
ي٩ن ىعل عمدة يف دين اٞنسلمٌنٌ ،إال إذا ثبت ذلك بنقل متواتر ،أك أف يكوف
منقوال عن خامت اٞنرسلٌن»(ُ).
ن
كقاؿ ابن كثًن« :كلسنا نذكر من اإلسرائيليٌاتٌ ،إال ما أذف الشارع
يف نقلو ،مػ ٌما ال يػخالف كتاب هللا ،كسنٌة رسولو  ،كىو القسم الذم
صدؽ ،كال يي َّ
ال يي َّ
مختصر عندان ،أك تسمية لػ يم ىبهم ،كرد
كذب ،مػ ٌما فيو بس ه
ط لػ ى
بو شرعنا٣ ،نٌا ال فائدة يف تعيينو لنا؛ فنذكره على سبيل التحلٌي بو ،ال على
سبيل االحتياج إليو ،كاالعتماد عليو .كإنػٌما االعتماد ،كاالستناد ،على كتاب
صح نقلو ،أك حسن ،كما كاف فيو ضعف
هللا ،كسنٌة رسوؿ هللا  ،ما ٌ
نبيٌنو»(ِ).
أيضا« :كقد كردت يف ىذا آاثر كثًنة إسرائيليٌة ،دل ىأر
كقاؿ ابن كثًن ن
تطويل الكتاب بذكرىا؛ أل ٌف منها ما ىو موضوع من كضع زاندقتهم ،كمنها
قص
ما قد ٪نتمل أف يكوف
صحيحا ،ك٥نن يف غنية عنها ،ك﵁ اٜنمد .كفيما َّ
ن
عما سواه ،من بقيٌة الكتب قبلو ،كدل ي٪نوجنا هللا،
هللا تعاذل علينا يف كتابو غنية ٌ
كال رسولو إليهم»(ّ).
أيضا« :كقد يركم يف ىذا آاثر كثًنة ،عن السلف ،كغالبها
كقاؿ ابن كثًن ن
من اإلسرائيليٌات ،اليت تين ىقل؛ ليينظىر فيها ،كهللا أعلم ُناؿ كثًن منها ،كمنها
كل ما
ما قد ييقطىع بكذبو؛ ٞنخالفتو ٌ
اٜنق الذم أبيدينا ،كيف القرآف غنية عن ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ّٓ/ُِ :
(ِ) البداية كالنهاية.ٕ/ُ :
(ّ) تفسًن القرآف العظيم.ّْٖ/ٖ :
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ألنا ال تكاد ٔنلو من تبديل كزايدة كنقصاف ،كقد
عداه من األخبار اٞنتق ٌدمة؛ ٌ
يكضع فيها أشياء كثًنة»(ُ).
أيضا« :كالذم نسلكو يف ىذا التفسًن اإلعراض عن كثًن
كقاؿ ابن كثًن ن
من األحاديث اإلسرائيليٌة؛ ٞنا فيها من تضييع الزماف ،كٞنا اشتمل عليو كثًن
فإنم ال تفرقة عندىم بٌن صحيحها كسقيمها،
اٞنركج عليهمٌ ،
منها ،من الكذب َّ
األمة»(ِ).
األئمة اٜنيٌفاظ اٞنتقنوف من ىذه ٌ
حرره ٌ
كما ٌ
الذىيب« :كالتفسًن كاٜنديث ،كبل٨نا أتثٌر إذل ح ٌد
١نمد حسٌن
كقاؿ ٌ
ٌ
كبًن ،بثقافات أىل الكتاب ،على ما فيها من أابطيل كأكاذيب ،ككاف
العامة بشغف ظاىر ،كتناقلها بعض
سيء ،حيث تقبٌلها ٌ
لئلسرائيليٌات فيها أثر ٌ
تساىل يصل أحيا نان إذل ح ٌد التسليم هبا ،على ما فيها من سخف
اٝناصة يف ي
ٌ
ًٌبٌن ،ككذب صريح ،األمر الذم كاد ييفسد على كثًن من اٞنسلمٌن عقائدىم،
كترىات»(ّ).
ك٩نعل اإلسبلـ يف نظر أعدائو دين خرافة ٌ
اٝنالدم« :اٞنصدر الثاين الذم أشران لو من قبل :ىو
كقاؿ صبلح
ٌ
الركاايت كاألقواؿ كاألخبار اٞنتعلٌقة ابلسابقٌن ،كاليت لػم ترد يف القرآف كاٜنديث
ػمسماة
الصحيح ،كإٌ٧نا أيخذت من كتب السابقٌن ،كأقواؿ أىل الكتاب ،كىي ال ٌ
عند العلماء ابإلسرائيليٌات .إ ٌف اٞنذكور يف اإلسرائيليٌات عن قصص القرآف :ىو
ألنا مستم ٌدة من بين إسرائيل ،كبنو إسرائيل
معلومات غًن موثوقة ،كال يقينيٌة؛ ٌ
غًن مؤٕننٌن على توراهتم ،كال على دينهم ،فكيف يؤٕننوف على أخبار كركاايت
(ُ) تفسًن القرآف العظيم.ُٓٓ/ٗ :
(ِ) تفسًن القرآف العظيم.ُُْ/ٗ :
(ّ) اإلسرائيليٌات يف التفسًن كاٜنديث.ُٖ :

01

السماكم (التوراة) يهوف عليو
يتجرأ على ٓنريف الكتاب
ٌ
التاريخ؟ إ ٌف الذم ٌ
ٓنريف أخبار التاريخ!! كّنا أ ٌف ىذه ىي صفة األخبار اٞنذكورة يف اإلسرائيليٌات،
موردا من موارده،
فبل ٩نوز أف ٤نعلها
مصدرا من مصادر القصص القرآينٌ ،كال ن
ن
كال أف نستم ٌد منها معلومات ،أك تفاصيل أحداث ذلك القصص ،كال ٩نوز أف
نفسر كبلـ هللا ،الصادؽ الصحيح ،يف القرآف ،اٞنتعلٌق بذلك القصص ،هبذه
ٌ
ػمحرفة!!»(ُ).
اٞنعلومات ،كالركاايت اإلسرائيليٌة ،اٞنكذكبة ال َّ
جيها
كقاؿ صبلح
اٝنالدم ن
أيضا« :لكن نرل أ ٌف اٛنملة تق ٌدـ لنا تو ن
ٌ
اتر٫نيًّا ،كىو أنٌنا لػم نكن مع السابقٌن ،كىم يعيشوف أحداث قصصهم ،فمن
أين نعرؼ ىذه التفاصيل ،كاليهود الكاتبوف ًٌ
ا﵀رفوف لػم يكونوا لدل من سبقهم
لكل من أكرد تفاصيل
من األقواـ ،فكيف يفرتضوف أحداثهم ككقائعهم؟ نقوؿ ٌ
ألحداث القصص القرآينٌ ،غًن مذكورة يف اآلايت ،كاألحاديث الصحيحة :من
أدراؾ هبذا؟ ككيف عرفتها؟ كأنت لػم تكن لديهم ،كىم يعيشونا؟ فمن أين
أخذهتا؟ إف أخذهتا من اإلسرائيليٌات ،فمن أين أخذىا ىكتىػبىةي اإلسرائيليٌات؟ ىل
ت لى ىديٍ ًه ٍم﴾(ِ) :دعوة
كانوا لديهم ،كىم يعيشونا؟ إ ٌف قولو تعاذل ﴿ :ىكىما يكٍن ى
لكل ابحث ،كدارس للقصص القرآينٌ ،أف يقف عند اٞنصادر اليقينيٌة
ٌ
(ّ)
الصحيحة ،يف ذلك ،كىي اآلايت ،كاألحاديث الصحيحة» .
أيضا« :إذا كانت اآلية تطالبنا ابلتثبٌت من أنباء
كقاؿ صبلح
اٝنالدم ن
ٌ
كأخبار الفاسقٌن ،من اٞنسلمٌن ،أل ٌنم متٌػ ىهموف كغًن مؤت ىػمنٌن ،فكيف ابألنباء
(ُ) القصص القرآينٌ.ّْ :
(ِ) آؿ عمراف.ْْ :
(ّ) القصص القرآينٌ.ْٔ-ْٓ :
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كِناصة اليهود ،كىم كافركف ٠نركحوف،
كاألخبار اليت يق ٌدمها لنا أىل الكتاب،
ٌ
حذرا كتثبٌػتنا
كليسوا علميٌٌن كال موضوعيٌٌن؟ ٩نب أف نكوف أماـ أنبائهم أكثر ن
ٕنحيصا»(ُ).
ك ن
إسبلمي ،أطلقو
أيضا« :كاإلسرائيليٌات :مصطلح
كقاؿ صبلح
اٝنالدم ن
ٌ
ٌ
اٞنفسرين ،كا﵀ ٌدثٌن ،على تلك الػمعلومات،
العلماء اٞنسلموف ،من ٌ
اٞنؤرخٌن ،ك ٌ
كالركاايت ،كاألخبػار ،كاألقواؿ ،التػي أيخذت عن السػابقيػن ،من غيػر الػمصادر
أخص
اإلسبلميٌة اٞنوثوقة ،كابلذات تلك اٞنأخوذة عن أىل الكتاب ،كبشكل
ٌ
كل تلك األقواؿ كالركاايت مأخوذة عن
عن بنػي إسػرائيل ،أك اليهػود! كليس ٌ
اٞنهم ٌأنا غًن
بين إسرائيل ،فقد يكوف مصدرىا نصرانيًّا ،أك ركمانيًّا ،أك فارسيًّاٌ ،
كل ذلك الركاـ الكبًن ،من األخبار
موثوقة ،كال ى
معتمدة .كقد أيطلق على ٌ
كاألقواؿ :إسرائيليٌات .كٚنٌيت هبذا االسم من ابب تغليب اٞنصادر اإلسرائيليٌة،
على غًنىا من اٞنصادر ،كأل ٌف الركاايت اإلسرائيليٌة أكثر من غًنىا من الركاايت،
كأل ٌف اليهود ىم أحرص أصناؼ الك ٌفار على حرب اٞنسلمٌن كإغوائهم ،كعلى
كل ىذه اإلسرائيليٌات
ص ٌدىم عن دينهم ،كعلى ٓنريف معلوماهتم ٌ
كتصوراهتم!! ك ٌ
غًن الثابتة تتح ٌدث عن أخبار كأحداث ككقائع ،جرت للسابقٌن من األقواـ
كاألمم ،كحدثت مع السابقٌن من األنبياء كاٞنرسلٌن ،كتيضيف ىذه اإلسرائيليٌات
كتفصل يف مشاىد ،سكت عنها
إضافات تفصيليٌة ألحداث القصص القرآينٌٌ ،
اٞنبهمات اٞنتعلٌقة أبٚناء ،أك أماكن
القرآف ،كاٜنديث الصحيح ،كتي ٌبٌن بعض ى
القصص القرآينٌ .كىذه اإلسرائيليٌات موجودة يف العهد القدًن ،الذم يؤمن بو
اليهود ،كيف العهد اٛنديد ،الذم يؤمن بو النصارل ،كيف بعض الكتب اليت
(ُ) القصص القرآينٌ.ُٓ :
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اٞنؤرخوف كاإلخباريٌوف،
يتداكٟنا اليهود كالنصارل ،فيما بينهم ،كاليت نقلها عنهم ٌ
فيما بعد»(ُ).
أيضا« :كقد اطٌلع بعض أىل العلم من اٞنسلمٌن،
كقاؿ صبلح
اٝنالدم ن
ٌ
بعد عهد الصحابة ،على تلك اإلسرائيليٌات ،كأيعجبوا ّنا تق ٌدمو من تفصيبلت،
فسجلوىا يف
كمعلومات ،عن كقائع اتريخ اٞناضٌن ،كقصص السابقٌن،
ٌ
تفاسًنىم ،كتوار٫نهم ،كمؤلٌفاهتم ،ككتاابهتم ،ككضعوىا َنانب اآلايت القرآنيٌة،
كبياان لقصص األنبياء.
كاألحاديث النبويٌة ،كاعتربكا ذلك كلٌو أتر٫ننا للماضي ،ن
اٜنق ابلباطل ،كمزجوا الثابت بغًن
كدكنوا كتبهم على ىذا األساس ،كخلطوا ٌ
ٌ
كل ما
الثابت ،كأقبل اٞنسلموف على كتاابت ىؤالء ٌ
اٞنؤرخٌن ك ٌ
اٞنفسرين ،كأخذكا ٌ
فيها من ركاايت كأخبار كمعلومات ،تتعلٌق بقصص األنبياء ،أك غًنىم ،كدل ٬نيٌزكا
صحيحها من سقيمها ،كح ٌقها من ابطلها! إنٌنا مع ا﵀ ٌققٌن من العلماء الذين
توقٌفوا يف اإلسرائيليٌات ،كلػم أيخذكا هبا ،كاكتفوا يف إثبات أحداث ككقائع
النبوم الصحيح ،كلػم
القصص القرآينٌّ ،نا كرد يف القرآف الصريح ،كاٜنديث
ٌ
أم مصدر آخر»(ِ).
يذىبوا إذل ٌ
فالصورة التنزيليٌة ىي كحدىا (الصورة اإلسبلميٌة األصيلة) ،اليت تػمثٌل
ػمنزؿ).
ػهي ال َّ
(اإلسبلـ) ،كمصدرىا الوحيد الفريد ىو (الوحي اإلل ٌ
ٌأما ما خالفها من (الصور التأليفيٌة) ،فبل قيمة ٟنا ،كائننا من كاف الذم
أنتجها ،أك نقلها ،أك اعتمد عليها .كلذلك ال قيمة ٟنذه اإلسرائيليٌات السقيمة،
كل الوجوب.
يف تفسًن (القرآف الكرًن)؛ كاإلعر ي
اض عنها ك ه
اجب ٌ
(ُ) القصص القرآينٌ.ِٓ-ُٓ :
(ِ) القصص القرآينٌ.ّٓ-ِٓ :
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قصة يوسف:
ّ
ىح ىس ىن
ن
قصة يوسف  تبدأ بقولو تعاذل :ىٍ
﴿٥ن ين نػى يقص ىعلىٍي ى
كأٍ
فمثبل ٌ
ًً
ك ى ىذا الٍ يقرآ ىف كإً ٍف يكٍن ً ً ً ً
ص ًّنىا أىكحٍيػنىا إً
ٌن﴾(ُ).
ي
ل
ى
ى
ت م ٍن قىػٍبلو لىم ىن الٍغىافل ى
ى
ى
ٍ
الٍ ىق ى
ص ً ٍى
ٍ
ى
كٔنتىم سورة يوسف بقولو تعاذل﴿ :لىىق ٍد ىكا ىف ًيف قىص ً
ص ًه ٍم ًعٍبػىرةه ًأل ً
يكرل
ي
ى
اب ما ىكا ىف ح ًديثنا يػ ٍفتىػرل كلى ًكن تىص ًديق الَّ ًذم بػٌن ي ىدي ًو كتىػ ٍف ً
ٍاألىلٍب ً
يل يك ًٌل ىش ٍي وء
ص
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ىكيى ندل ىكىر ٍ٘نىةن لًىق ٍووـ يػي ٍؤًمنيو ىف﴾(ِ).
كل العجب ،من اٞنؤلٌفٌن القدامى ،الذين ييع ًرضوف ،عن
فالعجبٌ ،
كل الرباءة ،من االفرتاء ،مثٌ يعكفوف على ركاايت
أحسن القصص ،الربمءٌ ،
أئمة الكذب،
مكذكبة مفرتاة٣ ،نلوءة ابلفظائع كاٞنن ىكرات ،ينقلونا عن بعض ٌ
أئمة الكذب!!!
أك عن بعض اٞنخدكعٌن ،الذين ينقلوف عن ٌ
قطعا  -براءة يوسف ،
كلو رجعنا إذل القرآف ،لوجدان ما ييثبًت  -ن
مقاربة الفاحشة ،كما ييثبًت استعصامو ،كاستعفافو.
من ى
ًً
ً
ً
ت
اب ىكقىالى ٍ
﴿كىر ىاكىدتٍوي الًَّيت يى ىو ًيف بػىٍيت ىها ىع ٍن نػى ٍفسو ىك ىغلَّ ىقت ٍاألىبٍػ ىو ى
قاؿ تعاذل :ى
اَّللً
ً
ً
َّ
ام إًنَّوي ىال يػي ٍفلً يح الظَّالً يمو ىف .ىكلىىق ٍد
و
ػ
ث
م
ن
س
ىح
أ
ب
ر
و
ن
إ
ك قى ى
ٍ
ت لى ى
ٌ
ىىٍي ى
اؿ ىم ىعاذى َّ ي ى ٍ ى ى ى ى ى
ى٨نَّت بًًو كى َّم ًهبا لىوىال أى ٍف رأىل بػرىا ىف ربًًو ىك ىذلًك لً
ً
اء
ش
ح
ف
ل
ا
ك
وء
الس
و
ن
ع
ؼ
ر
ص
ن
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ي
ى ي ٍ ى ىٌ
ٍ ىى ى ٍ
ىى
ى
صٌن .كاستىػبػ ىقا الٍباب كقىد ٍ ً
إًنَّو ًمن ًعب ًاد ىان الٍمخلى ً
يصوي ًم ٍن يدبيور ىكأىلٍ ىفيىا ىسيًٌ ىد ىىا
يٍ
ى
ٍ
َّت قىم ى
ى
ى
ى
ي ٍ ى
ى
ى
ً
لى ىدل الٍب ً
اب أىلً هيم.
ت ىما ىجىزاءي ىم ٍن أ ىىر ىاد ًأب ٍىىل ى
اب قىالى ٍ
ك يسوءنا إًَّال أى ٍف يي ٍس ىج ىن أ ٍىك ىع ىذ ه
ى
ً ً ً
قى ى ً
ً
ً
يصوي قي َّد ًم ٍن قيػبي ول
اؿ ى ىي ىر ىاكىدتًٍين ىع ٍن نػى ٍفسي ىك ىش ًه ىد ىشاى هد م ٍن أ ٍىىل ىها إً ٍف ىكا ىف قىم ي
ً
ً
ً
ً
ت ىكيى ىو ًم ىن
يصوي قي َّد م ٍن يدبيور فى ىك ىذبى ٍ
ص ىدقى ٍ
ت ىكيى ىو م ىن الٍ ىكاذبً ى
ٌن .ىكإً ٍف ىكا ىف قىم ي
فى ى
(ُ) يوسف.ّ :
(ِ) يوسف.ُُُ :
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ال َّ ً ً
ً
اؿ إًنَّوي ًم ٍن ىكٍي ًد يك َّن إً َّف ىكٍي ىد يك َّن ىع ًظ هيم.
يصوي قي َّد ًم ٍن يدبيور قى ى
صادق ى
ٌن .فىػلى َّما ىرأىل قىم ى
ت ًمن ٍ ً ً
ك يكٍن ً
ك إًنَّ ً
ض ىعن ى ىذا كاستىػ ٍغ ًف ًرم لً ىذنٍبً ً
ٌن .ىكقى ى
اؿ نً ٍس ىوةه
وس ي
اٝنىاطئ ى
ف أ ٍىع ًر ٍ ٍ ى ى ٍ
يي ي
ى
ً ً
اىا ىع ٍن نػى ٍف ًس ًو قى ٍد ىشغى ىف ىها يحبًّا إً َّان لىنىػىر ىاىا ًيف
ًيف الٍ ىمدينىة ٍامىرأ ي
ىت الٍ ىع ًزي ًز تيػىرا ًك يد فىػتى ى
ٌن .فىػلى َّما ىًٚنع ً ً
ض ىبل وؿ يمبً و
ت يك َّل
ت إًلىٍي ًه َّن ىكأ ٍىعتى ىد ٍ
ى
ت ىٟني َّن يمتَّ ىكأن ىكآتى ٍ
ت ّنى ٍك ًرى َّن أ ٍىر ىسلى ٍ
ىٍ
ً ً
ً و ً
ً
اخ ير ٍج ىعلىٍي ًه َّن فىػلى َّما ىرأىيٍػنىوي أى ٍكبىػ ٍرنىوي ىكقىطَّ ٍع ىن أىيٍ ًديػى يه َّن
ىكاح ىدة مٍنػ يه َّن س ٌكيننا ىكقىالىت ٍ
ت فى ىذلً يك َّن الَّ ًذم لي ٍمتيػن ًَّين
اش ًََّّللً ىما ىى ىذا بى ىشنرا إً ٍف ىى ىذا إًَّال ىملى ه
ك ىك ًرًنه .قىالى ٍ
ىكقيػ ٍل ىن ىح ى
فً ًيو كلىىق ٍد راك ٍدتيو عن نػى ٍف ًس ًو فىاستىػعصم كلىئً
وان
ا
م
ل
ع
ف
ػ
ي
م
ػ
ل
ن
ى
ٍ
آم يرهي لىيي ٍس ىجنى َّن ىكلىيى يك ن
ى
ٍ ٍ ىى ى ٍ ٍ ى ٍ ى ي
ى ىى ي ىٍ
السجن أىحب إً ى ً
ً
اؿ ر ً ً
الص ً
ً
ً
ؼ ىع ًٌين
ر
اغ
ن
م
َّ
ص ًر ٍ
َّ
رل ٣نَّا يى ٍدعيونىًين إًلىٍيو ىكإًَّال تى ٍ
ين .قى ى ى ٌ
ب ٌٍي ى
ى
ى
ىكي ىدى َّن أىصب إًلىي ًه َّن كأى يكن ًمن ٍ ً ً
ؼ ىعٍنوي ىكٍي ىد يى َّن
صىر ى
اٛنىاىل ى
ٌن .فى ٍ
اب لىوي ىربوي فى ى
استى ىج ى
ٍ ي ٍ ي ٍ ى ٍ ى
الس ًميع الٍعلًيم .يمثَّ ب ىدا ىٟنم ًمن بػع ًد ما رأىكا ٍاآلاي ً
ً
ت لىيى ٍس يجنيػنَّوي ىح ََّّت
ى يٍ ٍ ى ٍ ى ى ي ى
إنَّوي يى ىو َّ ي ى ي
ًح و
ٌن﴾(ُ).
كقاؿ تعاذل﴿ :كقى ى ً
اؿ ٍارًج ٍع إً ىذل
وؿ قى ى
الر يس ي
ك ائٍػتي ًوين بًًو فىػلى َّما ىجاءىهي َّ
اؿ الٍ ىمل ي
ى
اسأىلٍوي ىما ىاب يؿ النًٌ ٍس ىوةً َّ
اؿ ىما
البلًِت قىطَّ ٍع ىن أىيٍ ًديػى يه َّن إً َّف ىرًٌب بً ىكٍي ًد ًى َّن ىعلً هيم .قى ى
ىربًٌ ى
ك فى ٍ
خطٍب يك َّن إً ٍذ راكدت َّن يوسف عن نػى ٍف ًس ًو قيػ ٍلن حاش ًََّّللً ما علًمنا علىي ًو ًمن س و
وء
ى ي
ى ى ى ى ى ٍى ى ٍ ٍ ي
ى ى ٍي ي ي ى ى ٍ
ً
اٜنىق أى ىان ىر ىاك ٍدتيوي ىع ٍن نػى ٍف ًس ًو ىكإًنَّوي لى ًم ىن
ص ٍ
قىالىت ٍامىرأ ي
ىت الٍ ىع ًزي ًز ٍاآل ىف ىح ٍ
ص ىح ى
َّ ً ً
ٌن﴾(ِ).
الصادق ى
لقد شهد هللا  على براءة يوسف  ،كشهد على براءتو شاى هد من
أىلها ،كشهد على براءتو العزيز ،كشهدت على براءتو النسوة ،كشهدت امرأة
العزيز ،نفسها ،على براءتو.
(ُ) يوسف.ّٓ-ِّ :
(ِ) يوسف.ُٓ-َٓ :
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ب ًّنىا أى ٍغ ىويٍػتىًين ىأل ىيزيًٌنى َّن ىٟنيٍم ًيف
كشهد إبليس على براءتو ،حٌن﴿ :قى ى
اؿ ىر ًٌ
(ُ)
ىٗنعًٌن .إًَّال ًعباد ىؾ ًمٍنػهم الٍمخلى ً
ٍاأل ٍىر ً
إبليس
فاستثىن
؛
﴾
ٌن
ص
ى ى يي ي ٍ
ى
َّه ٍم أ ٍ ى ى
ض ىكىألي ٍغ ًويػىنػ ي
ي
عباد هللا اٞنخلىصٌن ،من اإلغواء ،كيوسف  كاحد منهم ،قاؿ تعاذل:
ى
﴿ ىك ىذلً ً
ً ً ً
ً
ٌن﴾(ِ).
ص ًر ى
ى
ؼ ىعٍنوي السوءى ىكالٍ ىف ٍح ىشاءى إًنَّوي م ٍن عبىاد ىان الٍ يم ٍخلىص ى
ك لنى ٍ
كلو نظران فػي (العهد القديػم) ،لوجدان أ ٌف يوسف  كاحد ،من
ث بػع ىد ى ًذهً
األنبياء ،الذم سلموا من مطاعن الػ ًٌ
محرفٌن ،فقد جاء فيو « :ىك ىح ىد ى ى ٍ ى
ىف امرأىىة سيً ًدهً رفىػعت عيػنىػيػها إً ىذل يوسف كقىالى ً
اضطى ًج ٍع ىمعًي .فىأ ىىَب
تٍ :
ٍاأل ييموًر أ َّ ٍ ى ى ٌ ى ى ٍ ىٍ ٍ ى
ي ي ى ى
ً
كقى ى ً ً ً ً
ؼ معًي ما ًيف الٍبػي ً
ت ،ىكيكل ىما لىوي قى ٍد
ىٍ
اؿ ال ٍمىرأىة ىسيًٌده :يى ىو ذىا ىسيًٌدم ىال يػى ٍع ًر ي ى ى
ى
دفىػعو إً ىذل ي ًدم .لىيس ىو ًيف ى ىذا الٍبػي ً
ك ىع ًٌين ىشٍيػئنا ىغٍيػىرًؾ،
ت أ ٍىعظى ىم ًم ًٌين .ىكىدلٍ ٬نيٍ ًس ٍ
ٍ ى ي ى ى ىٍ
ى ىي ى
ً
ك امرأىتيو .فى ىكيف أىصنىع ى ىذا الشََّّر الٍع ًظيم كأ ً
ً ً
ت
يخط يئ إً ىذل هللا؟ ىكىكا ىف إً ٍذ ىكلَّ ىم ٍ
ى ىى ٍ
ألىنَّ ٍ ى ي ٍ ى ٍ ي ى
ً
يوسف يػوما فىػيػوما أىنَّو لىػم يسمع ىٟنا أى ٍف ي ٍ ً
ث
ضطىج ىع ًَنىانًبً ىها ليى يكو ىف ىم ىع ىها .يمثَّ ىح ىد ى
ي ي ى ىٍ ن ى ٍ ن ي ٍ ى ٍ ى ٍ ى ى
ت أىنَّو دخل الٍبػيت لًيػعمل عملىو ،كىدل ي يكن إًنٍسا هف ًمن أىى ًل الٍبػي ً
ً
ت
ىٍ٥ن ىو ىى ىذا الٍ ىوقٍ ي ى ى ى ى ٍ ى ى ٍ ى ى ى ى ي ى ٍ ى ٍ ى ٍ ٍ ى ٍ
اؾ ًيف الٍبػي ً
اضطى ًج ٍع ىمعًي! فىػتىػىرىؾ ثػى ٍوبىوي ًيف يى ًد ىىا
يىنى ى
ت .فىأ ٍىم ىس ىكٍتوي بًثىػ ٍوبًًو قىائًلىةنٍ :
ىٍ
ً
ب إً ىذل ىخاروًج،
ب ىك ىخىر ىج إً ىذل ىخاروًج .ىكىكا ىف لى َّما ىرأ ٍ
ىت أىنَّوي تىػىرىؾ ثػى ٍوبىوي ًيف يىد ىىا ىكىىىر ى
ىكىىىر ى
ت أ ٍىى ىل بػىٍيتً ىها ،ىكىكلَّ ىم يته ٍم قىائًلةن :انٍظييركا! قى ٍد ىجاءى إًلىٍيػنىا بًىر يج ول ًعٍبػىرً ٌو
اين
أىنػَّ ىها ىان ىد ٍ
اعبػنا! دخل إً ىَّ ً
ً
لًي ىد ً
ضطى ًجع معًي ،فىصرخت بً و ً
ىين
ى
ص ٍوت ىعظي وم .ىكىكا ىف لى َّما ىٚن ىع أًٌ
ى
ى
ىى ٍ ي ى
ى
ي
رل ليى ٍ ى ى
ى
ً ً
ت
ب ىك ىخىر ىج إً ىذل ىخاروًج .فىػ ىو ى
ض ىع ٍ
صىر ٍخ ي
ىرفىػ ٍع ي
ص ٍوًِت ىك ى
ت ى
ت ،أىنَّوي تىػىرىؾ ثػى ٍوبىوي َنىانًيب ىكىىىر ى
رل
ثػى ٍوبىوي ًَنىانًبً ىها ىح ََّّت ىجاءى ىسيًٌ يدهي إً ىذل بػىٍيتً ًو .فى ىكلَّ ىمٍتوي ّنًًثٍ ًل ىى ىذا الٍ ىك ىبلًـ قىائًلىةن :ىد ىخ ىل إً ىَّ
الٍعب يد الٍعًبػرًاين الَّ ًذم ًجٍئت بًًو إًلىيػنىا لًي ىد ً
ً
ً
ت،
ك
ِت
و
ص
ت
ع
ػ
ف
ر
ا
م
ل
ف
ا
ك
ك
.
ين
ب
اع
ى
َّ
ى
ى
ى
صىر ٍخ ي
ي
ٍ
ى
ىٍ ى ى
ى
ىٍ ٍ ى
ٍ ي ى ى
(ُ) اٜنجر.َْ-ّٗ :
(ِ) يوسف.ِْ :
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ً ً
ب إً ىذل ىخاروًج .فى ىكا ىف لى َّما ىًٚن ىع ىسيًٌ يدهي ىك ىبل ىـ ٍامىرأىتًًو الَّ ًذم
أىنَّوي تىػىرىؾ ثػى ٍوبىوي َنىانًيب ىكىىىر ى
ىف ىغ ى ً
ً
ىكلَّمٍتوي بًًو قىائًلىةنًُ :نىس ً
صنى ىع ًب ىعٍب يد ىؾ ،أ َّ
ىخ ىذ
ضبىوي ى٘ن ىي .فىأ ى
ب ىى ىذا الٍ ىك ىبلـ ى
ى
ى
ً ً
السج ًن ،الٍم ىك ً
اف الَّ ًذم ىكا ىف أىسرل الٍملً ً
ك
ف ىسيًٌ يدهي ىكىك ى
وس ى
ض ىعوي ًيف بػىٍيت ٌ ٍ
يي ي
ٍى ى
ى
وسٌن فً ًيو .كىكا ىف ىنى ى ً ً ً
ً
الس ٍج ًن»(ُ).
ىٍ١نبي ى
ى ي
اؾ يف بػىٍيت ٌ
كل الوضوح  -براءة يوسف  ،يف (القرآف الكرًن) ،كيف
فواضحة ٌ -
القصة.
(العهد القديػم) ،مع ما بٌن الكتابٌن ،من اختبلفات قليلة ،يف ىذه ٌ
مفسرين القدامى  -أف يعتمدكا على
فبل أدرم كيف ساغ  -لبعض الػ ٌ
حَّت فػي (العهد القديػم)،
(ركاايت مكذكبة مفتػراة) ،ليس لػها ما يص ٌدقهاٌ ،
الػمملوء ابلتحريفات؟!!!
اٞنفسرين القدامى يدافعوف عن تلك
كاألدىى من ذلك :أ ٌف بعض أكلئك ٌ
الركاايت ،أكثر من دفاعهم عن آايت القرآف الكرًن ،بل إ ٌنم قد أعرضوا عن
حجة على
كل اإلعراض ،كعمدكا إذل تلك الركاايتٌ ،
فأنذكىا ٌ
داللة اآلايتٌ ،
ما ي ٌدعوف ،فبل أدرم ماذا أقوؿ فيهم ،كيف عقوٟنم؟!!!
احدم أبرز أكلئك اٞنخدكعٌن اٞنستمسكٌن بتلك
الثعليب كالو ٌ
ك ٌ
الطربم ك ٌ
الركاايت ،كقد رككا الكثًن من تلك الركاايت السقيمة األثيمة ،اليت نسبت إذل
يوسف  - من مقاربة الفاحشة  -ما يناقض كبلـ هللا ؛ فأعرضوا عن
(دين اآلايت) الكر٬نة ،كاتٌبعوا (دين الركاايت) السقيمة!!!
ازم« :كالقوؿ الثانػي :أ ٌف يوسػف  كػاف بريئنا ،عن
قاؿ الفخر الر ٌ
العمػل الباطل ،كالػهم الػمحػَّرـ ،كىذا قػ ػوؿ ا﵀ ًٌققٌن ،من ً
اٞنفسرين ،كاٞنتكلًٌمٌن،
ىٌ ي
ٌ
نذب ...فالػ يح ٌجة األيكلػى :أ ٌف الزىن من يمن ىكرات الكبائر،
كبػو نقوؿ ،كعنو ٌ
(ُ) سفر التكوين ،الفصل ّٗ ،اآلايت ٕ.َِ-
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أيضا مقابلة
أيضا من من ىكرات الذنوب ،ك ن
كالػخيانة  -فػي معرض األمانة  -ن
ً
أيضا
التامة ،كالعار الشديد  -ن
اإلحساف العظيم ،ابإلساءة  -اٞنوجبة للفضيحة ٌ
مكفي
الصيب ،إذا تربػٌى يف ًحجر إنساف ،كبقي
أيضا
من من ىكرات الذنوب .ك ن
َّ
ٌ
الػمؤنة ،مصوف العرض ،من ٌأكؿ صباه ،إذل زماف شبابو ،ككماؿ ٌقوتو؛ فإقداـ
الصيب على إيصاؿ أقبح أنواع اإلساءة  -إلػى ذلك الػ يمنعًم الػ يمع ًظٌم  -من
ىذا
ٌ
من ىكرات األعماؿ .إذا ثبت ىذا ،فنقوؿ :إ ٌف ىذه الػمعصية  -التػي نسبوىا إذل
يوسف  - كانت موصوفة بػجميع ىذه الػجهات األربعً .
ثل ىذه
كم
ي
الػمعصية لو ني ً
كل خًن،
عن
أبعدىم
ك
،
تعاذل
هللا
خلق
أفسق
ى
ػ
إل
،
بت
س
ٌ
السػتػنػكػف منػ ػو؛ فكي ػف يػجػ ػ ػ ػوز إسن ػادى ػا ،إلػى الرسػ ػوؿ  ،الػمؤيػَّد
ابلػمعجزات ،القاىرة الباىرة ...كعند ىذا نقوؿ :ىؤالء اٛنيٌهاؿ الذين نسبوا إذل
يوسف  ىذه الفضيحة ،إف كانوا من أتباع دين هللا تعاذل ،فليقبلوا شهادة
هللا تعاذل ،على طهارتو ،كإف كانوا من أتباع إبليس كجنوده ،فليقبلوا شهادة
إبليس ،على طهارتو؛ كلعلٌهم يقولوف :يكنٌا يف ٌأكؿ األمر تبلمذة إبليس ،إذل أف
ارزمي:
ٌ
ٔنرجنا عليو ،فزدان عليو يف السفاىة ،كما قاؿ اٝنو ٌ
كنت امرأن من يجند إبليس ،فارتقى
ك ي
إبليس من يجندم
الدىرٌ ،
بػي ي
حَّت صار ي
فلو مات قبلي ،كنت أي ً
بعده
حس ين ى
ي
طػ ػرائ ػ ػ ػق فػًسػ ػ ػ وق ،لػيػس يػ ً
حس ػنػيهػا بعػ ػ ػدم
ى
ي
عما يقولو ىؤالء اٛنيٌهاؿ»(ُ).
فثبت هبذه الدالئل أ ٌف يوسف  برمء ٌ
كل ىذه الشهادات الناصعة
كقاؿ ٌ
١نمد أبو شهبة« :فكيف تتٌفق ٌ
(ُ) التفسًن الكبًن.َُِ-ُُٖ/ُٖ :
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اٞنزكرة؟!! كقد ذكر الكثًن من ىذه الركاايت ابن جرير
الصادقة ،كتلك الركاايت َّ
مر هبا ابن كثًن بعد أف
البغوم ،كابن كثًن ،ك
الثعليب ،ك ٌ
ٌ
السيوطي ،كقد ٌ
ٌ
الطربم ،ك ٌ
نقلها حاكينا ،من غًن أف ينبٌو إذل زيفها ،كىو الناقد البصًن!! كمن العجيب
ًّ
يضعف يف تفسًنه مذىب
حقا أ ٌف اإلماـ ابن جرير على جبللة قدره ٪ناكؿ أف ٌ

كيفسركف اآلايت على حسب
اٝنلف ،الذين ينفوف ىذا الزكر كالبهتاف،
ٌ
ما تقتضيو اللغة ،كقواعد الشرع ،كما جاء يف القرآف ،كالسنٌة الصحيحة الثابتة،
زركا(ُ) منها آن نفا  -ىي قوؿ ٗنيع أىل
كيعترب ىذه الػ ٌ
مركايت  -اليت سقت لك ن
الثعليب
يؤخذ عنهم!!! ككذلك اتبعو على مقالتو تلك
العلم بتأكيل القرآف ،الذين ى
ٌ
اٞنركايت الغثٌة اٞنكذكبة اليت أيابىا النظم الكرًن،
البغوم يف تفسًنيهما!! كىذا ٌ
ك ٌ
الطربم كمن
ك٩نزـ العقل كالنقل ابستحالتها على األنبياء  :ىي اليت اعتربىا
ٌ
اٞنركايت ،فييورد على نفسو
تبعو أقواؿ السلف!! بل يسًن يف خ ٌ
ط اعتبار ىذه ٌ
يوصف يوسف ّنثل ىذا ،كىو ﵁
سؤ ناال ،فيقوؿ :فإف قاؿ قائل :ككيف ٩نوز أف ى
نيب؟! مثٌ أجاب ّنا ال طائل ٓنتو ،كال يليق ّنقاـ األنبياء ...كأعجب من ذلك
ٌ
اٞنفسركف اٞنوثوؽ بعلمهم،
ما ذىب إليو الو ٌ
احدم يف" :البسيط" قاؿ" :قاؿ ٌ
يوسف ،
ىم
عمن شاىدكا التنزيلَّ :
ي
اٞنرجوع إذل ركايتهم ،اآلخذكف للتأكيلٌ ،
فلما رأل الربىاف
هبذه اٞنرأة ٨نًّا
ن
صحيحا ،كجلس منها ٠نلس الرجل من اٞنرأةٌ ،
(ِ)
األئمة ال
ىؤالء
من
شديدة
غفلة
كىي
.
كل شهوة منو"
ٌ
من ربٌو زالت ٌ
أنزه لساين كقلمي عن اٟني ٍجر من القوؿ ،ك ٌأنم خلطوا يف
نرضاىا ،كلوال ٌ
أين ٌ
لكين أسأؿ
مؤلٌفاهتم ن
كح ٌق رل ىذاٌ ،
عمبل صاٜننا كآخر سيٌػئنا ،لقسوت عليهم ،ي
(زكرا).
لعل مراده :ن
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،ك ٌ
(ِ) انظر :التفسًن البسيط.ِٕ/ُِ :
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اٞنفسركف:
هللا رل كٟنم العفو كاٞنغفرة .كىذه األقواؿ اليت أسرؼ يف ذكرىا ىؤالء ٌ
ٌإما إسرائيليٌات كخرافات كضعها زاندقة أىل الكتاب القدماء ،الذم(ُ) أرادكا هبا
النيل من األنبياء كاٞنرسلٌن ،مثٌ ٘نلها معهم أىل الكتاب الذين أسلموا كتل ٌقاىا
اعتمادا على ظهور كذهبا
عنهم بعض الصحابة ،كالتابعٌنُ ،نسن نيٌة ،أك
ن
دسها عليهم أعداء
األئمةٌ ،
كزيفهاٌ .
كإما أف تكوف مدسوسة على ىؤالء ٌ
األدايف ،كي تركج ٓنت ىذا الستار ،كبذلك يصلوف إذل ما ييريدكف من إفساد
العقائد ،كتعكًن صفو الثقافة اإلسبلميٌة األصيلة الصحيحة ،كىذا ما أميل
إليو»(ِ).
فألف ركاية ،كركاية ،من أمثاؿ ىذه الركاايت السقيمة العقيمة األثيمة:
غًن (اٜنقيقة الثابتة القاطعة) ،كىي أ ٌف (الصورة التنزيليٌة)  -دكف
ال ٬نكن أف تي ًٌ
كل ما خالفها ،من
ما سواىا من الصور  -ىي (الصورة اإلسبلميٌة األصيلة)؛ ك ٌ
كل الرباءة.
األقواؿ ،كاآلراء :ابطل ،ال ريب يف بطبلنو ،كاإلسبلـ برمء منوٌ ،
اٞنفسركف :أخطاء كخطااي! القرآف الكرًن أصدؽ
قاؿ ٌ
ارلٌ « :
١نمد الغز ٌ
٪نف كلماتو حرفنا،
ما بقي على ظهر األرض من مواريث السماء! إ ٌف اليقٌن ٌ
حرفنا ،كمتٌ الوعد اإلٟن ٌي ُنفظو ،فهو منذ نزؿ إذل اليوـ مصوف﴿ :إً َّان ىٍ٥ن ين نػىَّزلٍنىا
(ّ)
مفسرم القرآف ابألثر أف يتجاكبوا
على
٩نب
كاف
ك
.
ال ًٌذ ٍكىر ىكإً َّان لىوي ىٜنىافًظيو ىف﴾
ٌ
كل ما فيو ريبة ،كأف يلتزموا ّنا كضعو
مع ىذه اٜنقيقة ،كأف ٩ننٌبوا تفاسًنىم ٌ
الصحة كالقبوؿ ،فإ ٌف ىذه الشركط جديرة ابالحرتاـ كلٌو .إذا
األكلوف من شركط ٌ
ٌ
(ُ) يف اٞنطبوع( :الذم) ،كالصواب( :الذين).
(ِ) اإلسرائيليٌات كاٞنوضوعات يف كتب التفسًن.ِِٓ-ِِّ :
(ّ) اٜنجر.ٗ :
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خالف الثقة من ىو أكثق منو عددان حديثو شاذًّا ،كرفضناه ،فإذا كاف اٞنخالف
ضعي نفا ،كركل ما ال يعرفو الثقات ،فحديثو يمن ىكر أك مرتكؾ! فلماذا يكثر يف
م الشاذٌ كاٞنرتكؾ كاٞنن ىكر؟ بل كيف تيركل حكاايت ىي السخف
التفسًن األثر ٌ
بعينو ،ييطبًق اٞنسلموف على إنكارىا كاستبعادىا ،كمع ذلك تبقى مكتوبة يقرأىا
ضعاؼ العقوؿ ،فيضطربوف ٟنا؟»(ُ).
إ ٌف ىمثى ىل (اإلسرائيليٌات) الػمبثوثة ،فػي مؤلٌفات الػمؤلٌفٌن الػمنسوبٌن ،إذل
بعض اٜناسدين،
كمثى ًل يكتيب مأركضة ( يمصابة ابألىىرضة)٪ ،نشرىا ي
(اإلسبلـ) ،ى
حَّت تستفحل؛ فإف لػم
بٌن يكتيب نفيسة ،يف مكتبة قيًٌمة ،فتتكاثر األىىرضةٌ ،
األرضة
يسارع أصحاب ال يكتيب النفيسة ،إذل تنقية يكتيبهم ،من تلك اآلفة ،فإ ٌف ى
ستجعلها يرفا نات.
حق كالعدؿ :أف ي ٌدعي أكلئك الػحاسدكف :أ ٌف تلك ال يكتيب
فهل من الػ ٌ
النفيسة كانت مأركضةن ،من ٌأكؿ تدكينها ،كأ ٌف األىىرضة أصيلةه فيها ،لػم تنتقل
إليها ،من يكتيب أخرل؟!!!

الفكرم.ُِٔ :
(ُ) تراثنا
ٌ
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شبهة الصحيحيـن
البخارم ،كصحيح مسلم -
فإن قيل :إ ٌف أحاديث الصحيحٌن :صحيح
ٌ
عند اٞننتسبٌن إذل اإلسبلـ  -صحيحة ،كلٌها؛ كقد اشتمل الصحيحاف على
بعض اإلسرائيليٌات؛ فتكوف تلك اإلسرائيليٌات صحيحة عندىم.
تتضمن مق ٌدمتٌن ،كنتيجة:
قلت :إ ٌف ىذه الشبهة ٌ

(الصحة الكلٌيٌة ألحاديث الصحيحٌن عند اٞننتسبٌن كلٌهم).
الـمق ّدمة األوىل-
ٌ
الـمق ّدمة الثانية( -اشتماؿ الصحيحٌن على بعض اإلسرائيليٌات).

(صحة تلك اإلسرائيليٌات).
النتيجةٌ -
صحة
صحت مق ٌدماهتا ،فبل ب ٌد من إثبات ٌ
تصحٌ ،إال إذا ٌ
كالنتائج ال ٌ
تصح النتيجة اٞن ٌدعاة.
ىاتٌن اٞنق ٌدمتٌن ن
معا؛ لكي ٌ
تصح
تصح الثانية ،أك ٌ
ٌأما إذا ٌ
صحت الثانية ،كدل ٌ
صحت األكذل ،كدل ٌ
األكذل؛ فالنتيجة ابطلة ،ببل ريب.
قاؿ ابن تيميٌة« :كىكذا األمر يف قياس الشموؿ ،إف كانت اٞنق ٌدمتاف
كإال فالنتيجة تتبع أضعف اٞنق ٌدمات»(ُ).
معلومتٌن ،كانت النتيجة معلومةٌ ،
تقويـم الـمق ّدمة األأوىل:
مهمة:
إلثبات بطبلف اٞنق ٌدمة األكذل ،ال ب ٌد من بياف ستٌة أمور ٌ

التصنيفي ل يستلزم التصحيح الكلّ ّي:
ّأوًل -التصحيح
ّ
البخارم ،كمسلم ً -من تصنيفهما ىذين الكتابٌن،
فليس مراد الشيخٌن:
ٌ
ً
ابلصحة  -الداللة على التصحيح الكلٌ ٌي ،أم:
كل كاحد منهما
كصف
ن
كم
ٌ
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُْ/ٗ :

11

كل حديث ،من (أحاديث الصحيحٌن)،
ليس الػمقصود ،من ذلك :كصف ٌ
ابلصحة.
ٌ
كل كاحد  -من ىذين الكتابٌن  -بعض اٞنتوف
كيدلٌنا على ذلك أ ٌف يف ٌ
معا  -يف الكتاب الواحد  -دليل
اٞنتخالفة ،اليت ال ي٬نكن اٛنمع بينها ،فإيرادىا ن
لصحة الكلٌيٌة.
على أ ٌف اٞنصنٌف دل يقصد الداللة على ا ٌ
ليبٌن
قاؿ ابن تيميٌة« :ك
البخارم ركاه يف سائر اٞنواضع على الصواب؛ ٌ
ٌ
ط
غلط ىذا الراكم ،كما جرت عادتو ّنثل ذلك ،إذا كقع من بعض الركاة غل ه
يف لفظ ،ذكر ألفاظ سائر الركاة ،اليت ييعلىم هبا الصواب ،كما علمت كقع فيو
طٌ ،إال كقد ٌبٌن فيو الصواب»(ُ).
غل ه
ابلصحة الكلٌيٌة ،على
اضا أ ٌف الشيخٌن قد قصدا اٜنكم
كإف افرتضنا افرت ن
ٌ
أحاديث الصحيحٌن ،فإ ٌف الػمؤلٌفٌن القدامى -الذين ذىبوا إلػى القوؿ بتصحيح
ابلصحة
ىذين الكتابيػن  -لػم يكونوا يقصدكف ،بتصحيحهم لػهما :القوؿ
ٌ
الكلٌيٌة ألحاديثهما.
البخارم ،أبو عبد هللا،
قاؿ ابن الصبلحٌ « :أكؿ من صنٌف الصحيح:
ٌ
اٜنجاج،
١نمد بن إٚناعيل،
اٛنعفي ،موالىم ،كتبله أبو اٜنسٌن ،مسلم بن ٌ
ٌ
ٌ
البخارم ،كاستفاد
القشًنم ،من أنفسهم .كمسلم مع أنٌو أخذ عن
النيسابورم،
ٌ
ٌ
ٌ
أصح الكتب بعد كتاب هللا العزيز»(ِ).
منو ،يشاركو يف أكثر شيوخو .ككتااب٨نا ٌ
ابألصحيٌة،
تدؿ على أ ٌف صاحبها يقوؿ
فهذه العبارة ال تيفيد الكلٌيٌة ،بل ٌ
ٌ
أصح من
ّنعىن أ ٌف الصحيحٌن أكثر ٌ
صحة ،من سائر الكتب اٜنديثيٌة .أمٌ :
(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.َُِ-َُُ/ٓ :
(ِ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ْٖ :
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الرتمذم ،كسنن
مسند أ٘ند ،كسنن ابن ماجو ،كسنن أب داكد ،كسنن
ٌ
النسائي ،كصحيح ابن خز٬نة ،كصحيح ابن حبٌاف ،كمعاجم الطرباينٌ ،كسنن
ٌ
لكن
الدارقطين ،كمستدرؾ اٜناكم ،كسنن
البيهقي ،كغًنىا من كتب اٜنديث؛ ٌ
ٌ
ٌ
األصحيٌة ال ٕننع من اشتماٟنما ،على أحاديث غًن صحيحة.
ىذه
ٌ
البخارم
العيين« :كدعول اٜنكم بتصحيح ٗنيع ما أكرده
ٌ
قاؿ بدر الدين ٌ
موجهة ،أل ٌف دعول الكلٌيٌة ٓنتاج إذل دليل قاطع»(ُ).
فيو غًن َّ
كيؤٌكد ىذه اٜنقيقة أ ٌف ابن الصبلح نفسو قاؿ يف موضع الحق ،من
البخارم كمسلم  ،يف كتابيهما ابإلسناد اٞنتٌصل،
كتابو نفسو« :ما أسنده
ٌ
بصحتو ،ببل إشكاؿ .ك ٌأما اٞنعلَّق ،كىو الذم يحذؼ من
فذلك الذم حكما ٌ
البخارم ،كىو
مبتدإ إسناده كاحد ،أك أكثر  -كأغلب ما كقع ذلك يف كتاب
ٌ
يف كتاب مسلم قليل ًّ
جدا  -ففي بعضو نظر»(ِ).
أيضا« :سول أحرؼ يسًنة ،تكلٌم عليها بعض
كقاؿ يف موضع الحق ن
كالدارقطين ،كغًنه ،كىي معركفة ،عند أىل ىذا
أىل النقد ،من اٜن ٌفاظ،
ٌ
الشأف»(ّ).
كقاؿ يف كتاب آخر« :إذا عرفت ىذا ،فما أيخذ عليهما من ذلك،
معتمد من اٜن ٌفاظ ،فهو مستثىن ٣نٌا ذكرانه؛ لعدـ اإلٗناع على تل ٌقيو
كقدح فيو ى
ابلقبوؿ ،كما ذلك ٌإال يف مواضع قليلة.)ْ(»...
(ُ) عمدة القارم.ُِْ/ُٔ :
(ِ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ّٗ-ِٗ :
(ّ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ٕٗ :
(ْ) صيانة صحيح مسلم.ٖٔ :
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أصح ،من سائر
فابن الصبلح يرل  -بوضوح  -أ ٌف ىذين الكتابٌن ٌ
صحيحا ،عنده ،مع اعرتافو ابستثناء
كتب اٜنديث؛ لكوف أغلب ما فيهما
ن
صنفيػن ،من أحاديث الصحيحيػن ،ىػما:
 -0األحاديث غيػر الػمسنىدة.
 -1األحاديث الػمنت ىقدة.
فأما األحاديث غًن اٞنسنىدة ،فهي األحاديث اٞنعلَّقة ،مع كجود اختبلؼ
ٌ
بٌن اٞنؤلٌفٌن يف تصحيح بعضها(ُ).
١نمد بن
اقيٌ « :أكؿ من صنٌف يف ٗنع الصحيحٌ :
قاؿ زين الدين العر ٌ
أصح من كتاب مسلم ،عند اٛنمهور ،كىو الصحيح.
إٚناعيل
البخارم ،ككتابو ٌ
ٌ
النوكم :إنٌو الصواب .كاٞنراد ما أسنده ،دكف التعليق كالرتاجم»(ِ).
كقاؿ
ٌ
عما يتعلٌق ابٞنعلَّق سهل؛
كقاؿ ابن حجر العسقبلينٌٌ « :إال أ ٌف اٛنواب ٌ
يتعرض
أل ٌف موضوع الكتابٌن إٌ٧نا ىو للمسنىدات ،كاٞنعلَّق ليس ّنسنىد؛ كٟنذا لػم ٌ
توصل يف
الدارقطين فيما تتبٌعو على الصحيحٌن ،إذل األحاديث اٞنعلَّقة ،اليت دل ى
ٌ
(ّ)
استئناسا
أبنا ليست من موضوع الكتاب ،كإٌ٧نا ذيكرت
موضع آخر؛ للعمو ٌ
ن
استشهادا ،كهللا أعلم»(ْ).
ك
ن
ك ٌأما األحاديث اٞننت ىقدة ،فهي أحاديث انتقدىا بعض اٞنؤلٌفٌن القدامى،
سندا كمتننا .كقد أشار كثًن من اٞنؤلٌفٌن إذل ىذه االنتقادات.
سندا ،أك متننا ،أك ن
ن
(ُ) انظر :معرفة أنواع علوـ اٜنديث ،ْٗ-ّٗ :كالتقريب كالتيسًن.ِٖ-ِٕ :
(ِ) شرح التبصرة.ُُّ/ُ :
(ّ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :لعلمو).
(ْ) ىدم السارم.ّْٔ :

14

صنٌف يف الصحيح أحاديث ييعلىم ٌأنا
قاؿ ابن تيميٌة« :كٟنذا كاف فيما ي
حق»(ُ).
غل ه
ط ،كإف كاف ٗنهور متوف الصحيحٌن ٣نٌا ييعلىم أنٌو ٌ
ً
كر الدابغ ،كلػم
أيضا« :كليس يف صحيح
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ٌ
البخارم :ذ ي
الزىرم ،عنػو ،كلكن ذك ػره ابن عيينة ،كركاه مسػلم ،فػي
عامة أصحاب
يذكره ٌ
ٌ
صحيحو ،كقد طعن اإلماـ أ٘ند ،فػي ذلك ،كأشار إذل غلط ابن عيينة فيو»(ِ).
يصححو بعض
سمى
كقاؿ ابن تيميٌة ن
صحيحا ما ٌ
ن
أيضا« :ك٣نٌا قد يي ٌ
علماء اٜنديث ،كآخركف ٫نالفونم يف تصحيحو ،فيقولوف :ىو ضعيف ،ليس
صحتها غًنه من أىل
بصحيح ،مثل ألفاظ ركاىا مسلم يف صحيحو ،كانزعو يف ٌ
العلمٌ ،إما مثلو ،أك دكنو ،أك فوقو ،فهذا ال ي٩نىزـ بصدقوٌ ،إال بدليل.)ّ(»...
ئمة اٜنديث فيو
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :ككذلك التصحيح دل يقلٌد أ ٌ
أئمة اٜنديث
البخارم
كمسلما ،بل ٗنهور ما ٌ
صححاه كاف قبلهما عند ٌ
ٌ
ن
أئمة ىذا
ن
صحيحا متل ٌقى ابلقبوؿ ،ككذلك يف عصر٨نا ،ككذلك بعد٨نا ،قد نظر ٌ
صححاهٌ ،إال مواضع يسًنة٥ ،نو
الفن يف كتابيهما ،ككافقو٨نا على تصحيح ما ٌ
ٌ
عشرين حديثنا ،غالبها يف مسلم ،انتقدىا عليهما طائفة من اٜن ٌفاظ ،كىذه
اٞنواضع اٞننت ىقدة غالبها يف مسلم ،كقد انتصر طائفة ٟنما فيها ،كطائفة ٌقررت
قوؿ ً
اٞننتقدة .كالصحيح التفصيل؛ فإ ٌف فيها مواضع منت ىقدة ،ببل ريب ،مثل
حديث ٌأـ حبيبة ،كحديث "خلق هللا الربيٌة يوـ السبت"(ْ) ،كحديث صبلة
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُٕٗ/ُ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ٓٗ/ُِ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ُّ/ُٖ :
(ْ) كذا يف اٞنطبوع( :الربيٌة) ،كيف مطبوع صحيح مسلم( :الرتبة).
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البخارم،
الكسوؼ بثبلث ركوعات ،كأكثر .كفيها مواضع ال انتقاد فيها ،يف
ٌ
فإنٌو أبعد الكتابٌن عن االنتقاد ،كال يكاد يركم لفظنا فيو انتقادٌ ،إال كيركم
يبٌن أنٌو منت ىقد ،فما يف كتابو لفظ منت ىقدٌ ،إال كيف كتابو ما
اللفظ اآلخر الذم ٌ
يبٌن أنٌو منت ىقد .كيف اٛنملة من نقد سبعة آالؼ درىم ،فلم يػىير ٍج عليو فيها ٌإال
ٌ
مغًنة ،ليست مغشوشة ١نضة ،فهذا إماـ يف
دراىم يسًنة ،كمع ىذا فهي َّ
صنعتو .كالكتاابف سبعة آالؼ حديث ككسر .كاٞنقصود أ ٌف أحاديثهما انتقدىا
األئمة اٛنهابذة ،قبلهم كبعدىم ،كركاىا خبلئق ،ال ي٪نصي عددىم ٌإال هللا ،فلم
ٌ
(ُ)
ينفردا ،ال بركاية ،كال بتصحيح» .
كقاؿ ابن الوزير« :اعلم أ ٌف اٞنختلىف فيو من حديثهما ىو اليسًن ،كليس
يف ذلك اليسًن ما ىو مردكد بطريق قطعيٌة ،كال إٗناعيٌة ،بل غاية ما فيو أنٌو لػم
ينعقد عليو اإلٗناع ،كأنٌو ال ييعرتض على من عمل بو ،كال على من توقٌف يف
يدؿ على الضعف ،كال يستلزمو ،فقد اختيلف يف
صحتو ،كليس االختبلؼ ٌ
ٌ
اٝنلفاء الراشدين  -الذين ىم أفضل الصحابة  -كك ٌفرهتم طوائف من الركافض
كالنواصب كاٝنوارج ،كسلم من التكفًن كاالختبلؼ من ىو دكف اٝنلفاء ،
٠نرد ذكر االختبلؼ بضائر للثقات من رجاؿ
من صغار الصحابة ،فليس ٌ
ً
اٜنجة يف اإلٗناع ،ال يف
الصحيحٌن ،كال يمشعر بضعف حديثهم ،كإٌ٧نا ٌ
اٝنبلؼ ،كاإلٗناع لػم ينعقد على ضعف شيء فيهما ،كإٌ٧نا انعقد على
صحتهماٌ ،إال ما ال نسبة لو إلػى ما فيهما من الصحيح ،فإنٌو كقع فيو
ٌ
دؿ
ُنجة على الضعف ،كال على
الصحة ،إذ لو ٌ
ٌ
االختبلؼ ،الذم ىو ليس ٌ
الصحة؛ إذ
يدؿ على الضعف أىكذل من أف ٌ
على شيء ،لػم يكن أبف ٌ
يدؿ على ٌ
(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.ُِٔ-ُِٓ/ٕ :

16

ابلصحة أىكلػى؛ ألنٌو يمثبًت،
كل منهما قد قاؿ بو قائػل ،بل يكوف القائل
ٌ
ٌ
كالػمضعًف للحديث  -إذا لػم يبيػػن س ػبػب التضعيف  -و
انؼ ،كالػمثبًت أىكلػى
ٌ
ٌ
مػػن النافػي»(ُ).
كقاؿ ابن حجر العسقبلن ٌػي« :ك ٌأما رجحانو من حيث عدـ الشذكذ،
عددا٣ ،نٌا
كاإلعبلؿ ،فؤل ٌف ما انتي ًقد على
أقل ن
ٌ
البخارم  -من األحاديث ٌ -
انتي ًقد على مسلم»(ِ).
أيضا« :فإ ٌف األحاديث اليت انتي ًقدت عليهما
كقاؿ ابن حجر العسقبلينٌ ن
مفص نبل ،يف فصل
بلغت مئيت حديث ،كعشرة أحاديث ،كما سيأِت ذكر ذلك َّ
ختص ّنسلم؛
اختص
فرد،
أبقل من ثػمانٌن ،كابقي ذلك يػ ٌ
ٌ
ٌ
يم ى
البخارم منهاٌ ،
قل االنتقاد فيو أرجح مػ ٌما كثير»(ّ).
كال ٌ
شك أ ٌف ما ٌ
أتملتم ىذا كذاؾ ،علمتم أنٌو ليست من
١نمد رشيد رضا« :فإذا ٌ
كقاؿ ٌ
بكل حديث ركاه
أصوؿ اإل٬ناف  -كال من أركاف اإلسبلـ  -أف يؤمن اٞنسلم ٌ
صحة اإلسبلـ ،كال يف
البخارم ،مهما يكن موضوعو ،بل لػم يشرتط أح هد يف ٌ
ٌ
بكل ما فيو .كعلمتم
معرفتو التفصيليٌة االطٌبلع على صحيح
ٌ
البخارم ،كاإلقرار ٌ
أيضا أ ٌف اٞنسلم ال ي٬نكن أف يينكر حديثنا من ىذه األحاديث بعد العلم بوٌ ،إال
ن
سندا؛ فالعلماء الذين أنكركا
صحتو ،متننا ،أك ن
بدليل يقوـ عنده ،على عدـ ٌ
صحة بعض تلك األحاديث ،لػم يينكركىاٌ ،إال أبدلٌة قامت عندىم ،قد يكوف
ٌ

(ُ) الركض الباسم.ُٓٗ-ُٖٓ/ُ :
(ِ) نزىة النظر.ٕٓ :
(ّ) ىدم السارم.ُْ :
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بعضها صو نااب ،كبعضها خطأ ،كال ييع ٌد أحدىم طاعننا ،فػي دين اإلسبلـ»(ُ).
ُنق :إ ٌف صحيح
١نمد رشيد رضا ن
أيضا« :مع ىذا كلٌو ،نقوؿ ٌ
كقاؿ ٌ
معصوما ،ىو كركاتو من
أصح كتاب ،بعد كتاب هللا؛ كلكنٌو ليس
ن
البخارم ٌ
ٌ
كافرا! ما أسهل التكفًن على يمقلًٌدة
كل مراتب يف شيء من ركايتو ن
اٝنطإ ،كليس ٌ
اٞنتأخرين ،كحسبنا هللا كنعم الوكيل»(ِ).
ظواىر أقواؿ ٌ
صححو اٜن ٌفاظ ،كىو ابطل ،ابلنظر
كقاؿ أ٘ند
الغمارم« :فكم حديث ٌ
ٌ
إذل معناه ،كمعارضتو للقرآف ،أك السنٌة الصحيحة ،أك ٢نالفة الواقع كالتاريخ؛
يتعمد الكذب،
كذلك لدخوؿ الوىم كالغلط فيو على اٞنعركؼ ابلعدالة ،بل قد ٌ
فإ ٌف الشهرة ابلعدالة ال تيفيد القطع يف الواقع ،كمنها أحاديث الصحيحٌن .فإ ٌف
تغرت بذلك ،كال تتهيٌب اٜنكم عليو ابلوضع،
فيها ما ىو مقطوع ببطبلنو ،فبل ٌ
فإنا دعول فارغة ،ال تثبت عند
صحة ما فيهماٌ ،
ٞنا يذكركنو من اإلٗناع على ٌ
صحة ٗنيع أحاديث الصحيحٌن غًن
البحث كالتمحيص ،فإ ٌف اإلٗناع على ٌ
معقوؿ ،كال كاقع .كلتقرير ذلك موضع آخر ،كليس معىن ىذا أ ٌف أحاديثهما
وجد فيها ذلك بكثرة ،كغًن٨نا من اٞنصنٌفات يف اٜنديث،
ضعيفة أك ابطلة أك يي ى
وجد فيهما أحاديث غًن صحيحة؛ ٞنخالفتها للواقع ،كإف كاف
بل اٞنراد أنٌو يي ى
وجد من بينها ما ىو على خبلؼ
سندىا
ن
صحيحا على شرطهما .كقد يي ى
أيضا ،كما ىو مبسوط يف ١نلٌو»(ّ).
شرطهما ن
كقاؿ األلباينٌ« :ىذا الشذكذ يف ىذا اٜنديث مثاؿ ،من عشرات األمثلة،
(ُ) ٠نلٌة اٞننار.َُٓ-َُْ/ِٗ :
(ِ) ٠نلٌة اٞننار.ُٓ/ِٗ :
(ّ) اٞنغًن على األحاديث اٞنوضوعة يف اٛنامع الصغًن.ُّٖ-ُّٕ :
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البخارم ،ككذا
يتعصبوف لصحيح
اليت ٌ
تدؿ على جهل بعض الناشئٌن ،الذين ٌ
ٌ
كل ما فيهما صحيح! كيقابل
لصحيح مسلمٌ ،
تعصبنا أعمى ،كيقطعوف أب ٌف ٌ
فًندكف من أحاديثهما
ىؤالء بعض الكتٌاب ،الذين ال ييقيموف للصحيحٌن كزنانٌ ،
ما ال يوافق عقوٟنم كأىواءىم»(ُ).
أيضا« :فليس من العلم  -كليس من الػحكمة يف شيء -
كقاؿ األلباينٌ ن
أتوجو أان ،إلػى نقد الصحيحٌن ،كأدع األحاديث  -الػموجودة يف السنن
أف ٌ
األربعة ،كغًنىا  -غًن معركؼ صحيحها ،من ضعيفها .لكن فػي أثناء البحث
العلمي ،تػمػ ٌػر معػي بعض األحػاديث ،فػي الصحيحيػن ،أك فػي أحػدىػمػا،
ٌ
فينكشف لػي أ ٌف ىناؾ بعض األحاديث الضعيفة .لكن من كاف فػي ريب م ٌػما
أحكم أان على بعض األحاديث(ِ) ،فليعد إذل فتح البارم ،فسيجد ىناؾ أشياء
سمى
كثًنة ،ككثًنة جدًّا ،ينتقدىا اٜنافظ أ٘ند بن حجر العسقبلينٌ ،الذم يي ٌ
كل من كاف مشارنكا
ٌ
ُنق :أمًن اٞنؤمنٌن يف اٜنديث ،كالذم أعتقد أان ك ٌ
أظن أ ٌف ٌ
يف ىذا العلم يوافقين على أنٌو لػم تلد النساء بعده مثلو .ىذا اإلماـ أ٘ند بن
البخارم ،بوجو
يبٌن يف أثناء شرحو أخطاء كثًنة ،يف أحاديث
حجر العسقبلينٌ ٌ
ٌ
ما كاف ليس فػي أحاديث مسلم فقط(ّ) ،بل كما جاء يف بعض السنن ،كيف
(ْ)
البخارم ،اترة تكوف
بعض اٞنسانيد .مثٌ نقدم اٞنوجود يف أحاديث صحيح
ٌ
نقدا لػجزء من
للحديث كلٌو ..أم :ييقاؿ :ىذا حديث ضعيف ،كاترة يكوف ن
(ُ) سلسلة األحاديث الصحيحة.ّٗ/ٔ :
(ِ) العبارة ركيكة ،كمراده( :من كاف يف ريب من حكمي على بعض األحاديث).
لعل سبب ذلك أخطاء طباعيٌة.
(ّ) العبارة ركيكة ،كمراده غًن كاضح منها؛ ك ٌ
(ْ) يف اٞنطبوع( :تكوف) ،كالصواب( :يكوف).
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حديث ..أصل الػحديث صحيػح ،لكن يكوف جػػزء منو غيػر صحيح»(ُ).
أيضا« :قلت :كىذا القوؿ  -كحده منو  -يكفي القارئ
كقاؿ األلباينٌ ن
اللبيب أف يقنػػع بػجهػل ىذا الػمتعالػم ،كافتػرائػو ،على العلمػ ػػاء الػمتق ٌدميػن،
ػمتأخرين ،يف ٌادعائو اإلٗناع الػمذكور ،فإنٌػهم ما زالوا  -إلػى اليوـ -
منهم ،كال ٌ
ينتقد أحدىم بعض أحاديث الصحيحٌن ،م ٌػما يبدك لو أنٌو موضع لبلنتقاد،
بغض النظر ،عن كونو أخطأ فػي ذلك ،أـ أصاب»(ِ).
ٌ
متين:
اثنيًا -التصحيح
ّ
السندي ل يستلزم التصحيح الـ ّ

صحة الػحديث  -عند أىل اٜنديث  -على اتٌصاؿ السػػند ،بنقػػل
تقوـ ٌ
العدؿ ،الضابط ،عن مثلو ،إلػى منتهاه ،مػع السبلمة من الشذكذ ،كالسبلمة مػن
العلٌة(ّ).
كىذاف األخًناف :الشذكذ ،كالعلٌة ،ي٬نكن أف يكوان يف السند ،كي٬نكن أف
أيضا.
يكوان يف اٞننت ،ن
صبل بنقل
بصحة السند؛ ألنٌو يراه متٌ ن
كلذلك ي٬نكن أف ٪نكم ا﵀ ٌدث ٌ
العدؿ الضابط ،عن مثلو ،إذل منتهاه ،مع سبلمة السند من الشذكذ ،كالعلٌة؛
ابلصحةٌ ،إال بعد أف يتأ ٌكد من سبلمة اٞننت،
كلكنٌو ال ٪نكم على اٜنديث
ٌ
منهما ،أم :من الشذكذ ،كالعلٌة.
صحة الػمتػن ،كىذه قاعدة معركفة
صحة السند ال تستلزـ ٌ
كلذلك قالواٌ :
أيضا جػمع
مشهورة ،عند أىل الػحديث ،ال تكاد تػجد من يينكرىا؛ كلذلك ن
(ُ) فتاكل الشيخ األلباينٌ.ِٓٔ :
(ِ) آداب الزفاؼ.ْٓ :
(ّ) انظر :معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ٕٗ :
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ابلصحة ،ككصف الػمتػن ابلنكارة(ُ).
بعض الػمؤلٌفٌن ،بٌن كصف السند
ٌ
قاؿ ابن الصبلح« :قوٟنم" :ىذا حديث صحيح اإلسناد ،أك حسن
اإلسناد" ،دكف قوٟنم" :ىذا حديث صحيح ،أك حديث حسن"؛ ألنٌو قد
يصح؛ لكونو شاذًّا أك معلَّ نبل»(ِ).
ييقاؿ" :ىذا حديث صحيح اإلسناد" ،كال ٌ
النوكم« :كقوٟنم" :حديث حسن اإلسناد ،أك صحيحو" ،دكف
كقاؿ
ٌ
يصح ،أك ٪نسن اإلسناد ،دكف
قوٟنم" :حديث صحيح ،أك حسن"؛ ألنٌو قد ٌ
اٞننت؛ لشذكذ ،أك علٌة»(ّ).
ابلصحة ،أك الػ يحسػن ،على اإلسػ ػناد،
كقػاؿ ابػن كثيػر« :ق ػ ػاؿ :كالػحك ػ ػم
ٌ
ال يل ػزـ منػ ػو الػحػكػم بذلك ،على الػمػت ػن ،إذ ق ػ ػ ػد يػكػ ػ ػوف ش ػ ػاذًّا ،أك يمػ ىع ػلَّ نبل»(ْ).
عامة يف أحاديث الصحيحٌن ،كيف غًن٨نا ،فتصحيح متوف
كىذه القاعدة ٌ
الصحيحٌن متوقٌف على إثبات سبلمتها ،من الشذكذ ،كمن العلٌة.
صحيحا ،مع اٜنكم على اٞننت
كشي« :الثاين أ ٌف السند قد يكوف
ن
قاؿ الزر ٌ
خلف
يت ى
ابلضعف ،كمثالو ما أخرجو مسلم يف صحيحو عن أنس ،قاؿ" :صلٌ ي
النيب  ،كأب بكر ،كعمر ،فكانوا يستفتحوف الصبلة بػ ٍ ً ً
ب
﴿اٜنى ٍم يد ََّّلل ىر ًٌ
ٌ
)
ٓ
(
ً
الرًحي ًم﴾ ،يف ٌأكؿ قراءة ،كال يف
ٌن﴾  ،ال يذكركف ﴿بً ٍس ًم َّ
الر ٍ٘نى ًن َّ
اَّللً َّ
الٍ ىعالىم ى
(ُ) انظػر :اتريػخ بغ ػداد ،ِٓٔ/ٓ :كشػ ػرح س ػنن ابن ماجػو ،ُّّٗ/ٓ :كلساف الػميزاف:
ٓ ،ُِٗ/كٗ.ُٖٔ/
(ِ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.َُٗ :
الركم ،ّٕ :كالنكت على مق ٌدمة ابن الصبلح:
(ّ) التقريب كالتيسًن ،ِٗ :كانظر :اٞننهل ٌ
ُ.ّٔٗ/
(ْ) اختصار علوـ اٜنديث.َُِ-ُُٗ :
(ٓ) الفآنة.ِ :
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آخرىا" .فهذا اٜنديث سنده صحيح ،كمتنو ضعيف؛ لوجود العلٌة فيو.)ُ(»...
صحة كثًن من أسانيد
فإذا انضاؼ إذل ذلك كلٌو اختبلؼ اٞنؤلٌفٌن ،يف ٌ
بصحة تلك األسانيد ليس أكثر من قوؿ
الصحيحٌن ،أدركنا أ ٌف القوؿ
ٌ
كل حديث ،من أحاديثهما.
اجتهادم،
ٌ
اختبليف ،كليس ن
ٌ
حكما قطعيًّا ،يف ٌ
كثًنا من أحاديث
ك
الدارقطين كاحد من أبرز أىل اٜنديث الذين انتقدكا ن
ٌ
الصحيحٌن ،كال سيٌما من جهة السند.
قطين« :ابتداء ذكر أحاديث معلولة ،اشتمل عليها كتاب
قاؿ الدار ٌ
البخارم كمسلم ،أك أحد٨نا ،بيٌنت عللها ،كالصواب منها»(ِ).
ٌ
كقػاؿ ابػن الصػػبلح« :كىػذا االسػتػدراؾ  -من الدارقطن ٌػي ،مػػع أكث ػػر
قدح يف أسانيد٨نا ،غًن يمػخرًج لػمتوف اٜنديث
استدراكاتو ،على الشيخٌن  -ه
الصحة»(ّ).
من حيٌز ٌ
أئمة النقد لػم
قطين كغًنه من ٌ
كقاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :على أ ٌف الدار ٌ
تعرضوا لذلك يف اإلسناد»(ْ).
يتعرضوا الستيفاء ذلك من الكتابٌن ،كما ٌ
ٌ
أئمة اٛنرح كالتعديل ،يف كثًن من ركاة الصحيحٌن ،من
كقد تكلٌم بعض ٌ
حيث العدالة ،كمن حيث الضبط(ٓ).
البخارم ابإلخراج ٟنم ،دكف
السيوطي« :أحدىا أ ٌف الذين انفرد
قاؿ
ٌ
ٌ
(ُ) النكت على مق ٌدمة ابن الصبلح.ُُٖ-ُُٕ/ُ :
(ِ) اإللزامات كالتتبٌع.َُِ :
(ّ) صيانة صحيح مسلم.ُٕٕ :
(ْ) ىدم السارم.ّٔٔ :
(ٓ) انظر :ىدم السارم.ْٖٖ-َّْ :
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رجبل ،اٞنتكلَّم فيهم ابلضعف منهمٖ :نانوف
مسلم :أربع مئة كبضعة كثبلثوف ن
ست مئة كعشركف،
رجبل ،كالذين انفرد مسلم ابإلخراج ٟنم ،دكف
ن
البخارمٌ :
ٌ
اٞنتكلَّم فيهم ابلضعف منهم :مئة كستٌوف»(ُ).
فمع التسليم بتصحيح أسانيد الصحيحٌن كلٌها ،فإ ٌف ىذا التصحيح،
ال يستلزـ تصحيح متوف الصحيحٌن كلٌها.
فكيف ،كقد علمنا اختبلؼ أىل اٜنديث أنفسهم ،يف تصحيح أسانيد
كثًن من أحاديث الصحيحٌن؟!!!
اللفظي:
معنوي ل يستلزم التصحيح
اثلثًا -التصحيح الـ
ّ
ّ
يتألٌف اٞننت من عنصرين رئيسٌن:

اللفظي :كىو العنصر اٞننطوؽ ،كاٞنسموع ،كاٞنكتوب ،كاٞنقركء ،كىو
أ -العنصر
ّ
اللغوم.
عبارة عن ألفاظ قليلة ،أك كثًنة ،منظومة بصورة من صور النظم
ٌ
كيكوف التخاليف بٌن الػمتوف  -لفظيًّا  -ابلتخاليف فػي األدكات اللغويٌة،
كحركؼ العطف ،كالنفي ،كغًنىا؛ كيف جذكر األلفاظ (األصوؿ االشتقاقيٌة)،
كيف أبنية األلفاظ (الصيغ الصرفيٌة) ،كيف إعراب األلفاظ (عبلمات اإلعراب)،
كيف ترتيب األلفاظ (التقدًن كالتأخيػر) ،كيف زايدة األلفاظ ،أك يف نقصانا.
املعنوي :كىو العنصر اٞنقصود من اٞننت ،أم :ىو مراد اٞنتكلٌم،
ب -العنصر
ّ
٠نهوال عنده.
كقد ييدركو اٞنخاطب ،فيكوف
مفهوما عنده ،كقد ال ييدركو ،فيكوف ن
ن
فأما اٞنعىن
اإلٗنارل ،كاٞنعىن
كللمعىن صور كثًنة ،منها :اٞنعىن
التفصيليٌ .
ٌ
ٌ
التفصيلي ،فهو اٞنعىن الدقيق الزائد،
العاـ للمنت ،ك ٌأما اٞنعىن
اإلٗنارل ،فهو اٞنعىن ٌ
ٌ
ٌ
اإلٗنارل.
على اٞنعىن
ٌ
(ُ) تدريب الراكم.ِْ/ُ :
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قطعا ،يف اٛنانب
كاٞنتوف الػمتخالفة  -فػي اٛنانب
اللفظي  -تتخالف ن
ٌ
لكن التخالف بينها يكوف على صورتٌن:
ػمعنوم؛ ٌ
ال ٌ

لكل منت ٢نال نفا لغًنه.
التام ،حٌن يكوف اٞنعىن
 -0التخالف ّ
اإلٗنارل ٌ
ٌ

احدا.
 -1التخالف الناقص ،حٌن يكوف اٞنعىن
اإلٗنارل للمتوف اٞنتخالفة ك ن
ٌ

يصحح اٞنؤلٌف
اٞنعنوم ال يستلزـ التصحيح
فالتصحيح
اللفظي ،فقد ٌ
ٌ
ٌ
كل الصيغ اللفظيٌة ،اليت يركم هبا
منت اٜنديث ،لكنٌو ال يستطيع أف ٌ
يصحح ٌ
ىذا اٞننت ،أل ٌف ىذه الصيغ اللفظيٌة متخالفة؛ كلذلك يكتفي ابلتصحيح
اإلٗنارل للمتوف اٞنتخالفة.
اٞنعنوم ،أم :يكتفي بتصحيح اٞنعىن
ٌ
ٌ
فظي ،فإنٌو لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة
فإذا اجتهد للتصحيح الل ٌ
لفظيٌة كاحدة ،أل ٌف التخاليف  -بٌن الػمتوف الػمتخالفة  -يػمنع من ذلك.
كالكثًن من أحاديث الصحيحٌن ،قد يركيت فيهما ،أبكثر من صيغة
قطعا تضعيف ما خالفها من الصيغ
لفظيٌة ،فتصحيح صيغة معيٌنة منها يلزـ منو ن
احدا.
اللفظيٌة ،كإف كاف اٞنعىن
اإلٗنارل ك ن
ٌ
األصح جواز ذلك ،يف اٛنميع ،إذا كاف عالػ نما ّنا
قاؿ ابن الصبلح« :ك ٌ
قاطعا أبنٌو ٌأدل معىن اللفظ ،الذم بلغو؛ أل ٌف ذلك ىو الذم تشهد بو
كصفناه ،ن
احدا ،يف أمر
كثًنا ما كانوا ينقلوف معىن ك ن
أحواؿ الصحابة ،كالسلف ٌ
األكلٌن ،ك ن
عوٟنم كاف على اٞنعىن ،دكف
كاحد ،أبلفاظ ٢نتلفة ،كما ذلكٌ ،إال أل ٌف يم َّ
اللفظ»(ُ).
كقاؿ ابن كثًن« :ك ٌأما ركايتو اٜنديث ابٞنعىن ،فإف كاف الراكم غًن عالػم،
كال عارؼ بػما ي٪نيل الػمعىن ،فبل خبلؼ أنٌو ال تػجوز لو ركاية اٜنديث ،بػهذه
(ُ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ِّّ :
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بصًنا ابأللفاظ ،كمدلوالهتا ،كابلػمرتادؼ،
الصفة .ك ٌأما إف كاف عالػ نما بذلك ،ن
جوز ذلك جػمهور الناس ،سل نفا ،كخل نفا ،كعليو
من األلفاظ ،كنػحو ذلك؛ فقد ٌ
العمل ،كما ىو الػمشاىد ،فػي األحاديث الصحاح ،كغًنىا ،فإ ٌف الواقعة تكوف
كاحدة ،كتػجيء أبلفاظ متع ٌددة ،من كجوه ٢نتلفة متباينة .كلػ ٌما كاف ىذا قد
منع  -من الركاية ابلػمعىن  -طائفة من
ييوقع ،يف تغيًن بعض األحاديث ،ى
الػمح ٌدثٌن ،كالفقهاء ،كاألصوليٌٌن ،كش ٌددكا يف ذلك ،آكد التشديد .ككاف
ينبغي أف يكوف ىذا ىو الواقع ،كلكن لػم يتٌفق ذلك»(ُ).
ك فػي أ ٌف أكثػ ػر األحادي ػث قػ ػد يركم
١نمد رشيد رضا« :ال شػ ػ ٌ
كقاؿ ٌ
كيدؿ عليو اختبلؼ ركاة
ابٞنعنػى ،كما ىو معلوـ ،كاتٌفق عليو العلماءٌ ،
مختصر منها»(ِ).
الصحاح ،فػي ألفاظ اٜنديث الواحد ،حتػٌى الػ ى
كمن أمثلة ذلك حديث« :إٌ٧نا األعماؿ ابلنيٌات» :فقد ركاه مسلم،
اؿ ًابلنًٌيَّ ًة ،ىكإًنػَّ ىما ًال ٍم ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن
ىع ىم ي
بصيغة لفظيٌة كاحدة ،ىي« :إًنػَّ ىما ٍاأل ٍ
هللا كرسولًًو ،فى ًهجرتيو إًلىػى هللاً كرسولًو .كمن ىكانى ً
ىكانىت ًىجرتيو إًلىػى ً
ٍ
ٍ
ت ى ٍجىرتيوي
ي
ٍ ٍى ي
ىى ي ى ى ٍ
ىى ي
ى
ً
و
ً
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ّ).
ل يدنٍػيىا ييصيبيػ ىها أى ًك ٍامىرأىة يىػتىػىزَّك يج ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل ىما ىى ى
البخارم ،بع ٌدة صيغ لفظيٌة متقاربة ،مع كجود فركؽ لفظيٌة يسًنة:
كركاه
ٌ
ً
ىعم ي ً ً
ً
ت ًى ٍجىرتيوي إً ىذل
اؿ ًابلنٌيَّات ،ىكإًَّ٧نىا ل يك ًٌل ٍام ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن ىكانى ٍ
أ« -إَّ٧نىا ٍاأل ٍ ى
و ً
ً
ً
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ْ).
يدنٍػيىا ييصيبيػ ىها ،أ ٍىك إ ىذل ٍامىرأىة يػىٍنك يح ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل ىما ىى ى
(ُ) اختصار علوـ اٜنديث.ِّْ :
(ِ) تفسًن القرآف اٜنكيم.َٓٔ/ٗ :
(ّ) انظر :صحيح مسلم ،ُُٓٔ-ُُٓٓ/ّ :رقم َُٕٗ.ُٓٓ/
البخارم ،ّ/ُ :رقم ُ.
(ْ) صحيح
ٌ
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اؿ ًابلنًٌيَّ ًة ،ىكلً يك ًٌل ٍام ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن
ىع ىم ي
بٍ « -األ ٍ
اَّللً كرسولًًو ،كمن ىكانى ً
كرسولًًو ،فى ًه ٍجرتيوي إً
ذل
َّ
ى
ٍ
ت ى ٍجىرتيوي
ىى ي ى ى ٍ
ىى ي
ى
ً ً (ُ)
ً
اجىر إلىٍيو» .
يػىتىػىزَّك يج ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل ىما ىى ى
ىعم ي ً ً
اَّللً ىكىر يسولًًو،
ت ًى ٍجىرتيوي إً ىذل َّ
اؿ ًابلنٌيَّة ،ىكًال ٍم ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن ىكانى ٍ
جٍ « -األ ٍ ى
اَّللً كرسولًًو ،كمن ىكانىت ًىجرتيو لً يدنٍػيا ي ً
ً
صيبيػ ىها ،أى ًك ٍامىرأ وىة يػىتىػىزَّك يج ىها،
ٍ ٍى ي ى ي
فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل َّ ى ى ي ى ى ٍ
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ِ).
فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل ىما ىى ى
اؿ ًابلنًٌيَّ ًة ،فىمن ىكانىت ًىجرتيو إً ىذل دنٍػيا ي ً
صيبيػ ىها ،أى ًك ٍامىرأ وىة يػىتىػىزَّك يج ىها،
ىع ىم ي
دٍ « -األ ٍ
ٍ ٍى ي ي ى ي
ىٍ
اَّللً
ً
ً
اَّللً ىكىر يسولًًو ،فى ًه ٍجىرتيوي إً ىذل َّ
ت ًى ٍجىرتيوي إً ىذل َّ
اجىر إًلىٍيو ،ىكىم ٍن ىكانى ٍ
فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل ىما ىى ى
ىكىر يسولًًو»(ّ).
ً
ًً
اَّللً،
ػت ًى ٍجىرتيوي إًلىػى َّ
ه« -الٍ ىع ىمػ يػل ًابلنٌيَّة ،ىكإًنَّ ىػمػا ال ٍم ًر وئ ىم ػػا نػى ىػول ،فى ىم ٍػن ىكػانى ٍ
كرسولًً
اَّللً كرسولًًو  ،كمن ىكانىت ًىجرتيو إً ىذل دنٍػيا ي ً
ً
ً
صيبيػ ىها ،أى ًك
ذل
إ
و
ت
ر
ج
ه
ف
،
و
َّ
ى
ى
ي
ٍ
ي
ٍى ي
ٍى ي
ى ي
ىى ٍ
ىى ي
ىى ي
ً ً (ْ)
ٍامرأىةو يػٍن ًكح ىها ،فى ًه ٍجرتيوي إً
اج ىػر إلىٍيو» .
ى
ا
م
ذل
ى
ى
ى ى ي
ى ى
ى
ً
اَّللً
ىعم ي ً ً
ً
ت ًى ٍجىرتيوي إً ىذل َّ
اؿ ًابلنٌيَّة ،ىكإًَّ٧نىا ال ٍم ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن ىكانى ٍ
و« -إَّ٧نىا ٍاأل ٍ ى
اَّللً كرسولًًو ،كمن ىكانى ً
صيبػها ،أى ًك امرأىةو
ًً
ً
ً
ٍ
ىٍ
ت ى ٍجىرتيوي إً ىذل يدنٍػيىا يي ي ى
ىكىر يسولو ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل َّ ى ى ي ى ى ٍ
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ٓ).
يػىتىػىزَّك يج ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل ىما ىى ى
ً
ىعم ي ً ً
ز« -اي أىيػ ىها الن ً
ت
اؿ ًابلنٌيَّة ،ىكإًَّ٧نىا ال ٍم ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن ىكانى ٍ
ى
َّاس ،إَّ٧نىا ٍاأل ٍ ى
ي
اَّللً
ت ًى ٍجىرتيوي إً ىذل َّ
ىكانى ٍ
لً يدنٍػيا ي ً
صيبيػ ىها ،أى ًك ٍامىرأ وىة
ى ي

البخارم ،َّ/ُ :رقم ْٓ.
(ُ) صحيح
ٌ
البخارم ،ْٖٗ/ِ :رقم ِِّٗ.
(ِ) صحيح
ٌ
البخارم ،ُُْٔ/ّ :رقم ّٖٓٔ.
(ّ) صحيح
ٌ
البخارم ،ُُٗٓ/ٓ :رقم ّْٖٕ.
(ْ) صحيح
ٌ
البخارم ،ِِْٔ-ُِْٔ/ٔ :رقم ُُّٔ.
(ٓ) صحيح
ٌ
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ًىجرتيو إً ىذل ًَّ
ًً
اَّللً كرسولًًو ،كمن ىاجر إً ىذل دنٍػيا ي ً
ً
صيبيػ ىها،
ٍى ي
يى ي
اَّلل ىكىر يسولو ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل َّ ى ى ي ى ى ٍ ى ىى
و
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ُ).
أى ًك ٍامىرأىة يىػتىػىزَّك يج ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل ىما ىى ى
بصحة
كالغرض من سرد ىذه الركاايت اللفظيٌة التنبيو على أ ٌف من ٪نكم ٌ
بصحة الػمعىن اإلجػمال ٌػي للمنت ،كال ييػمكن أف
ىذا اٜنديث ،فإنٌو إٌ٧نا ٪نكم ٌ
لكل ركاية من ركاايتو.
٪نكم
ٌ
ابلصحة اللفظيٌة ٌ
التامة ٌ
اتمة،
ن
صح صدكر الركاية األكذل ،أبلفاظها ،كنظمهاٌ ،
صحة ٌ
فمثبل ،إذا ٌ
فهذا دليل على أ ٌف الركاايت األخرل  -اٞنخالفة ٟنا لفظيًّا٢ ،نالفة جزئيٌة -
التامة.
ال ي٬نكن أف ٪نكم ٟنا
ٌ
ابلصحة اللفظيٌة ٌ
اتما،
فمتوف (الصحيحيػن) ليست مػحفوظةن ،من الناحيٌة اللفظيٌة ،حفظنا ًّ
ال اختبلؼ فيو ،كما يف حفظ اآلايت القرآنيٌة.
كل حرؼ  -أك لفظة ،أك كلمة،
قػاؿ األلبان ٌػي« :كليس معىن ذلك :أ ٌف ٌ
فػي الصحيحٌن  -ىو بػمنزلة ما فػي القرآف ،ال يػيمكن أف يكوف فيو كى ػ ػ هػم ،أك
كبل ،فلسنا نعتقد العصمة لكتاب،
خطأ ،فػي شيء من ذلك ،من بعض الركاةٌ ،
يتم
أصبل ،فقد قاؿ اإلماـ
بعد كتاب هللا تعاذل ،ن
الشافعي ،كغًنه" :أبػى هللا أف ٌ
ٌ
ٌإال كتابو" ،كال يػيمكن أف ي ٌدعي ذلك أح ػػد ،من أىل العػلػم ،م ٌػمن درسوا
الكتابٌن ،دراس ػػة تفهم ،كتدبػػر ،مع نػب ػػذ التعصب ،كفػي حػػدكد القواعد العلميٌة
الػحديثة ،ال األى ػواء الشخصيٌة ،أك الثقافة األجنبيٌة ،عن اإلسبلـ ،كقواعد
علمائو.)ِ(»...

البخارم ،ُِٓٓ/ٔ :رقم ّٓٓٔ.
(ُ) صحيح
ٌ
(ِ) شرح العقيدة الطحاكيٌة ،مق ٌدمة ا﵀ ٌدث األلباينٌ.ِّ :
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سخ الصحيحني:
اختالف نأ َ
لكل منهما ،بل كصبل بع ٌدة
لػم يصل إلينا الصحيحاف ،بنسخة كاحدة ،وٌ
لفظي ،أك تقدًن
ني ىسخ ،تػختلف فػي مواضع كثًنة ،بزايدة لفظيٌة ،أك نقص ٌ
األحرؼ ،أك يف الضبط.
لفظي ،يف ي
لفظي ،أك تغيًن ٌ
لفظي ،أك أتخًن ٌ
ٌ
البخارم):
كمن أمثلة اختبلؼ اٞنتوف يف ني ىسخ (صحيح
ٌ

اٛنوزم :اٞنعركؼ
 قاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :قولو" :كفيو خرب" ،قاؿ ابنٌ

موحدةٗ :نع خربة ،ككلم ككلمة.
اٞنعجمة ،ككسر الراء بعدىاَّ ،
فيو فتح اٝناء ى
أيضا :كسر ٌأكلو كفتح
ضبط يف سنن أب داكد .كحكى اٝنطٌابػ ٌي ن
قلت :ككذا ي
ي
اٞنهملة،
اثنيوٗ :نع خربة ،كعنب كعنبة .ك
للكشميهين " :ىح ٍرث" ،بفتح اٜناء ى
ٌ
ابٞنعجمة
كسكوف الراء بعدىا ،مثلَّثة .كقد َّبٌن أبو داكد أ ٌف ركاية عبد الوارث
ى
ابٞنهملة كاٞنثلَّثة؛ فعلى ىذا،
ك َّ
اٞنوحدة ،كركاية ٘نٌاد بن سلمة ،عن أب التيٌاح ،ى
البخارم إٌ٧نا أخرجو من ركاية عبد الوارث»(ُ).
كىم؛ أل ٌف
فركاية
ٌ
الكشميهين ه
ٌ

البخارم ،يف ٗنيع
 قاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :قولو" :نقيٌة" ،كذا عندٌ
الركاايت اليت رأيناىا ،ابلنوف ،من النقاء ،كىي صفة ﵀ذكؼ ،لكن كقع عند
ذر" :ثىغًبة" ّنثلَّثة مفتوحة ،كغٌن
ميدم ،كيف حاشية أصل أب ٌ
اب ،كاٜني ٌ
اٝنطٌ ٌ
اب :ىي مستن ىقع
معجمة ،مكسورة ،بعدىا َّ
ى
موحدة خفيفة ،مفتوحة .قاؿ اٝنطٌ ٌ
اٞناء ،يف اٛنباؿ كالصخور .قاؿ القاضي عياض :ىذا غلط يف الركاية ،كإحالة
للمعىن؛ أل ٌف ىذا كصف الطائفة األيكذل ،اليت تنبت ،كما ذكره يصلح كص نفا
البخارم من ٗنيع الطرؽ ٌإال
للثانية ،اليت يٕنسك اٞناء .قاؿ :كما ضبطناه يف
ٌ
"نىًقيٌة" بفتح النوف ،ككسر القاؼ ،كتشديد الياء التحتانيٌة ،كىو مثل قولو يف
(ُ) فتح البارم.ِٓٔ/ُ :
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كقفت عليو ،من اٞنسانيد،
قلت :كىو فػي جػميع ما
ي
مسلم" :طائفة طيٌبة" .ي
اٞنستخرجات ،كما عند مسلم.)ُ(»...
ك
ى
اٞنوحدة ،من
 قاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :قولو" :قىبًلت" بفتح القاؼ ،ككسر َّاألصيلي" :قيٌلت" ابلتحتانيٌة
القبوؿ ،كذا فػي معظم الركاايت ،ككقع عند
ٌ
اٞنش ٌددة ،كىو تصحيف ،كما سنذكره بعد»(ِ).
 قاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :قولو" :بٌن أضلع منهما" ،كذا لؤلكثر ،بفتحبضم البلـ كفتح
ٌأكلو كسكوف ى
كضم البلـ ،فجمع ضلع .ي
كركم ٌ
اٞنعجمةٌ ،
(ّ)
اٜنموم كحده" :بٌن أصلح
اية
ك
ر
يف
ككقع
،
ة
و
ق
ال
كىي
،
الضبلعة
من
،
العٌن
ي
ٌ
ٌ
البخارم ،كقد
اٞنهملتٌن ،كنسبو ابن بطٌاؿ ٞنس ٌدد شيخ
ٌ
منهما" ابلصاد كاٜناء ى
الطحاكم ،كموسى بن إٚناعيل عند ابن سنجر،
خالفو إبراىيم بن ٘نزة عند
ٌ
البخارم فيو ،فقالوا:
كع ٌفاف عند ابن أب شيبة ،يعين كلٌهم عن يوسف ،شيخ
ٌ
اٞنعجمة كالعٌن .قاؿ :كاجتماع ثبلثة من اٜنيٌفاظ أىكذل من انفراد
"أضلع" ابلضاد ى
ً
رم ،فبل يليق اٛنزـ
كاحد ،انتهى .كقد ظهر أ ٌف اٝنبلؼ على الركاة عن الف ػىىػربػٍ ٌ
أب ٌف مس ٌد ندا نطق بو ىكذا»(ْ).
اٞنوحدة،
 قاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :كقولو" :أىبٍلًي" ،بفتح اٟنمزة ،كسكوف َّككسر البلـ :أمر ابإلببلء ،ككذا قولو" :أىخلً ً
أمر
:
القاؼ
ك
،
مة
معج
ػ
ابل
"
ي
ق
ٍ
ى
ه
ه
ابإلخبلؽ ،ك٨نا بػمعنػى .كالعرب تيطلًق ذلك ،كتيريد الدعاء ،بطوؿ البقاء
(ُ) فتح البارم.ُٕٔ/ُ :
(ِ) فتح البارم.ُٕٔ/ُ :
(ّ) كذا يف اٞنطبوع.
(ْ) فتح البارم.ِْٖ/ٔ :
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حَّت يبلى الثوب ك٫نلق ...ككقع يف
للمخاطىب بذلك ،أمٌ :أنا تطوؿ حياهتاٌ ،
ً
رم" :كأخلفي" ابلفاء ،كىي أكجوي من التػي
مركزم ،عن الف ػىىػربػٍ ٌ
ركاية أبػي زيد الػ ٌ
ابلقاؼ؛ أل ٌف األيكذل تستلزـ التأكيد ،إذ اإلببلء كاإلخبلؽ ّنعىن ،لكن جاز
ائدا ،كىو أنػٌها إذا أبلتو ،أخلفت
العطف لتغاير اللفظٌن ،كالثانية تيفيد معىن ز ن
غًنه.)ُ(»...
لكن أفضل اٛنهاد" اختيلًف يف ضبط
 قاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :قولوٌ " :القابسي :كىو الذم ٕنيل
بضم الكاؼ :خطاب للنسوة ،قاؿ
"لكن" ،فاألكثر ٌ
ٌ
إليو نفسي ،كيف ركاية اٜنمومً " :
لك ٌن" بكسر الكاؼ ،كزايدة ألف قبلها ،بلفظ
ٌ
االستدراؾ»(ِ).
 قاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :قولو" :كاف علي يمسلًٌ نما فػي شأنػها" كذا يفاٜنموم :بفتح البلـ .قولو:
البخارم ،بكسر البلـ الثقيلة ،كيف ركاية
ني ىسخ
ٌ
ٌ
"فراجعوه" ،فلم يرجع .اٞنراجعة يف ذلك كقعت ،مع ىشاـ بن يوسف ،فيما
الرزاؽ ركاه عن معمر ،فخالفو ،فركاه بلفظ" :مسيئنا"،
أحسب ،كذلك أ ٌف عبد ٌ
كذلك أخرجو اإلٚناعيلي كأبو نػي ىعيم ،فػي الػمستخر ىج ً
ٌن .كزعم الكرماينٌ أ ٌف
ي ى
ٌ
ً
ب
اٞنراجعة كقعت يف ذلك ،عند
الزىرم ،قاؿ :كقولو" :فلم يرجع" ،أم :لػم ي٩ن ٍ
ٌ
قلت:
بغًن ذلك .قاؿ :ك٪نتمل أف يكوف اٞنراد :فلم يرجع
الزىرم ،إذل الوليد .ي
ٌ
الرزاؽ ما يف ركاية ابن مردكيو اٞنذكورة بلفظ" :أ ٌف عليًّا أساء
كيقوم ركاية عبد ٌ
ٌ
يف شأين ،كهللا يغفر لو" ،انتهى .كقاؿ ابن التٌن :قولو" :مسلٌ نما" ىو بكسر
نظر ،فركاية الفتح
كضبًط ن
البلـ ،ي
أيضا بفتحها ،كاٞنعىن متقا ًرب .ي
قلت :كفيو ه
(ُ) فتح البارم.َِٖ/َُ :
(ِ) فتح البارم.ِّٖ/ّ :
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تقتضي سبلمتو من ذلك ،كركاية الكسر تقتضي تسليمو لذلك .قاؿ ابن التٌن:
قلت :بل ىو األقول ،من حيث نقل الركاية ،كقد
كركم" :مسيئنا" ،كفيو بيع هد .ي
ي
البخارم بلفظ" :مسيئنا" .قاؿ :ككذلك ركاه
النسفي ركاه عن
ذكر عياض أ ٌف
ٌ
ٌ
أبو علي بن السكن ،عن ً
األصيلي بعد أف ركاه بلفظ "مسلٌ نما":
كقاؿ
.
رم
ػ
ب
ػر
ػ
الف
ٍ
ى
ٌ
ى
ٌ
ٌ
(ُ)
كذا قرأانه ،كاألعرؼ غًنه» .
 قاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :قولو" :ال أبس أف ييعطي الثوب ابلثػليث" كذاالنسفي :ابلراء»(ِ).
لؤلكثرَّ ،
ابٞنوحدة ،كالبن السكن ك ٌ
للكشميهين:
 قاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :قولو" :الرجاؿ" كذا لؤلكثر ،كٌ
الدجاؿ" ،ابلداؿ كتشديد اٛنيم ،كىو تصحيف»(ّ).
" ٌ

األكؿ ،يف اٞننرب ،فقولو" :ما بٌن
 قاؿ ابن حجر العسقبلينٌٌ « :فأما اٜنديث ٌ
بييت كمنربم" ،كذا لؤلكثر ،ككقع يف ركاية ابن عساكر كحده" :قربم" ،بدؿ
"بييت" ،كىو خطأ»(ْ).
 قاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :كفيها قولو" :أ ٌف أاب بصًن بن أسيد  -بفتحالسرخسي كاٞنستملي" :قدـ من
اٟنمزة  -قدـ مؤمننا" كذا لؤلكثر ،كيف ركاية
ٌ
منػى" ،كىو تصحيف»(ٓ).

(ُ) فتح البارم.ّْٕ/ٕ :
(ِ) فتح البارم.ٗٔ/ُ :
(ّ) فتح البارم.ٕٗ/ْ :
(ْ) فتح البارم.ََُ/ْ :
(ٓ) فتح البارم.ُّٓ/ٓ :
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كمن أمثلة اختبلؼ اٞنتوف يف ني ىسخ (صحيح مسلم):
 قاؿ النوكم« :قولو" :ظهر قًانس يقرؤكف القرآف ،كيتق ٌفركف العلم" .ىو
نا
ل
ب
ى
ه
ٌ
بتقديػم القاؼ ،على الفاء ،كمعناه :يطلبونو ،كيتتبٌعونو .ىذا ىو الػمشهور،
كقيل :معناه :يػجمعونو .كركاه بعض شيوخ الػمغاربة ،من طريق ابن ماىاف:
أيضا ،معناه :يبحثوف عن غامضو،
"يتف ٌقركف" ،بتقديػم الفاء ،كىو صحيح ن
كيستخرجوف خفيَّو»(ُ).
النوكمٌ « :أما قولو" :أى ٍىل" ،فمنصوب على النداء ،ىذا ىو اٞنشهور.
 قاؿٌ
رفعو ،على تقدير :أنت أىل الثناء .كاٞنختار النصب .كالثناء:
كجوز ي
بعضهم ى
ٌ
الوصف اٛنميل كاٞندح .كالػمجد :العظمة ،كناية الشرؼ .ىذا ىو اٞنشهور،
يف الركاية ،يف مسلم ،كغًنه .قاؿ القاضي عياض :ككقع يف ركاية ابن ماىاف:
األكؿ»(ِ).
لكن الصحيح اٞنشهور ٌ
"أىل الثناء كاٜنمد" ،كلو كجو ،ك ٌ

النوكم« :قولو":بعث علي  ،كىو ابليمن بذىبة يف تيربتها" .ىكذا
 قاؿٌ
ىو فػي ٗنيع ني ىسخ ببلدان" :ب ىذ ىىبىة" بفتح الذاؿ ،ككذا نقلو القاضي ،عن جػميع
جلودم .قاؿ :كفػي ركاية ابن ماىاف" :ب يذ ىىٍيػبىة" ،على
ركاة مسلم ،عن الػ
ٌ
التصغًن»(ّ).
ً
حج ىو كابنو على
النوكم« :قولو" :
 قاؿانضحاف كاان ألب فبلف زكجهاَّ ،
ٌ
أحد٨نا ،ككاف اآلخر يسقي غبلمنا" .ىكذا ىو يف ني ىسخ ببلدان ،ككذا نقلو
الفارسي ،كغًنه .قاؿ :كفػي ركاية
القاضي عياض ،عن ركاية عبد الغافر
ٌ
النوكم.ُٓٓ/ُ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُْٗ/ْ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُُٔ/ٕ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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تغيًنا،
ابن ماىاف" :يسقي عليو غبلمنا" .قاؿ القاضي عياض :كأرل ىذا كلٌو ن
البخارم
فتصحف منو "غبلمنا" .ككذا جاء يف
٦نبل لنا"،
كصوابو" :نسقي عليو ن
ٌ
ٌ
صحتو قولو يف الركاية األيكذل" :ننضح عليو" ،كىو
على الصوابٌ .
كيدؿ على ٌ
ّنعىن :نسقي عليو .ىذا كبلـ القاضي .كاٞنختار أ ٌف الركاية صحيحة ،كتكوف
الزايدة اليت ذكرىا القاضي ١نذكفة َّ
مقدرة ،كىذا كثًن يف الكبلـ ،كهللا أعلم»(ُ).
كرىوف" ففي بعض األصوؿ ،من صحيح مسلم:
 قاؿٌ
النوكم« :ك ٌأما قولو" :يي ى
كهركف" ،بتقدًن اٟناء ،من
كرىوف" ،كما ذكرانه ،من اإلكراه ،كيف بعضها" :يي ى
"يي ى
الفارسي،
الكهر ،كىو االنتهار .قاؿ القاضي :ىذا أصوب ،كقاؿ :كىو ركاية
ٌ
العذرم»(ِ).
ك ٌ
األكؿ ركاية ابن ماىاف ك ٌ
تعجلت" .ىكذا ىو يف ني ىسخ ببلدان:
 قاؿفلما أقبلنا ٌ
النوكم« :قولوٌ " :
ٌ
"أقبلنا" ،ككذا نقلو القاضي ،عن ركاية ابن سفياف ،عن مسلم .قاؿ :كيف ركاية
كيصح
ابن ماىاف" :أقفلنا" ،ابلفاء .قاؿ :ككجو الكبلـ" :قفلنا" ،أم :رجعنا،
ٌ
"أقبلنا"(ّ) ،بفتح البلـ ،أم :أقفلىنا النيب  ،ك"أيقٍ ً
بضم اٟنمزة ،لًما لػم يي ىس ٌم
"
ا
ن
ل
ف
ٍ
ى
ٌ
فاعليو»(ْ).
النوكم« :قولو يف ىذا اٜنديث" :نؤ ًاجرىا اي رسوؿ هللا ،على الربيع ،أك
 قاؿٌ
كسق" .ىكذا ىو يف معظم الن ىسخ" :الربيع" ،كىو الساقية ،كالنهر الصغًن.
األى ي

النوكم.ّ-ِ/ٗ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُِ/ٗ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
لعل الصواب( :أىقٍػ ىفلىنىا) ،ابلفاء؛ بداللة ما بعده.
(ّ) كذا يف اٞنطبوع ،ك ٌ
النوكم.ْٓ-ّٓ/َُ :
(ْ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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بضم الراء ،كُنذؼ الياء ،كىو
كحكى القاضي ،عن ركاية ابن ماىاف" :الربع" ٌ
أيضا صحيح»(ُ).
ن
بصره" ،فهكذا كقع يف بعض
 قاؿفج ىع ىل يىص ًر ي
النوكمٌ « :أما قولو " :ى
ٌ
ؼ ى
ب"،
الن ىسخ ،كيف بعضها " :ي
بصره" ،كيف بعضها" :يىض ًر ي
يصرؼ" فقطُ ،نذؼ " ى
اٞنعجمة كالباء»(ِ).
ابلضاد ى
النوكم« :قولو" :يزكؿ" ىو ابلزام كالواك ،ىكذا ىو يف ٗنيع ني ىسخ
 قاؿٌ
ببلدان ،ككذا ركاه القاضي ،عن ٗناىًن شيوخهم .قاؿ :ككقع عند بعضهم ،عن
كجو»(ّ).
األكؿ أظهر ،كأى ى
ابن ماىاف" :يىرفي يل" ابلراء كالفاء ،قاؿ :ك ٌ
النوكم« :ك ٌأما "ثناه" ،فوقع فػي أكثر الن ىسخ" :ثًنىاهي" ،بثاء مثلَّثة،
 قاؿٌ
بضم الثاء ،كبياء مثنَّاة ٓنت ،بعد النوف ،كركا٨نا
مكسورة ،كيف بعضها" :ثػيٍنػيىاهي"ٌ ،
األك ىؿ عن غًنه»(ْ).
ن
ٗنيعا القاضي ،كذكر الثاينى ،عن ركاية ابن ماىاف ،ك ٌ
النوكم« :ىكذا ىو يف ٗنيع الن ىسخ بببلدان" :كالػحنتم الػمزادة اجملبوبة"،
 قاؿٌ
ككذا نقلو القاضي ،عن ٗناىًن ركاة صحيح مسلم ،كمعظم الن ىسخ ،قاؿ :ككقع
يف بعض الن ىسخ" :كالػحنتم كالػمزادة اجملبوبة" ،قاؿ :كىذا ىو الصواب ،كاأليكذل
ككىم»(ٓ).
تغيًنه ،ه

النوكم.َِٓ/َُ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ّّ/ُِ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ِٔ/ُِ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُٕٕ/ُِ :
(ْ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُٓٗ/ُّ :
(ٓ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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 قاؿ النوكم« :قولو" :كنى عن النَّ ًنسحا ،أك تين ىقر
ح
نس
ت
النخلة
كىي
،
ًن
ق
ي
ن
ٌ
ى
(ُ)
مهملتٌن ،أم:
نقرا" ،ىكذا ىو يف معظم الركاايت كالنسح بسٌن كحاء ى
ن
نسج"
تي ى
قشر ،ثػي ٌم تين ىقر ،فتصًن ن
نقًنا .ككقع لبعض الركاة ،يف بعض الن ىسخ" :تي ى
ابٛنيم .قاؿ القاضي ،كغًنه :ىو تصحيف»(ِ).
فعَّرفىػنىا" ،ابلعٌن ،كتشديد الراء،
 قاؿالنوكم« :ىكذا ىو يف معظم الن ىسخ " :ى
ٌ
اٞنكررة ،فػي ٌأكلو،
أم :ىجعلىنا عيىرفاء ،كفػي كثًن من الن ىسخ" :ف ىفَّرقىػنىا" ،ابلفاء َّ
رجل ،من االثين عشر ،مع فًرقة .فهما
جعل َّ
كل ي
كبقاؼ ،من التفريق ،أم :ى
األكؿ»(ّ).
غًن ٌ
صحيحاف ،كلػم يذكر القاضي ىنا ى
معجمة ،مضمومة،
 قاؿالنوكمٌ « :أما "يػىغيػً ٌ
ت" ،فبفتح الياء ،كبغٌن ى
ٌ
هركم،
كمكسورة ،ثػ ٌم مثنَّاة فوؽ ،مش ٌددة .كىكذا قاؿ اثبت ،كالػخطٌابػ ٌي ،كالػ ٌ
كصاحب التحرير ،كاٛنمهور ،ككذا ىو فػي معظم ني ىسخ ببلدان .كنقلو القاضي
شديدا .قالوا:
عن األكثرين .قاؿ
متتابعا ن
اٟنركم :كمعناه :يدفقاف فيو اٞناء ،دف نقا ن
ٌ
شديدا .ككقع يف
دائما ،صبًّا ن
كأصلو من إتباع الشيء الشيءى ،كقيل :يصبٌاف فيو ن
موحدة ،كحكاىا القاضي عن
اٞنهملة ،كبباء َّ
بضم العٌن ى
بعض الن ىسخ" :يػىعيب"ٌ ،
كفسره ّنعىن ما سبق ،أم :ال ينقطع
ركاية
ٌ
العذرم .قاؿ :ككذا ذكره اٜنربػ ٌيٌ ،
العب :الشرب بسرعة ،يف ن ىفس كاحد .قاؿ القاضي :ككقع يف
جراينما .قاؿ :ك ى
يتفجر»(ْ).
مهملة ،أمٌ :
ب" ّنثلَّثة ،كعٌن ى
ركاية ابن ماىاف" :يػىثٍػ ىع ي
لعل الػمراد( :الن ىسخ) ،ابٝناء ،أم( :يف معظم الركاايت كالن ىسخ).
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،ك ٌ
النوكم.ُٔٓ/ُّ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.َِ/ُْ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ْٔ-ّٔ/ُٓ :
(ْ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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النوكم« :ىكذا ىو يف معظم ني ىسخ ببلدان" :أيتٍلً ىي" ،هبمزة ،كمثنَّاة فوؽ،
 قاؿٌ
فسره صاحب التحرير،
ساكنة ،كالـ ،كايء ،كمعناه :ارتفع عنو الوحي .ىكذا ٌ
كغًنه .ككقع يف بعض الن ىسخ" :أي ٍجلً ىي" ابٛنيم .كيف ركاية ابن ماىافٍ " :ا٤نىلىى"،
كمعنا٨نا :أيزيل عنو ،كزاؿ عنو»(ُ).
ً
كأين ًخ ىفاء" .ىو
 قاؿيت ٌ
حَّت إذا كاف من آخر الليل ،أيلق ي
النوكم« :قولوٌ " :
ٌ
بكسر اٝناء اٞنعجمة ،كٔنفيف الفاء ،كابٞن ٌد ،كىو ً
الكساء ،كٗنعو :أخفية،
ى
ً
ككساء كأكسية .قاؿ القاضي :كركاه بعضهم ،عن ابن ماىاف " :يج ىفاء"َ ،نيم
األكؿ»(ِ).
مضمومة ،كىو غيثاء السيل ،كالصواب اٞنعركؼ ىو ٌ
نظرت إذل
 قاؿأتيت م ٌكةَّ ،
فت ن
رجبل منهم" .يعين :ي
فتضع ي
النوكم« :قولو " :ي
ٌ
أضعفهم ،فسألتو؛ أل ٌف الضعيف مأموف الغائلة ،غالبنا .كيف ركاية ابن ماىاف:
فت" ،ابلياء .كأنكرىا القاضي ،كغًنه ،قالوا :ال كجو لو ىنا»(ّ).
"فتضيَّ ي
النوكم« :قولو" :بعث إذل ٌأـ الدرداء أبىنٍػجاد من عنده" .بفتح اٟنمزة،
 قاؿٌ
كبعدىا نوف ،ثػ ٌم جيم ،كىو ٗنع "نػى ىجد" بفتح النوف كاٛنيم ،كىو متاع البيت،
اٛنوىرم إبسكاف اٛنيم ،قاؿ:
كستيور .كقالو
الذم ييزيٌنو ،من فيػ يرش ،كنػىما ًرؽ ،ي
ٌ
كٗنعو :نػي يجود ،حكاه عن أب عيبىيد ،فهما ليغتاف .ككقع يف ركاية ابن ماىاف:
األكؿ»(ْ).
"ِنادـ" ،ابٝناء ى
اٞنعجمة ،كاٞنشهور ٌ

النوكم.ٖٗ/ُٓ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ِٖ-ِٕ/ُٔ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ

النوكم.ِٖ/ُٔ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.َُٓ-ُْٗ/ُٔ :
(ْ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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قي:
ابعا -التصحيح
رً
ّ
الصدوري ل يستلزم التصحيح الـمطابَ ّ
صح صدكر اٞننت منو،
النيب  ،فإف ٌ
بعض اٞنتوف يي ى
نسب صدكرىا ،إذل ٌ
(الصحة الصدكريٌة) دليل قاطع،
بصفتو النبويٌة ،ال بصفتو البشريٌة؛ فإ ٌف ىذه
ٌ
(الصحة اٞنطابىقيٌة) ،أم( :مطابىقة الواقع)؛ أل ٌف مصدر اٞننت يف ىذه اٜناؿ
على
ٌ
ػمنزؿ) ،كىو  -ببل ريب  -معصوـ من اٝنطإ.
اإلٟني ال َّ
ىو (الوحي ٌ
كلذلك ٬نكن أف نقوؿ:
النيب ،
إ ٌف ٌ
الصحة اٞنطابىقيٌة ،إذا كانت منتفيةن ،عن اٞننت اٞننسوب إذل ٌ
فكاف اٞننت ًّ
القطعي ،داللةن صر٪نةن ،قطعيٌةن ،فإ ٌف ىذه
داال على ما ٫نالف الواقع
ٌ
الصحة الصدكريٌة.
اٞنخالفة دليل قاطع ،على انتفاء ٌ
النيب  ،بصفتو النبويٌة :ح ػ ٌػق ،ال ريب فيو؛
فبل خبلؼ يف أ ٌف كبلـ ٌ
القطعي.
فبل ي٬نكن أف يكوف ٢نال نفا للواقع
ٌ
األم ػ ػة أ ٌف
ازم« :الثالث :كىو أنٌو قد اش ػت ػهر فيما بيػن ٌ
ق ػاؿ الفخ ػر الر ٌ
جػماعة من الػمبلحدة :كضعوا أخب ػ نارا من ىكػ ػرة ،كاحتالوا فػي تركيػجه ػا ،على
الػمح ًٌدثٌن؛ كالػمح ًٌ
أم يمن ىكر فوؽ
ك
قبلوىا.
بل
فوىا،
ر
ع
ما
هم
ػ
قلوب
لسبلمة
ثوف
د
ٌ
كصف هللا تعاذل ،بػما يقدح فػي اإللػهيٌة ،كييبطل الربوبيٌة؟! فوجب القطع  -فػي
البخارم كمسلم  ،فهما ما
أمثاؿ ىذه األخبار  -أبنػٌها موضوعة .ك ٌأما
ٌ
كاان عالًم ً
ٌن ابلغيوب ،بل اجتهدا ،كاحتاطا ،بػمقدار طاقتهما ،ف ٌأما اعتقاد
ى
ً
ميع األحواؿ الواقعة ،فػي زماف الرسوؿ  إذل زماننا ،فذلك
أنػٌهما ىعلما جػ ى
ال يقولو عاقل ،فغاية ما فػي الباب :أ ٌان نػي ً
كابلذين ىرىكىاي عنهم،
الظن بػهما،
حسن َّ
ى
ً
كن إسناده إذل الرسوؿ 
خربا مشتم نبل ،على يمن ىكر ،ال ي٬ن ي
ٌإال أنػٌا إذا شاىدان ن

37

قطعنا أبنٌو من أكضاع الػمبلحدة ،كمن ترك٩ناتػهم على أكلئك الػمح ًٌدثٌن»(ُ).
ػمنزؿ.
اجعا إذل الوحي ال َّ
النيب  ،بصفتو البشريٌة ،فليس ر ن
ٌأما كبلـ ٌ
فأما اٝنطأ ،فبل ريب أ ٌف األنبياء قد ي٫نطئ
ميٌ « :
قاؿ عبد الر٘نن اٞنعلٌ ٌ
ظنٌهم يف أمور الدنيا ،ك ٌأنم ٪نتاجوف إذل األخبار(ِ)ُ ،نسب ظنٌهم ،لكنٌهم إذا
ً
صدؽ،
يظن ،كذلك  -كما تق ٌدـ  -ه
احتاجوا إذل ذلك ،فإٌ٧نا ي٫نرب أحدىم أبنٌو ٌ
قصة أتبًن النخل.)ّ(»...
ٌ
الظن ،فمن ذلك ما جاء يف ٌ
حَّت على فرض خطإ ٌ
كقاؿ ابن ابزٌ « :أما من أمور الدنيا ،فقد يقع اٝنطأ ،مثٌ يينبَّو على ذلك؛
مر على ٗناعة يل ٌقحوف النخل ،فقاؿ" :ما أظنٌو
النيب  ،ل ٌػما َّ
كما كقع من ٌ
شيصا ،فأخربكه  ،فقاؿ " :إٌ٧نا
فلما تركوه ،صار ن
يضره لو تركتموه"ٌ ،
ٌ
مين ،كأنتم أعلم أبمر دنياكمٌ ،أما ما أيخربكم بو عن هللا ،
قلت ذلك؛ ظنًّا ٌ
فبٌن  أ ٌف الناس
ٌ
فإين لػم أكذب على هللا" .ركاه مسلم يف الصحيحٌ .ى
أعلم أبمور دنياىم ،كيف يل ٌقحوف النخل ،ككيف يغرسوف ،ككيف يبذركف،
ك٪نصدكفٌ .أما ما ي٫نرب بو األنبياءي عن هللا  ،فإ ٌنم معصوموف من ذلك .فقوؿ
النيب  ي٫نطئ ،فهذا قوؿ ابطل ،كال ب ٌد من التفصيل ،كما
من قاؿ :إ ٌف ٌ
ذكران»(ْ).
صحة صدكرىا
ٌأما اٞنتوف اٞننسوبة إذل الصحابة ،كالتابعٌن ،كغًنىم؛ فإ ٌف ٌ
(ُ) أتسيس التقديس.ُِٓ :
(ِ) كذا يف اٞنطبوع( :األخبار) ،هبمزة فوقيٌة ،كىي ٗنع (اٝنرب) ،كاألنسب يف ىذا السياؽ:
ابعي (أخرب)؛ بداللة قولو بعدىا« :فإٌ٧نا ي٫نًرب
(اإلخبار) ،هبمزة ٓنتيٌة ،كىو مصدر الفعل الر ٌ
يظن».
أحدىم أبنٌو ٌ
(ّ) القائد إذل تصحيح العقائد.ٗٗ :
متنوعة.ُِٗ-َِٗ/ٔ :
(ْ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
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ألنم
صحة مطابىقتها للواقع ،فقد تطابق الواقع ،كقد ٔنالفو؛ ٌ
منهم ال تستلزـ ٌ
صحت نسبتو إليهم  -أف ييصيبوا،
بشر ،ييصيبوف ،ي
ك٫نطئوف ،فجائز  -فيما ٌ
ه
القطعي.
القطعي ،كجائز أف ي٫نطئوا ،فيخالفوا الواقع
فيطابقوا الواقع
ٌ
ٌ
كل كاحد من الصحابة
قاؿ ابن تيميٌة« :كىم مع ذلك ،ال يعتقدكف أ ٌف ٌ
معصوـ عن كبائر اإلمث ،كصغائره؛ بل ْنوز عليهم الذنوب يف اٛنملة.)ُ(»...
أيضا« :ك ٌأما الغلط ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،بل يف
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أحياان ،كفيمن بعدىم»(ِ).
الصحابة من قد يغلط ن
أيضا ،فإ ٌف السلف أخطأ كثًن منهم ،يف كثًن
أيضا« :ك ن
كقاؿ ابن تيميٌة ن
من ىذه اٞنسائل ،كاتٌفقوا على عدـ التكفًن بذلك.)ّ(»...
كقاؿ ابن ابز« :فيتٌضح من ىذا أ ٌف إمضاءىا كاف ابجتهاد عمر ،
ابألمة،
كاألخذ ابلسنٌة الصحيحة أكذل من االجتهاد ،من عمر ،كغًنه ،كأرفق ٌ
كأنفع ٟنا»(ْ).
كمن أمثلة ذلك :ما ركاه مسلم ،عن عبد هللا بن عمرك بن العاص ،أنٌو
اطٌن مسجونىةن ،أىكثػى ىقها سلىيما يف ،ي ً
ً
ً
ك أى ٍف ىٔنٍير ىج ،فىػتىػ ٍقىرأى
وش ي
قاؿ« :إ َّف ًيف الٍبى ٍح ًر ىشيى ى ى ٍ ي
ٍ ى ي ٍى ي
ىعلىى الن ً
َّاس قيػ ٍرآ نان»(ٓ).
أصح صدكر ىذا الػمنت ،من عبد هللا بن عمرك بن العاص ،أـ لػم
فسواء ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُِ/ّ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُٕٗ/ُ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ِّٔ/ُِ :
متنوعة.ِْٕ/ُِ :
(ْ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
(ٓ) صحيح مسلم ،ُِ/ُ :بعد اٜنديث ذم الرقم ٕ.
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تصح
يصح صدكره منو؛ كسواء ٌ
أصحت مطابقة ىذا الػمنت للواقع ،أـ لػم ٌ
ٌ
نصا شرعيًّا ،فهػػو ليػس م ػػن كػػبلـ هللا  ،كال م ػػن كػػبلـ
مطابقتو؛ فإنٌو ليس ًّ
رس ػػولػو .
الصحة اٞنطابىقيٌة ٟنذا اٞننت ليس طعننا يف السنٌة النبويٌة ،كليس
فالطعن يف ٌ
نسب إذل السنٌة النبويٌة؛ أل ٌف عبد هللا بن عمرك كاحد من الصحابة،
طعننا فيما يي ى
سهوا ،أك ك٨ننا.
فهو غًن معصوـ ،لذلك ي٬نكن أف ي٫نطئ ،ن
يصح صدكر ىذا اٞننت من عبد هللا بن عمرك ،كيكوف أخذه
فجائز أف ٌ
من كعب األحبار؛ فقد ذكر بعض اٞنؤلٌفٌن أ ٌف عبد هللا بن عمرك  -كىو أحد
العبادلة األربعة  -قد أخذ عن كعب األحبار.
اقي« :كم ػن ىػذا النػ ػوع  -كىػ ػو ركاي ػة األكابػ ػر ،عػ ػن
قاؿ زين الدين العر ٌ
األصاغر  -ركاية الصحابة ،عن التابعٌن ،كركاية العبادلة األربعة ،كأب ىريرة،
كمعاكية بن أب سفياف ،كأنس بن مالك ،عن كعب األحبار»(ُ).
كذاب
كجائز أف تكوف نسبة ىذا اٞننت إذل عبد هللا بن عمرك ابطلةٌ ،إما ن
كسهوا.
كافرتاء ،أك ك٨ننا ن
البخارم ،عن إبراىيم النخع ٌػي ،ق ػػاؿ:
أيضا :م ػػا ركاه
كمن أمثلة ذلك ،ن
ٌ
ً
اؿ :أىي يك ٍم
اَّللً ،ىعلىى أًىب الد ٍَّرىد ًاء ،فىطىلىبىػ يه ٍم ،فىػ ىو ىج ىد يى ٍم ،فىػ ىق ى
اب ىعٍب ًد َّ
«قىد ىـ أ ٍ
ىص ىح ي
ىش ياركا إً ىذل
اؿ :يكلنىا ،قى ى
اَّللً؟ قى ى
يػى ٍقىرأي ىعلىى قًىراءىةً ىعٍب ًد َّ
ىح ىف ي
ظ؟ فىأ ى
اؿ :فىأىي يك ٍم أ ٍ
(ِ)
اؿ :ىكي ً
اؿ ىع ٍل ىقمةي" :ك َّ
الذ ىك ًر
ق
.
﴿كاللٍَّي ًل إً ىذا يػى ٍغ ىشى﴾
ى
ى
ىع ٍل ىق ىمةى .قى ى ٍ ى
ى ى
ف ىٚن ٍعتىوي يػى ٍقىرأي :ى
ً
اؿ :أى ٍشه يد أً ً
يدكنىًين ىعلىى أى ٍف
َّيب  يػى ٍقىرأي ىى ىك ىذا ،ىكىى يؤىالء ييًر ي
ىك ٍاألينٍػثىى" .قى ى ى ٌ
ت النً َّ
ىين ىٚن ٍع ي
(ُ) شرح التبصرة.ُِٕ/ِ :
(ِ) الليل.ُ :
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(ُ)
أىقٍػرأى﴿ :كىما ىخلى ىق َّ
اَّللً ،ىال أ ىياتبًعي يه ٍم»(ِ).
الذ ىك ىػر ىك ٍاألينٍػثىى﴾  .ىك َّ
ى ى
تضمنو من أقواؿ
أصح صدكر ىذا اٞننت من إبراىيم
فسواء ٌ
النخعي ،كما ٌ
ٌ
أصحت مطابقة
يصح؛ كسواء ٌ
منسوبة إذل أب الدرداء ،كعلقمة بن قيس ،أـ لػم ٌ
نصا شرعيًّا ،فليس من كبلـ هللا تعاذل،
تصح؛ فإنٌو ليس ًّ
ىذا اٞننت للواقع ،أـ لػم ٌ
كال من كبلـ رسولو .
الصحة اٞنطابىقيٌة ٟنذا اٞننت ليس طعننا يف السنٌة النبويٌة ،كليس
فالطعن يف ٌ
نسب إذل السنٌة النبويٌة؛ أل ٌف أاب الدرداء كعلقمة بن قيس كإبراىيم
طعننا فيما يي ى
عامة الناس ،من الصحابة ،كمن جاء بعدىم ،فهم غًن
النخعي رجاؿ من ٌ
ٌ
معصومٌن ،لذلك ي٬نكن أف ي٫نطئوا ،سه نوا ،أك ك٨ننا.
العامة كصورة اٞنصحف:
العرب« :اٞنسألة الثانية -قراءة ٌ
قاؿ أبو بكر بن ٌ
﴿كىما ىخلى ىق َّ
الذ ىكىر ىك ٍاألينٍػثىى﴾(ّ) .كقد ثبت يف الصحيح أ ٌف أاب الدرداء
ى
كابن مسعود كاان يقرآف" :كالذك ًر كاألنثى" .قاؿ إبراىيم :قدـ أصحاب
عبد هللا ،على أب الدرداء ،فطلبهم ،فوجدىم ،فقاؿ :أيٌكم يقرأ على قراءة
عبد هللا؟ قالوا :كلٌنا .قاؿ :كيف تقرؤكف ﴿ :ىكاللٍَّي ًل إًذىا يػى ٍغ ىشى﴾(ْ)؟ قاؿ
أين ٚنعت رسوؿ هللا  ،يقرأ ىكذا،
علقمة" :كالذك ًر كاألنثى" .قاؿ :أشهد ٌ
كىؤالء ييريدكف أف أقرأ﴿ :كىما ىخلى ىق َّ
الذ ىكىر ىك ٍاألينٍػثىى﴾ ،كهللا ،ال أاتبعهم .قاؿ
ى

(ُ) الليل.ّ :
البخارم ،ُٖٖٗ/ْ :رقم َْٔٔ.
(ِ) صحيح
ٌ
(ّ) الليل.ّ :
(ْ) الليل.ُ :
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عوؿ عليو ما يف الصحف(ُ)؛ فبل
بشر ،إٌ٧نا ال يػم َّ
القاضي :ىذا ٣نٌا ال يلتفت إليو ه
ْنوز ٢نالفتو ألحد ،مثٌ بعد ذلك يقع النظر ،فيما يوافق خطٌو٣ ،نٌا لػم يثبت
ضبطو ،حسبما بيٌناه ،يف موضعو؛ فإ ٌف القرآف ال يثبت ،بنقل الواحد ،كإف كاف
عدال؛ كإٌ٧نا يثبت ابلتواتر ،الذم يقع بو العلم ،كينقطع معو العيذر ،كتقوـ بو
ن
اٜني ٌجة على اٝنلق»(ِ).
منسواب
أيضا حديث (القردة اٞنرجومة) ،فهو ليس حديثنا
كمن أمثلة ذلك ن
ن
النيب  ،بل ىو منسوب إذل عمرك بن ميموف ،كىو ليس من الصحابة،
إذل ٌ
كإف أدرؾ اٛناىليٌة.
و
صٍو
ٌن ،ىع ٍن
قاؿ
البخارم « :ىح َّدثػىنىا نػي ىعٍي يم بٍ ين ى٘نَّاد ،ىح َّدثػىنىا يى ىشٍي هم ،ىع ٍن يح ى
ٌ
ً
اؿ :رأىيت ًيف ٍ ً ً ً ً
و
ت،
اجتى ىم ىع ىعلىٍيػ ىها قىرىدةه ،قى ٍد ىزنى ٍ
ىع ٍم ًرك بٍ ًن ىمٍي يموف ،قى ى ى ٍ ي
اٛنىاىليَّة ق ٍرىد نةٍ ،
وىا ،فىػىر ىٗنٍتيػ ىها ىم ىع يه ٍم»(ّ).
فىػىر ىٗني ى
كقد انتقد بعض اٞنؤلٌفٌن ىذا اٜنديث ،فمنهم من انتقد السند ،كنفى
صحة صدكر اٞننت ،من عمرك بن ميموف؛ كمنهم من انتقد اٞننت ،ككصفو
ٌ
ابلنكارة؛ لغرابتو عن الواقع.
ت قًٍردة يف زىن" .فإف
قركدا رٗنى ٍ
قاؿ ابن قتيبة« :قالوا :ركيتم" :أ ٌف ن
كانت القركد إٌ٧نا رٗنتها يف اإلحصاف ،فذلك أطرؼ اٜنديث .كعلى ىذا
لعل
لعل القركد تيقيم من أحكاـ التوراة ن
أمورا كثًنة ،ك ٌ
القياس ،فإنٌكم ال تدركفٌ ،
فلعل اٝننازير نصارل .قاؿ
دينها اليهوديٌة ،ي
بعد .كإف كانت القركد ن
يهوداٌ ،
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كاٞنراد( :اٞنصحف).
(ِ) أحكاـ القرآف.َْٓ-َْْ/ْ :
البخارم ،ُّٖٗ-ُّٕٗ/ّ :رقم ّّٔٔ.
(ّ) صحيح
ٌ
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١نمد :ك٥نن نقوؿ ،يف جواب ىذا االستهزاء :إ ٌف حديث القركد ليس عن
أبو ٌ
رسوؿ هللا  ،كال عن أصحابو ،كإٌ٧نا ىو شيء ذيكًر عن عمرك بن ميموف»(ُ).
ابلبخارم ،ال يف كلٌها ،كليس
اٛنوزم« :كىذا يف بعض الن ىسخ،
كقاؿ ابن
ٌ
ٌ
ً
اٞنقحمات اليت
لعل ىذا من ى
رم .قاؿ اٜني ٌ
عيمي عن الف ػىىػربػٍ ٌ
ميدم :ك ٌ
يف ركاية الن ٌ
البخارم .كقد أكىم أبو مسعود برتٗنة عمرك بن ميموف أنٌو
أيقحمت يف كتاب
ٌ
البخارم ،كليس كذلك ،فإنٌو ليس من
من الصحابة الذين انفرد ابإلخراج عنهم
ٌ
الصحابة ،كال لو يف الصحيح مسند»(ِ).
قصة عمرك ،فذكر
كقاؿ أبو عبد هللا
القرطيب« :ك ٌأما ما ذكره من ٌ
ٌ
الدمشقي أ ٌف لعمرك بن ميموف
ميدم يف ٗنع الصحيحٌن :حكى أبو مسعود
اٜني ٌ
ٌ
األكدم يف الصحيحٌن حكاية من ركاية حصٌن عنو ،قاؿ" :رأيت يف اٛناىليٌة
ٌ
قًٍردة ،اجتمع عليها قًىردة ،فرٗنوىا ،فرٗنتها معهم" .كذا حكى أبو مسعود ،كلػم
البخارم من كتابو ،فبحثنا عن ذلك ،فوجدانه يف
أم موضع أخرجو
ٌ
يذكر يف ٌ
بعض النسخ ،ال يف كلٌها ،ف يذكً
عيمي
الن
اية
ك
ر
يف
ليس
ك
ة،
اٛناىلي
ـ
أاي
كتاب
يف
ر
ٌ
ٌ
ى
ٌ
عن ً
اٞنقحمات،
ػ
ب
ػر
ػ
الف
رم  -ن
ٍ
أصبل  -شيء من ىذا اٝنرب ،يف القردة ،كلعلٌها من ى
ى
ى ٌ
(ّ)
البخارم» .
يف كتاب
ٌ
كقاؿ األلباينٌ« :قلت :ىذا أث ػر من ىكػر؛ إذ كيف يػيمكن إلنساف أف يعلم
ً
تتزكج ،كأ ٌف من خلقهم الػمحافظة على العرض ،فمن خاف قتلوه؟ ثػ ٌم
أف القىردة ٌ
ىب أ ٌف ذلك أمر كاقع بينها ،فمن أين علم عمرك بن ميموف أ ٌف رجم ً
الق ٍردة،
ى ٍ
(ُ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ِّٕ :
(ِ) كشف اٞنشكل.ُٕٓ/ْ :
(ّ) اٛنامع ألحكاـ القرآف.ُِٕ/ِ :
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إنػٌما كاف ألنػٌها زنت؟! كأن ػا أظ ػ ٌن أ ٌف اآلف ػة ،من شػيخ الػمصنٌف" :نػي ىعيم بن
حػ ٌماد"؛ فإنٌو ضعيف متٌػ ىهم ،أك من عنعنة يى ىشيم؛ فإنٌو كاف مدلًٌ نسا ،لكن ذكر
أيضا،
العواـ ،ن
ابن عبد ٌ
الرب فػي "االستيعاب" (ّ )َُِٓ /أنٌو ركاه عبٌاد بن ٌ
قلت :كعبٌاد ىذا ثقة ،من رجاؿ
ختصنرا .ي
صٌن ،كما ركاه يى ىشيم ،مػ ى
عن يح ى
مطونال .أخرجو
الشيخيػن ،كاتبعو عيسى بػن حطٌاف ،عن عمرك بن ميموف بػوٌ ،
مفصلة ،تيبعًد
ماعيلي .كعيسى ىذا كثٌقو
اإلسػ
العجلي ،كابن حبٌاف؛ كركايتو َّ
ٌ
ٌ
مختصرة ،كقد ماؿ الػحافظ إلػى تقويتها؛
النكارة الظاىرة ،من ركاية نػي ىعيم الػ ى
خبلفنا البن عبد البػٌر ،كهللا أعلم»(ُ).
يصح؛ كسواء
أصح صدكر ىذا اٞننت من عمرك بن ميموف ،أـ لػم ٌ
فسواء ٌ
نصا شرعيًّا ،فليس من
تصح؛ فإنٌو ليس ًّ
ٌ
أصحت مطابقة ىذا اٞننت للواقع ،أـ لػم ٌ
كبلـ هللا تعاذل ،كال من كبلـ رسولو .
الصحة اٞنطابىقيٌة ٟنذا اٞننت ليس طعننا يف السنٌة النبويٌة ،كليس
فالطعن يف ٌ
عامة الناس،
نسب إذل السنٌة النبويٌة؛ أل ٌف عمرك بن ميموف كاحد من ٌ
طعننا فيما يي ى
سهوا ،أك ك٨ننا .كي٬نكن أف تكوف
فهو غًن معصوـ ،لذلك ي٬نكن أف ي٫نطئ ،ن
كذاب.
ٌ
القصة مفرتاة عليو ،كمنسوبة إليو ن
نكػر ىذه القصة م ً
ً
نكنرا لشيء من السنٌة النبويٌة.
ٌ ي
كلذلك ال يػي ىع ٌد يم ي
الشرعي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ
القطعي قد يكوف شرعيًّا ،كىو القرآف الكرًن ،كالسنٌة النبويٌة ،الثابتة
الواقع
ٌ
القطعي ٢نالفتو
قطعي الثبوت ،إذا ثبت ابلدليل
ثبوات قطعيًّا؛ ٌ
ٌ
فكل حديث غًن ٌ
القطعي ،فإنٌو حديث غًن
الشرعي
للدليل
القطعي ،كال سيٌما الدليل القرآينٌ
ٌ
ٌ
ٌ
البخارم ،ّٓٔ-ّٓٓ/ِ :ىامش (ُّ).
(ُ) ٢نتصر صحيح اإلماـ
ٌ
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صحيحا ،من جهة الصناعة اٜنديثيٌة.
صحيح كاقعيًّا ،كإف ع ٌده بعض اٞنؤلٌفٌن
ن
كمن أمثلة االعتماد على الدليل القرآينٌ :قوؿ ابن القيٌم« :ك ٌأما اللفظ
البخارم يف حديث أب ىريرة" :كإنٌو يينشئ للنار من
الذم كقع يف صحيح
ٌ
ط من بعض الركاة ،انقلب عليو
يشاء ،فييلقى فيها ،فتقوؿ :ىل من مزيد" ،فغل ه
يرده ،فإ ٌف هللا سبحانو ،أخرب أنٌو ٬نؤل
لفظو ،كالركاايت الصحيحة ،كنص القرآف ٌ
جهنٌم من إبليس ،كأتباعو ،كأنٌو ال يع ًٌذبٌ ،إال من قامت عليو يح ٌجتيو ،ك َّ
كذب
ير يسلىو.)ُ(»...
كقاؿ ابن عثيمٌن« :كمن الشذكذ :أف ٫نالف ما عيلًم ابلضركرة من
عمن دخلها
الدين .مثالو :يف صحيح
فضل ٌ
ٌ
البخارم ركاية" :أنٌو يبقى يف النار ه
من أىل الدنيا ،فينشئ هللا ٟنا أقواما ،في ً
دخلهم النار" .فهذا اٜنديث كإف كاف
ن ي
ي
متٌصل السند ،فهو شاذٌ؛ ألنٌو ٢نالف لًما عيلًم ابلضركرة من الدين ،كىو أ ٌف هللا
أحدا ،كىذه الركاية يف اٜنقيقة قد انقلبت على الراكم ،كالصواب
تعاذل ال يظلم ن
عمن دخلها ،من أىل الدنيا ،فيينشئ هللا أقو ناما،
فضل ٌ
أنٌو يبقى يف اٛننٌة ه
في ً
ظلم»(ِ).
ففيو
،
ؿ
األك
ا
أم
،
ظلم
فيو
ليس
فضل
كىذا
ة،
ن
اٛن
لهم
دخ
ٌ
ٌ
ي
ٌ
ه
ه
ه
اٛنصاص« :كقد
كمن أمثلة االعتماد على الدليل القرآينٌ ن
أيضا :قوؿ ٌ
أجازكا من فعل الساحر ،ما ىو أطم من ىذا ،كأفظع ،كذلك أ ٌنم زعموا أ ٌف
ً
أين أقوؿ
حَّت قاؿ فيو :إنٌو يتخيٌل رل ٌ
النيب  يسحر ،كأ ٌف السحر عمل فيوٌ ،
ٌ
ف طلعة،
الشيء كأفعلو ،كلػم أقلو ،كلػم أفعلو ،كأ ٌف امرأة يهوديٌة سحرتو ،يف يج ٌ
ف طلعة،
حَّت أاته جربيل  ،فأخربه ٌأنا سحرتو يف يج ٌ
كمشاقةٌ ،
كمشط ،ي
ي
(ُ) حادم األركاح.َُٖ/ِ :
(ِ) شرح اٞننظومة البيقونيٌة.َّ :
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النيب  ،ذلك العارض؛ كقد
كىو ٓنت راعوفة البئر ،فاستيخ ًرج ،كزاؿ عن ٌ
قاؿ هللا تعاذل ،مك ًٌ
جل ًمن
ل
،
ذلك
من
عوه
اد
فيما
،
ار
ف
للك
اب
ذ
ٌ
لنيب  ،فقاؿ َّ
ٌ
ن
ٌ
اؿ الظَّالً يمو ىف إً ٍف تىػتَّبًعيو ىف إًَّال ىر يج نبل ىم ٍس يح نورا﴾(ُ) .كمثل ىذه األخبار
﴿كقى ى
قائل :ى
من كضع اٞنلحدين؛ تعلبنا ابٜنشوا(ِ) الطغاـ ،كاستجر نارا ٟنم ،إذل القوؿ ،إببطاؿ
معجزات األنبياء  ،كالقدح فيها ،كأنٌو ال فرؽ بٌن معجزات األنبياء ،كفعل
السحرة ،كأ ٌف ٗنيعو ،من نوع كاحد .كالعجب مػ ٌمن ٩نمع بٌن تصديق
األنبياء  ،كإثبات معجزاهتم ،كبٌن التصديق ّنثل ىذا من فعل السحرة ،مع
الس ً
ث أىتىى﴾(ّ) .فص ٌدؽ ىؤالء من ك ٌذبو هللا،
﴿كىال يػي ٍفلً يح َّ
اح ير ىحٍي ي
قولو تعاذل :ى
كجائز أف تكوف اٞنرأة اليهوديٌة َنهلها فعلت
كأخرب ببطبلف دعواه ،كانتحالو .ه
النيب  ،فأطلع
ذلك؛ ظنًّا منها أب ٌف ذلك يعمل يف األجساد ،كقصدت بو ٌ
سرىا ،كأظهر جهلها ،فيما ارتكبت ،كظنٌت؛ ليكوف ذلك
هللا نبيٌو على موضع ٌ
كل الركاة :إنٌو
من دالئل ٌ
نبوتو ،ال أف ذلك ٌ
ضره ،كخلط عليو أمره ،كلػم يقل ٌ
يد يف اٜنديث ،كال أصل لو»(ْ).
اختلط عليو أمره ،كإٌ٧نا ىذا اللفظ ًز ى
كقاؿ سيٌد قطب« :كقد كردت ركاايت  -بعضها صحيح ،كلكنٌو
النيب  يف اٞندينة ..قيل:
غًن متواتر  -أ ٌف لبيد بن األعصم
ٌ
اليهودم سحر ٌ
أيتيهن ،يف
حَّت كاف ي٫نيَّل إليو أنٌو أيِت النساء ،كىو ال
أشهنراٌ ..
ٌأاي نما ،كقيل :ي
ٌ
كحَّت كاف ي٫نيَّل إليو أنٌو فعل الشيء ،كلػم يفعلو ،يف ركاية ،كأ ٌف السورتٌن
ركايةٌ ،
(ُ) الفرقاف.ٖ :
(تلعبنا ابٜنشو).
(ِ) يف اٞنطبوع( :تعلبنا ابٜنشوا) ،كالصوابٌ :
(ّ) طو.ٔٗ :
(ْ) أحكاـ القرآف.َٔ/ُ :
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فلما استحضر السحر الػمقصود ،كما أخرب يف رؤايه،
نزلتا يرقيةن لرسوؿ هللا ؛ ٌ
لكن ىذه الركاايت تػخالف
كقرأ السورتٌن ،انػحلٌت العي ىقد ،كذىب عنو السوء .ك ٌ
كل
أصل العصمة النبويٌة ،يف الفعل كالتبليغ ،كال تستقيم مع االعتقاد أب ٌف ٌ
كل قوؿ من أقوالو :سنٌة كشريعة ،كما أ ٌنا تصطدـ بنفي
فعل من أفعالو  ،ك ٌ
القرآف عن الرسوؿ  أنٌو مسحور ،كتكذيب اٞنشركٌن فيما كانوا ي ٌدعونو من
يؤخذ هبا فػي
ستبعد ىذه الركاايت ..كأحاديث اآلحاد ال ى
ىذا اإلفك .كمن ثػ ٌم تي ى
أمر العقيدة .كالػمرج ػع ى ػو القرآف .كالتوات ػر ش ػر هط لؤلخذ ابألحاديث فػي أص ػوؿ
االعتق ػاد .كىذه الركاايت ليست من الػمتواتر»(ُ).
التارخيي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ

كقد يكوف الواقع القطعي اتر٫نيًّا ،فيأِت منت اٜنديث ًّ
داال داللة قطعيٌة،
ٌ
على ما ٫نالف إحدل القطعيٌات التار٫نيٌة.
كمن أمثلة ذلك :ما ركاه مسلم عن ابن عبٌاس ،قاؿ « :ىكا ىف الٍ يم ٍسلً يمو ىف
ىال يػٍنظيرك ىف إً ىذل أًىب س ٍفيا ىف ،كىال يػ ىق ً
اع يدكنىوي ،فىػ ىق ى ً ً
ث
يب َّ
اَّللً ،ثىىبل ه
َّيب  :ىاي نىً َّ
يى ى ي
ى ي
اؿ للن ًٌ
اؿً :عٍن ً
ىحسن الٍعر ً
ت
أ
م
د
اؿ :نػى ىع ٍم ،قى ى
أ ٍىع ًطنًي ًه َّن ،قى ى
ب ،ىكأ ٍ
ىٗنىليوي ،أيـ ىحبًيبىةى بًٍن ي
ٍ ى ي ىى
ً
اؿ:
ك ،قى ى
اؿ :نػى ىع ٍم ،قى ى
أًىب يس ٍفيىا ىف ،أ ىيزًٌك يج ىك ىها ،قى ى
ٌن يى ىديٍ ى
اؿ :ىكيم ىعا ًكيىةي ىٍْن ىعليوي ىكاتبنا ،بػى ٍ ى
ً
ً
ً
ًً
اؿ:
ٌن ،قى ى
نػى ىع ٍم ،قى ى
ت أيقىات يل الٍ يم ٍسلم ى
اؿ :ىكتيػ ىؤٌم يرًين ،ىح ََّّت أيقىات ىل الٍ يك َّف ىار ،ىك ىما يكٍن ي
ً
اؿ أىبو زمي ول :كلىوىال أىنَّو طىلى ً
ك؛ ًألىنَّوي لى ٍػم
ك ًم ىن النً ًٌ
َّيب  ،ىما أ ٍىعطىاهي ىذل ى
ب ىذل ى
نػى ىع ٍم .قى ى ي يى ٍ ى ٍ ي ى
اؿ :نػى ىع ٍم»(ِ).
يى يك ٍن يي ٍسأ يىؿ ىشٍيػئنا ،إًَّال قى ى
دليبل على تصحيحو لو؛ فإ ٌف
فإذا كانت ركايتو ٟنذا اٜنديث يف صحيحو ن
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ََْٖ/ٔ :
(ِ) صحيح مسلم ،ُْٗٓ/ْ :رقم َُِٓ.ُٖٔ/
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كضعفوا اٜنديث،
كثًنا من الػمؤلٌفٌن  -قد٬ننا كحديثنا  -رفضوا ىذا التصحيحٌ ،
ن
التار٫ني.
مستندين إذل الدليل
ٌ
األندلسي« :كعكرمة ساقط؛ كقد كجدان عنو حديثنا
قاؿ ابن حزـ
ٌ
موضوعا يف نكاح رسوؿ هللا ٌ أـ حبيبة ،بعد فتح م ٌكة»(ُ).
ن
أيضا« :كىذا اٜنديث ،الذم فيو :أ ٌف أاب سفياف بن
كقاؿ ابن حزـ ن
يتزكج
النيب  أف ٌ
حرب ،بعد إسبلمو ،كاف الػمسلموف يػجتنبونو ،كأنٌو سأؿ ٌ
ابنتوٌ ،أـ حبيبة ،كأف يستكتب ابنو معاكية ،كأف يستعملو ،يعين نفسو ،كيولٌيو.
١نمد :كىذا ىو الكذب البحت؛ أل ٌف نكاح رسوؿ هللا ٌ أـ حبيبة،
قاؿ أبو ٌ
كاف كىي  -أبرض اٜنبشة  -مهاجرة ،كأبو سفياف كاف بػم ٌكة ،قبل الفتح،
بػم ٌدة طويلة ،كلػم ييسلم أبو سفيافٌ ،إال ليلة يوـ الفتح»(ِ).
شك فيو،
كقاؿ ابن
كىم من بعض الركاة ،ال ٌ
ٌ
اٛنوزم« :كيف ىذا اٜنديث ه
عمار ،راكم اٜنديث ،كقد ضعٌف أحاديثو
كال تردد ،كقد ٌاهتموا بو عكرمة بن ٌ
٪نٍن بن سعيد ،كقاؿ :ليست بصحاح ،ككذلك قاؿ أ٘ند بن حنبل :ىي
البخارم ،كإنػٌما أخرج عنو مسلم ،ألنٌو
أحاديث ضعاؼ ،كلذلك لػم ي٫نرج عنو
ٌ
كىم؛ أل ٌف أىل التاريخ
قػ ػد قاؿ يػحٍن بن معٌن :ىو ثقة .كإٌ٧نا قلنا :إ ٌف ىذا ه
أٗنعوا على أ ٌف ٌأـ حبيبة كػانت ،عند عبد هللا بن جحش ،ككلػدت لػو ،كىاج ػر
تنصىر ،كثبتت ىي ،على دينها ،فبعث
بػها ،ك٨نا مسلماف ،إذل أرض اٜنبشة ،مثٌ َّ
فزكجػ ػو ٌإايىا ،كأصدقها عػ ػن
رسوؿ هللا  ،إلػى
النجاشي؛ ليخطبها عليهاٌ ،
ٌ
رسوؿ هللا  ،كذلك سنة سبع من اٟنجرة ،كجاء أبو سفياف ،يف زمن اٟندنة،
(ُ) ا﵀لٌى ابآلاثر.ِٕٖ/ُ :
(ِ) اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ.ِّ/ٔ :
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حَّت ال ٩نلس عليو .كال خبلؼ أ ٌف
فدخل عليها ،فتلَّ ٍ
ت بساط رسوؿ هللا ؛ ٌ
أاب سفياف كمعاكية أسلما يف فتح م ٌكة ،سنة و
ٖناف ،كال نعرؼ أ ٌف رسوؿ هللا 
اٜنميدم ،قاؿ :ح ٌدثنا
َّأمىر أاب سفياف .كقد أنبأان ابن انصر ،عن أب عبد هللا
ٌ
شك،
علي بن أ٘ند بن سعيد اٜنافظ ،قاؿ :ىذا حديث موضوع ،ال ٌ
أبو ٌ
١نمد ٌ
عمار ،كلػم ي٫نتلىف أ ٌف رسوؿ هللا 
يف كضعو ،كاآلفة فيو ،من عكرمة بن ٌ
تزكجها ،قبل الفتح بدىر ،كأبوىا كافر»(ُ).
ٌ
تزكج ٌأـ حبيبة ،كىي أبرض اٜنبشة ،قد
كقاؿ ابن القيٌم« :الثاين أ ٌف ٌ
قصة ٌ
جرت ٠نرل التواتر ،كتزك٩نو  خد٩نة ّن ٌكة ،كعائشة ّن ٌكة ،كبنائو بعائشة 
ابٞندينة ،كتزك٩نو حفصة  ابٞندينة ،كصفيٌة  عاـ خيرب ،كميمونة  يف
عمرة القضية؛ كمثل ىذه الوقائع شهرهتا عند أىل العلم ً
موجبة لقطعهم هبا ،فلو
ٌ
الصحة٫ ،نالفها ،ع ٌدكه غلطنا ،كلػم يلتفتوا إليو ،كال ي٬نكنهم
ظاىر
ٌ
جاء سن هد ي
مكابرة نفوسهم يف ذلك»(ِ).
أيضا :قوؿ ابن تيميٌة« :ككما
كمن أمثلة االعتماد على الواقع
التار٫ني ن
ٌ
يضعفوف
ٌأنم يستشهدكف كيعتربكف ُنديث الذم فيو سوء حفظ ،فإ ٌنم ن
أيضا ٌ
ط فيها ،أبمور
تبٌن ٟنم أنٌو غل ى
من حديث الثقة الصدكؽ الضابط أشياءىٌ ،ى
كيسموف ىذا "علم علل اٜنديث" .كىو من أشرؼ علومهم،
يستدلٌوف هباٌ ،
ط فيو ،كغلطيو فيو عي ًرؼ؛ ٌإما
ُنيث يكوف اٜنديث قد ركاه ثقة ضابط ،كغل ى
تزكج ميمونة ،كىو حبلؿ ،كأنٌو صلٌى يف
النيب ٌ 
بسبب ظاىر ،كما عرفوا أ ٌف ٌ
صل٣ ،نٌا
البيت ركعتٌن ،كجعلوا ركاية ابن عبٌاسٌ ،
لتزكجها حر ناما؛ كلكونو لػم يي ًٌ
(ُ) كشف اٞنشكل.ْْٔ-ّْٔ/ِ :
(ِ) جبلء األفهاـ ،ِٕٓ :كانظر :زاد اٞنعاد.ُُِ-َُٗ/ُ :
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كقع فيو الغلط ،ككذلك أنٌو اعتمر أربع عي ىمر ،كعلموا أ ٌف قوؿ ابن عمر :إنٌو
ً
حجة الوداع،
اعتمر يف رجب٣ ،نٌا كقع فيو الغلط ،كعلموا أنٌو ٕنتٌع ،كىو آم هن يف ٌ
لعلي :كنٌا يومئذ خائفٌن٣ ،نٌا كقع فيو الغلط»(ُ).
كأ ٌف قوؿ عثماف ٌ

العقلي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ
كقد يكوف الواقع القطعي عقليًّا ،فيأِت منت اٜنديث ًّ
داال داللة قطعيٌة
ٌ
على ما ٫نالف إحدل القطعيٌات العقليٌة (صريح العقل).
درؾ هبا الوضع :ما
قاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :كمن القرائن ،اليت يي ى
مناقضا
مركم ،كأف يكوف
ن
ؤخذ من حاؿ الراكم ...كمنها ما ى
يي ى
يؤخذ من حاؿ الػ ٌ
القطعي ،أك صريح العقل ،حيث ال
لنص القرآف ،أك السنٌة اٞنتواترة ،أك اإلجػماع
ٌ
ٌ
يقبل شيء من ذلك التأكيل»(ِ).
القطعي،
القطعي ع ٌدة صور ،منها :التخالف
العقلي
كٞنخالفة الدليل
ٌ
ٌ
ٌ
ّنعىن أ ٌف العقل الصريح ٬ننع تصحيح الػمتنٌن الػمتخالفٌنٔ ،نال نفا قطعيًّاُ ،نيث
ال ي٬نكن اٛنمع بينهما ،فإف كاف أحد٨نا مطاب نقا للواقع ،فإ ٌف الثاين ٢نالف
للواقع ،ببل ريب.
وجد يف غالب كتب اإلسبلـ ،فبل يسلم
قاؿ ابن تيميٌة« :كمثل ىذا يي ى
البخارم"،
الصحة "كتاب
وجد يف
ٌ
كتاب من الغلط ٌإال القرآف .كأجل ما يي ى
ٌ
ط على الصاحب ،لكن يف بعض ألفاظ اٜنديث،
عرؼ أنٌو غل ه
كما فيو ه
منت يي ى
بٌن غلط ذلك الراكم،
بٌن
ما ىو غل ه
البخارم يف نفس صحيحو ما َّ ى
ط ،كقد َّ ى
ٌ
بٌن اختبلؼ الركاة يف ٖنن بعًن جابر .كفيو عن بعض الصحابة ما ييقاؿ:
كما َّ ى
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُٖٗ/ُّ :
(ِ) نزىة النظر.َُُ-َُٗ :
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تزكج ميمونة ،كىو ي١ن ًرـ.
إنٌو غل ه
ط ،كما فيو عن ابن عبٌاس :أ ٌف رسوؿ هللا ٌ 
النيب  لػم
تزكجها ن
كاٞنشهور عند أكثر الناس أنٌو ٌ
حبلال .كفيو عن أسامة :أ ٌف ٌ
أصح عند العلماء .ك ٌأما
صل يف البيت .كفيو عن ببلؿ :أنٌو صلٌى فيو ،كىذا ٌ
يي ًٌ
ط ،كما فيو" :خلق هللا الرتبة يوـ السبت" .كقد
مسلم ،ففيو ألفاظ عي ًرؼ ٌأنا غل ه
ه
النيب  صلٌى
بٌن
البخارم أ ٌف ىذا غل ه
َّ ى
ٌ
ط ،كأ ٌف ىذا من كبلـ كعب ،كفيو أ ٌف ٌ
صل الكسوؼ ٌإال
كل ركعة ،كالصواب :أنٌو لػم يي ًٌ
الكسوؼ بثبلث ركعات ،يف ٌ
ط .كىذا من
أبـ حبيبة ،كىذا غل ه
مرة كاحدة ،كفيو أ ٌف أاب سفياف سألو التزكج ٌ
ٌ
(ُ)
سمى :علم "علل اٜنديث"» .
أجل فنوف العلم ابٜنديث ،يي ٌ
ٌ
ط ،قاؿ فيو:
أيضا« :ككقع يف بعض طرؽ
البخارم غل ه
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ٌ
البخارم ركاه يف سائر اٞنواضع على الصواب؛
"ك ٌأما النار فيبقى فيها فضل" ،ك
ٌ
ٌن غلط ىذا الراكم ،كما جرت عادتو ّنثل ذلك ،إذا كقع من بعض الركاة
لييػبىًٌى
علمت كقع
ط يف لفظ ،ذكر ألفاظ سائر الركاة ،اليت ييعلىم هبا الصواب ،كما
غل ه
ي
بٌن فيو الصوابِ ،نبلؼ مسلم ،فإنٌو كقع يف صحيحو ع ٌدة
فيو غل ه
طٌ ،إال كقد َّ ى
أحاديث غلط ،أنكرىا ٗناعةه من اٜنيٌفاظ على مسلم»(ِ).
محتف ابلقرائن أنواع ،منها:
كقاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :كالػخرب الػ
ٌ
ما أخرجو الشيخاف يف صحيحيهما٣ ،نٌا لػم يبلغ التواتر ،فإنٌو احت ٌفت بو قرائن،
منها جبللتهما يف ىذا الشأف ،كتقدمهما يف ٕنييز الصحيح على غًن٨نا ،كتل ٌقي
٠نرد كثرة
العلماء لكتابيهما ابلقبوؿ ،كىذا التل ٌقي كحده أقول يف إفادة العلم من ٌ
٫نتص ّنا لػم ينتقده أح هد من اٜنيٌفاظ٣ ،نٌا
الطرؽ القاصرة عن التواتر؛ ٌإال أ ٌف ىذا ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ْْ-ّْ/ُٖ :
(ِ) منهاج السنٌة النبويٌة.َُِ-َُُ/ٓ :
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يف الكتابٌن ،كّنا لػم يقع التخاليف بٌن مدلوليو٣ ،نٌا كقع يف الكتابٌن ،حيث
ال ترجيح؛ الستحالة أف ييفيد اٞنتناقضاف العلم بصدقهما ،من غًن ترجيح،
صحتو»(ُ).
ألحد٨نا على اآلخر ،كما عدا ذلك ،فاإلٗناع
حاصل على تسليم ٌ
ه
كقاؿ السيوطي« :قاؿ شيخ اإلسبلـ :كىو م ً
شكل؛ أل ٌف اإلسناد إذا كاف
ي
ٌ
عدكال ضابطٌن ،فقد انتفت عنو العلل الظاىرة .مثٌ إذا انتفى
صبل كركاتو كلٌهم ن
متٌ ن
فمجرد ٢نالفة أحد ركاتو ٞ -نن ىو
كونو ن
معلوال فما اٞنانع من اٜنكم ٌ
بصحتو؟ ٌ
عددا  -ال يستلزـ الضعف ،بل يكوف من ابب صحيح
أكثق منو ،أك أكثر ن
أئمة اٜنديث اشرتاط نفي الشذكذ
ك ٌ
أصح .قاؿ :كدل يي ىرك مع ذلك عن أحد من ٌ
تصرفاهتم تقدًن بعض ذلك على بعض
َّ
اٞنعرب عنو ابٞنخالفة .كإٌ٧نا اٞنوجود من ٌ
الصحة .كأمثلة ذلك موجودة يف الصحيحٌن كغًن٨نا ،فمن ذلك ٌأنما
يف
ٌ
قصة ٗنل جابر من طييرؽ ،كفيها اختبلؼ كثًن يف مقدار الثمن ،كيف
أخرجا ٌ
البخارم الط يرؽ اليت فيها االشرتاط على غًنىا ،مع
رجح
اشرتاط ركوبو ،كقد ٌ
ٌ
أيضا كوف الثمن أكقيٌة مع ٔنر٩نو ما ٫نالف ذلك ،كمن
كرجح ن
ٔنريج األمرينٌ ،
الزىرم عن عركة عن عائشة ،يف
مسلما أخرج فيو حديث مالك عن
ٌ
ذلك أ ٌف ن
الزىرم كمعمر كيونس
عامة أصحاب
االضطجاع قبل ركعيت الفجر ،كقد خالفو ٌ
ٌ
الزىرم،
اعي كابن أب ذئب كشعيب ،كغًنىم عن
ٌ
كعمرك بن اٜنارث كاألكز ٌ
ٗنع من اٜن ٌفاظ
كرجح ه
فذكركا االضطجاع بعد ركعيت الفجر قبل صبلة الصبحٌ ،
يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج
ركايتهم على ركاية مالك ،كمع ذلك فلم ٌ
سمى
حديث مالك يف كتبهم .كأمثلة ذلك كثًنة .مثٌ قاؿ :فإف قيل :يلزـ أف يي ٌ
كل صحيح
اٜنديث
ن
صحيحا ،كال يي ى
عمل بو ،قلت :ال مانع من ذلك ،ليس ٌ
(ُ) نزىة النظر.ُٔ-ٓٗ :
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عمل بو ،بدليل اٞننسوخ .قاؿ :كعلى تقدير التسليم أ ٌف اٞنخالف اٞنرجوح
يي ى
ابلصحة -
صحيحا؛ ففي جعل انتفائو شرطنا  -يف اٜنكم للحديث
سمى
ٌ
ن
ال يي ٌ
ابلصحة ما لػم يظهر
نظر ،بل إذا يكجدت الشركط اٞنذكورة ٌأكنال يحكم للحديث
ٌ
أصبل مأخوذ
بعد ذلك أ ٌف فيو شذك نذا؛ أل ٌف األصل عدـ الشذكذ ،ككوف ذلك ن
من عدالة الراكم كضبطو ،فإذا ثبت عدالتو كضبطو كاف األصل أنٌو حفظ ما
يتبٌن خبلفو»(ُ).
حَّت ٌ
ركل ٌ
كأمثلة الػمتوف الػمتخالفة  -اليت ال يػيمكن الػجمع بينها  -كثًنة ،يف
عموما على ضربٌن:
الصحيحٌن ،كىي ن

صححنا متننا منها ،كاف
نسب
الضرب ّ
صدكره إلػى النب ٌػي  ،فإف ٌ
ي
األول -ما يي ى
ذلك تضعي نفا لًما خالفو ،من الػمتوف ،أل ٌف كبلـ النب ٌػي  - بصفتو النبويٌة -
بعضا.
بعضو ن
ال ييناقض ي
قاؿ ابن القيٌم« :ك٥نن نقوؿ :ال تعارض ُ -نمد هللا  -بٌن أحاديثو
فإما أف يكوف أحد الػحديثٌن ليس من
الصحيحة .فإذا كقع التعارضٌ ،
كبلمو  ،كقد غلط فيو بعض الركاة ،مع كونو ثقة ثبتنا ،فالثقة يغلط؛ أك
انسخا لآلخر ،إذا كاف م ٌػما يقبل النسخ ،أك يكوف
يكوف أحد الػحديثٌن
ن
التعارض يف فهم السامع ،ال يف نفس كبلمو  ،فبل ب ٌد من كجو من ىذه
ي
كل كجو ،ليس
الوجوه الثبلثة .ك ٌأما حديثاف صحيحاف صر٪ناف متناقضاف ،من ٌ
وجد يف كبلـ
أحد٨نا
وجد ن
ن
أصبل ،كمعاذ هللا أف يي ى
انسخا لآلخر ،فهذا ال يي ى
ػحق .كاآلفة من
الصادؽ الػمصدكؽ ،الذم ال يػخرج ،من بٌن شفتيوٌ ،إال ال ٌ
التقصًن فػي معرفة الػمنقوؿ ،كالتمييز بٌن صحيحو ،كمعلولو ،أك من القصور يف
(ُ) تدريب الراكم.ِٗ-ِٖ/ُ :
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معا ،كمن ىهنا
فهم مراده  ،كحػمل كبلمو ،على غًن ما عناه بو ،أك منهما ن
كقع من االختبلؼ كالفساد ما كقع ،كاب﵁ التوفيق.)ُ(»...
ظن
كقاؿ التاج
تعارض األخبار إٌ٧نا يقع ابلنسبة إذل ٌ
السبكي« :اعلم أ ٌف ي
ٌ
اجملتهد ،أك ّنا ٪نصل من خلل؛ بسبب الركاة .ك ٌأما التعارض يف نفس األمر بٌن
أمر ،معاذ هللا أف يقع؛ كألجل ذلك
حديثٌن ٌ
النيب  ،فهو ه
صح صدكر٨نا عن ٌ
قاؿ اإلماـ أبو بكر بن يخىز٬نة  :ال أعرؼ أنٌو يركم عن رسوؿ هللا 
ً
حَّت
حديثاف ،إبسنادين صحيحٌن
ٌ
متضادين؛ فمن كاف عنده ،فليأت بو؛ ٌ
أؤلٌف بينهما»(ِ).
كقاؿ ابن بػاز« :كال يػجوز أف يرد فػي سنٌة رسوؿ هللا  ما يػخالف
القرآف الكػري ػم ،كاألحػادي ػث الصػحػيػح ػة ،أب ػ ػ ندا ،فػإ ٌف ك ػبلـ هللا ال يػتػنػاقػض،
ككػ ػبلـ رسوؿ هللا  ،كذلك ،كالسنٌة ال تػخالف القرآف ،بل تص ٌدقو ،كتوافقو،
كتوضح ما أيجػ ًمل فيو ...فبل ٩نوز أف يرد يف السنٌة ما ييناقض
ٌ
كتدؿ على معناهٌ ،
ذلك ،فتنبٌو أيٌها اٞنؤمن ،كاحذر من الشبهات الػمضلًٌلة ،كاألحاديث الػمكذكبة،
كاآلراء الفاسدة ،كاألفكار اٞنسمومة»(ّ).
أبدا ،فليس
تعارض ن
كقاؿ ابن عثيمٌن« :إ ٌف الكتاب كالسنٌة ليس بينهما ي
بعضا ،كليس يف السنٌة الصحيحة عن رسوؿ هللا ،
يف القرآف ما يناقض بعضو ن
أبدا؛
بعضا ،كليس فػي القرآف ،كال فػي السنٌة ما يناقض الواقع ن
ما يناقض بعضو ن
حق ،كإذا
حق ،كال يػيمكن التناقض فػي الػ ٌ
حق ،كالكتاب كالسنٌة ٌ
أل ٌف الواقع كاقع ٌ
(ُ) زاد اٞنعاد.َُٓ-ُْٗ/ْ :
(ِ) اإلهباج يف شرح اٞننهاج.ُِٕٓ/ٕ :
متنوعة.ِٗٓ/ُ :
(ّ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
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فهمت ىذه القاعدة ،انػحلٌت عنك إشكاالت كثيػرة .قاؿ هللا تعاذل﴿ :أىفى ىبل
ى
يػت ىدبػَّرك ىف الٍ يقرآ ىف كلىو ىكا ىف ًمن ًعٍن ًد ىغ ًًن ًَّ
ًً
اختً ىبلفنا ىكثً نًنا﴾(ُ) .فإذا
اَّلل لىىو ىج يدكا فيو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ ىٍ
ىى ي
النيب  ال ٬نكن أف تتناقض.)ِ(»...
كاف األمر كذلك ،فأحاديث ٌ

النيب  ،من الصحابة كالتابعٌن،
نسب
ي
الضرب الثانـي -ما يي ى
صدكره إذل غًن ٌ
كل منت٣ ،نٌن ني ًسب إليو.
كىذا ال ٬نتنع فيو ٌ
صحة صدكر ٌ
بصحة مطابقتو
لكن التخالف بينها يعين أ ٌف اٜنكم على أحدىا ٌ -
ٌ
للواقع  -ي ً
صحة الػمطابقة عن اٞنتوف اٞنخالًفة ،كإف يك ًصفت
كصف
انتفاء
ب
وج
ٌ
ي
بصحة الصدكر.
ٌ
كمن أبرز أمثلة ىذا الضرب :ركاايت الصحيحٌن اٞنتخالفة ،يف بياف عي يمر
النيب  ،عند كفاتو:
ٌ
(ّ)
و ًً
ً
البخارم عن عائشة« :أ َّ
ٌن» .
أ -ركل
ىف النً َّ
يف ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ٌ
َّيب  تيػ يو ٌى
وؿ ًَّ ً ً
ث
ب -ركل
ث ىر يس ي
ٌن ىسنىةن ،فى ىم ىك ى
البخارم عن ابن عبٌاس« :بيعً ى
اَّلل  أل ٍىربىع ى
ٌ
ًّن َّكةى ثىىبلث ع ٍشرةى سنةن ،ي ً ً ً ً
ًً
ات
ى
ٌن ،ىكىم ى
اجىر ىع ٍشىر سن ى
وحى إلىٍيو ،يمثَّ أيمىر ًاب ٍٟن ٍجىرةً ،فىػ ىه ى
ى ى ى ىى ي ى
و ًً
ٌن»(ْ).
ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
اَّللً
س ًابلطَّ ًو ًيل
ي
ل

ج -ركل
البخارم عن أنس بن مالك « :ىكا ىف ىر يس ي
ى
وؿ َّ
ٍ
ٌ
ى
الٍبائً ًن ،كىال ًابلٍ ىق ً
ض ٍاأل ٍىمه ًق ،كلىٍيس ًاب ٍآل ىدً
ص ًًن ،ىكلىٍيس ًاب ٍألىبٍػيى ً
س ًاب ٍٛنى ٍع ًد
ي
ل
ك
،
ـ
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ًً
ً
ً
ٌن،
لسٍب ًط ،بىػ ىعثىوي َّ
الٍ ىقطى ًط ،ىكىال ًاب َّ
ٌن ىسنىةن ،فىأىقى ىاـ ّنى َّكةى ىع ٍشىر سن ى
اَّللي ىعلىى ىرأٍ ًس أ ٍىربىع ى
(ُ) النساء.ِٖ :
١نمد بن صاحل العثيمٌن.ّٓ-ِٓ/ُ :
(ِ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
البخارم ،ََُّ/ّ :رقم ّّّْ.
(ّ) صحيح
ٌ
البخارم ،ُُْٕ-ُُْٔ/ّ :رقم ّٖٗٔ.
(ْ) صحيح
ٌ
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اَّلل علىى رأٍ ًس ًستً
كًابلٍم ًدينى ًة ع ٍشر ًسنً
َّ
س ًيف ىرأٍ ًس ًو ىك ًٜنٍيىتً ًو
ي
ل
ك
،
ة
ن
س
ٌن
اه
ف
و
ػ
ت
ك
،
ٌن
ى
َّ
ن
ى
ٌ
ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ى
ي
ى
ى ى
ىى
ى ى
ى ى
(ُ)
ً
ضاءى» .
ع ٍش يرك ىف ىش ىعىرةن بػىٍي ى
و ًً
د -ركل مسلم عن عائشة« :أ َّ
ٌن
ىف ىر يس ى
وؿ َّ
اَّللً  تيػ يوً ىٌ
يف ،ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ىسنىةن»(ِ).

وؿ ًَّ
ه -ركل مسلم عن ابن عبٌاس« :أ َّ
ث ىع ٍشىرةى،
ىف ىر يس ى
ث ًّنى َّكةى ثىىبل ى
اَّلل  ىم ىك ى
و ًً
ً
ٌن»(ّ).
يف ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ىكتيػ يو ٌى
وؿ ًَّ
ً
يف ،ىكيى ىو ابٍ ين ٙنىٍ و
و -ركل مسلم عن ابن عبٌاس« :أ َّ
س
ىف ىر يس ى
اَّلل  تيػ يو ٌى
ًً
ٌن»(ْ).
ىكستٌ ى
اَّللً  كىو ابن ثىىبل و
ث
ض ىر يس ي
وؿ َّ
ز -ركل مسلم عن أنس بن مالك« :قيبً ى
ى يى ٍ ي
و ًً
و ًً
ًً
ٌن»(ٓ).
ٌن ،ىكعي ىم ير ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ٌن ،ىكأىبيو بى ٍك ور ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ىكستٌ ى
اَّللً
س ًابلطَّ ًو ًيل الٍبىائً ًن،
ي
ل

ح -ركل مسلم عن أنس بن مالك « :ىكا ىف ىر يس ي
ى
وؿ َّ
ٍ
ى
كىال ًابلٍ ىق ً
ص ًًن ،ىكلىٍيس ًاب ٍألىبٍػيى ً
ض ٍاأل ٍىم ىه ًق ،ىكىال ًاب ٍآل ىدًـ ،ىكىال ًاب ٍٛنى ٍع ًد الٍ ىقطى ًط،
ى
ى
ًً
ً
ً
ٌن ،ىكًابلٍ ىم ًدينى ًة
لسبً ًط ،بػى ىعثىوي َّ
ىكىال ًاب َّ
ٌن ىسنىةن ،فىأىقى ىاـ ّنى َّكةى ىع ٍشىر سن ى
اَّللي ىعلىى ىرأٍ ًس أ ٍىربىع ى
اَّلل علىى رأٍ ًس ًستً
ع ٍشر ًسنً
َّ
س ًيف ىرأٍ ًس ًو ىك ًٜنٍيىتً ًو ًع ٍش يرك ىف
ي
ل
ك
،
ة
ن
س
ٌن
اه
ف
و
ػ
ت
ك
،
ٌن
ى
َّ
ن
ى
ٌ
ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ى
ي
ى
ىى
ى ى
ى ى
ضاءى»(ٔ).
ىش ٍعىرةن بػىٍي ى
البخارم ،ُُِِ-َُِِ/ٓ :رقم َٔٓٓ.
(ُ) صحيح
ٌ
(ِ) صحيح مسلم ،ُِٖٓ/ْ :رقم ِّْٗ.ُُٓ/
(ّ) صحيح مسلم ،ُِٖٔ/ْ :رقم ُِّٓ.ُُٕ/
(ْ) صحيح مسلم ،ُِٖٕ/ْ :رقم ِّّٓ.ُِِ/
(ٓ) صحيح مسلم ،ُِٖٓ/ْ :رقم ِّْٖ.ُُْ/
(ٔ) صحيح مسلم ،ُِْٖ/ْ :رقم ِّْٕ.ُُّ/
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النيب  ،عند كفاتو.
ىذه أبرز الركاايت الػمتخالفة ،فػي تػحديد عي يمر ٌ
كالتخالف فيها ال ي٬نكن رفعو ابٛنمع بٌن الركاايت؛ فإ ٌف العقل الصريح يستلزـ
تويف ،فإ ٌف لو عي يمنرا
اٜنكم على بعضهاّ ،نخالفة الواقع
التار٫ني؛ أل ٌف اإلنساف إذا ٌ
ٌ
احدا ،ال أكثر ،كىذه حقيقة عقليٌة ،ال ٫نتلف فيها اثناف.
ك ن
(تويف كىو ابن ستٌٌن) ،فقد حكمنا
فإف حكمنا
ابلصحة اٞنطابقيٌة لركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن ثبلث كستٌٌن) ،ككذلك انتفاء
الصحة اٞنطابقيٌة عن ركاية ٌ
ابنتفاء ٌ
(تويف كىو ابن ٙنس كستٌٌن).
الصحة اٞنطابقيٌة عن ركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن ثبلث كستٌٌن) ،فقد
كإذا حكمنا
ابلصحة اٞنطابقيٌة لركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن ستٌٌن) ،ككذلك انتفاء
الصحة اٞنطابقيٌة عن ركاية ٌ
حكمنا ابنتفاء ٌ
(تويف كىو ابن ٙنس كستٌٌن).
الصحة اٞنطابقيٌة عن ركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن ٙنس كستٌٌن) ،فقد
كإف حكمنا
ابلصحة اٞنطابقيٌة لركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن ستٌٌن) ،ككذلك انتفاء
الصحة اٞنطابقيٌة عن ركاية ٌ
حكمنا ابنتفاء ٌ
(تويف كىو ابن ثبلث كستٌٌن).
الصحة اٞنطابقيٌة عن ركاية ٌ
ٌ
النوكم« :ذكر فػي الباب ثبلث ركاايت ،إحداىػػا :أنٌو  توفٌػي،
قاؿ
ٌ
كىػػو ابن ستٌٌن سنة ،كالثانية :خػمس كستٌوف ،كالثالثة :ثبلث كستٌوف؛ كىي
أصحها ،كأشهرىا ،ركاه مسلم ىنا ،من ركاية عائشة ،كأنس ،كابن عبٌاس .
ٌ
كأتكلوا الباقي عليو .فركاية
كاتٌفق العلماء على أ ٌف ٌ
أصحها :ثبلث كستٌوفٌ ،
ستٌٌن ،اقتي ً
أيضا،
صر فيها على العقود ،كتيًرؾ الكسر؛ كركاية اٝنمس َّ
متأكلة ن
كحصل فيها اشتباه .كقد أنكر عركة ،على ابن عبٌاس قولوٙ" :نس كستٌوف"،
ً
النبوة ،كال كثيرت صحبتيو ،بػخبلؼ
كنسبو إذل الغلط ،كأنٌو لػم ييدرؾ ٌأكؿ ٌ
الباقيػن .كاتٌفقوا أنٌو  أقاـ ابٞندينة ،بعد اٟنجرة :عشر سنٌن ،كّن ٌكة ،قبل
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(ُ)

النبوة :أربعٌن سنة ،كإٌ٧نا اٝنبلؼ يف قدر إقامتوّ ،ن ٌكة ،بعد النبوة ،كقيل
ٌ
(ِ)
اٟنجرة ،كالصحيح ٌأنا ثبلث عشرة ،فيكوف عمره :ثبل ناث كستٌٌن» .

فاقي:
خامسا -التصحيح
ّ
ً
الجتهادي ل يستلزم التصحيح التّ ّ
عموما  -كسيلتاف اثنتاف :االجتهاد ،كالتقليد.
أم حديث  -ن
لتصحيح ٌ
ً
فيصحح اٜنديث؛ كقد ٩نتهد
ػمصححٌن يعتمد على كسيلة االجتهاد،
ٌ
فأكؿ ال ٌ
ٌ
فيصححوف اٜنديث نفسو ،ابجتهادىم ،مثٌ أيِت من يعتمد على
بعده آخركف،
ٌ
٠نتهدا.
تصحيح اجملتهدين،
فيصحح اٜنديث نفسو ،فيكوف مقلًٌ ندا ،ال ن
ٌ
إين يف تصحيحي ىذا
قاؿ ابن طاىر
لعل ن
قائبل يقوؿٌ :
اٞنقدسي« :ك ٌ
ٌ
اٜنديث ،من ىذا الطريق :مقلً
ألنما أخرجاه ،كليس
د
للبخارم كمسلم؛ ٌ
ٌ
ٌ
صححتو ،من الوجو الذم
كذلك ،على ٌأنما بػمنزلة من نقلٌد ،ك ٌ
لكين ٌ
صححاه.)ّ(»...
ٌ
كاالجتهاد يكوف ابلنظر يف سند اٜنديث ،أك أسانيده ،كالنظر يف متنو؛
ليتح ٌقق اجملتهد ،من اجتماع شركط اٜنديث ،أم :التحقق من سبعة شركط:
اتٌصاؿ السند ،كعدالة الركاة ،كضبط الركاة ،كسبلمة السند من الشذكذ،
كسبلمة السند من العلٌة ،كسبلمة اٞننت من الشذكذ ،كسبلمة اٞننت من العلٌة.
كىذا التحقق عمل صعب جدًّا ،يقتضي أف يبذؿ ً
كبًنا،
ا
جهد
ح
اٞنصح
ن
ٌ
ن
أئمة اٛنرح كالتعديل،
قبل إصدار حكمو ،على اٜنديث؛ فعليو مراجعة أقواؿ ٌ
كاٞنقابلة بينها ،عند االختبلؼ؛ كعليو مراجعة اتريخ الركاةٞ ،نعرفة أٚنائهم،
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :كقبل) ابلباء.
النوكم.ٗٗ/ُٓ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
(ّ) مسألة التسمية.ِٔ :
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ككناىم ،كألقاهبم ،كمواليدىم ،كبلدانم ،كشيوخهم ،كتبلميذىم ،كغًن ذلك من
ػمهمة.
التفصيبلت ال ٌ
أيضا مراجعة أسانيد اٜنديث ،كتتبعها ،كاٞنقابلة بينها؛ ٞنعرفة
كعليو ن
االتٌصاؿ كاالنقطاع فيها ،كالوقف كالرفع ،ك٥نو ذلك من األمور.
ليطمئن إذل سبلمتو من الشذكذ ،كإذل
كعليو أف يبحث يف منت اٜنديث؛
ٌ
ابلتأين
سبلمتو من العلٌة؛ كال يكوف ذلك البحث ابلنظرة العجلى ،كإٌ٧نا يكوف ٌ
كالتفكر كالتدبر كاالستذكار كاالستحضار كاٞنقابلة كاٞنوازنة.
كلذلك ليس غريبنا أف ٫نتلف اٞنؤلٌفوف يف تصحيح األحاديث ،كإف
سلكوا طريق االجتهاد؛ أل ٌف أدكات االجتهاد كعناصره كثًنة جدًّا ،كاالختبلؼ
كثًنا ،كلذلك لن يعدـ اجملتهد من ٫نالفو يف التصحيح.
فيها كاقع ن
األكؿ
كالفرؽ كبًن بٌن التصحيح
فاقي ،ففي ٌ
ٌ
االجتهادم ،كالتصحيح االتٌ ٌ
ً
فيصحح
اٞنصححٌن ،بعضهم ٩نتهد،
آحادا من
يكوف مصدر التصحيح
ن
ٌ
ٌ
تقليدا؛ فإف كافقهم بعد ذلك سائر اٞنؤلٌفٌن،
يصححو ،ن
اٜنديث ،كبعضهم ٌ
ً
صححوه ،كاف
اجتهادا ،أك ن
ن
تقليدا؛ فلم ٫نالفوىم يف التصحيح ،كلػم يينكركا ما ٌ
فاقي.
ذلك ىو التصحيح االتٌ ٌ
فاقي ،فقد
كل أحاديث الصحيحٌن
َّ
كليست ٌ
مصححة ،ابلتصحيح االتٌ ٌ
صحة
أنكر بعض اٞنؤلٌفٌن  -قد٬ننا ،كحديثنا ،من أىل اٜنديث ،كمن غًنىم ٌ -
بعض أحاديث الصحيحٌن؛ كلذلك يكوف تصحيح ما اختيلف فيو من قبيل
فاقي.
التصحيح
ٌ
االجتهادم ،ال من قبيل التصحيح االتٌ ٌ
لئبل يعتقد من
الباجي« :كإٌ٧نا
قاؿ أبو الوليد
أدخلت ىذه اٜنكاية؛ ٌ
ي
ٌ
تصح
ال ٪نسن ىذا الباب أ ٌف ما ليس يف الصحيحٌن ليس بصحيح .بل قد ٌ
خرج الشيخ
أحاديث ليست فػي صحيحي
ٌ
البخارم كمسلم؛ كلذلك قد ٌ
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هركم يف كتاب اإللزامات ،من الصحيح
أبو الػحسن
الدارقطين كالشيخ أبو ٌ
ذر الػ ٌ
ٌ
ما ألزما٨نا إخراجو .ككما أنٌو قد يكجد يف الكتابٌن ما فيو الوىم ،كأخرج ذلك
الشيخ أبو اٜنسن ،كٗنعو يف جزء .كإٌ٧نا ذلك ُنسب االجتهاد ،فمن كاف من
صحة اٜنديث ،كسقمو،
أىل االجتهاد كالعلم هبذا الشأف ،لزمو أف ينظر يف ٌ
صحتو،
ّنثل ما نظرا .كمن لػم يكن تلك حالو ،لزمو تقليد٨نا فيما ٌادعيا ٌ
البخارم أحاديث اعتقد
كالتوقٌف فيما لػم ي٫نرجاه يف الصحيح .كقد أخرج
ٌ
صحتها ،تركها مسلم؛ ل ٌػما اعتقد فيها غًن ذلك .كأخرج مسلم أحاديث اعتقد
ٌ
يدؿ على أ ٌف األمر
صحتها ،تركها
البخارم ،ل ٌػما اعتقد فيها غًن معتقده ،كىو ٌ
ٌ
ٌ
طريقو االجتهاد٣ ،نٌن كاف من أىل العلم هبذا الشأف ،كقليل ما ىم»(ُ).
كقاؿ ابن تيميٌة« :كاٞنقصود ىنا التمثيل ابٜنديث ،الذم ييركل يف
الصحيح ،كينازع فيو بعض العلماء ،كأنٌو قد يكوف الراجح اترة ،كاترة اٞنرجوح،
كمثل ىذا من موارد االجتهاد ،يف تصحيح اٜنديث ،كموارد االجتهاد ،يف
صحتو ،فهو مثل ما اتٌفق عليو العلماء ،يف
األحكاـ .ك ٌأما ما اتٌفق العلماء على ٌ
األحكاـ ،كىذا ال يكوف ٌإال صدقنا ،كٗنهور متوف الصحيح من ىذا
الضرب»(ِ).
البخارم ال يستلزـ تقد٬نو،
اٜننفي« :ككوف معارضو يف
كقاؿ ابن اٟنماـ
ٌ
ٌ
أصح
بعد اشرتاكهما يف ٌ
الصحة ،بل ييطلىب الرتجيح من خارج ،كقوؿ من قاؿٌ :
البخارم ،مثٌ ما انفرد بو مسلم،
األحاديث ما يف الصحيحٌن  -مثٌ ما انفرد بو
ٌ
(ُ) التعديل كالتجريح.َُّ/ُ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل ،ُٔ/ُٖ :كانظر :إرشاد الن ٌقاد ،ٕٔ-ٕٓ :كتوضيح األفكار:
ُ.َُّ-َّٗ/
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مثٌ ما اشتمل على شرطهما ،من غًن٨نا ،مثٌ ما اشتمل على شرط أحد٨نا -
األصحيٌة ليس ٌإال الشتماؿ ركاهتما على الشركط
ٓنك هم ،ال ٩نوز التقليد فيو ،إذ
ٌ
اليت اعترباىا ،فإذا فيرض كجود تلك الشركط يف ركاة حديث ،يف غًن الكتابٌن،
أبصحيٌة ما يف الكتابٌن عٌن التحكم؛ مثٌ حكمهما أك أحد٨نا
أفبل يكوف اٜنكم ٌ
اٞنعٌن ٠نتمع تلك الشركط ليس ٣نٌا ييقطىع فيو ّنطابقة الواقع ،فيجوز
أب ٌف الراكم ٌ
كوف الواقع خبلفو .كقد أخرج مسلم عن كثًن يف كتابو ٣نٌن لػم يسلم من غوائل
البخارم ٗناعة تي يكلًٌم فيهم؛ فدار األمر يف الركاة على اجتهاد
اٛنرح ،ككذا يف
ٌ
حَّت أ ٌف من اعترب شرطنا ،أك ألغاه آخر :يكوف
العلماء فيهم ،ككذا يف الشركط ٌ
ما ركاه اآلخر ٣ -نٌا ليس فيو ذلك الشرط عنده  -مكافئنا ٞنعارضة اٞنشتمل(ُ)،
اكاي ككثٌقو اآلخر .نعم تسكن نفس غًن
على ذلك الشرط ،ككذا فيمن ٌ
ضعف ر ن
اجملتهد كمن دل ٫نرب أمر الراكم بنفسو ،إذل ما اجتمع عليو األكثرٌ ،أما اجملتهد يف
اعتبار الشرط كعدمو كالذم خرب الراكم ،فبل يرجع ٌإال إذل رأم نفسو.)ِ(»...
القطعي:
حديثي ل يستلزم التصحيح
سادسا -التصحيح الـ
ً
ّ
ّ
اختلف اٞنؤلٌفوف القدامى ،يف تصحيح أحاديث اآلحاد ،الواردة يف
ابلصحة الظنٌػيٌة.
ابلصحة القطعيٌة ،كقائل
الصحيحٌن ،أك يف أحد٨نا ،بٌن قائل
ٌ
ٌ
يفرقوف بٌن أحاديث الصحيحٌن ،كسائر
فالقائلوف
ٌ
ابلصحة الظنٌػيٌة ال ٌ
ابلصحة يكوف
كل حديث موصوؼ
األحاديث اٞنوصوفة
ٌ
ٌ
ابلصحة؛ فليس ٌ
اترا(ّ).
ن
مقطوعا بو يف نفس األمرٌ ،إال إذا كاف متو ن
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :من اعترب شرطنا ،كألغاه آخر ...مكافئنا ٞنعارضو اٞنشتمل).
(ِ) شرح فتح القدير.ِْٔ/ُ :
الركم ،ِّ :كشرح التبصرة ،َُٔ-َُٓ/ُ :كنزىة النظر.ٓٗ-ٖٓ :
(ّ) انظر :اٞننهل ٌ
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قاؿ ابن الصبلح« :كمَّت قالوا :ىذا حديث صحيح ،فمعناه :أنٌو اتٌصل
مقطوعا بو يف
سنده مع سائر األكصاؼ اٞنذكورة ،كليس من شرطو أف يكوف
ن
نفس األمر ،إذ منو ما ينفرد بركايتو عدؿ كاحد ،كليس من األخبار اليت أٗنعت
األمة على تل ٌقيها ابلقبوؿ»(ُ).
ٌ
النوكم« :كىو ما اتٌصل سنده ابلعدكؿ الضابطٌن من غًن شذكذ،
كقاؿ
ٌ
كال علٌة .كإذا قيل :صحيح ،فهذا معناه ،ال أنٌو مقطوع بو»(ِ).
الصحة ،أك
كقاؿ العجلوينٌ« :ىذا ،كاٜنكم على اٜنديث ابلوضع ،ك ٌ
غًن٨نا ،إٌ٧نا ىو ُنسب الظاىر للمح ٌدثٌن ،ابعتبار اإلسناد ،أك غًنه ،ال ابعتبار
مثبل  -ابعتبار نظر ا﵀ ٌدث -
نفس األمر كالقطع؛ ٛنواز أف يكوف الصحيح ن
موضوعا أك ضعي نفا ،يف نفس األمر ،كابلعكس ،كلو ٞنا يف الصحيحٌن على
ن
اقي ،يف ألفيٌتو
الصحيح ،خبلفنا البن الصبلح ،كما أشار إذل ذلك اٜنافظ العر ٌ
بقولو:
ك ػ ػ ػذا ل ػ ػ ػ ػ ػو ،كقي ػ ػ ػل :ظػنًّ ػا ،كل ػ ػ ػ ػدل
بصح وة لًما قد أيسنًدا
كاقطى ٍع ٌ
كيف الصحيح بعض شيء قد يركم
مػيح ًٌققيهم قػد عػ ػ ػزاه الن ػوكم
قطعي النسبة لرسوؿ هللا  اتٌفاقنا .كمع كوف اٜنديث
نعم اٞنتواتر مطل نقا ٌ
عمل ّنقتضى ما يثبت عند ا﵀ ٌدثٌن ،كيرتتٌب عليو اٜنكم
٪نتمل ذلك ،فيي ى
الشرعي اٞنستفاد منو للمستنبطٌن»(ّ).
ٌ
كابن الصبلح كاحد من أشهر اٞنؤلٌفٌن القدامى ،الذين يركف أ ٌف أغلب
(ُ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.َٖ :
(ِ) التقريب كالتيسًن.ِٓ :
(ّ) كشف اٝنفاء.َُ-ٗ/ُ :
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األكؿ كىو
أحاديث الصحيحٌن مقطوع ٌ
بصحتها ،كذلك كاضح يف قولوٌ « :
كثًنا" :صحيح متٌفق عليو" ،ييطلقوف ذلك،
الذم يقوؿ فيو أىل اٜنديث ن
األمة عليو
كيعنوف بو اتٌفاؽ
لكن اتٌفاؽ ٌ
البخارم كمسلم ،ال اتٌفاؽ ٌ
األمة عليوٌ ،
ٌ
األمة على تل ٌقي ما اتٌفقا عليو ابلقبوؿ.
ه
الزـ من ذلك ،كحاصل معو؛ التٌفاؽ ٌ
النظرم كاقع بو ،خبلفنا لقوؿ
اليقيين
بصحتو ،كالعلم
كىذا القسم ٗنيعو مقطوع ٌ
ٌ
ٌ
األمة ابلقبوؿ؛
من نفى ذلكًّ ،
الظن ،كإٌ٧نا تل ٌقتو ٌ
١نتجا أبنٌو ال ييفيد يف أصلو ٌإال ٌ
الظن قد ي٫نطئ .كقد كنت أميل إذل ىذا،
ألنٌو ٩نب عليهم العمل
ابلظن ،ك ٌ
ٌ
ظن
كأحسبو ًّ
قواي ،مثٌ ابف رل أ ٌف اٞنذىب الذم اخرتانه ٌأكنال ىو الصحيح؛ أل ٌف ٌ
األمة يف إٗناعها معصومة من اٝنطإ،
من ىو معصوـ من اٝنطإ ال ي٫نطئ ،ك ٌ
مقطوعا هبا ،كأكثر إٗناعات
حجة
ن
كٟنذا كاف اإلٗناع اٞنبتىن على االجتهاد ٌ
العلماء كذلك .كىذه نكتة نفيسة انفعة ،كمن فوائدىا :القوؿ أب ٌف ما انفرد بو
كل كاحد من
البخارم أك مسلم مندرج يف قبيل ما ييقطىع ٌ
بصحتو؛ لتل ٌقي ٌ
ٌ
األمة ٌ
فصلناه من حاٟنما ،فيما سبق ،سول
كتابيهما ابلقبوؿ ،على الوجو الذم ٌ
كالدارقطين كغًنه،
أحرؼ يسًنة ،تكلٌم عليها بعض أىل النقد من اٜنيٌفاظ،
ٌ
كىي معركفة عند أىل ىذا الشأف»(ُ).
كما ذىب إليو ابن الصبلح قد كافقو عليو كثًن من اٞنؤلٌفٌن القدامى،
كمع ذلك ،فقد خالفو يف رأيو ىذا كثًنكف.
قاؿ ابن بػى ٍرىاف« :خرب الواحد ال ييفيد العلم ،خبلفنا لبعض أصحاب
بصحتو .كعمدتنا :إ ٌف
فإنم زعموا أ ٌف ما ركاه مسلم ك
اٜنديث؛ ٌ
البخارم مقطوع ٌ
ٌ
العلم لو حصل بذلكٜ ،نصل لكافٌة الناس ،كالعلم ابألخبار اٞنتواترة؛ كأل ٌف
(ُ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ٕٗ :
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معصوما عن اٝنطإ ،فبل نقطع بقولو؛ أل ٌف أىل اٜنديث كأىل
البخارم ليس
ن
ٌ
مقطوعا بو،
البخارم ،كثبٌتوا أكىامهما ،كلو كاف قوٟنما
مسلما ك
ن
ٌ
العلم غلٌطوا ن
البخارم
الستحاؿ عليهما ذلك؛ كأل ٌف الركاية كالشهادة ،كال خبلؼ أ ٌف شهادة
ٌ
اٜنق بو،
بصحتهما ،كلو انفرد الواحد منهم ابلشهادة ،دل يثبت ٌ
كمسلم ال يقطع ٌ
منعا ،كاف خبلؼ
فدؿ على أ ٌف قولو ليس
ٌ
ن
مقطوعا بو ،كإف أبدكا يف ذلك ن
إٗناع الصحابة؛ فإ ٌف أصحاب رسوؿ هللا  ما كانوا يقضوف إبثبات اٜنقوؽ
األمة أٗنعت على تل ٌقي ىذين
ٌإال بشهادة شاىدين .كال عمدة للخصم ٌإال أ ٌف ٌ
يدؿ على ٌأنما مقطوع
الكتابٌن ابلقبوؿ ،كاتٌفقوا على العمل هبما .كىذا ال ٌ
األمة إنٌػما عملت بػهما؛ العتقادىا األمانة كالثقة ،يف الركاية،
ٌ
بصحتهما .فإ ٌف ٌ
بصحتو»(ُ).
كل ما ييوجب العمل بو ،كاف
ن
مقطوعا ٌ
كليس ٌ
البخارم كمسلم،
النوكم« :الصحيح أقساـ :أعبلىا ما اتٌفق عليو
كقاؿ
ٌ
ٌ
البخارم ،مثٌ مسلم ،مثٌ على شرطهما ،مثٌ على شرط
مثٌ ما انفرد بو
البخارم ،مثٌ
ٌ
ٌ
صحتو،
مسلم ،مثٌ صحيح عند غًن٨نا .كإذا قالوا صحيح متٌػ ىفق عليو ،أك على ٌ
فمرادىم اتٌفاؽ الشيخٌن .كذكر الشيخ أ ٌف ما ركايه أك أحد٨نا ،فهو مقطوع
القطعي حاصل فيو؛ كخالفو ا﵀ ًٌققوف كاألكثركف؛ فقالوا :ييفيد
بصحتو ،كالعلم
ٌ
ٌ
الظن ما لػم يتواتر»(ِ).
ٌ
أيضا« :كىذا الذم ذكره الشيخ ،يف ىذه اٞنواضع :خبلؼ
كقاؿ
النوكم ن
ٌ
فانم قالوا :أحاديث الصحيحٌن ،اليت ليست
ما قالو ا﵀ ًٌققوف كاألكثركفٌ ،
تقرر،
الظن؛ ٌ
فإنا آحاد ،كاآلحاد إٌ٧نا تيفيد ٌ
ّنتواترة ،إٌ٧نا تيفيد ٌ
الظن على ما ٌ
(ُ) الوصوؿ إذل األصوؿ.ُْٕ-ُِٕ/ِ :
(ِ) التقريب كالتيسًن.ِٖ :
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األمة ابلقبوؿ إٌ٧نا أفادان
كال فرؽ بٌن
البخارم كمسلم ،كغًن٨نا يف ذلك؛ كتل ٌقي ٌ
ٌ
كجوب العمل ّنا فيهما ،كىذا متٌػ ىفق عليو؛ فإ ٌف أخبار اآلحاد اليت يف غًن٨نا
الظن ،فكذا الصحيحاف؛
٩نب العمل هبا ،إذا ٌ
صحت أسانيدىا ،كال تيفيد إٌال ٌ
صحيحا ،ال ي٪نتاج
كإٌ٧نا يفرتؽ الصحيحاف كغًن٨نا من الكتب يف كوف ما فيهما
ن
حَّت
عمل بوٌ ،
إذل النظر فيو ،بل ٩نب العمل بو مطل نقا ،كما كاف يف غًن٨نا ال يي ى
األمة على العمل ّنا
وجد فيو شركط الصحيح ،كال يلزـ من إٗناع ٌ
يينظىر ،كتي ى
النيب  .كقد اشت ٌد إنكار ابن بػى ٍرىاف
فيهما إٗناعهم على أنٌو مقطوع أبنٌو كبلـ ٌ
اإلماـ على من قاؿ ّنا قالو الشيخ ،كابلغ يف تغليطو»(ُ).
البخارم
كشي« :كقاؿ ابن الصبلح :إ ٌف ٗنيع ما اتٌفق عليو
ٌ
كقاؿ الزر ٌ
اٜنق
صحة ىذين الكتابٌن .ك ٌ
بصحتو؛ أل ٌف العلماء اتٌفقوا على ٌ
كمسلم مقطوع ٌ
أنٌو ليس كذلك ،إذ االتٌفاؽ إٌ٧نا كقع على جواز العمل ّنا فيهما ،كذلك
الصحة ،فإ ٌف هللا تعاذل لػم يكلٌفنا القطع؛
ال ينايف أف يكوف ما فيهما مظنوف
ٌ
الظن»(ِ).
كلذلك ٩نب اٜنكم ّنوجب البيٌنة ،كإف لػم تيفد ٌإال ٌ
كقاؿ الصنعاينٌ« :فهما أجل كتب اٜنديث ،كأحاديثهما الساٞنة عن
للظن ،كنفس العالًػم إذل ما فيهما أكثر
التكلٌم فيها أقرب األحاديث
ن
ٓنصيبل ٌ
سكوان إذل ما يف غًن٨نا .ىذا شيء ٩نده الناظر من نفسو ،إف أنصف ،ككاف
ن
هضم منهما ما
من أىل العلم؛ إٌ٧نا ال يي ٌدعى ٟنما زايدة على ما يستح ٌقانو ،كال يي ى
صحيحا ،كما
البخارم" :لػم أيخرج يف ىذا الكتاب ٌإال
أىل لو .ك ٌأما قوؿ
ن
ٌ
٨نا ه
صح"؛
تركت من الصحيح أكثر" ،كقولو" :ما أدخلت يف كتاب اٛنامع ٌإال ما ٌ
النوكم.َِ/ُ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
(ِ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.ِْٔ /ْ :
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ٓنرل الصحيح يف نظره .كقد قاؿ
فهو كبلـ صحيح ،إخبار عن نفسو أنٌو ٌ
زين الدين :إ ٌف قوؿ ا﵀ ٌدثٌن :ىذا حديث صحيح ،مرادىم :فيما ظهر لنا،
بصحتو ،يف نفس األمر؛ ٛنواز اٝنطإ
ن
عمبل بظاىر اإلسناد ،ال أنٌو مقطوع ٌ
البخارم،
كالنسياف على الثقة ،انتهى .قلت :فيجوز الػخطأ ،كالنسياف ،على
ٌ
مرجوحا؛ ٌإال أنٌو بعد تتبع
ػجويزا
نفسو ،فيما حكم
بصحتو ،كإف كاف ت ن
ٌ
ن
ػح ٌفاظ ،لػما فػي كتابو ،كإظهار ما خالفو من الشرائط ،فػي كتابو ،ينتهض
ال ي
التجويز ،كيقود العالػم الفطن النظٌار ،إذل زايدة االختبار»(ُ).
أيضا« :العاشرة :كجود اٜنديث يف الصحيحٌن  -أك
كقاؿ الصنعاينٌ ن
عمن
أحد٨نا  -ال يقضي ٌ
بصحتو ،ابٞنعىن الذم سبق؛ لوجود الركاية فيهما ٌ
عرفت أنٌو غًن عدؿ ،فقوؿ اٜنافظ ابن حجر  -أ ٌف ركاهتما قد حصل االتٌفاؽ،
األمة تل ٌقت الصحيحٌن
١نل نظر ،كقولو" :إ ٌف ٌ
على تعديلهم ،بطريق اللزكـ ٌ -
اٞنقدسي(ِ)،
ابلقبوؿ" ،كىو قوؿ ،سبقو إليو ابن الصبلح ،كأبو طاىر
ٌ
كأبو عبد الرحيم بن عبد اٝنالق(ّ) ،كإف اختلف ىؤالء يف إفادة ىذا التل ٌقي:
١نمد بن إبراىيم سبب اٝنبلؼ يف كتبو ،كأنٌو
الظن .كبسط السيٌد ٌ
العلم ،أك ٌ
كطوؿ الكبلـ يف ذلك ،كلنا عليو أنظار
جواز اٝنطإ على اٞنعصوـ يف ظنٌوٌ ،
حل العقاؿ) .كأقوؿ :ال ب ٌد من سؤاؿ االستفسار يف الطرفٌن:
أكدعناىاٌ ( :
كعامة تل ٌقتهما ابلقبوؿ ،ىذا غًن
األمة من ٌ
خاصة ٌ
كل ٌ
ٌ
األكؿ -ىل اٞنراد أ ٌف ٌ

(ُ) ٖنرات النظر.ُٓٓ-ُْٓ :
اٞنقدسي.
(ِ) الصواب :ابن طاىر
ٌ
(ّ) الصواب :أبو نصر عبد الرحيم بن عبد اٝنالق.
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األمة اجملتهدين(ُ)ٌ ،إال أنٌو ال ٫نفى أ ٌف ىذه دعول على
مراد ،بل اٞنراد علماء ٌ
األمة أنٌو تل ٌقى الكتابٌن ابلقبوؿ ،ال ب ٌد من الربىاف
كل فرد من أفراد ٠نتهدم ٌ
ٌ
عليها ،كإقامتو على ىذه الدعول من اٞنتع ٌذرات ،عادة ،كإقامة البيٌنة ،على
دعول اإلٗناع ،الذم جزـ أ٘ند بن حنبل كغًنه أ ٌف من ٌادعاه ،فهو كاذب.
كإف كاف ىذا يف عصره ،قبل عصر أتليف الصحيحٌن ،فكيف من بعده،
الظن أ ٌف من
منتشرا ،كتباعد أطراؼ أقطاره .كالذم يغلب بو ٌ
كاإلسبلـ ال يزاؿ ن
العلماء اجملتهدين من ال يعرؼ الصحيحٌن ،إذ معرفتهما ِنصوصهما ليست
شرطنا ،فػي االجتهاد ،كابلػجملة تيػمنىع الدعول ،كييطالىب فػي دليلها .السؤاؿ
الثاين -على تقدير تسليم الدعول األكذل :ما اٞنراد من التل ٌقي ابلقبوؿ ،ىل
تل ٌقي أصل الكتابٌن كٗنلتهما ،ك ٌأنما ٟنذين اإلمامٌن اٜنافظٌن؟ فهذا ال ييفيد
بصحة نسبتهما ،إذل مؤلٌفيهما ،كال ييفيد اٞنطلوب؛ أك اٞنراد ابلتل ٌقي
ٌإال اٜنكم ٌ
لكل فرد من أفراد أحاديثهما ،كىذا ىو اٞنفيد للمطلوب؛ إذ ىي اليت
ابلقبوؿٌ ،
رتٌب عليها االتٌفاؽ على تعديل ركايتهما؛ فإ ٌف اٞنتل ٌقى ابلقبوؿ ىو ما حكم
١نمد بن إبراىيم ،كىو الذم يبلقي
اٞنعصوـ ٌ
بصحتو ظنًّا ،كما رٚنو بذلك السيٌد ٌ
األمة بٌن عامل بوًٌ ،
كمتأكؿ لو؛ إذ ال يكوف ذلك
قوؿ األصوليٌٌن :إنٌو ما تكوف ٌ
صح ٟنم»(ِ).
ٌإال ٞنا ٌ
مبين
كقاؿ الصنعاينٌ ن
أيضا« :كأقوؿ يف ىذا الكبلـ ُنثافٌ :
األكؿ :أنٌو ٌ
األمة للكتابٌن ابلقبوؿ .كقد ق ٌدمنا أ ٌف ىذه دعول على
كل ٌ
على دعول تل ٌقي ٌ
األمة كلٌها ،كىي غًن صحيحة ،كما أكضحناه يف (ٖنرات النظر) ،كغًنىا .كقد
ٌ
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :اجملتهدكف).
(ِ) ٖنرات النظر.ُِٓ-ُُٓ :
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األمة تل ٌقت ذلك ابلقبوؿ ،سول
أقر ابن الصبلح بعدـ تػمامها؛ فإنٌو قاؿ :إ ٌف ٌ
ٌ
األمة ،كدليل العصمة:
مسمى ٌ
من ال ييعت ٌد بػخبلفو ،ككفاقو ،كال يػخفى أ ٌف ٌ
األمة
مسمى ٌ
لكل مػجتهد ،كالقوؿ أبنٌو ال ييعت ٌد بػمجتهد ،كإخراجو عن ٌ
شامل ٌ
الدعى م ػن شػ ػاء مػ ػا ش ػاء ،بغيػر دليل .كقد ق ٌدمنا
ال يقبلو ذك تػحقيقٌ ،
كإال ٌ
سؤاؿ االستفسار ،عن ىذا التل ٌقي :ىل ىو ألصل الكتابيػن ،من حيث
األكؿ غيػر مراد ،كال ييفيد
لكل فرد ،فرد ،من أحاديثهماٌ .
الػجملة ،أك ٌ
يتم فيو الدعول ،كما أشران إليو ،ساب نقا،
الػمطلوب ،كالثانػي ىو الػمراد ،كال ٌ
كقررانه فػي (ثػمرات النظ ػر) ،كفػي غيػرىا .البحث الثانػي ،بعد تسليم الدعول
ٌ
األمة معصومة ،عن الضبللة ،كعليها دلٌت األدلٌػة ،كم ػا
األيكلػى :أ ٌف التحقيق أ ٌف ٌ
سماة ابلدراية .كقد أشران إليو،
ح ٌققن ػاه ،فػي حػواشػػينا ،على "ش ػرح الغاية" ،الػ يم ٌ
ساب نقا ،كالػخطأ ليس بضبللة ،كأتِت زايدة فػي ىذا»(ُ).
اللكنوم« :ف ػ ػػرع :ابن الصبلح ،كطائفة ،من الػمل ٌقبٌن أبىػل
كقاؿ
ٌ
البخارم ،كمسلم بن
ػحمد بن إسػماعيل
الػحديث ،زعموا أ ٌف ركاية الشيخيػن ،م ٌ
ٌ
النظرم؛ لئلجػماع على أ ٌف
ػحجاج ،صاحيب الصحيحيػن ،تيفيد العلػػم
ال ٌ
ٌ
قطعي .كىذا
للصحيحػيػن مزيٌة ،على غًن٨نا ،كتل ٌقت ٌ
األمة بقبوٟنما ،كاإلجػماع ٌ
ػجرد ركايتهما ال ييوجب
ب ه
ػهت ،فإ ٌف من رجع إذل كجدانو ،يعلم ابلضركرة أ ٌف م ٌ
اليقٌن البتٌة ،كق ػ ػػد يركم فيهما أخػب ػ ػػار متناقضة ،فلػ ػػو أف ػ ػػادت ركايتهمػا علمػنػا،
لػ ػ ػػزـ تػحقػػق النقيضيػن ،فػي الواقػ ػػع .كىذا  -أم :م ػػا ذىػػب إليو ابن الصبلح،
كأتباعػػو  -بػخبلؼ ما قالو الػجمهور ،من الفقهاء ،كالػمح ٌدثٌن؛ أل ٌف انعقاد
مركايت ثقات آخرين  -مػمنوع،
اإلجػماع  -على الػمزيٌة ،على غيػرىػما ،من ٌ
(ُ) توضيح األفكار.ُِّ-ُِِ/ُ :
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كاإلجػماع على مزيٌتهما على أنفسهما ما ال ييفيد(ُ)؛ كأل ٌف جبللة شأنػهما،
األمة لكتابيهما ،كاإلٗناع على اٞنزيٌة  -كلو يسلًٌم  -ال يستلزـ ذلك
كتل ٌقي ٌ
مركايهتما
األمة ليس ٌإال أ ٌف رجاؿ ٌ
القطع كالعلم ،فإ ٌف القدر اٞنسلَّم اٞنتل ٌقى بٌن ٌ
الظن،
جامعة للشركط ،اليت اشرتطها اٛنمهور لقبوؿ ركايتهم ،كىذا ال ييفيد ٌإال ٌ
مركايهتما اثبتة عن رسوؿ هللا  -صلٌى هللا عليو كآلو كأصحابو كسلٌم -
ك ٌأما أ ٌف ٌ
صحة ٗنيع ما يف كتابيهما؛ أل ٌف
فبل إٗناع عليو ن
أصبل ،كيف ،كال إٗناع على ٌ
ركاهتما منهم قدريٌوف ،كغًنىم من أىل البدع ،كقبوؿ ركاية أىل البدع ٢نتلىف
أصح
فيو ،فأين اإلٗناع على ٌ
صحة ٌ
مركايت القدريٌة؟ غاية ما يلزـ أ ٌف أحاديثهما ٌ
الصحيح ،يعينٌ :أنا مشتملة على الشركط عند اٛنمهور على الكماؿ ،كىذا ال
اٜنق اٞنتٌػبىع؛ كلنعم ما قاؿ الشيخ ابن اٟنماـ :إ ٌف
القوم .ىذا ىو ٌ
ييفيد ٌإال ٌ
الظن ٌ
األئمة اآلخرين  -قوؿ ال ييعت ٌد بو ،كال
مركايهتما على ٌ
قوٟنم  -بتقدًن ٌ
مركايت ٌ
األصحيٌة من تلقاء
ييقتدل بو ،بل ىو من ٓنكماهتم الصرفة ،كيف ال ،كأ ٌف
ٌ
كقوة ضبطهم ،كإذا كاف ركاة غًنىم عادلٌن ضابطٌن ،فهما كغًن٨نا
عدالة الركاةٌ ،
على السواء ،كال سبيل للحكم بػميزتػهما(ِ) على غًنىػماٌ ،إال تػحك نما ،كالتحكم
ال ييلتفت إليو ،فافهم»(ّ).
فالذين قالوا إبفادة حديث اآلحاد للقطع ال ي٬نكن أف يقطعوا بطريقة
القطع اٞنطلق؛ أل ٌف اٞنسألة خبلفية ،كإٌ٧نا يقطعوف بطريقة القطع النً
سيب.
ٌ
ٌ
ٌ
الظن ،ليس
قاؿ ابن عثيمٌن« :القوؿ أب ٌف حديث اآلحاد ال ييفيدٌ ،إال ٌ
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كال داعي لوجود (ما) ىنا.
لعل مرادهّ( :نزيٌتهما) ،كما يف سائر اٞنواضع اٞنتق ٌدمة.
(ِ) كذا يف اٞنطبوع ،ك ٌ
(ّ) فواتح الر٘نوت بشرح مسلٌم الثبوت.ُُٓ/ِ :
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على إطبلقو ،بل يف أخبار اآلحاد ما ييفيد اليقٌن ،إذا دلٌت القرائن ،على
األمة ابلقبوؿ.)ُ(»....
صدقو ،كما إذا تل ٌقتو ٌ
الصحة :اتٌصاؿ
الظن ال يقطعوف ،بتحقق شركط
ٌ
كالذين قالوا إبفادة ٌ
السند ،كعدالة الركاة ،كضبط الركاة ،كالسبلمة من الشذكذ ،كالسبلمة من العلٌة.
ظين ،يف ع ٌدة مواضع ،أبرزىا:
فًنكف أ ٌف اٜنكم ابتٌصاؿ السند ،حكم ٌٌ

صبل ،كقد يكوف
 -0كجود العنعنة ،أك األأننة ،يف السند ،فقد يكوف السند متٌ ن
فبلان قاؿ):
منقطعا ،بسقوط بعض الركاة؛ فعبارة (عن فبلف قاؿ) ،أك عبارة (أ ٌف ن
ن
ال تيفيداف القطعُ ،نصوؿ السماع؛ فليستا كعبارة (ح ٌدثنا فبلف قاؿ) ،أك عبارة
(ح ٌدثين فبلف قاؿ) ،أك عبارة (ٚنعت فبل نان يقوؿ)(ِ).
الذىيب« :كيف صحيح مسلم ع ٌدة أحاديث٣ ،نٌا دل ييوضح فيها
قاؿ
ٌ
أبو الزبًن السماع ،عن جابر ،كىي من غًن طريق الليث عنو ،ففي القلب
حل ألحد حػمل السبلح بػم ٌكة".
منها شيء ،من ذلك حديث" :ال يػ ٌ
كحديث" :رأل  امرأة ،فأعجبتو ،فأتى أىلو ،زينب" .كحديث:
"النهي عن ْنصيص القبور" .كغًن ذلك»(ّ).
تجوه عليناّ ،نجيئو يف مسلم،
كقاؿ ١نيي الدين
اٜننفي« :قلت :كال يػي َّ
ٌ
فقد كقع يف مسلم أشياء ،كالتجوه ال يقول عند االصطداـ ،فقد كضع اٜنافظ
اٞنخرجة يف مسلمٚ ،نٌاه
كتااب على األحاديث اٞنقطوعة
َّ
الرشيد العطٌار ن
بػ"غرر الفوائد اجملموعة يف بياف ما كقع يف مسلم من األحاديث اٞنقطوعة"،
١نمد بن صاحل العثيمٌن.ُّ/ُ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
(ِ) انظر :نزىة النظر ،ُٓٗ-ُٖٓ :كقواعد التحديث.َُٖ-ُٕٗ :
(ّ) ميزاف االعتداؿ.ّٗ/ْ :
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الظاىرم ،سنة
١نمد بن عبد هللا
ٚنعتو على شيخنا ،أب إسحاؽ إبراىيم بن ٌ
ٌ
اثنيت عشرة كسبع مئة ،بسماعو من مصنٌفو اٜنافظ رشيد الدين ،بقراءة الشيخ
اٞنقاتلي ،كبيٌنها الشيخ ١نيي الدين ،يف ٌأكؿ
فخر الدين أب عمرك عثماف
ٌ
شرح صحيح مسلم .كما يقولو الناس  -إ ٌف من ركل لو الشيخاف ،فقد فاز
(ُ)
أيضا من التجوه ،كال يقول؛ فقد ركل مسلم يف كتابو عن
القنطرة  -ىذا ن
ليث بن أب سليم ،كغًنه من الضعفاء ،فيقولوف :إٌ٧نا ركل عنهم يف كتابو
لبلعتبار كالشواىد كالػمتابعات .كىذا ال يقول؛ أل ٌف اٜن ٌفاظ قالوا :االعتبار
يتعرفوف هبا حاؿ اٜنديث ،ككتاب مسلم التزـ فيو
كالشواىد كاٞنتابعات أمور ٌ
يتعرؼ حاؿ اٜنديث الذم فيو بطرؽ ضعيفة!! كاعلم أ ٌف
ٌ
الصحة .فكيف ٌ
(إ ٌف)(ِ) ،ك(عن) مقتضيتاف لبلنقطاع عند أىل اٜنديث ،ككقع يف مسلم
البخارم من ىذا النوع شيء كثًن ،فيقولوف على سبيل التجوه :ما كاف من
ك
ٌ
ىذا النوع يف غًن الصحيحٌن ،فمنقطع ،كما كاف يف الصحيحٌن ،فمحموؿ
على االتٌصاؿ»(ّ).
صبل ،كقد يكوف
 -1كجود را وك مدلًٌس ،يف السند ،فقد يكوف السند متٌ ن
عمدا؛ خشية رفض
منقطعا ،إبسقاط اٞندلًٌس لبعض الركاة ،من السند ن
ن
اٜنديث(ْ).

(ُ) اٞنعركؼ( :جاز القنطرة) ،أك (جاكز القنطرة).
(ِ) الصواب( :أ ٌف) هبمزة فوقيٌة مفتوحة ،أل ٌف اٞنراد اإلشارة إذل (األأننة) ،كقوٟنم" :ح ٌدثنا
فبلان قاؿ" ...إخل.
فبلان قاؿ" ،أك "أخربان فبلف أ ٌف ن
فبلف أ ٌف ن
(ّ) اٛنواىر اٞنضيٌة.ٓٔٔ-ٓٔٓ/ْ :
(ْ) انظر :نزىة النظر.َُٓ-َُْ :
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اٞنتأخرين الشيخ صدر الدين بن
كشي« :كتوقٌف يف ذلك من ٌ
قاؿ الزر ٌ
غصة من استثناء
الوكيل ،كقاؿ يف كتابو (اإلنصاؼ) :لعمر هللا ،إ ٌف يف النفس ل ٌ
اٞنتأخرين عنعنة اٞندلًٌسٌن يف الصحيحٌن ،من
أب عمرك بن الصبلح ،كغًنه من ٌ
ً
النوكم ،كقاؿ :ىي دعول ال تيقبىل ٌإال
كرد مقالة
بٌن سائر معنعنات اٞندلٌسٌنٌ ،
ٌ
كثًنا من اٜن ٌفاظ يعلٌلوف أحاديث كقعت يف الصحيحٌن،
بدليل ،ال سيٌما مع أ ٌف ن
أك أحد٨نا ،بتدليس ركاهتا ،كما فعلوا يف حديث الوليد بن مسلم ،يف نفي قراءة
تقي الدين بن
البسملة يف الصبلة ،كغًنه .قلت :قد أزاؿ ٌ
الغصة الشيخ اإلماـ ٌ
دقيق العيد ،فأشار يف كبلـ لو ،إذل استشكاؿ حوؿ ركاية اٞندلًٌس يف
كرد ركايتو يف غًن٨نا .قاؿ :كال ب ٌد من الثبات على طريقة كاحدة،
الصحيحٌنٌ ،
الرد .اٞنمكن ىنا من األحواؿ الثبلثةٌ :إما أف تيػىرٌد األحاديث من
ٌإما القبوؿ ،أك ٌ
ً
كإما أف تيقبىل مطل نقا ،تسوية بٌن
اٞندلٌس مطل نقا ،يف الصحيحٌن كغًن٨ناٌ ،
فرؽ بٌن ما يف الصحيح من ذلك ،كما خرج
كإما أف يي َّ
الصحيحٌن كغًن٨ناٌ ،
األكؿ ،فبل سبيل إليو ،لبلستقرار على ترؾ التعرض ٞنا يف
عنوٌ .
فأما ٌ
فإين رأيتهم ٩نسركف
الصحيحٌن ،كإف خالف يف ذلك الظاىريٌة من اٞنغاربةٌ ،
على أشياء ،من أحاديث الصحيحٌن؛ بسبب كبلـ ،قيل يف بعض الركاة،
كال ٩نعلوف راكيها يف ٘نى من ٔنريج صاحب الصحيح ٟنم .ك ٌأما الثاين ،ففيو
ً
حَّت
خركج عن اٞنذىب اٞنشهور ،يف أ ٌف ركاية اٞندلٌس ١نكوـ عليها ابالنقطاع ٌ
يتبٌن السماع .ك ٌأما الثالث  -كىو التفصيل بٌن ما يف الصحيحٌن من ذلك،
ٌ
أحد
كبٌن غًنه  -فبل يظهر فيو كجو صحيح يف الفرؽ ،كغايةي ما َّ
يوجو بو :ي
صحة
أمرين ،أحد٨نا أف يي ٌدعى أ ٌف تلك األحاديث عرؼ صاحبا الصحيح ٌ
ّنجرد االحتماؿ ،كحكم
السماع فيها ،كىذا إحالة على جهالة ،كإثبات لؤلمر ٌ
على صاحب الصحيح أبنٌو يرل ىذا اٞنذىب ،أعين أ ٌف ركاية اٞندلًٌس ١نمولة
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حَّت يظهر
على االنقطاعٌ ،
كإال ،فيجوز أف يرل ٌأنا ١نمولة على السماعٌ ،
االنقطاع؛ كإذا جاز كجاز ،فليس لنا اٜنكم عليو أبحد اٛنائزين مع االحتماؿ.
صحة ما يف الكتابٌن دليل على كقوع السماع
كالثاين أف يي ٌدعى أ ٌف اإلٗناع على ٌ
األمة ي٠ن ًمعة على اٝنطإ ،كىو ٣نتنع ،كىذا
يف ىذه األحاديثٌ ،
كإال لكانت ٌ
٪نتاج إذل إثبات اإلٗناع الذم ٬نتنع أف يقع يف نفس األمر خبلؼ مقتضاه،
الظن الثابت  -سبب اإلطباؽ
عسر ،ك٥نن ما ٌادعيناه ،كإٌ٧نا ٌادعينا أ ٌف ٌ
كىذا فيو ه
الظن اٞنقابل لو .كيلزـ من سلك
على التصحيح ٞنا يف الكتابٌن  -أقول من ٌ
يستدؿ ّنا جاء يف ركاية اٞندلًٌس من غًن الصحيح ،كال يقوؿ:
ىذه الطريق ٌأال
ٌ
موجودا فيما لػم
فلنحتج بو؛ أل ٌف اإلٗناع الذم يي ٌدعى ليس
ىذا شرط مسلم،
ن
ٌ
٫نرج يف غًن الصحيح ،قاؿ :كاألقرب يف ىذا أف نطلب اٛنواب من غًن ىذا
ٌ
الطريق؛ أعين طريق القدح بسبب التدليس»(ُ).
أيضا،
 -2كجود اٝنطإ يف اتريخ الركاة ،فإ ٌف أخبار الركاة منقولة بطريق اآلحاد ن
تتضمنو ،من بياف مولد الراكم ،زما نان كمكا نان ،كبياف ٣ناتو
فبل تيفيد القطع ّنا ٌ
زما نان كمكا نان ،كبياف لقائو بركاة آخرين ،كٚناعو منهم ،أك ٚناعهم منو ،كال سيٌما
عند االختبلؼ يف ذلك.
مهمة ،ال ي٬نكن االستغناء عنها؛ لكثرة الكذب،
كمعرفة اتريخ الركاة ٌ
كالوىم ،كالتدليس ،ككثرة الركاة ،كالتشابو يف األٚناء كاأللقاب كالكىن.
اٛنوزم« :كقد يكوف اإلسناد كلٌو ثقات ،كيكوف اٜنديث
قاؿ ابن
ٌ
مقلواب أك قد جرل فيو تدليس ،كىذا أصعب األحواؿ ،كال يعرؼ
ن
موضوعا ،أك ن
ذلك ٌإال الن ٌقاد ،كذلك ينقسم إذل قسمٌن :أحد٨نا أف يكوف بعض الزاندقة،
(ُ) النكت على مق ٌدمة ابن الصبلح.ٕٗ-ّٗ/ِ :

73

دس ذلك اٜنديث ،يف حديث بعض الثقات ،فح ٌدث بو
أك بعض الك ٌذابٌن قد ٌ
لسبلمة صدر ،كظنًّا منو أنٌو من حديثو»(ُ).
شرىا ،فيسمع
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
أيضا« :كالقسم الثاين أف يكوف الراكم ن
ٌ
اٜنديث من بعض الضعفاء ،كالك ٌذابٌن ،عن شيخ قد عاصره ،أك ٚنع منو،
فييسقط اسم الذم ٚنعو منو ،كيدلٌس بذكر الشيخ»(ِ).
أيضا« :كمن ىذا اٛننس أنٌو أيِت يف اٜنديث :معمر،
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
ٌ
لكن اآلفة
عن ٌ
١نمد بن كاسع ،عن أب صاحل ،عن أب ىريرة ،ككلٌهم ثقات ،ك ٌ
معمرا لػم يسمع من ابن كاسع ،كابن كاسع لػم يسمع من أب صاحل»(ّ).
من أ ٌف ن
أيضا  -معرفة مواليدىم،
هم  -ن
كقاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :كمن الػ يم ٌ
ككفياهتم؛ أل ٌف ّنعرفتها ٪نصل األمن ،من دعول اٞن ٌدعي ،للقاء بعضهم ،كىو يف
أيضا  -معرفة بلدانم ،كأكطانم،
هم  -ن
نفس األمر ليس كذلك .كمن الػ يم ٌ
تداخل االٚنٌن ،إذا اتٌفقا ،لكن افرتقا ابلنسب»(ْ).
كفائدتو :األمن ،من ي
ظين ،قائم على الظاىر ،كهللا  كحده يعلم
كاٜنكم بعدالة الركاة حكم ٌٌ
غيب الباطن .فإذا كاف الرسوؿ  - كىو الرسوؿ الذم ييوحى إليو  -ال يعلم
حقيقة اٞننافقٌن ،الذين مردكا على النفاؽٌ ،إال إذا أظهره هللا ،على ذلك الغيب؛
فكيف يتصور أف يعلم اٞنؤلٌفوف اٞنع ًٌ
علما
ابطن
حقيقة
لوف
د
كل را وك من الركاة ،ن
ي ٌ
ٌ
قطعيًّا يقينيًّا؟!!!
(ُ) اٞنوضوعات.ُُْ/ُ :
(ِ) اٞنوضوعات.ُّْ/ُ :
(ّ) اٞنوضوعات.ُْْ/ُ :
(ْ) نزىة النظر.َُٕ :
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قاؿ تعاذلً :
ىعر ً
اب يمنىافً يقو ىف ىكًم ٍن أ ٍىى ًل الٍ ىم ًدينى ًة ىمىريدكا
َّن ىح ٍولى يك ٍم ًم ىن ٍاأل ىٍ
﴿ك٣ن ٍ
ى
علىى النًٌ ىف ً
ٌن يمثَّ يػردك ىف إً ىذل ىع ىذ و
اؽ ىال تىػ ٍعلىم يهم ىٍ٥نن نػى ٍعلىم يهم ىسنيػ ىع ًٌذبػي يهم ىمَّرتىػ ٍ ً
اب
ى
ىي
ٍ
ي ٍ ي ي ٍ
ىع ًظي وم﴾(ُ).
قاؿ الصنعاينٌ« :كإذ كاف ال يعلمهم  ،كال يعرؼ نفاقهم ،فكيف
يتميٌز العدؿ عن غًنه؟»(ِ).
فإ ٌف اٞنؤلٌف ،إذا عايش الراكم اٞنعدَّؿ ،م ٌدة كافية؛ فإ ٌف حكمو ابلعدالة،
ظين.
سيكوف ابالعتماد ،على الظاىر ،كىو حكم ٌٌ
زماان
مكاان ،أك ن
زماان ،أك ن
بعيدا عن الراكم اٞنعدَّؿ ،ن
ٌأما إذا كاف اٞنؤلٌف ن
كمكا نان؛ فإنٌو ٪نتاج إذل االعتماد على مؤلٌف آخر ،معايش للراكم اٞنعدَّؿ.
فإذا ثبت االعتماد اٞنباشر ،بقي اٜنكم ابلعدالة ظنٌػيًّا ،كإذا كاف بٌن
اٞنؤلٌفٌن  -اٞنعايش ،كغًن اٞنعايش  -بيع هد يف الزماف ،أك يف اٞنكاف ،أك فيهما
معا ،احتاج اٞنؤلٌف غًن اٞنعايش ،إذل االعتماد على را وك ،أك أكثر؛ ليبلغو تعديل
ن
اٞنؤلٌف اٞنعايش.
أيضا؛
كاٜنكم ابتٌصاؿ ىذا السند ،الناقل للتعديل :ي٬نكن أف يكوف ظنٌػيًّا ن
فيزداد اٜنكم ظنٌػيٌة ،كيبتعد عن القطع كاليقٌن.
قاؿ ابن الصبلح« :أحدىا اجملهوؿ العدالة من حيث الظاىر كالباطن
ٗنيعا ،كركايتو غًن مقبولة عند اٛنماىًن على ما نبٌهنا عليو ٌأكنال .الثاين اجملهوؿ
ن
الذم جهلت عدالتو الباطنة ،كىو عدؿ يف الظاىر ،كىو اٞنستور ،فقد قاؿ
عدال يف الظاىر ،كال تعرؼ عدالة ابطنو .فهذا
أئمتنا :اٞنستور من يكوف ن
بعض ٌ
(ُ) التوبة.َُُ :
(ِ) ٖنرات النظر.ُِّ :
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األكؿ ،كىو قوؿ بعض الشافعيٌٌن ،كبو
بعض من َّ
٪نتج بركايتو ي
اجملهوؿ ٌ
رد ركاية ٌ
مبين على
قطع منهم اإلماـ سليم بن أيٌوب الر ٌ
ازم ،قاؿ :أل ٌف أمر األخبار ٌ
الظن ابلراكم؛ كأل ٌف ركاية األخبار تكوف عند من يتع ٌذر عليو معرفة
حسن ٌ
العدالة يف الباطن ،فاقتيصر فيها على معرفة ذلك يف الظاىر ،كتيفا ًرؽ الشهادة،
فإنا تكوف عند اٜني ٌكاـ ،كال يتع ٌذر عليهم ذلك ،فاعتيًرب فيها العدالة يف الظاىر
ٌ
كالباطن .قلت :كييشبًو أف يكوف العمل على ىذا الرأم ،يف كثًن من كتب
اٜنديث اٞنشهورة ،يف غًن كاحد من الركاة الذين تقادـ العهد هبم ،كتع ٌذرت
اٝنربة الباطنة هبم»(ُ).
كقاؿ ابن حجر العسقبلن ٌػي« :تيقبىػل التزكيػة ،م ػن ع ػارؼ أبسبابػها ،ال
لئبل يزٌكي بػمج ػٌرد م ػا ظهر ل ػو ،ابتداءن ،من غيػر مػمارسػ ػة،
م ػن غيػر عارؼ؛ ٌ
كاختبار ،كل ػو كانػت التزكية صادرنة ،من م ٌو
األصح ،خبلفنا لًمن
زؾ كاحػ ػد ،على
ي
ٌ
أيضا ...كلو
شػ ػرط أنػٌها ال تيقبىل ٌإال من اثنٌن؛ إلػحاقنا ٟنا ابلشهادة ،يف
األصح ،ن
ٌ
فصل بٌن ما إذا كانت التزكية يف الراكم مستندة ،من اٞنزٌكي ،إذل
قيل :يي َّ
األكؿ ،فبل ييشرتط
اجتهاده ،أك إذل النقل عن غًنه ،لكاف متٌ ن
جها؛ فإنٌو إف كاف ٌ
أصبل؛ ألنٌو حينئذ يكوف بػمنزلة الػحاكم ،كإف كاف الثانػي ،فيجرم فيو
العدد ن
أيضا ال ييشرتط العدد؛ أل ٌف أصل النقل ال ييشرتط فيو
الػخبلؼ؛ كتبيػٌن أنٌو ن
تفرع عنو ،كهللا  أعلم .كينبغي ٌأال ييقبىل اٛنرح كالتعديل ٌإال
العدد؛ فكذا ما ٌ
رد حديث
من عدؿ متي ٌقظ؛ فبل ييقبىل جرح من أفرط فيو؛ فجرح ّنا ال يقتضي ٌ
ّنجرد الظاىر؛ فأطلق التزكية ...كليحذر
ا﵀ ٌدث ،كما ال تيقبىل تزكية من أخذ ٌ
الفن من التساىل ،يف اٛنرح كالتعديل؛ فإنٌو إف ع ٌدؿ بغًن تثبت
اٞنتكلٌم يف ىذا ٌ
(ُ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ِِْ-ِِّ :
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ً
حكما ليس بثابت ،فييخشى عليو أف يدخل يف زمرة من ركل
كاف كالػ يمثبت ن
يظن أنٌو كذب ،كإف جرح بغًن ٓنرز ،أقدـ على الطعن يف مسلم،
حديثنا ،كىو ٌ
أبدا .كاآلفة تدخل يف ىذا
برمء من ذلك ،ككٚنو ّنيسم سوء ،يبقى عليو عاره ن
اترة من اٟنول كالغرض الفاسد ،ككبلـ اٞنتق ٌدمٌن سالًػ هم من ىذا ،غالبنا ،كاترة من
كثًنا ،قد٬ننا كحديثنا .كال ينبغي إطبلؽ اٛنرح
اٞنخالفة يف العقائد ،كىو موجود ن
بذلك ،فقد ق ٌدمنا ٓنقيق اٜناؿ يف العمل بركاية ً
اٞنبتدعة .كاٛنرح َّ
مقدـ على
التعديل ،كأطلق ذلك ٗناعة ،كلكن ١نلٌو إف صدر مبيَّػننا من عارؼ أبسبابو؛
مفسر دل يقدح ،فيمن ثبتت عدالتو ،كإف صدر من غًن عارؼ
ألنٌو إف كاف غًن َّ
أيضا .فإف خبل الػمجركح عن تعديل ،قيبًل اٛنرح فيو
عترب بو ،ن
ابألسباب ،لػم يي ى
مبٌن السبب ،إذا صدر من عارؼ على اٞنختار ،ألنٌو إذا لػم يكن
٠نم نبل ،غًن َّ
ى
فيو تعديل ،فهو فػي حيٌز الػمجهوؿ ،كإعمػاؿ قػوؿ ال ًٌ
ػمجرح أكذل ،من إ٨نالو.
كم ػاؿ ابن الصبلح يف مثل ىذا إذل التوقف فيو»(ُ).
عدال ،مثٌ رٚنوا العدالة
كقاؿ الصنعاينٌ« :اعلم ٌأنم شرطوا يف الراكم كونو ن
ابلتقول ،كىي اإلتياف ابلواجبات ،كاجتناب اٞنقبٌحات ،مع عدـ مبلبسة بدعة،
مثبل ،كمعناه إخباره أنٌو
مثٌ قالوا :يكفي تعديل الثقة لغًنه بقولو :عدؿ ،أك ثقة ،ن
عيلًم منو إتيانو ابلواجبات ،كاجتنابو اٞنقبٌحات ،كعدـ مبلبستو لبدعة ،كىذا
اٝنرب مستند إذل مشاىدتو لفعلو كتركو ،كىذه اٞنشاىدة أمر ظاىر .ك ٌأما معرفة
ابطنو ،فبل يعلمها ٌإال هللا؛ فاٞنزٌكي غايتو كاٞنع ًٌدؿ ،ببل زايدة ،فشرط العدالة
تدؿ عليها ،فاٝنربة ال ب ٌد منها
الباطنة شرط ال دليل عليو ،كإف أيريد أ ٌف اٝنربة ٌ
يف اٞنع ًٌ
آخرا ،ك﵁ اٜنمد ،كلعلٌهم لػ ٌما
ٟنذا
و
ب
ن
ت
قد
ف
ن
اٞنص
أيت
ر
مث
،
ا
أيض
ؿ
د
ٌ
ن
ٌ
ٌ
ن
(ُ) نزىة النظر.َُٖ-ُٕٔ :
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ٚنٌوا العدالة عن غًن تزكية عدالة ظاىرةٚ ،نٌوا ما كاف عن تزكية عدالة ابطنة،
تسامػ نحا ،كللتفرقة بٌن األمرين»(ُ).
ي
ظين ،بصرؼ النظر عن اٜنكم القائم على الظاىر؛ أل ٌف
كالتعديل أمر ٌٌ
اٞنؤلٌف نفسو٪ ،نتاج إذل التعديل؛ فليس نبيًّا من األنبياء ،ليكوف اٜنكم بعدالتو
ك٫نطئ،
عامة الناس ،ييصيب ي
بشر من ٌ
أمرا قطعيًّا ،ال ٪نتاج إذل إثبات ،بل ىو ه
ن
عدال يف الباطن.
كليس ٖنٌة ما يقطع بكونو ن
كإذا اطٌلعنا على تعديل ٟنذا اٞنؤلٌف ،من شيخ ،أك من تلميذ؛ فإ ٌف من
َّ
أيضا ،إذل تعديل ،فليس أحد٨نا أكذل من اآلخر ،هبذا اٜنكم،
عدلىو ٪نتاج ن
كىكذا إذل آخر اٞنع ًٌدلٌن السابقٌن ،أك البلحقٌن.

كللغفلة عن (التسلسل) ،ك(الدَّكر)  -كىػما من األمػػور الباطلة اتٌفاقنا -
أثػػر كبًن ،فػي ذىاب بعض الػمؤلٌفٌن ،إذل القوؿ ،إبفادة التعديل للقطع.
فاٞنع ًٌدؿ األكؿ ٪نتاج إذل مع ًٌدؿ و
اثف ،كاٞنع ًٌدؿ الثاين ٪نتاج إذل مع ًٌدؿ
ٌ
اثلث ،كاٞنع ًٌدؿ الثالث ٪نتاج إذل مع ًٌدؿ رابع ،كىكذا؛ فيكوف القطع ابلتعديل
أيضا.
قائما على التسلسل ،كىو أمر ابطل ،فيكوف القطع ابلتعديل ن
ابطبل ،ن
ن
ً
األك يؿ الػمع ًٌد ىؿ الثان ىػي ،كيع ًٌدؿ الػمع ًٌد يؿ الثانػي الػمع ًٌد ىؿ
كقد يع ٌدؿ الػمع ٌد يؿ ٌ
كل كاحد منهما مع ًٌدنال لصاحبو ،كمعدنَّال بتعديل صاحبو ،كىذا
ٌ
األك ىؿ ،فيكوف ٌ
أيضا.
ىػو الػدكر ،الػذم ال خػبلؼ فػي بطبلنػو ،فيكػوف القطػع ابلتعديػل ن
ابطبل ،ن
يبق ٌإال االعتماد على االشتهار كالتسليم ،ك٨نا طريقاف ييفيداف اٜنكم
فلم ى
الظن الغالب ،ال على كجو القطع كاليقٌن؛ أل ٌف عدالة
ابلعدالة ،لكن على كجو ٌ
الباطن غيب ،ال يعلمو ٌإال هللا تعاذل.
(ُ) توضيح األفكار.ُِٗ/ِ :
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البغدادم« :ابب يف أ ٌف ا﵀ ٌدث اٞنشهور ابلعدالة ،كالثقة،
قاؿ اٝنطيب
ٌ
كاألمانة ،ال ٪نتاج إذل تزكية اٞنع ًٌدؿ ،مثاؿ ذلك :أ ٌف مالك بن أنس ،كسفياف
اعي ،كالليث بن
الثورم ،كسفياف بن عيينة ،كشعبة بن ٌ
ٌ
اٜنجاج ،كأاب عمرك األكز ٌ
سعد ،كحػ ٌماد بن زيد ،كعبد هللا بن الػمبارؾ ،كيػحٍن بن سعيد القطٌاف،
اٛنراح ،كيزيد بن ىاركف ،كع ٌفاف بن مسلم،
كعبد الر٘نن بن
ٌ
مهدم ،كككيع بن ٌ
اٞنديين ،ك٪نٍن بن معٌن ،كمن جرل ٠نراىم ،يف نباىة
كعلي بن
ٌ
كأ٘ند بن حنبلٌ ،
الذكر ،كاستقامة األمر ،كاالشتهار ابلصدؽ كالبصًنة كالفهم ،ال ييسأىؿ عن
عدالتهم ،كإٌ٧نا ييسأىؿ عن عدالة من كاف يف عداد اجملهولٌن ،أك أشكل أمره على
الطالبٌن»(ُ).
كقاؿ ابن الصبلح« :عدالة الراكم اترة تثبت بتنصيص مع ًٌدلى ً
ٌن على
عدالتو ،كاترة تثبت ابالستفاضة ،فمن اشتهرت عدالتو بٌن أىل النقل أك ٥نوىم
من أىل العلم ،كشاع الثناء عليو ابلثقة كاألمانة ،استيغين فيو بذلك عن بيٌنة
الشافعي ،كعليو
تنصيصا .كىذا ىو الصحيح يف مذىب
شاىدة بعدالتو
ن
ٌ
فن أصوؿ الفقو .ك٣نٌن ذكر ذلك من أىل اٜنديث أبو بكر
االعتماد يف ٌ
اعي ،كالليث،
اٝنطيب اٜنافظ ،كمثٌل ذلك ّنالك ،كشعبة ،كالسفيانىٌن ،كاألكز ٌ
اٞنديين ،كمن
كعلي بن
ٌ
كابن اٞنبارؾ ،كككيع ،كأ٘ند بن حنبل ،ك٪نٍن بن معٌنٌ ،
جرل ٠نراىم يف نباىة الذكر ،كاستقامة األمر ،فبل ييسأىؿ عن عدالة ىؤالء،
كأمثاٟنم ،كإٌ٧نا ييسأىؿ عن عدالة من خفي أمره على الطالبٌن»(ِ).
كقػاؿ ابن كثػيػػر« :كتػثػبػت عػدال ػة ال ػراكم ،ابشػتػهػاره ابلػخيػ ػر ،كالثػن ػ ػاء
(ُ) الكفاية يف علم الركاية.ٖٕ-ٖٔ :
(ِ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ُِّ :
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األئمة ،أك اثنٌن منهم لو ،أك كاحد ،على الصحيح،
اٛنميل عليو ،أك بتعديل ٌ
كلو بركايتو عنو ،يف قوؿ»(ُ).
فإذا انضاؼ إذل ذلك كلٌو اختبلؼ اٞنؤلٌفٌن ،يف عدالة كثًن من الركاة،
ازدادت األحكاـ ظنٌػيٌة ،كابتعدت عن القطع كاليقٌن.
أيضا يف ضبط الركاة ،مع فركؽ يسًنة؛
كما قيل يف عدالة الركاة ،ييقاؿ ن
أيضا يف
لكن اٛنامع بينهما أ ٌف اٜنكم على الركاة  -يف شرط الضبط ٪ -نتاج ن
ك ٌ
الغالب ،إذل اٞنعايشة ،أك االعتماد على النقل ،من اٞنؤلٌف اٞنعايش ،كما ٪نتاج
الظن ،غالبنا.
اٞنؤلٌف إذل ما ييثبت كونو ضابطنا ،كىي أمور قائمة على ٌ
فإذا انضاؼ إذل ذلك كلٌو اختبلؼ اٞنؤلٌفٌن ،يف ضبط كثًن من الركاة،
ازدادت األحكاـ ظنٌػيٌة ،كابتعدت عن القطع كاليقٌن.
حَّت عند من يقوؿ بتحققهما ،يف بعض
كالعدالة كالضبط أمراف أغلبيٌافٌ ،
الركاة؛ فإ ٌف الراكم اٞنوصوؼ ابلعدالة ليس موصوفنا ابلعصمة ،فانػحرافو  -عن
العدالة أحيا نان  -أمر كارد ،ال خبلؼ فيو.
كلذلك يكوف اٞنع ًٌدؿ ،قد اعتمد على الغالب ،من أحواؿ الراكم،
كأحيانو ،مع صرفو النظر عن اٜناالت القليلة ،اليت ا٥نرؼ فيها الراكم ،عن
العدالة ،إف كاف اٞنع ًٌدؿ على علم هبا.
أيضا أمر أغلب ٌػي ،فإ ٌف الراكم الػموصوؼ ابلضبط:
كالوصف ابلضبط ن
معصوما ،مػػن السػهو ،كالنسياف ،كالغفلة ،كاٝنطػػإ ،كالوى ػػم ،كالتصحيف،
ليس
ن
كالتحريف ،كاالختبلط .كإنٌػما الػمراد من كصفو ابلضبط :أ ٌف الغالب عليو ىو
الضبط ،مع تػجويز خبلؼ ذلك أحيا نان.
(ُ) اختصار علوـ اٜنديث.ُُٗ :
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حَّت اٜنديث الذم يكوف الركاة يف سنده موصوفٌن ابلعدالة كالضبط،
ٌ
ي٬نكن أف يكوف بعض ىؤالء الركاة قد ا٥نرفوا عن العدالة ،أك عن الضبط ،عند
ركاية ذلك اٜنديث.
الزىرم ،أك عن غًنه ،من
اٝنليلي« :كإذا أيسند لك اٜنديث ،عن
قاؿ
ٌ
ٌ
ّنجرد اإلسناد ،فقد ي٫نطئ الثقة»(ُ).
األئمة ،فبل ٓنكم ٌ
ٌ
بصحتوٌ ،
ػجوزم« :كق ػد يػى ًهػ يم الثقةي ،كال يعرؼ ذلكٌ ،إال كبار
كقػاؿ ابػن ال ٌ
اٜنيٌفاظ»(ِ).
كقد اشتملت كتب اٛنرح كالتعديل ،على أٚناء كثًن من الركاة اٞنوصوفٌن
أبنم ثقات ،لكنٌهم اختلطوا ،يف آخر العمر.
ٌ
كلذلك زادكا شرطيػن آخرين:
 -0السبلمة من الشذكذ.

 -1السبلمة من العلٌة.
أيضا ،فػي
الظن ،ن
كالػحكػم  -فػي ٓنقق ىػذين الشرطي ػػن  -قائػػم على ٌ
كثي ػػر من الػمواضع ،كال سيٌما حٌن يكوف الػمؤلٌفوف مػختلفٌن فػي ٓنققهما.
الظن ،يف أحسن أحوالو؛
كىكذا ،يركف أ ٌف حديث اآلحاد ييفيد ٌ
كال ي٬نكن أف ييفيد القطعٌ ،إال إذا دلٌت عليو أدلٌة قطعيٌة ،ابلقطع ال يػمطلىق،
ال ابلقطع النً
سيب .كقد اختلفوا يف قطعيٌة بعض األدلٌة ،فبعضهم يصفها
ٌ
ٌ
ابلقطعيٌة ،كبعضهم يصفها ابلظنٌػيٌة ،كينفي عنها القطعيٌة.

(ُ) اإلرشاد.َِِ/ُ :
(ِ) اٞنوضوعات.ُْْ/ُ :
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مهمة:
كل ما تق ٌدـ ستٌة أمور ٌ
فاٜناصل من ٌ

كل حديث
 -0كصف الصحيحٌن ٌ
أصح الكتب اٜنديثيٌة ال يعين ٌ
أبنما ٌ
صحة ٌ
كارد فيهما ،بل يعين ٌأنما أفضل من سائر الكتب اٜنديثيٌة ،يف االشتماؿ على
اٜنديث الصحيح.
بصحة األسانيد ال يعين أ ٌف متوف تلك
 -1كصف أحاديث الصحيحٌن ٌ
يصح اإلسناد ،كيكوف اٞننت من ىكنرا.
األسانيد صحيحة؛ ٌ
لصحة أسانيدىا ،فقد ٌ

 -2كثًن من أحاديث الصحيحٌن أتِت مركيٌة ،بع ٌدة صيغ لفظيٌة متقاربة ،مع
اختبلفات يسًنة ،أك كبًنة ،بزايدة ،أك نقيصة ،أك تقدًن كأتخًن ،أك تبديل.
كل صيغة لفظيٌة مركيٌة ،تكوف مطابقة لًما
فاٜنكم ٌ
بصحة اٜنديث ال يعين أ ٌف ٌ
صح صدكره من صاحب اٞننت .كتصحيح صيغة لفظيٌة  -دكف ما سواىا من
ٌ
الصيغ  -اجتهاد من ً
الظن.
من
أكثر
فيد
ي
ال
ح،
اٞنصح
ٌ
ي
ٌ
ابلصحة
بصحة صدكر بعض أحاديث الصحيحٌن ال يستلزـ اٜنكم
ٌ
 -3اٜنكم ٌ
القطعي.
اٞنطابىقيٌة؛ فكثًنة ىي األحاديث اٞنخالفة للواقع
ٌ

 -4تصحيح كثًن من أحاديث الصحيحٌن  -ابالجتهاد ،مثٌ التقليد  -ال يعين
صحة تلك
أ ٌف الػمؤلٌفٌن كلٌهم  -من الػمجتهدين ،كالػمقلٌدين  -قد اتٌفقوا على ٌ
األحاديث.
ابلصحة من أحاديث الصحيحٌن ،ليس اثبتنا على كجو
 -5ما يحكم عليو
ٌ
ً
مصحح اٜنديث بدليل
القطع كاليقٌن ،ما داـ من أحاديث اآلحادٌ ،إال إذا جاء ٌ
صحتو يقيننا.
قطعي ،من أدلٌة القطع اٞنطلىق ،ييثبت ٌ
ٌ
الست ،أمكن إبطاؿ اٞنق ٌدمة األيكذل،
فإذا اعتمدان ،على ىذه اٜنقائق
ٌ
القائلة( :أحاديث الصحيحٌن  -عند اٞننتسبٌن إذل اإلسبلـ  -صحيحة كلٌها).
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احدا من
فاٜنديث الذم يستند إليو صاحب الشبهةٌ ،إما أف يكوف ك ن
األحاديث الػمستثناة من التصحيح ،أك ال يكوف كذلك.
احدا ،من األحاديث ال يػمستثناة ،سقطت الشبهة
فإف كاف الػحديث ك ن
(الصحة الكلٌيٌة) ال تشمل األحاديث
القائمة عليو ،ببل أدنػى ريب؛ أل ٌف دعول
ٌ
ال يػمستثناةٌ ،إال عند (غبلة الصحيحٌن).
فإما أف يكوف لًمتنو ع ٌدة صيغ لفظيٌة ،أك يكوف لو
كإف كاف من غًنىا؛ ٌ
صيغة لفظيٌة كاحدة.
فإف كانت لو ع ٌدة صيغ لفظيٌة ،ككانت الشبهة مستندة إذل صيغة لفظيٌة
معيٌنة ،دكف ما سواىا ،سقطت الشبهة ،ببل ريب؛ أل ٌف ثبوت تلك الصيغة
الظن.
اٞنعيٌنة ال ييفيد أكثر من ٌ
كإف كانت الشبهة غًن مستندة إذل صيغة معيٌنة ،كإٌ٧نا ىي مستندة إذل
فإما أف يكوف ذلك اٞننت
اٞنعىن
اإلٗنارل ،أك كاف للمنت صيغة لفظيٌة كاحدة؛ ٌ
ٌ
منسواب صدكره إذل غًنه.
النيب  ،أك
ن
ن
منسواب صدكره إذل ٌ
النيب  ،ككانت داللتو ٢نالفة للواقع
فإف كاف اٞننت
ن
منسواب صدكره إذل ٌ
النيب 
القطعي ،سقطت الشبهة ،ببل ريب؛ أل ٌف ىذه النسبة ابطلة؛ فإ ٌف كبلـ ٌ
ٌ
القطعي.
حق ،ال ابطل فيو ،فبل ٫نالف الواقع
ٌ
ٌ
منسواب صدكره ،إذل بعض الصحابة ،أك من جاء بعدىم،
كإف كاف اٞننت
ن
حَّت لو
ككانت داللتو ٢نالفة للواقع
القطعي ،سقطت الشبهة ،ن
أيضا ،ببل ريبٌ ،
ٌ
ك٫نطئوف،
صح صدكر اٞننت من أحدىم؛ ٌ
بشر ،غًن معصومٌن ،ييصيبوف ،ي
ٌ
ألنم ه
اٜنجة يف كبلـ هللا تعاذل ،ككبلـ رسولو  ،دكف ما سوا٨نا من الكبلـ.
كإٌ٧نا ٌ
كل
كيف األحواؿ كلٌها ،إذا اعتمدان على مبدإ (قطعيٌة األدلٌة) ،سقطت ٌ
قطعي الداللة.
شبهة ،تستند إذل منت ظنٌ ٌػي الثبوت ،كإف كاف ٌ
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تقومي الـمق ّدمة الثانية:
ٌأما اٞنق ٌدمة الثانية( :اشتماؿ الصحيحٌن على بعض اإلسرائيليٌات) ،فقد
اختلف فيها الػمؤلٌفوف الػمنتسبوف إلػى (اإلسبلـ) ،قد٬ننا كحديثنا ،فكاف ٟنم
ٙنسة مواقف ٢نتلفة:
 -0القطع بوجود بعض اإلسرائيليٌات ،يف الصحيحٌن ،فمنهم من قطع بوجود
متوف إسرائيليٌة قليلة ،كمنهم من قطع بوجود متوف إسرائيليٌة كثًنة.
رجح كجود
 -1ترجيح كجود بعض اإلسرائيليٌات ،يف الصحيحٌن ،فمنهم من ٌ
رجح كجود متوف إسرائيليٌة كثًنة.
متوف إسرائيليٌة قليلة ،كمنهم من ٌ
أم منت من اٞنتوف
 -2القطع ِن ٌلو الصحيحٌن من اإلسرائيليٌات ،فليس فيهما ٌ
اإلسرائيليٌة ،ابلقوؿ القاطع.

أم منت من اٞنتوف
خلو الصحيحٌن من اإلسرائيليٌات ،فليس فيهما ٌ
 -3ترجيح ٌ
اإلسرائيليٌة ،ابلقوؿ الراجح.
ً
سيبّ ،نعىن أ ٌف اٞنؤلٌف ال يعلم
 -4التوقف يف ىذه اٞنسألة؛ ٌإما بسبب اٛنهل النٌ ٌ
حَّت
ظين؛ كلذلك يتوقٌف فيهاٌ ،
قطعي ،أك ٌ
يف ىذه اٞنسألة ٌ
أم دليل ٌ
أم دليل ٌٌ
ال يقوؿ ما ليس لو بو علم.
كإما بسبب اٟنول  -كمن أمثلتو التعصب  -كأف يكوف لو تصريح قديػم،
ٌ
حَّت ال
ابلنفي ،ث ٌػم استباف لو االشتماؿ ،أك ابلعكس؛ فأعرض عن األمػػرٌ ،
يرتاجع عن قولو السابق.
كإما بسبب اٝنوؼ ،فيسكت عن التصريح برأم يف ىذه اٞنسألة؛ خشية
ٌ
صرحوا آبراء ٢نالفة.
أف يلحقو األذل ٣نٌن ٌ
كلذلك كاف القطع ابالشتماؿ ،أك القطع ابالنتفاء  -يف ىذه اٞنسألة -
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من قبيل القطع النً
سيب ،ال من قبيل القطع اٞنطلىق؛ أل ٌف اٞنسألة خبلفيٌة؛ فليست
ٌ
ٌ
عموما إذل مذاىب
من اٞنسائل اليت اتٌفق عليها اٞنؤلٌفوف كلٌهمٌ ،
فإنم منتسبوف ن
٢نتلفة ،يف األصوؿ كالفركع كالعلوـ.
ككذلك ترجيح االشتماؿ ،أك ترجيح االنتفاء ،يف ىذه اٞنسألة ،فهو من
قبيل الرتجيح النً
سيب ،ال من قبيل الرتجيح اٞنطلىق؛ أل ٌف اٞنؤلٌفٌن اٞنختلفٌن لػم
ٌ
ٌ
يتٌفقوا على ترجيح االشتماؿ ،كما لػم يتٌفقوا على ترجيح االنتفاء.
ً
اٜنق الواقع معدكـ ،يف ىذه اٞنسألة ،أك أ ٌف
كليس معىن القوؿ ابلنٌسبيٌة أ ٌف ٌ
اٜنق فػي ىذه اٞنسألةٌ ،إما أف يكوف:
اٜنق الواقع غًن معلوـ فيها؛ فإ ٌف ٌ
ٌ
كإما أف يكوف( :االنتفاء).
(االشتماؿ)ٌ ،
اٜنق ،يف ىذه اٞنسألة؛ فإ ٌف القائلٌن
فإذا افرتضنا أ ٌف (االشتماؿ) ىو ٌ
اٜنق ،كال سيٌما من قاؿ ابلقطع منهم.
ابالشتماؿ قد علموا ٌ
اٜنق ،يف ىذه اٞنسألة؛ فإ ٌف القائلٌن
كإذا افرتضنا أ ٌف (االنتفاء) ىو ٌ
اٜنق ،كال سيٌما من قاؿ ابلقطع منهم.
ابالنتفاء قد علموا ٌ
لكن االختبلؼ بٌن اٞنؤلٌفٌن  -يف ىذه اٞنسألة  -يعين أ ٌنم لػم ي٩ن ًمعوا
ك ٌ
على موقف كاحد؛ كعدـ إٗناعهم يعين أ ٌف القاطع منهم ابالشتماؿ ،أك القاطع
ً
ً
يرجح؛
مرجح االنتفاء ،إٌ٧نا يقطع ،أك ٌ
مرجح االشتماؿ ،أك ٌ
ابالنتفاء ،ككذلك ٌ
العتماده على أدلٌة نًسبيٌة ،يراىا ىو أدلٌة ،كقد تكوف أدلٌة صحيحة ،يف الواقع؛
لكنٌها  -ابلنسبة إذل من خالفو ابلرأم  -ليست أدلٌة كافية؛ كمن ىنا جاء
كصف (النًٌسبيٌة).
ً
صحح  -أف ينسبا تصحيح
حق الطاعن  -كال من ٌ
فليس من ٌ
حق ال يػم ٌ
تلك اٞنتوف ،ال يػمختلىف فيها ،إذل اٞنؤلٌفٌن ،كلٌهم ،ابالعتماد على تصحيح
بعض اٞنؤلٌفٌن فقط ،كإف كثيركا.
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صححها الػمؤلٌفوف ،من أىل الػحديث،
فكثًنة ىي األحاديث ،التػي ٌ
كأنكرىا الػمؤلٌفوف ،من أىل الكبلـ ،أك أىل الرأم.
كليس اٞنؤلٌفوف من أىل الكبلـ ِنارجٌن عن اإلسبلـ؛ فبل ييلت ىفت إذل
كفقها كدراية كتدبػنرا ،من أىل اٜنديث؛ فمن ك ٌفرىم،
علما ن
أبقل ن
أقواٟنم ،كليسوا ٌ
جهلهم؛ فقد أخطأ.
فسقهم ،أك ضلٌلهم ،أك ب ٌدعهم ،أك ٌ
أك ٌ
كلذلك قد ييصيب أىل اٜنديث ،كقد ي٫نطئوف ،كما أ ٌف أىل الكبلـ قد
ييصيبوف ،كقد ي٫نطئوف؛ فليس أحد الفريقٌن ّنعصوـ ،من اٝنطإ ،كليس ٖنٌة
مؤلٌف من أىل اٜنديث ،أك من أىل الكبلـ ّنعصوـ من اٝنطإ .كالتعصب
يغًن اٜنقيقة الواقعة ،كلن يزيد اٞنختلفٌن ٌإال اختبلفنا.
ألحد الفريقٌن لن ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :كإذا قابلنا بٌن الطائفتٌن :أىل اٜنديث ،كأىل الكبلـ،
بعض أىل اٜنديث كأىل اٛنماعة ُنشو القوؿ ،إٌ٧نا يعيبهم
فالذم يعيب ى
٪نتجوا أبحاديث ضعيفة،
األكؿ ،فبأف ٌ
بقلٌة الػمعرفة ،أك بقلٌة الفهمٌ .أما ٌ
فبأال يفهموا
أك موضوعة ،أك آباثر ال تصلح لبلحتجاج .ك ٌأما الثاينٌ ،
معىن األحاديث الصحيحة ،بل قد يقولوف القولٌن اٞنتناقضٌن ،كال يهتدكف
للخركج من ذلك .كاألمر راجع إذل شيئٌنٌ :إما زايدة أقواؿ غًن يمفيدة ،ييظى ٌن
كإما أقواؿ يمفيدة ،لكنٌهم ال يفهمونػها،
ٌأنا يمفيدة كاألحاديث الػموضوعةٌ ،
صحة اٜنديث ،كاثنينا إذل فهم معناه،
إذ كاف اتٌباع اٜنديث يػحتاج أ ٌكنال ،إذل ٌ
كاتٌباع القرآف؛ فاٝنلل يدخل عليهم من ترؾ إحدل اٞنق ٌدمتٌن؛ كمن عاهبم
من الناس ،فإنػٌما يعيبهم بػهذا .كال ريب أ ٌف ىذا موجود يف بعضهم،
مفتعلة،
ٌ
٪نتجوف أبحاديث موضوعة ،فػي مسائل األصوؿ ،كالفركع ،كآباثر ى
كحكاايت غًن صحيحة ،كيذكركف  -من القرآف كالػحديث  -ما ال يفهموف
أتكلوه ،على غًن أتكيلو ،ككضعوه ،على غًن موضعو .ثػ ٌم إنػٌهم -
معناه ،كربػٌما ٌ
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هبذا الػمنقوؿ الضعيف ،كالػمعقوؿ السخيف  -قد يك ٌفركف ،كيضلٌلوف،
جهلونػهم؛ ففي بعضهم من التفريط ،فػي
األمة ،كيػ ٌ
كيب ٌدعوف أقو ناما ،من أعياف ٌ
بعضو خطأن
مغفورا ،كقد يكوف
حق ،كالتع ٌدم على الػخلق ،ما قد يكوف ي
الػ ٌ
ن
من ىكرا من القوؿ ،كزكرا ،كقد يكوف من البدع ،كالضبلالت ،اليت تي ً
وجب غليظ
ن
ن
العقوابت؛ فهذا ال ي ً
نكرهٌ ،إال جاىل ،أك ظالػم .كقد رأيت من ىذا عجائب.
ي
لكن ىم  -ابلنسبة إذل غًنىم ،يف ذلك  -كالػمسلمٌن ابلنسبة إلػى بقيٌة الػملل،
كال ريب أ ٌف فػي كثًن من الػمسلمٌن  -من الظلم كالػجهل كالبدع كالفجور -
شر يكوف فػي بعض
بكل شيء ن
كل ٌ
علما؛ لكن ٌ
ما ال يعلموٌ ،إال من أحاط ٌ
كل خًن يكوف فػي غًنىم ،فهو فيهم أعلى،
الػمسلمٌن ،فهو فػي غًنىم أكثر ،ك ٌ
كأعظم؛ كىكذا أىل الػحديث ابلنسبة إلػى غًنىم .كبياف ذلك :أ ٌف ما ذيكًر من
فضوؿ الكبلـ  -الذم ال ييفيد مع اعتقاد أنٌو طريق إذل التصور كالتصديق -
ىو يف أىل الكبلـ كالػمنطق أضعاؼ أضعاؼ أضعاؼ ما ىو يف أىل اٜنديث؛
فبإزاء احتجاج أكلئك ابلػحديث الضعيف احتجاج ىؤالء ابلػحدكد كاألقيسة
كضبلال ،كإبزاء تكلم أكلئك
جهبل
ن
الكثًنة العقيمة؛ اليت ال تيفيد معرفة؛ بل تيفيد ن
أبحاديث ال يفهموف معناىا ،تكلف ىؤالء  -من القوؿ بغًن علم  -ما ىو
أعظم من ذلك كأكثر .كما أحسن قوؿ اإلماـ أحػمد" :ضعيف اٜنديث خًن
من رأم فبلف"(ُ) .ثػ ٌم ألىل الػحديث ،من الػمزيٌة :أ ٌف ما يقولونو م ػن الكبلـ -
الذم ال يفهمو بعضهم  -ىو كبلـ فػي نفسو ح ػ ٌق ،كقد آمنوا بذلك ،ك ٌأما
حق .كأىل
الػمتكلٌمة ،فيتكلٌفوف من القوؿ ما ال يفهمونو ،كال يعلموف أنٌو ٌ
اٜنديث ال يستدلٌوف ُنديث ضعيف ،يف نقض أصل عظيم ،من أصوؿ
العقلي!!!
األثرم ،على اٞننهج
الغلو ،يف تفضيل اٞننهج
ٌ
(ُ) ىذا القوؿ نتيجة من نتائج ٌ
ٌ
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٪نتجوف ابٜندكد
كإما يف فرع من الفركع ،كأكلئك ٌ
الشريعة ،بل ٌإما يف أتييده؛ ٌ
كاٞنقاييس الفاسدة ،يف نقض األصوؿ اٜن ٌقة الثابتة»(ُ).
كل
فتصحيح أىل اٜنديث ٜ -نديث ٌ
معٌن  -ال يعين أنٌو صحيح ،عند ٌ
مؤلٌف ينتسب إذل اإلسبلـ؛ أل ٌف أىل اٜنديث ليسوا ٌإال طائفة من طوائف
صرح كثًن من مؤلٌفي الطوائف األخرل ،قد٬ننا
اٞننتسبٌن إذل اإلسبلـ؛ كقد ٌ
كحديثنا ،بتضعيف كثًن من متوف الصحيحٌن.
كليست تسميتهم( :أىل اٜنديث) تي ً
كونم أعلم ابٜنديث ،من
وجب ى
غًنىم؛ فإ ٌنم إف كانوا أعلم من أىل الكبلـ بنقد األسانيد ،كبنقد كثًن من
يدؿ على كونم أعلم منهم بنقد اٞنتوف كلٌها.
قطعيٌ ،
اٞنتوف؛ فليس ٖنٌة دليل ٌ
كأبرز الركاايت اليت اختلفوا ،يف نسبتها إذل اإلسرائيليٌات٣ ،نٌا كرد يف
الصحيحٌن ،أك يف أحد٨نا ،ىي تلك اليت يكوف يف إسنادىا (أبو ىريرة) ،كىو
كاحد من الصحابة ،اٞنشهورين ،ال يػمكثرين؛ كقد ذكر بعض اٞنؤلٌفٌن أنٌو كاف ٣نٌن
أخذ عن (كعب األحبار).
كثًنا ما كاف
لعل أاب ىريرة تل ٌقاه ،من كعب؛ فإنٌو كاف ن
قاؿ ابن كثًن« :ك ٌ
بعض الركاة عنو ،أنٌو مرفوع،
يػجالسو ،كيػح ٌدثو؛ فح ٌدث بو أبو ىريرةَّ ،
فتوىم ي
فرفعو ،كهللا أعلم»(ِ).
الص ٍح ً
ب" ،أم :كمػن ىذا
اقي« :كقولػي" :كمنوي أخ يذ َّ
كقاؿ زين الدين العر ٌ
الن ػوع  -كىػو ركاية األكػابػ ػر ،ع ػن األصاغر  -ركاية الصحابة ،عن التابعٌن،
كركاية العبادلة األربعة ،كأب ىريرة ،كمعاكية بن أب سفياف ،كأنس بن مالك،
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُِ-َِ/ْ :
(ِ) تفسًن القرآف العظيم.ُْٗ/ٗ :
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عن كعب األحبار .ككركاية التابعٌن ،عن أتباع التابعٌن ،كما تق ٌدـ من ركاية
الزىرم ،كيػحيػى بن سعيد ،عن مالك.)ُ(»...
ٌ
ك(كعب األحبار) كاحد من أبرز الذين أ ًيخذت عنهم (اإلسرائيليٌات)،
كىو معدكد من ٗنلة التابعٌن.
العبلمة اٜنرب ،الذم كاف
الذىيب« :كعب بن ماتع
قاؿ
اٜنمًنم اليماينٌٌ ،
ٌ
ٌ
النيب  ،كقدـ اٞندينة من اليمن ،يف ٌأايـ عمر ،
ًّ
يهوداي ،فأسلم بعد كفاة ٌ
١نمد  ،فكاف ٪ن ٌدثهم عن الكتب اإلسرائيليٌة ،ك٪نفظ
فجالس أصحاب ٌ
عجائب ،كأيخذ السنن عن الصحابة .ككاف حسن اإلسبلـ ،متٌن الداينة ،من
نببلء العلماء .ح ٌدث عن عمر ،كصهيب ،كغًن كاحد .ح ٌدث عنو :أبو ىريرة،
التابعي.)ِ(»...
الصحاب عن
كمعاكية ،كابن عبٌاس ،كذلك من قبيل ركاية
ٌ
ٌ
كقاؿ ابن كثًن« :كاألقرب يف مثل ىذه السياقات ٌأنا متل ٌقاة عن أىل
وجد يف صحفهم ،كركاايت كعب ككىب  -سا١نهما هللا تعاذل -
الكتاب٣ ،نٌا يي ى
األمة ،من أخبار بين إسرائيل ،من األكابد ،كالغرائب،
فيما نقبله إذل ىذه ٌ
كالعجائب٣ ،نٌا كاف ،كما لػم يكن ،ك٣نٌا يحٌرؼ كبي ٌدؿ كنيسخ .كقد أغىن هللا
أصح منو كأنفع كأكضح كأبلغ»(ّ).
سبحانو ،عن ذلك ّنا ىو ٌ
عموما ،اليت يف
كلذلك افرتض بعض اٞنؤلٌفٌن أ ٌف ركاايت أب ىريرة ،ن
متوان غريبة من ىكرة ،تضاىي
تتضمن ن
الصحيحٌن ،كاليت يف غًن٨نا ،إذا كانت ٌ
الػمتوف اإلسرائيليٌة؛ فإنٌػها مأخوذة ،عن كعب األحبار ،كال سيٌما مع العنعنة.
(ُ) شرح التبصرة.ُِٕ/ِ :
(ِ) سًن أعبلـ النببلء.َْٗ-ْٖٗ/ّ :
(ّ) تفسًن القرآف العظيم.ُّْ /َُ :
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قبل إذل ٘نل بعض مشكبلت
قاؿ ٌ
١نمد رشيد رضا« :كقد ىداان هللا من ي
أحاديث أب ىريرة الػمعنعنة ،على الركاية عن كعب األحبار ،الذم أدخل على
كثًنا ،من اإلسرائيليٌات ،كخفي على كثًن من الػمح ٌدثٌن كذبيو
اٞنسلمٌن شيئنا ن
كدجليو؛ لتعبده ،كقد قويت يح ٌجتينا على ذلك بطعن أكرب اٜنيٌفاظ يف حديث
مرفوع ،عيزم إليو فيو التصريح ابلسماع»(ُ).
أمثلة لألحاديث املطعون فيها:
كىذه بعض أحاديث الصحيحٌن ،اليت طعن فيها بعض اٞنؤلٌفٌن،
كصرح بعض اٞنؤلٌفٌن،
اٞننتسبٌن إذل اٞنذاىب ى
الع ىقديٌة اٞنختلفة ،قد٬ننا كحديثناٌ .
بنسبة تلك األحاديث إذل اإلسرائيليٌات ،أك أشباه اإلسرائيليٌات:
السب ً
اؿ يػى ٍوىـ
ت ،ىك ىخلى ىق فً ىيها ٍ
اٛنًبى ى
 -0ركل مسلم « :ىخلى ىق َّ
اَّللي  التػ ٍربىةى يػى ٍوىـ َّ ٍ
ٍاأل ً
َّجر يػىوىـ ًاالثٍػنىػ ٍ ً
كه يػى ٍوىـ الث ىبل ىاث ًء ،ىك ىخلى ىق الن ىور يػى ٍوىـ
ٌن ،ىك ىخلى ىق الٍ ىم ٍك ير ى
ى
ىحد ،ىك ىخلى ىق الش ى ى ٍ
ٍاألىربًع ًاء ،كب َّ ً
اٝنى ًم ً
ص ًر ًم ٍن يػى ٍوًـ
اب يػى ٍوىـ ٍ
َّك َّ
يس ،ىك ىخلى ىق ى
آد ىـ  ،بػى ٍع ىد الٍ ىع ٍ
ٍ ى ىى
ث ف ىيها الد ى
ات ٍ ً ً
آخ ًر ساع وة ًمن ساع ً
اٝن ٍل ًقً ،يف ً
ً
ٍ ً
ص ًر إً ىذل
اٛني يم ىعةً ،يف آخ ًر ٍى
ى ى ٍ ى ى
يما بػى ٍ ى
ٌن الٍ ىع ٍ
اٛني يم ىعة ،ف ى
اللٍَّي ًل»(ِ).
ص ىورتًًو ،طيوليوي ًستو ىف
 -1ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم « :ىخلى ىق َّ
اَّللي ى
آد ىـ ىعلىى ي
ٌ
ً
ً
ك ،نػى ىف ور ًم ىن الٍ ىم ىبلئً ىك ًة،
اعا .فىػلى َّما ىخلى ىقوي ،قى ى
ب ،فى ىسلٌ ٍم ىعلىى أيكلىئً ى
ذ ىر ن
اؿ :ا ٍذ ىى ٍ
الس ىبل يـ ىعلىٍي يك ٍم،
ك ،فىػ ىق ى
اؿَّ :
ك ىكىًٓنيَّةي ذيًٌريَّتً ى
ك ،فىًإنػَّ ىها ىًٓنيَّػتي ى
استى ًم ٍع ىما ي٪نىيونى ى
وس ،فى ٍ
يجلي ه
اَّللً
اَّللً" ،فى يكػل ىمػ ٍػن يى ٍد يخ يػل
:
كه
اد
ػز
ف
،
"كىرحػٍ ىمػةي َّ
ػك ،ىكىرحػٍ ىمػةي َّ
ى
فىػ ىقاليواَّ :
الس ىبل يـ ىعلىٍي ى
ي
ي
ى
ى

(ُ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ْْٗ/ٖ :
(ِ) صحيح مسلم ،َُِٓ-ُِْٗ/ْ :رقم ِٖٕٗ.ِٕ/
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ً
ص ،بػى ٍع يػد ،ىحتَّػى ٍاآل ىف»(ُ).
ػورةً ى
آد ىـ .فىػلى ٍم يىىػزؿ الٍ ى
ػجنَّةى ،ىعلىى ي
الٍ ى
ػخ ٍل يػق يػىٍنػ يق ي
صى
اؿ:
 -2ركل الشيخاف ،كاللفظ
َّك ًم ٍن إًبٍػىر ًاى ىيم ،إً ٍذ قى ى
ىحق ًابلش ًٌ
للبخارم « :ىٍ٥ن ين أ ى
ٌ
اؿ بػىلىى ىكلى ًك ٍن لًيىطٍ ىمئً َّن قىػ ٍلًيب﴾(ِ).
اؿ أ ىىكىدلٍ تيػ ٍؤًم ٍن قى ى
ف يٍٓن ًي الٍ ىم ٍوتىى قى ى
ب أًىرًين ىكٍي ى
﴿ ىر ًٌ
ًو
يد ،كلىو لىبًثٍ ً ً
وؿ ىما
الس ٍج ًن طي ى
ىكيػى ٍر ىح يم َّ
اَّللي ليوطنا ،لىىق ٍد ىكا ىف ىأيٍ ًكم إً ىذل يرٍك ون ىشد ى ٍ ي
ت يف ٌ
ث يوسف ،ىألىجبت الد ً
َّاع ىي»(ّ).
لىبً ى ي ي ي ى ٍ ي
ً
ً
ث
 -3ركل الشيخاف ،كاللفظ
ب إًبٍػىراى ييم  إًَّال ثىىبل ى
للبخارم« :لى ٍػم يى ٍكذ ٍ
ٌ
ٌن ًمٍنػه َّن ًيف ىذ ً
و ً
اَّللً  .قىػ ٍوليوي﴿ :إًًٌين ىس ًق هيم﴾(ْ) ،ىكقىػ ٍوليوي﴿ :بى ٍل
ات َّ
ىك ىذ ىابت ،ثٍنػتىػ ٍ ً ي
(ٓ)
ات يػى ٍووـ ىك ىس ىارةي ،إً ٍذ أىتىى ىعلىى ىجبَّا ور ًم ىن
فىػ ىعلىوي ىكبًًنييى ٍم ىى ىذا﴾  .ىكقى ى
اؿ :بػىٍيػنىا يى ىو ىذ ى
اٛنبابًرةً ،فىً
ً
ىح ىس ًن الن ً
َّاس ،فىأ ٍىر ىس ىل إًلىٍي ًو،
ق
يل لىوي :إً َّف ىى يهنىا ىر يج نبل ،ىم ىعوي ٍامىرأىةه م ٍن أ ٍ
ٍىى ى
ى
اؿ :من ى ًذهً
ً
ى
س
ي
ل
،
ة
ار
س
اي
:
اؿ
ق
ػ
ف
،
ة
ار
س
ى
ت
أ
ف
،
يت
يخ
أ
:
اؿ
ق
؟
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
فى ىسأىلىوي ىعٍنػ ىها ،فىػ ىق ى ى ٍ ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
علىى كج ًو ٍاألىر ً ً
ً
ىخبػرتيو أىنَّ ً
يخ ًيت ،فى ىبل
كأٍ
ض يم ٍؤم هن ىغ ًًٍنم ىك ىغٍيػ يرؾ ،ىكإً َّف ىى ىذا ىسأىلىًين ،فىأ ٍ ى ٍ ي
ى ىٍ ٍ
تي ىك ًٌذبً ًيين ،فىأىرسل إًلىيػها ،فىػلى َّما دخلىت علىي ًو ،ذىىب يػتىػنىاكيٟنا بًي ًدهً ،فىأ ً
اؿ:
يخ ىذ ،فىػ ىق ى
ٍ ى ى ٍى
ىى ٍ ىٍ ى ى ى ىى ى
اَّلل ،فىأيطٍلًق ،يمثَّ تىػنىاكىٟنا الثَّانًيةى ،فىأ ً
ً
ً
اَّلل ،كىال أ ً
يخ ىذ ًمثٍػلى ىها ،أ ٍىك
ٍادعي َّى ى ي
ى
ىى ى
ىضرؾ ،فى ىد ىعت َّى
ً
ىشدَّ ،فىػ ىق ى ً
اَّلل ًرل ،كىال أ ً
ض ىح ىجبىتً ًو،
أى
اؿٍ :ادعي َّى ى ي
ىضرؾ ،فى ىد ىع ٍ
ت ،فىأيطٍل ىق ،فى ىد ىعا بػى ٍع ى
و
و
اجىر ،فىأىتىػٍتوي،
فىػ ىق ى
اؿ :إًنَّ يك ٍم لى ٍػم ىأتٍتي ًوين إبًًنٍ ىساف ،إًَّ٧نىا أىتىػٍيػتي يم ًوين بً ىشٍيطىاف ،فىأ ٍ
ىخ ىد ىم ىها ىى ى
البخارم ،ِِٗٗ/ٓ :رقم ّٕٖٓ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُِّٖ/ْ :رقم
(ُ) صحيح
ٌ
ُِْٖ.ِٖ/
(ِ) البقرة.َِٔ :
البخارم ،ُِّْ-ُِّّ/ّ :رقم ُِّٗ ،كانظر :صحيح مسلم،ُّّ/ُ :
(ّ) صحيح
ٌ
رقم ُُٓ.ِّٖ/
(ْ) الصافٌات.ٖٗ :
(ٓ) األنبياء.ّٔ :
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اَّلل ىكي ىد الٍ ىكافً ًر ،أى ًك الٍ ىف ً
كىو ي ً
ًً
اج ًرً ،يف ىٍ٥ن ًرهً،
صلٌي ،فىأ ٍىكىمأى بًيىده :ىم ٍهيىا ،قىالى ٍ
ت :ىرَّد َّي ٍ
ى يى ي ى
اجىر»(ُ).
ىكأ ٍ
ىخ ىد ىـ ىى ى
 -4ركل
البخارم« :يػى ٍل ىقى إًبٍػىر ًاى ييم أ ىىابهي ىآزىر يػى ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة ،ىك ىعلىى ىك ٍج ًو ىآزىر قىػتىػىرةه
ٌ
ً
ك :ىال تىػع ً
وؿ أىبيوهي :فىالٍيىػ ٍوىـ ىال
ص ًين ،فىػيىػ يق ي
ىك ىغبىػىرةه ،فىػيىػ يق ي
وؿ لىوي إًبٍػىراى ييم :أىىدلٍ أىقي ٍل لى ى
ٍ
صيك ،فىػيػ يق ي ً
ً
ك ىك ىع ٍدتىًين أَّىال ئنٍ ًزيىًين يػى ٍوىـ يػيٍبػ ىعثيو ىف ،فىأىم
ب ،إًنَّ ى
وؿ إًبٍػىراى ييم :ىاي ىر ًٌ
أ ٍىع ى ى
ً
ً
ين،
ت ٍ
ىخىزل ًم ٍن أًىب ٍاألىبٍػ ىع ًد؟ فىػيىػ يق ي
وؿ َّ
اَّللي تىػ ىع ى
خ ٍز وم أ ٍ
اذل :إًًٌين ىحَّرٍم ي
اٛنىنَّةى ىعلىى الٍ ىكاف ًر ى
ً
يخ يم ٍلتى ًط وخ ،فىػييػ ٍؤ ىخ يذ
ك؟ فىػيىػٍنظيير ،فىًإذىا يى ىو بً ًذ و
يمثَّ يػي ىق ي
ت ًر ٍجلىٍي ى
اؿ :ىاي إًبٍػىراى ييم ،ىما ىٍٓن ى
بًىق ىوائً ًم ًو ،فىػييػ ٍل ىقى ًيف النَّا ًر»(ِ).
وب يػى ٍغتى ًس يل عي ٍرىاي نان ،ىخَّر ىعلىٍي ًو ًر ٍج يل ىجىر وادً ،م ٍن
 -5ركل
البخارم« :بػىٍيػنى ىما أىي ي
ٌ
ً
ً
ذى ىى و
ك ،ىع َّما تىػىرل؟
وب ،أىىدلٍ أى يك ٍن أى ٍغنىػٍيػتي ى
ب ،فى ىج ىع ىل ىٍ٪نثي ًيف ثػى ٍوبًو ،فىػنى ىاداهي ىربوي :ىاي أىي ي
ك»(ّ).
قى ى
ب ،ىكلى ًك ٍن ىال ًغ ىىن ًرل ،ىع ٍن بػىىرىكتً ى
اؿ :بػىلىى ،ىاي ىر ًٌ
 -6ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم« :قًيل لًب ًين إًسرائً
اب
يلٍ ﴿ :اد يخليوا الٍبى ى
ٌ
ى ى ٍى ى
س َّج ندا كقيوليوا ًحطَّةه﴾(ْ) .فىػب َّدليوا ،فى ىدخليوا يػزح يفو ىف علىى أىست ً
اى ًه ٍم ،ىكقىاليوا :ىحبَّةه،
ى ٍى
ى
ى ىٍ ى
ي ى
ًيف ىش ٍعىرةو»(ٓ).
 -7ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم « :ىكانىت بػنيو إًسرائً
يل يػى ٍغتى ًسليو ىف عيىرا نة،
ٌ
ٍ ى ٍى ى
البخارم ،ُِِٓ/ّ :رقم ُّٕٗ ،كانظر :صحيح مسلم-َُْٖ/ْ :
(ُ) صحيح
ٌ
ُُْٖ ،رقم ُِّٕ.ُْٓ/
البخارم ،ُِِّ/ّ :رقم ُِّٕ.
(ِ) صحيح
ٌ
البخارم ،َُِْ/ّ :رقم ُُِّ.
(ّ) صحيح
ٌ
﴿ك ٍاد يخليوا﴾ ،ابلواك.
(ْ) البقرة .ٖٓ :كيف اآلية :ى
البخارم ،ُِْٗ-ُِْٖ/ّ :رقم ِِِّ ،كانظر :صحيح مسلم:
(ٓ) صحيح
ٌ
ْ ،ُِِّ/رقم َُّٓ.ُ/
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ض يه ٍم إً ىذل بػى ٍع و
اَّللً ،ىما ٬نىٍنى يع
وسى يػى ٍغتى ًس يل ىك ٍح ىدهي ،فىػ ىقاليوا :ىك َّ
يػىٍنظيير بػى ٍع ي
ض ،ىكىكا ىف يم ى
ً
وسى أى ٍف يػى ٍغتى ًسل ىم ىعنىا ،إًَّ
َّ
ى
ض ىع ثػى ٍوبىوي ىعلىى
ى
ذ
ف
،
ر
آد
و
ن
أ
ال
ى
ى
ب ىمَّرةن يػى ٍغتىس يل ،فىػ ىو ى
ى
ى
ي
يم ى
ي
ى
ى
حج ور ،فىػ ىفَّر ٍ ً ً
وؿ :ثػى ٍوًب ،ىاي ىح ىج ير ،ىح ََّّت
وسى ًيف إًثٍ ًرهً ،يػى يق ي
ىى
اٜنى ىج ير بثىػ ٍوبًو ،فى ىخىر ىج يم ى
اَّللً ،ما ًّني ً
ت بػنيو إً ٍسرائً ً
ىخ ىذ ثػى ٍوبىوي،
وسى م ٍن ىأبٍ وس ،ىكأ ى
وسى ،فىػ ىقاليوا :ىك َّ ى ى
يل إ ىذل يم ى
نىظىىر ٍ ى
ى ى
ً
اؿ أىبو ىريػرىة :ك ًَّ
ب ًاب ٍٜنى ىج ًرً ،ستَّةه أ ٍىك ىسٍبػ ىعةه،
فىطىف ىق ًاب ٍٜنى ىج ًر ى
اَّلل ،إًنَّوي لىنى ىد ه
ض ٍرناب .فىػ ىق ى ي ي ىٍ ى ى
ض ٍرناب ًاب ٍٜنى ىج ًر»(ُ).
ى
ً ً
،
وسى
 -8ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :أ ٍيرًس ىل ىملى ي
ك الٍ ىم ٍوت إ ىذل يم ى
ٌ
ت ،فىػىرَّد
ص َّكوي ،فىػىر ىج ىع إً ىذل ىربًًٌو ،فىػ ىق ى
اؿ :أ ٍىر ىسلٍتىًين إً ىذل ىعٍب ود ،ىال ييًر ي
يد الٍ ىم ٍو ى
فىػلى َّما ىجاءىهي ى
اَّلل علىي ًو عيػنو ،كقى ى ً
ض يع يى ىدهي ىعلىى ىم ٍ ً
نت ثػى ٍوور ،فىػلىوي بً يك ًٌل ىما
اؿٍ :ارج ٍع ،فىػ يق ٍل لىوي :يى ى
َّي ى ٍ ىٍ ى ي ى
اؿ:
ت ،قى ى
ب ،يمثَّ ىماذىا؟ قى ى
ت بًًو يى يدهي ،بً يك ًٌل ىش ٍعىرةو ىسنىةه ،قى ى
ىغطَّ ٍ
اؿ :يمثَّ الٍ ىم ٍو ي
ىم ىر ًٌ
اؿ :أ ٍ
اَّللى أى ٍف يي ٍدنًيىويً ،م ىن ٍاأل ٍىر ً
اؿ
اؿ :قى ى
َّس ًة ،ىرٍميىةن ًُنى ىج ور ،قى ى
فى ٍاآل ىف ،فى ىسأ ىىؿ َّ
ض الٍ يم ىقد ى
وؿ ًَّ
ب الطًَّر ًيقً ،عٍن ىد الٍ ىكثً ً
ت ىمثَّ ،ىألىريٍػتي يكم قىػٍبػرهي ،إً ىذل ىجانً ً
يب
ىر يس ي
اَّلل  :فىػلى ٍو يكٍن ي
ى ٍ ى
ى٘نى ًر»(ِ).
ٍاأل ٍ
ً ،عٍن ىد ىرٌهبًً ىما،
وسى
احتى َّج ى
 -01ركل الشيخاف ،كاللفظ ٞنسلمٍ « :
آد يـ ىكيم ى
ً
اؿ موسى :أىنٍت آدـ الَّ ًذم خلى ىقك َّ ً ً
يك ًم ٍن
اَّللي بًيىده ،ىكنػى ىف ىخ ف ى
ى ى
فى ىح َّج ى
ى ىي
وسى ،قى ى ي ى
آد يـ يم ى
ك ًيف جنَّتً ً
ك م ىبلئً
كح ً
رً
ك
ن
ال
ت
ط
ب
ىى
أ
مث
،
و
ن
ك
ىس
أ
ك
،
و
ت
ك
ل
د
ج
ىس
أ
ك
،
و
َّ
ٍ
ى
ى
ي
ى
ى
ى
َّاسًِ ،نى ًطيئىتً ى
ى
ى
ى
ٍ
ى
ٍ
ي
ٍ
ى
ى ى
ى
ى
ى
ي
ى
ً
إً ىذل ٍاأل ٍىر ً
اَّللي بً ًر ىسالىتً ًو ىكبً ىك ىبل ًم ًو،
ض؟ فىػ ىق ى
اؾ َّ
اصطىىف ى
اؿ ى
وسى الَّذم ٍ
آد يـ :أىنٍ ى
ت يم ى
البخارم ،َُٕ/ُ :رقم ِْٕ ،كانظر :صحيح مسلم ،ِٕٔ/ُ :رقم
(ُ) صحيح
ٌ
ّّٗ.ٕٓ/
البخارم ،ْْٗ/ُ :رقم ُِْٕ ،كانظر :صحيح مسلم،ُّْٖ-ُِْٖ/ْ :
(ِ) صحيح
ٌ
رقم ِِّٕ.ُٕٓ/
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اؾ ٍاألىلٍواح ،فًيها تًبػيا يف يك ًل شي و
ك ىً٤نيًّا ،فىبً
ب
ت
ك
اَّلل
ت
د
ج
ك
م
ك
ب
ر
ػ
ق
ك
،
ء
ى
َّ
ى
ى
ٍ
َّ
ى
ى
ى
ىكأ ٍىعطى ى ى ى ى ٍ ى
ى
ى
ٍ ى
ٌ ىٍ ى
ى ى
ً
ت فً ىيها:
ٌن ىع ناما ،قى ى
يخلى ىق؟ قى ى
التػ ٍَّوىراةى ،قىػٍب ىل أى ٍف أ ٍ
اؿ ى
آد يـ :فىػ ىه ٍل ىك ىج ٍد ى
وسىً :أب ٍىربىع ى
اؿ يم ى
(ُ)
اؿ :أىفىػتىػليوم ًين علىى أى ٍف ع ً
ت ىع ىم نبل،
ل
م
ق
،
م
ع
ػ
ن
:
اؿ
ق
؟
آد يـ ىربَّوي فىػغى ىول﴾
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ي ى
صى ى
ى ي
﴿ ىك ىع ى
ىٍ
ً
اَّللً  :فى ىح َّج
اؿ ىر يس ي
ٌن ىسنىةن؟ قى ى
وؿ َّ
ىكتىػبىوي َّ
اَّللي ىعلى َّي أى ٍف أ ٍىع ىملىوي ،قىػٍب ىل أى ٍف ى٫نٍلي ىق ًين ًأب ٍىربىع ى
وسى»(ِ).
ى
آد يـ يم ى
ً
ًً
ً
ٌن،
 -00ركل الشيخاف ،كاللفظ
استى َّ
ب ىر يج ىبلف :ىر يج هل م ىن الٍ يم ٍسلم ى
للبخارمٍ « :
ٌ
ً
ً
كرجل ًمن الٍيػه ً
ً
اؿ
ٌن ،فىػ ىق ى
ود ،قى ى
اصطىىفى ي١نى َّم ندا ىعلىى الٍ ىعالىم ى
اؿ الٍ يم ٍسل يم :ىكالَّذم ٍ
ىى ي ه ى ى ي
ً
ً
ودم :كالَّ ً
الٍيػه ً
ً
ك،
م
ى
ف
ط
اص
م
ذ
ى
ى
ٌن ،فىػىرفى ىع الٍ يم ٍسل يم يى ىدهي ًعٍن ىد ىذل ى
وسى ىعلىى الٍ ىعالىم ى
ٍ
ىي
ي ى
ى
ود ًم ،فى ىذىب الٍيػه ً
فىػلىطىم كجو الٍيػه ً
ودم إً
ىخبىػرهي ًّنىا ىكا ىف ًم ٍن أ ٍىم ًرهً
ً
أ
ف
،

َّيب
ن
ال
ذل
ً
ى
ى
ٍ
ى
ي
ى
ى ى ٍى ىي ٌ
ى
ى
ٌ
ً
ً
ً
اؿ النًَّيب :
ىخبىػىرهي ،فىػ ىق ى
ىكأ ٍىم ًر الٍ يم ٍسل ًم ،فى ىد ىعا النًَّيب  الٍ يم ٍسل ىم ،فى ىسأىلىوي ىع ٍن ذىل ى
ك ،فىأ ٍ
ً ً
ً
ً
ىص ىع يق ىم ىع يه ٍم ،فىأى يكو يف
ص ىع يقو ىف يىػ ٍوىـ الٍقيى ىامة ،فىأ ٍ
َّاس يى ٍ
ىال ئنىًٌني ًكين ىعلىى يم ى
وسى ،فىإ َّف الن ى
ً
ً
ً
أ َّىك ىؿ من ي ًف ي ً
ً
صعً ىق،
وسى ىابط ه
يم ٍن ى
يق ،فىإذىا يم ى
ىٍ ي
ب الٍ ىع ٍر ًش ،فى ىبل أ ٍىدرم :أى ىكا ىف ف ى
ش ىجان ى
فىأىفىاؽ قىػبلًي ،أىك ىكا ىف ً
ً
َّ
اَّللي»(ّ).
ن
٣ن
استىػثٍػ ىىن َّ
ٍ
ى ٍ ٍ
اؿ لًىق ٍوًم ًو:
 -01ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم « :ىغىزا نىًيب ًم ىن ٍاألىنٍبًيى ًاء ،فىػ ىق ى
ٌ
ضع امرأىةو
بً
يد أى ٍف يػب ًين ً
ً
ً
ىح هد
أ
ال
ك
ا،
هب
ػ
ي
ا
م
ل
ك
ا،
هب
ر
ي
و
ى
ك
،
ى
ى
َّ
ي
ىال يػىٍتػبىػ ٍع ًين ىر يج هل ،ىملى ى
ٍ
ي
ىٍ ى ى ى ى ى ى ى
ك بي ٍ ى ٍ ى ى ى ي
وات ،كىدل يػرفىع س يقوفىػها ،كىال أىح هد ا ٍشتىػرل ىغنىما ،أىك خلً ىف و
ات ،ىكيى ىو يػىٍنػتى ًظ ير
ن ٍ ى
بػى ىىن بػييي ن ى ٍ ى ٍ ٍ ي ى ى ى
ى
(ُ) طو.ُُِ :
البخارم،ُُِٓ/ّ :
(ِ) صحيح مسلم ،َِّْ/ْ :رقم ِِٓٔ ،ُٓ/كانظر :صحيح
ٌ
رقم ِِّٖ.
البخارم ،َٖٓ-ْٖٗ/ِ :رقم َِِٖ ،كانظر :صحيح مسلم-ُّْٖ/ْ :
(ّ) صحيح
ٌ
ُْْٖ ،رقم ِّّٕ.ُٓٗ/
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ًكىالدىا ،فىػغزا ،فى ىد ىان ًمن الٍ ىقري ًة ص ىبلةى الٍعص ًر ،أىك قى ًريبا ًمن ذىلًك ،فىػ ىق ى ً
َّم ً
س:
ى ٍى ى ى ٍ ٍ ن ٍ ى
ى ى ىى
اؿ للش ٍ
ً ً
اَّللي ىعلىٍي ًو،
ت ،ىح ََّّت فىػتى ىح َّ
احبً ٍس ىها ىعلىٍيػنىا ،فى يحبً ىس ٍ
ور ،اللَّ يه َّمٍ ،
إنَّك ىمأٍ يم ىورةه ،ىكأ ىىان ىمأٍ يم ه
ً
اؿ :إً َّف فًي يك ٍم
َّار  -لًتىأٍ يكلى ىها ،فىػلى ٍم تىطٍ ىع ٍم ىها ،فىػ ىق ى
فى ىج ىم ىع الٍغىنىائ ىم ،فى ىجاءى ٍ
ت  -يػى ٍع ًين الن ى
و
ً
اؿ :فًي يك يم
ت يى يد ىر يج ول بًيى ًدهً ،فىػ ىق ى
غيلي نوال ،فىػ ٍلييػبىايً ٍع ًين م ٍن يك ًٌل قىبًيلىة ىر يج هل ،فىػلى ًزقى ٍ
ت يى يد ر يجلى ٍ ً
وؿ،
اؿ :فًي يك يم الٍغيلي ي
ٌن أ ٍىك ثىىبلثىوة بًيى ًدهً ،فىػ ىق ى
الٍغيلي ي
وؿ ،فىػ ٍلتيػبىايً ٍع ًين قىبًيلىتي ى
ك ،فىػلى ًزقى ٍ ى
ً
الذ ىى ً
فى ىجاءكا بًرأٍ وس ًمثٍ ًل ىرأٍ ًس بػى ىقرةو ًم ىن َّ
َّار ،فىأى ىكلىٍتػ ىها ،يمثَّ
ب ،فىػ ىو ى
ضعي ى
وىا ،فى ىجاءىت الن ي
ى
ي ى
(ُ)
اَّلل لىنىا الٍغىنىائً
ىحلَّ ىها لىنىا» .
أ
ف
،
ان
ز
ج
ع
ك
ا
ن
ف
ع
ض
ىل
أ
ر
،
م
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
أى
ىح َّل َّي
ى
ى ى
:
اؿ يسلىٍي ىما يف بٍ ين ىد ياكىد
 -02ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :قى ى
ٌ
اَّللً ،فىػ ىق ى
ىألىطيوفى َّن اللٍَّيػلىةى ّنًًئى ًة ٍامىرأىةو ،تىلً يد يكل ٍامىرأىةو غي ىبل نما ،يػي ىقاتً يل ًيف ىسبً ًيل َّ
اؿ لىوي
اؼ هبًً َّن ،ىكىدلٍ تىلً ٍد ًمٍنػ يه َّن ،إًَّال
ك :قي ٍل :إً ٍف ىشاءى َّ
اَّللي ،فىػلى ٍم يػى يق ٍل ،ىكنى ًس ىي ،فىأىطى ى
الٍ ىملى ي
امرأىةه نًصف إًنٍس و
ث ،ىكىكا ىف أ ٍىر ىجى
اؿ النًَّيب  :لى ٍو قى ى
اف .قى ى
اؿ :إً ٍف ىشاءى َّ
اَّللي ،لى ٍػم ىٍ٪ننى ٍ
ٍى ٍ ى ى
ً
اجتً ًو»(ِ).
ٜنى ى
ت ٧نىٍلىةه نىبًيًّا ًم ىن ٍاألىنٍبًيى ًاء ،فىأ ىىمىر
 -03ركل الشيخاف ،كاللفظ
صٍ
للبخارم« :قىػىر ى
ٌ
بًىقري ًة النَّم ًل ،فىأيح ًرقىت ،فىأىكحى َّ ً
ت أ َّيمةن ًم ىن ٍاأل ىيم ًم،
صٍت ى
ىحىرقٍ ى
ك ٧نىٍلىةه ،أ ٍ
اَّللي إًلىٍيو :أى ٍف قىػىر ى
ٍى ٍ
ٍ ٍ ٍى
تي ىسبًٌ يح»(ّ).
 -04ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم« :فيًق ىدت أ َّيمةهً ،من بنػًي إًسرائً
يل،
ٍ
ٍ ى
ٌ
ٍى ى
البخارم ،ُُّٔ/ّ :رقم ِٔٓٗ ،كانظر :صحيح مسلم-ُّٔٔ/ّ :
(ُ) صحيح
ٌ
ُّٕٔ ،رقم ُْٕٕ.ِّ/
البخارم ،ََِٖ-ََِٕ/ٓ :رقم ْْْٗ ،كانظر :صحيح مسلم:
(ِ) صحيح
ٌ
ّ ،ُِٕٓ/رقم ُْٓٔ.ِِ/
لبخارم ،َُٗٗ/ّ :رقم ِٖٔٓ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُٕٓٗ/ْ :رقم
(ّ) صحيح ا
ٌ
ُِِْ.ُْٖ/
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ت ،كإًنػًٌي ىال أير ىاىا إًَّال الٍ ىفأٍر ،إًذىا ك ًض ىع لى ىػها أىلٍبىا يف ًٍ
اإلبً ًل ،لى ٍػم
ي
ى
ى
ىال يي ٍد ىرل ىما فىػ ىعلى ٍ ى
ً
ً
ت»(ُ).
ب ،ىكإًذىا يكض ىع ىٟنىا أىلٍبىا يف الشَّاء ،ىش ًربى ٍ
تى ٍشىر ٍ
 -05ركل الشيخاف ،كاللفظ ٞنسلم« :لىوىال بػنيو إًسرائًيل ،لىػم ى٫نٍب ً
ث الطَّ ىع ياـ ،ىكلى ٍػم
ٍ ى ٍى ى ٍ ي
َّىىر»(ِ).
ى٫نٍنى ًز اللَّ ٍح يم ،ىكلى ٍوىال ىح َّواءي ،لى ٍػم ىٔني ٍن أينٍػثىى ىزٍك ىج ىها ،الد ٍ
 -06ركل الشيخاف ،كاللفظ ٞنسلم« :لىػم يػتى ىكلَّم ًيف الٍمه ًد إًَّال ثىىبلثىةهً :
يسى
ع
ىٍ
ٍ ى ٍ
ى
ابن مرىًن ،ك ً
َّ
ص ٍوىم ىعةن ،فى ىكا ىف
ب يجىريٍ وج  -ىكىكا ىف يجىريٍ هج ىر يج نبل ىعابً ندا ،فىأنى ىذ ى
ٍ ي ىٍ ى ى ى
صاح ي
فًيها ،فىأىتىػٍتو أيمو ،كىو ي ً
اؿ :اي ر ً ً
ص ىبلًِت،
صلٌي ،فىػ ىقالى ٍ
ت :ىاي يجىريٍ يج ،فىػ ىق ى ى ى ٌ
ب ،أ ٌيمي ىك ى
ي ي ى يى ي ى
ى
فىأىقٍػبل علىى ص ىبلتًًو ،فىانٍصرفىت ،فىػلى َّما ىكا ىف ًمن الٍغ ًد ،أىتىػٍتو ،كىو ي ً
ت:
ى ى
صلٌي ،فىػ ىقالى ٍ
ىى ٍ
ي ى يى ي ى
ىى ى ى
ب ،أ ًيمي كص ىبلًِت ،فىأىقٍػبل علىى ص ىبلتًً
ً
ت ،فىػلى َّما
ن
ا
ف
،
و
ىاي يجىريٍ يج ،فىػ ىق ى
ٍ
ى
صىرفى ٍ
ى
ىى ى ى
اؿ :ىاي ىر ٌ ٌ ى ى
ىكا ىف ًمن الٍغ ًد ،أىتىػٍتو ،كىو يصلً
ب ،أ ًٌيمي
أ
:
اؿ
ق
ػ
ف
،
ج
ي
ر
ج
اي
:
ت
ل
ا
ق
ػ
ف
ي،
ى
ى
ٌ
ى
ى
ى
ى
ى ى
ٍ
ٍ
ىم ىر ًٌ
ي ى يى ي ى
ي
ى
ٍ
ى ي
ت :اللَّه َّم ،ىال يٕنًٍتو ،ح ََّّت يػٍنظير إً ىذل كج ً
كص ىبلًِت ،فىأىقٍػبل علىى ص ىبلتًًو ،فىػ ىقالى ً
وه
ي
ي
ىى ى ى
ىى
يي
ى
ى
ى
ت امرأىةه بغً
ومس ً
الٍم ً
ات .فىػتى ىذا ىكر بػنيو إًسرائًيل جرٍ٩نا ك ًعبادتىو ،كىكانى ً
َّل
ث
م
ت
ػ
ي
،
ي
ى
ى
ٍ
ي
ن
ٍ
ى
ي
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ي ى
ي
ى
ً
ً ً
ت إًلىٍيػ ىها،
ت :إً ٍف ًشٍئػتي ٍم ىألىفٍتًنىػنَّوي لى يك ٍم ،قى ى
اؿ :فىػتىػ ىعَّر ى
ت لىوي ،فىػلى ٍم يػى ٍلتىف ٍ
ضٍ
ُني ٍسن ىها ،فىػ ىقالى ٍ
ً
ص ٍوىم ىعتً ًو ،فىأ ٍىم ىكنىػٍتوي ًم ٍن نػى ٍف ًس ىها ،فىػ ىوقى ىع ىعلىٍيػ ىها،
فىأىتى ٍ
ت ىراعينا ،ىكا ىف ىأيٍ ًكم إً ىذل ى
ً
استىػٍنػىزليوهي ،ىكىى ىد يموا
ت ،فىػلى َّما ىكلى ىد ٍ
ت ،قىالى ٍ
فى ىح ىملى ٍ
ت :يى ىو م ٍن يجىريٍ وج ،فىأىتىػ ٍوهي ،فى ٍ
اؿ :ما ىشأٍني يكم؟ قىاليوا :زنػىي ً ً ً ً
ت
ص ٍوىم ىعتىوي ،ىك ىج ىعليوا يى ٍ
ت هبىذه الٍبىغ ًٌي ،فىػ ىولى ىد ٍ
ىٍ ى
ى
ض ًربيونىوي ،فىػ ىق ى ى
ٍ
اؿ :دع ًوين ،ح ََّّت أ ً
ً
صلَّى ،فىػلى َّما
ك ،فىػ ىق ى
اؿ :أىيٍ ىن َّ
ًمٍن ى
الصًيب؟ فى ىجاءيكا بًو ،فىػ ىق ى ى ي
يصلٌ ىي ،فى ى
ى ى
البخارم ،َُِّ/ّ :رقم ُِّٗ ،كانظر :صحيح مسلم ،ِِْٗ/ْ :رقم
(ُ) صحيح
ٌ
ِٕٗٗ.ُٔ/
البخارم،ُُِِ/ّ :
(ِ) صحيح مسلم ،َُِٗ/ِ :رقم َُْٕ ،ّٔ/كانظر :صحيح
ٌ
رقم ُِّٓ.
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اؿ :فيىبل هف
وؾ؟ قى ى
يب ،فىطى ىع ىن ًيف بىطٍنً ًو ،ىكقى ى
اؿ :ىاي غي ىبل يـ ،ىم ٍن أىبي ى
ؼ ،أىتىى َّ
صىر ى
الصً َّ
انٍ ى
الر ً
ك
اعي ،قى ى
َّ
اؿ :فىأىقٍػبىػليوا ىعلىى يجىريٍ وج ،يػي ىقبًٌليونىوي ،ىكيػىتى ىم َّس يحو ىف بًًو ،ىكقىاليوا :نػىٍب ًين لى ى
اؿ :ىال ،أ ً
كىا ًم ٍن ًط و
ك ًم ٍن ذى ىى و
ت ،فىػ ىف ىعليوا  -ىكبػىٍيػنىا
ب ،قى ى
ىع ي
ص ٍوىم ىعتى ى
ٌن ،ىك ىما ىكانى ٍ
يد ى
ى
و
و و
ً
صًيب يػر ً ً ً
ت
ى ىٍ ى
ب ىعلىى ىدابَّة فىا ًرىىة ،ىك ىش ىارةو ىح ىسنىة ،فىػ ىقالى ٍ
ض يع م ٍن أ ٌيمو ،فى ىمَّر ىر يج هل ىراك ه
ً
اؿ:
م ،ىكأىقٍػبى ىل إًلىٍي ًو ،فىػنىظىىر إًلىٍي ًو ،فىػ ىق ى
أيموي :اللَّ يه َّمٍ ،
اج ىع ًل ابًٍين مثٍ ىل ىى ىذا ،فىػتىػىرىؾ الثَّ ٍد ى
اللَّه َّم ،ىال ىٍْنع ٍل ًين ًمثٍػلىو ،يمثَّ أىقٍػبل علىى ثى ٍديًًو ،فىجعل يػرتى ً
ىين أىنٍظيير إً ىذل
ض يع ،قى ى
اؿ :فى ىكأًٌ
ىى ى
ي
ى
ي
ى ى ى ىٍ
وؿ ًَّ
ً ً
رس ً
السبَّابىًةً ،يف فى ًم ًو ،فى ىج ىع ىل ى٬نيص ىها.
صبىعً ًو َّ
اَّلل  ،ىكيى ىو ىٍ٪نكي ٍارت ى
ضى
اعوي ،إبًً ٍ
ىي
ً و
ت ،سرقٍ ً
ض ًربونىػها ،كيػ يقوليو ىف :زنىػي ً
وؿ:
ت ،ىكًى ىي تىػ يق ي
قى ى
ىٍ
ىى
اؿ :ىكىمركا َنىا ًريىة ،ىكيى ٍم يى ٍ ي ى ى ى
اَّلل ،كنًعم الٍوكً
ً
اع،
ت أيموي :اللَّ يه َّم ،ىال ىٍْن ىع ًل ابًٍين ًمثٍػلى ىها ،فىػتىػىرىؾ َّ
الر ى
يل ،فىػ ىقالى ٍ
ضى
يب َّي ى ٍ ى ى ي
ىح ٍس ى
اؾ تىػراجعا ٍ ً
ً
ت:
ىكنىظىىر إًلىٍيػ ىها ،فىػ ىق ى
اٜنىد ى
يث ،فىػ ىقالى ٍ
اؿ :اللَّ يه َّمٍ ،
اج ىع ٍل ًين مثٍػلى ىها .فىػ يهنى ى ى ى ى
ً
ً
ت :اللَّ يه َّم،
اج ىع ًل ابًٍين مثٍػلىوي ،فىػ يق ٍل ى
ىح ٍل ىقى ،ىمَّر ىر يج هل ىح ىس ين ا ٍٟنىٍيػئىة ،فىػ يق ٍل ي
ت :اللَّ يه َّمٍ ،
ىال ىٍْنع ٍل ًين ًمثٍػلىو ،كمركا ًهب ًذهً ٍاألىم ً
ت ،سرقٍ ً
ض ًربونػىها ،كيػ يقوليو ىف :زنػىي ً
ت،
ي
م
ى
ك
،
ة
ٍ
ى
ٍ
ي ىى ى
ى
ى ى ي ٍ ى ي ى ىى
ىى
ً
اؿ :إً َّف ىذ ىاؾ
اج ىعلٍ ًين ًمثٍػلى ىها .قى ى
ت :اللَّ يه َّم ،ىال ىٍْن ىع ًل ابًٍين مثٍػلى ىها ،فىػ يق ٍل ى
فىػ يق ٍل ي
ت :اللَّ يه َّمٍ ،
الرجل ىكا ىف جبَّارا ،فىػ يقلٍت :اللَّه َّم ،ىال ىٍْنع ٍل ًين ًمثٍػلىو ،كإً َّف ى ًذهً يػ يقوليو ىف ىٟنا :زنػىي ً
ت،
ى ىٍ
ى
ي ي
ي ى ى ى
ى ن
َّ ي ى
ً
ً
اج ىع ٍل ًين ًمثٍػلى ىها»(ُ).
ىكىدلٍ تىػ ٍزف ،ىك ىسىرقٍت ،ىكىدلٍ تى ٍس ًر ٍؽ ،فىػ يق ٍل ي
ت :اللَّ يه َّمٍ ،
 -07ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم« :إً َّف ثىىبلثىةن ًيف ب ًين إًسرائً
ص،
يل :أىبٍػىر ى
ٌ
ى ٍى ى
ع ،كأ ٍىعمى ،ب ىدا ًََّّللً أى ٍف يػٍبػتىلًيػ يهم ،فىػبػ ىع ى ً
اؿ:
ص ،فىػ ىق ى
ى ى ٍ ى
ىكأىقٍػىر ى ى ى ى
ث إلىٍي ًه ٍم ىملى نكا ،فىأىتىى ٍاألىبٍػىر ى
و
ً
ًً
اؿ:
َّاس ،قى ى
ك؟ قى ى
ىحب إًلىٍي ى
أىم ىش ٍيء أ ى
اؿ :لى ٍو هف ىح ىس هن ،ىكج ٍل هد ىح ىس هن ،قى ٍد قىذ ىرين الن ي
اؿ :أىم الٍ ىم ًاؿ
ب ىعٍنوي ،فىأ ٍيع ًط ىي لى ٍو نان ىح ىسننا ،ىكًج ٍل ندا ىح ىسننا ،فىػ ىق ى
فى ىم ىس ىحوي ،فى ىذ ىى ى
البخارم:
(ُ) صحيح مسلم ،ُٕٖٗ-ُٕٗٔ/ْ :رقم َِٓٓ ،ٖ/كانظر :صحيح
ٌ
ُ ،َْْ/رقم ُُْٖ.
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ً
اؿًٍ :
ك :أ َّ
ص
اؿ :الٍبىػ ىق ير  -يى ىو ىش َّ
اإلبً يل ،أ ٍىك قى ى
ك؟ قى ى
ك ًيف ذىل ى
ىحب إًلىٍي ى
أى
ىف ٍاألىبٍػىر ى
ىح يد ي٨نىاًٍ :
اؿ:
اؿ ٍاآل ىخ ير :الٍبىػ ىق ير  -فىأ ٍيع ًط ىي ىانقىةن عي ىشىراءى ،فىػ ىق ى
اإلبً يل ،ىكقى ى
ع قى ى
ىك ٍاألىقٍػىر ى
اؿ أ ى
و
يػباريؾ لى ً
اؿ :ىش ىعهر ىح ىس هن،
ك؟ قى ى
ع ،فىػ ىق ى
ىحب إًلىٍي ى
يى ى ى
ك ف ىيها .ىكأىتىى ٍاألىقٍػىر ى
اؿ :أىم ىش ٍيء أ ى
ًً
ب ،ىكأ ٍيع ًط ىي ىش ىعنرا
َّاس ،قى ى
اؿ :فى ىم ىس ىحوي ،فى ىذ ىى ى
ىكيى ٍذ ىى ي
ب ىع ًٌين ىى ىذا ،قى ٍد قىذ ىرين الن ي
ً
ىعطىاهي بػى ىقىرنة ىح ًام نبل،
اؿ :الٍبىػ ىق ير ،قى ى
ك؟ قى ى
ىح ىسننا ،قى ى
اؿ :فىأ ٍ
ىحب إًلىٍي ى
اؿ :فىأىم الٍ ىماؿ أ ى
اؿ :أىم شي و
اؿ :يػباريؾ لىك فً
ى
اؿ :يػىيرد
أ
ء
ق
ػ
ف
ى،
م
ىع
األ
ى
ت
أ
ك
ا.
يه
ٍ
ك؟ قى ى
ى
ى
ى
ى
ى
ىحب إًلىٍي ى
ٍ
ٍ ى
ى
ىكقى ى يى ى ى ى ى
اؿ :فىمسحو ،فىػرَّد َّ ً
صر بًً
رل بص ًرم ،فىأيب ً
اؿ :فىأىم
ق
،
َّاس
ن
ال
و
صىرهي ،قى ى
ى
َّ
ى
ي
اَّللي إًلىٍيو بى ى
اَّللي إً ىَّ ى ى
ى
ىىى ى
ٍ ي
ً
ىعطىاهي ىشاةن ىكالً ندا؛ فىأينٍتً ىج ىى ىذ ًاف ،ىكىكلَّ ىد ىى ىذا؛
ك؟ قى ى
اؿ :الٍغىنى يم ،فىأ ٍ
ىحب إًلىٍي ى
الٍ ىماؿ أ ى
فى ىكا ىف ًٟنىىذا ىك واد ًم ٍن إًبً ول ،ىكًٟنىىذا ىك واد ًم ٍن بػى ىق ور ،ىكًٟنىىذا ىك واد ًم ىن الغىنىًم .يمثَّ إًنَّوي أىتىى
اؿ :رجل ًمسكً
ٍاألىبػرص ًيف صورتًًو كىيػئتً ً
ٌن ،تىػ ىقطَّ
ً
اؿ ًيف ىس ىف ًرم،
ت
ع
ق
ػ
ف
،
و
ب ٍ
اٜنًبى ي
ى
ى
ى
ي ى ى ىٍى
ه
ٍ
ى
ي
ٍى ى
ٍ
ى
ه
ى
ً
اٛنًٍل ىد
اٜنى ىس ىن ،ىك ٍ
ك ً -ابلَّ ًذم أ ٍىعطىا ىؾ اللَّ ٍو ىف ٍ
فى ىبل بىىبل ى
ىسأىلي ى
غ الٍيىػ ٍوىـ إًَّال ًاب ََّّلل ،يمثَّ بً ى
ك ،أ ٍ
اؿ
اؿ لىوي :إً َّف ٍ
ٍ
وؽ ىكثً ىًنةه ،فىػ ىق ى
اؿ  -بىعً نًنا أىتىػبىػلَّ يغ ىعلىٍي ًو ًيف ىس ىف ًرم ،فىػ ىق ى
اٜنى ىس ىن ،ىكالٍ ىم ى
اٜنييق ى
ً
اؿ :لىىق ٍد
اَّللي؟ فىػ ىق ى
اؾ َّ
ىعطى ى
َّاس ،فىق نًنا ،فىأ ٍ
ىين أ ٍىع ًرفي ى
لىوي :ىكأًٌ
ك ،أىىدلٍ تى يك ٍن أىبٍػىر ى
ص يػى ٍق ىذ يرىؾ الن ي
ً
ت.
ت لً ىكابً ور ىع ٍن ىكابً ور ،فىػ ىق ى
صيَّػىرىؾ َّ
اَّللي ،إً ىذل ىما يكٍن ى
اؿ :إً ٍف يكٍن ى
ىكًرثٍ ي
ت ىكاذ ناب ،فى ى
اؿ ًٟنىىذا ،فىػىرَّد ىعلىٍي ًو ًمثٍ ىل ىما ىرَّد
اؿ لىوي ًمثٍ ىل ىما قى ى
ص ىورتًًو ىكىىٍيػئىتً ًو ،فىػ ىق ى
ىكأىتىى ٍاألىقٍػىر ى
ع ًيف ي
ً
ىع ىمى ًيف
ىعلىٍي ًو ىى ىذا ،فىػ ىق ى
صيَّػىرىؾ َّ
ت .ىكأىتىى ٍاأل ٍ
اَّللي ،إً ىذل ىما يكٍن ى
اؿ :إً ٍف يكٍن ى
ت ىكاذ ناب ،فى ى
ً ً
اؿ ًيف ىس ىف ًرم ،فى ىبل
ب ٍ
اٜنًبى ي
ص ىورتًًو ،فىػ ىق ى
اؿ :ىر يج هل م ٍسك ه
ٌن ،ىكابٍ ين ىسبً ويل ،ىكتىػ ىقطَّ ىع ٍ
ي
ت ًى
ً
ً
صىرىؾ  -ىشا نة أىتىػبىػلَّ يغ ًهبىا
بىىبل ى
ك ً -ابلَّذم ىرَّد ىعلىٍي ى
ىسأىلي ى
غ الٍيىػ ٍوىـ إًَّال ًاب ََّّلل ،يمثَّ بً ى
ك ،أ ٍ
ك بى ى
ص ًرم ،ىكفىًق نًنا ،فىػ ىق ٍد أى ٍغنى ًاين ،فى يخ ٍذ
ًيف ىس ىف ًرم ،فىػ ىق ى
ت أ ٍىع ىمى ،فىػىرَّد َّ
اؿ :قى ٍد يكٍن ي
اَّللي بى ى
و
ما ًشٍئت ،فىػو ًَّ
ك،
ىخ ٍذتىوي ًََّّللً ،فىػ ىق ى
اؿ :أ ٍىم ًس ٍ
ك ىمالى ى
ىج ىه يد ىؾ الٍيىػ ٍوىـ بً ىش ٍيء ،أ ى
اَّلل ،ىال أ ٍ
ى
ى ى
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ط علىى ص ً
ً
ك»(ُ).
فىًإنَّ ىػما ابٍػتيلًيتي ٍم ،فىػ ىق ٍد ىر ًض ىي َّ
احبىػٍي ى
اَّللي ىعٍن ى
ك ،ىك ىسخ ى ى ى

وؽ بػى ىقىرةن ،إً ٍذ ىركًبىػ ىها،
 -08ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :بػىٍيػنىا ىر يج هل يى يس ي
ٌ
فىضربػها ،فىػ ىقالىت :إً َّان لىػم نيػخلىػق لػًهػ ىذا ،إًنَّػمػا خلً ٍقنىا لًٍلحر ً
َّاس:
ن
ال
اؿ
ق
ػ
ف
،
ث
ى
ى
ى
ٍ
ى ي
ٍ ٍ ٍ ى
ى ىى ى
ىٍ
ي
سبحا ىف ًَّ
اؿ :فىًإًين أ ً
يكم ين ًهبى ىذا أ ىىان ىكأىبيو بى ٍك ور ىكعي ىم ير ،ىكىما ي٨نىا ىمثَّ.
اَّلل ،بػى ىقىرةه تى ىكلَّ يم ،فىػ ىق ى ٌ
يٍ ى
كبػيػنىما رجل ًيف ىغنى ًم ًو ،إً ٍذ ع ىدا ال ًٌذئٍب ،فى ىذى ً ً و
ى
ب ،ىح ََّّت ىكأىنَّوي
ب مٍنػ ىها ب ىشاة ،فىطىلى ى
ي ى ى
ى ىٍ ى ى ي ه
ً
السبي ًع ،يػى ٍوىـ
استىػٍنػ ىق ىذ ىىا ًمٍنوي ،فىػ ىق ى
استىػٍنػ ىق ٍذتىػ ىها ًم ًٌين ،فى ىم ٍن ىٟنىا يػى ٍوىـ َّ
ب ىى ىذاٍ :
ٍ
اؿ لىوي ال ٌذئٍ ي
اَّللًً ،
اؿ :فىًإًين أ ً
ىال ر ً
يكم ين ًهبى ىذا
ئ
ذ
اع ىي ىٟنىا ىغ ًًٍنم ،فىػ ىق ى
َّاس :يسٍب ىحا ىف َّ
ٍ
ب يػىتى ىكلَّ يم ،قى ى ٌ
ه
ى
اؿ الن ي
(ِ)
أ ىىان ىكأىبيو بى ٍك ور ىكعي ىم ير ،ىكىما ي٨نىا ىمثَّ» .
اذل :أى ىان ًعٍن ىد ظى ًٌن ىعٍب ًدم
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للبخارم« :يػى يق ي
وؿ َّ
اَّللي تىػ ىع ى
ٌ
ًب ،ىكأى ىان ىم ىعوي ،إًذىا ذى ىكىرنػًي ،فىًإ ٍف ذى ىكىرنػًػي فًػي نػى ٍف ًس ًو ،ذى ىك ٍرتيوي فػًػي نػى ٍف ًسي ،ىكإً ٍف ذى ىكىرنًػي
ً
ً
ً ً
ً
ً
اعا،
ت إًلىٍيو ذ ىر ن
ب إًلى َّػي شػب ػٍ نػرا ،تىػ ىقَّربٍ ي
فػي ىم ىوئل ،ذى ىك ٍرتيوي فػي ىم ىوئل ىخ ٍوًن مٍنػ يه ٍم ،ىكإً ٍف تىػ ىقَّر ى
ً
ت إًلىٍي ًػو ىابعػنػا ،ىكإً ٍف أى ىاتنًػي يػى ٍم ًشػي ،أىتىػٍيػتيوي ىى ٍػرىكلىػةن»(ّ).
ب إًلى َّػي ذ ىراعػنػا ،تىػ ىقَّربٍ ي
ىكإً ٍف تىػ ىقػ َّػر ى
اؿ :من ىع ىادل ًرل كلًيًّا ،فىػ ىق ٍد آ ىذنٍػتيوي ًاب ٍٜنر ً
ب،
 -10ركل
البخارم« :إً َّف َّ
اَّللى قى ى ى ٍ
ىٍ
ٌ
ى
ب إً ى ً
كما تػ ىقَّرب إً ى ً ً و
ت ىعلىٍي ًو ،ىكىما يػىىز ياؿ ىعٍب ًدم
ىح َّ َّ
ى ى ى ى َّ
رل ٣نَّا افٍػتىػىر ٍ
ضي
رل ىعٍبدم ب ىش ٍيء ،أ ى
ً
ً
ت ىٚنٍ ىعوي الَّ ًذم يى ٍس ىم يع بًًو،
ب إً ىَّ
ىحبىػٍبػتيوي ،يكٍن ي
رل ًابلنػ ىَّواف ًل ،ىح ََّّت أيحبَّوي ،فىًإ ىذا أ ٍ
يػىتىػ ىقَّر ي
صر بًًو ،كي ىده الًَّيت يػب ً
كبصره الَّ ًذم يػب ً
ش ًهبىا ،ىكًر ٍجلىوي الًَّيت ٬نىٍ ًشي ًهبىا ،ىكإً ٍف ىسأىلىًين،
ط
ى ى ى ىي
يٍ ي ى ى ي ىٍ ي
البخارم ،ُِٕٕ-ُِٕٔ/ّ :رقم ِّٕٕ ،كانظر :صحيح مسلم:
(ُ) صحيح
ٌ
ْ ،ِِٕٕ-ِِٕٓ/رقم ِْٔٗ.َُ/
البخارم ،َُِٖ/ّ :رقم ِّْٖ ،كانظر :صحيح مسلم-ُٖٕٓ/ْ :
(ِ) صحيح
ٌ
ُٖٖٓ ،رقم ِّٖٖ.ُّ/
البخارم ،ِْٔٗ/ٔ :رقم َٕٗٔ ،كانظر :صحيح مسلم ،َُِٔ/ْ :رقم
(ّ) صحيح
ٌ
ِٕٓٔ.ِ/

001

يعي ىذنَّو ،كما تىػرَّد ٍدت عن ىشي وء  -أ ىىان فى ً
ىأل ٍيع ًطيػنَّو ،كلىئً ًن استىػعاذىًين ،ىأل ً
اعليوي -
ى
ي
ي
ٍ ى
ٍ
ى
ىي ى
ى ى
ٍ
تىػرد ًدم عن نػى ٍف ً ً
ت ،ىكأ ىىان أى ٍكىرهي ىم ىساءىتىوي»(ُ).
س الٍ يم ٍؤم ًن ،يى ٍكىرهي الٍ ىم ٍو ى
ىٍ
ى
اذل  -يك َّل
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للبخارم« :يػىٍن ًزيؿ ىربػنىا  -تىػبى ىارىؾ ىكتىػ ىع ى
ٌ
لىيػلى وة ،إً ىذل َّ ً
ً
وؿ :ىم ٍن يى ٍدعي ًوين،
ث اللٍَّي ًل ٍاآل ًخ ير ،يػى يق ي
ٌن يػىٍبػ ىقى ثػيلي ي
الس ىماء الدنٍػيىا ،ح ى
ٍ
فىأ ً
يب لىوي؟ ىم ٍن يى ٍسأىليًين ،فىأ ٍيع ًطيىوي؟ ىم ٍن يى ٍستىػ ٍغ ًف يرًين ،فىأى ٍغ ًفىر لىوي؟»(ِ).
ٍ
ىستىج ى
اَّللً ،ىى ٍل نػىىرل
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س :ىاي ىر يس ى
للبخارم« :قى ى
وؿ َّ
اؿ أ ىيان ه
ٌ
ربػَّنىا يػوـ الٍ ًقيام ً
ضارك ىف ً
َّم ً
اب؟ قىاليوا:
ي
ل
،
س
الش
يف
ت
ل
ى
:
اؿ
ق
ػ
ف
؟
ة
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ى
س يدكنىػ ىها ىس ىح ه
ٍ
ٍ
ى ىٍ ى ى ى
ٍ
ى
وؿ ًَّ
ً
اؿ :ىىل تي ى ً
ً
اب؟
ىال ،ىاي ىر يس ى
س يدكنىوي ىس ىح ه
اَّلل ،قى ى ٍ
ضارك ىف يف الٍ ىق ىمر ،لىٍيػلىةى الٍبى ٍدر ،لىٍي ى
اؿ :فىًإنَّ يكم تىػركنىو يػوـ الٍ ًقيام ًة ىك ىذلً
اَّللً
َّاس،
ن
ال
اَّلل
ع
م
٩ن
.
ك
ق
،
ى
قىاليوا :ىال ،ىاي ىر يس ى
َّ
وؿ َّ
ى
ى
ى
ٍ
ي
ٍ ىٍ ىٍ ى ى ى
ىي ي ى
س ،ىكيػىٍتػبى يع ىم ٍن
فىػيىػ يق ي
وؿ :ىم ٍن ىكا ىف يػى ٍعبي يد ىشٍيػئنا ،فىػ ٍليىػتَّبً ٍعوي ،فىػيىػٍتػبى يع ىم ٍن ىكا ىف يػى ٍعبي يد الش ٍ
َّم ى
ً
يت ،ىكتىػٍبػ ىقى ىى ًذهً ٍاأل َّيمةي فً ىيها
ىكا ىف يػى ٍعبي يد الٍ ىق ىمىر ،ىكيػىتَّبً يع ىم ٍن ىكا ىف يػى ٍعبي يد الطَّىواغ ى
ً
وؿ :أى ىان ىرب يك ٍم ،فىػيىػ يقوليو ىف:
اَّللي ًيف ىغ ًًٍن الص ىورةً ،الًَّيت يػى ٍع ًرفيو ىف ،فىػيىػ يق ي
وىا ،فىػيىأٍتًي ًه يم َّ
يمنىاف يق ى
ً
ك ،ىى ىذا ىم ىكانػينىا ،ىح ََّّت ىأيٍتًيىػنىا ىربػنىا ،فىًإ ىذا أى ىات ىان ىربػنىا ،ىعىرفٍػنىاهي ،فىػيىأٍتًي ًه يم
نػىعيوذي ًاب ََّّلل ًمٍن ى
ت ىربػنىا ،فىػيىػٍتػبىػعيونىوي،
اَّللي ًيف الص ىورةً ،الًَّيت يػى ٍع ًرفيو ىف ،فىػيىػ يق ي
َّ
وؿ :أى ىان ىرب يك ٍم ،فىػيىػ يقوليو ىف :أىنٍ ى
اَّللً  :فىأى يكو يف أ َّىك ىؿ ىم ٍن يً٩ن ييز  -ىك يد ىعاءي الر يس ًل
اؿ ىر يس ي
ب ًج ٍس ير ىج ىهن ىَّم ،قى ى
وؿ َّ
ىكيي ٍ
ضىر ي
يػومئً وذ :اللَّه َّم ،سلًٌم ،سلًٌم  -كبًًو ىك ىبللً
الس ٍع ىد ًاف .أ ىىما ىرأىيٍػتي ٍم ىش ٍو ىؾ
يب ًمثٍ يل ىش ٍو ًؾ َّ
ىٍ ى
ي ىٍ ىٍ ى
ي
الس ٍع ىد ًاف ،ىغٍيػىر أىنػَّ ىها
اَّللً .قى ى
الس ٍع ىد ًاف؟ قىاليوا :بػىلىى ،ىاي ىر يس ى
وؿ َّ
اؿ :فىًإنػَّ ىها ًمثٍ يل ىش ٍو ًؾ َّ
َّ
ىال يػى ٍعلىم قى ٍد ىر ًعظى ًم ىها إًَّ
َّاس ًأب ٍىع ىماٟنًً ٍمً ،مٍنػ يه يم الٍ يموبى يق بً ىع ىملً ًو،
ن
ال
ف
ط
خ
ت
ػ
ف
،
اَّلل
ال
َّ
ى
ى
ى
ٍ
ي
ي
ى
ي
البخارم ،ِّٖٓ-ِّْٖ/ٓ :رقم ُّٕٔ.
(ُ) صحيح
ٌ
البخارم ،ّٖٓ-ّْٖ/ُ :رقم َُْٗ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُِٓ/ُ :رقم
(ِ) صحيح
ٌ
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اَّلل ًمن الٍ ىق ً
ٌن ًعبى ًادهً ،ىكأ ىىر ىاد أى ٍف
ىكًمٍنػ يه يم الٍ يم ىخ ٍرىد يؿ ،يمثَّ يػىٍن يجو ،ىح ََّّت إًذىا فىػىر ى
غ َّي ى ى
ضاء بػى ٍ ى
ي٫نرًج ًمن النَّا ًر من أىراد أى ٍف ي٫نر ً
اَّللي ،أ ىىمىر
َّن ىكا ىف يى ٍش ىه يد أى ٍف ىال إًلىوى إًَّال َّ
ىٍ ىى
ًج٣ ،ن ٍ
ٍى
ٍى ى
الٍم ىبلئً ىكةى أى ٍف ي٫نٍ ًرجوىم ،فىػيػع ًرفيونىػهم بًع ىبلم ًة آ ىاث ًر السج ً
اَّللي ىعلىى النَّا ًر
ود  -ىك ىحَّرىـ َّ
ي
ي يٍ ىٍ يٍ ى ى
ى
ً
ً ً
ً
صب ىعلىٍي ًه ٍم
أى ٍف ىأتٍ يك ىل م ًن ابٍ ًن ى
آد ىـ أىثػىىر الس يجود  -فىػيي ٍخ ًر يجونػى يه ٍم قىد ٍامتيح يشوا ،فىػيي ى
اؿ لىو :ماء ٍ ً
اٜنًبَّ ًة ًيف ىً
السٍي ًل ،ىكيػىٍبػ ىقى ىر يج هل
ات ٍ
٘ن ًيل َّ
اٜنىيىاة؛ فىػيىػٍنػبيػتيو ىف نػىبى ى
ىماءه ،يػي ىق ي ي ى ي
ىحىرقىًين ذى ىك ياؤىىا،
يم ٍقبً هل بًىو ٍج ًه ًو ىعلىى النَّا ًر ،فىػيىػ يق ي
ب ،قى ٍد قى ىشبىًين ًر٪ني ىها ،ىكأ ٍ
وؿ :ىاي ىر ًٌ
ك
اَّللى ،فىػيىػ يق ي
ؼ ىك ٍج ًهي ،ىع ًن النَّا ًر ،فى ىبل يػىىز ياؿ يى ٍدعيو َّ
اص ًر ٍ
ك  -إً ٍف أ ٍىعطىٍيػتي ى
وؿ :لى ىعلَّ ى
فى ٍ
ؼ ىك ٍج ىهوي ،ىع ًن
 أى ٍف تى ٍسأىلىًين ىغٍيػىرهي ،فىػيىػ يق يص ًر ي
ىسأىلي ى
وؿ :ىال ،ىك ًعَّزتً ى
ك ىغٍيػىرهي ،فىػيى ٍ
ك ،ىال أ ٍ
وؿ بػع ىد ىذلً
اٛنن ً
ب قىػ ًربًٍين إً ىذل اب ً
ك :اي ر ً
ى
ت
ي
ل
أ
:
وؿ
ق
ػ
ي
ػ
ف
،
َّة
ب
ٍ
ي
ى
ى
ي
ى
س قى ٍد ىز ىع ٍم ى
النَّا ًر ،يمثَّ يػى يق ي ى ٍ
ٍ
ٌ
ى
ى
ى
ى
ى
ٌ
ى
وؿ :لى ىعلًٌي -
آد ىـ ،ىما أى ٍغ ىد ىرىؾ! فى ىبل يػىىز ياؿ يى ٍدعيو ،فىػيىػ يق ي
أَّىال تى ٍسأىلىًين ىغٍيػىرهي ،ىكيٍػلى ى
ك ،ابٍ ىن ى
إً ٍف أىعطىيػت ً
ك ىغٍيػىرهي،
ك  -تى ٍسأىليًين ىغٍيػىرهي ،فىػيىػ يق ي
ىسأىلي ى
وؿ :ىال ،ىك ًعَّزتً ى
ك ىذل ى
ٍ ٍي ى
ك ،ىال أ ٍ
و ً
فىػيػع ًطي َّ ً
يق  -أَّىال يسأىلىوي ىغٍيػره ،فىػيػ ىق ًربوي إً ىذل اب ً
اٛنىن ًَّة ،فىًإ ىذا
ب ٍ
يٍ
اَّللى  -م ٍن عي يهود ىكىم ىواث ى
ى
ى ي ي ٌي
ىٍ
ً
اٛنىنَّةى ،يمثَّ
ب أ ٍىد ًخ ٍل ًين ٍ
ت ،يمثَّ يػى يق ي
ت ىما ىشاءى َّ
اَّللي أى ٍف يى ٍس يك ى
ىرأىل ىما ف ىيها ،ىس ىك ى
وؿ :ىر ًٌ
آد ىـ ،ىما أى ٍغ ىد ىرىؾ!
يػى يق ي
ت أَّىال تى ٍسأىلىًين ىغٍيػىرهي ،ىكيٍػلى ى
ك ،ىاي ابٍ ىن ى
س قى ٍد ىز ىع ٍم ى
وؿ :أ ىىكلىٍي ى
ً
ك ،فىًإذىا
فىػيىػ يق ي
ك ،فى ىبل يػىىز ياؿ يى ٍدعيو ،ىح ََّّت يى ٍ
ض ىح ى
ب ،ىال ىٍْن ىع ٍل ًين أى ٍش ىقى ىخلٍق ى
وؿ :ىاي ىر ًٌ
وؿ فًيها ،فىًإ ىذا دخل فًيها ،قً
ضً
ك ًمٍنو ،أ ًىذ ىف لىو ًابلدخ ً
يل :تى ىػم َّن ًم ٍن ىك ىذا،
ح
ى
ى
ى
ى
ي
ي
ي
ى
ى
ى
ى
ػاؿ لىػػوي :تى ىػمػ َّػن ًم ٍػن ىكػ ىذا ،فىػيىػتى ىمنَّػى ،ىحتَّػى تىػٍنػ ىق ًط ىع بًًو ٍاأل ىىمانًػي،
فىػيىػتى ىمنَّػى ،ثػي َّػم يػي ىق ي
ً
ً
ػجن ًَّة
فىػيىػ يق ي
ك َّ
ك ،ىكًمثٍػليوي ىم ىعػوي .قىػا ىؿ أىبيو يىىريٍػىرىة :ىك ىذل ى
وؿ لىوي :ىى ىذا لى ى
الر يج يػل آخػ يػر أ ٍىى ًل الٍ ى
يد يخ نوال.)ُ(»...
البخارم ،َِْْ-َِّْ/ٓ :رقم َِْٔ ،كانظر :صحيح مسلم-ُّٔ/ُ :
(ُ) صحيح
ٌ
ُٕٔ ،رقم ُِٖ.ِٗٗ/
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َّىىر ،ىكأ ىىان
 -13ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :قى ى
اؿ َّ
آد ىـ الد ٍ
اَّللي :يى يسب بػىنيو ى
ٌ
ً
َّه يار»(ُ).
الد ٍ
َّى ير ،بًيىدم اللٍَّي يل ىكالنػ ى
 -14ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم« :اختىصم ً
َّار إً ىذل ىرٌهبًً ىما،
ن
ال
ك
ة
َّ
ن
ػج
ل
ا
ت
ٍ
ي
ى ى ي
ٌ ٍ ىى
َّاس كس ىقطيهم ،كقىالى ً
فىػ ىقالى ً
اٛننَّةي :اي ر ً
ب ،ما ىٟنىا ىال ي ٍد يخلي ىها إً
َّ
ً
ت
ن
ال
اء
ف
ع
ض
ال
ت
ٍ
ى
ي
ٌ
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ ى
ى
ى
ي
اذل لًٍلجن ًَّة :أىنٍ ً
النَّار  -يػى ٍع ًين  -أيكثًر ي ً ً ً
اؿ
ت ىر ٍ٘نىًيت ،ىكقى ى
ين ،فىػ ىق ى
اؿ َّ
اَّللي تىػ ىع ى ى
ٍ
ي
ت ابلٍ يمتى ىك ٌرب ى
ىشاء ،كلً يك ًل ك ً
ً ً ً
ً
يص ً ً
اؿ:
اح ىدةو ًمٍن يك ىما ًم ٍل يؤىىا ،قى ى
يب بك ىم ٍن أ ى ي ى ٌ ى
للنَّار :أىنٍت ىع ىذ ًاب ،أ ي
ًً
ً ً
ىح ندا ،ىكإًنَّوي يػيٍن ًش يئ لًلنَّا ًر ىم ٍن يى ىشاءي ،فىػييػ ٍل ىق ٍو ىف
فىأ َّىما ٍ
اٛنىنَّةي ،فىًإ َّف َّ
اَّللى ىال يىظٍل يم م ٍن ىخ ٍلقو أ ى
ً
يد ،ثىىبل ناث ،ح ََّّت ي ً
وؿ :ىل ًمن م ًز و
فً
ض ىها
ق
ػ
ت
ػ
ف
ا،
يه
ي
ى
ي
ى
ض ىع ف ىيها قى ىد ىموي ،فىػتى ٍمتىل يئ ،ىكيػيىرد بػى ٍع ي
ى ىى
ى
ىٍ ٍ ى
إً ىذل بػى ٍع و
وؿ :قى ٍط قى ٍط قى ٍط»(ِ).
ض ،ىكتىػ يق ي
ً
ً
ً
ً
ظ
يح ود ،ىك ًغلى ي
س الٍ ىكاف ًر  -أ ٍىك ىان ي
ب الٍ ىكاف ًر  -مثٍ يل أ ي
 -15ركل مسلم« :ض ٍر ي
ًج ٍل ًدهً م ًسًنةي ثىىبل و
ث»(ّ).
ى ى
ٌن ىمٍن ًك ىًيب الٍ ىكافً ًر ً -يف النَّا ًر -
 -16ركل الشيخاف ،كاللفظ ٞنسلم « :ىما بػى ٍ ى
ىم ًسًنةي ثىىبلثىًة أ َّىايوـ ،لً َّلراكً ً
ب الٍ يم ٍس ًرًع»(ْ).
ى
بعض الػمؤلًٌفٌن ،من ال يقدامى
ىذه أبرز (متوف الصحيحٌن) ،اليت نسبها ي
حدثٌن ،إذل (اإلسرائيليٌات) ،ك(أشباه اإلسرائيليٌات).
كال يػم ى
البخارم ،ِِٖٔ/ٓ :رقم ِٕٖٓ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُِٕٔ/ْ :رقم
(ُ) صحيح
ٌ
ِِْٔ.ّ/
البخارم ،ُُِٕ/ٔ :رقم َُُٕ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُِٖٔ/ْ :رقم
(ِ) صحيح
ٌ
ِْٖٔ.ّٓ/
(ّ) صحيح مسلم ،ُِٖٗ/ْ :رقم ُِٖٓ.ْْ/
البخارم:
(ْ) صحيح مسلم َُِٗ-ُِٖٗ/ْ :رقم ِِٖٓ ،ْٓ/كانظر :صحيح
ٌ
ٓ ،ِّٖٗ/رقم ُٖٓٔ.
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أمثلة لعبارات الطاعنني:
كمن عبارات الطاعنٌن يف بعض ىذه األحاديث:
* يف حديث الرتبة:
النيب  قاؿ" :خلق هللا الرتبة يوـ
 قاؿٌ
البخارم« :عن أب ىريرة عن ٌ
أصح»(ُ).
السبت" ،كقاؿ بعضهم :عن أب ىريرة عن كعب ،كىو ٌ

البيهقي« :ىذا حديث ،قد أخرجو مسلم ،يف كتابو ،عن سريج بن
 قاؿٌ
١نمد .كزعم بعض أىل العلم ابٜنديث أنٌو غًن
يونس ،كغًنه ،عن ٌ
حجاج بن ٌ
١نفوظ؛ ٞنخالفتو ما عليو أىل التفسًن ،كأىل التواريخ .كزعم بعضهم أ ٌف
إٚناعيل بن أميٌة ،إٌ٧نا أخذه عن إبراىيم بن أب ٪نٍن ،عن أيٌوب بن خالد،
١نتج بو»(ِ).
كإبراىيم غًن ٌ

نصا على
 قاؿ أبو العبٌاسالقرطيب« :كٓنقيق ىذا أنٌو دل يذكر يف ىذا اٜنديث ًّ
ٌ
خلق السماكات ،مع أنٌو ذكر فيو ٌأايـ األسبوع كلٌها ،كذكر ما خلق هللا تعاذل
فيها ،فلو خلق السماكات يف يوـ زائد على ٌأايـ األسبوع ،لكاف خلق
السماكات كاألرض يف ٖنانية ٌأايـ ،كذلك خبلؼ اٞننصوص عليو يف القرآف،
كال صائر إليو .كقد يركم ىذا اٜنديث ،فػي غًن كتاب مسلم ،بركاايت مػختلفة
مضطربة ،كفػي بعضها أنٌو خلق األرض يوـ األحد كاالثنٌن ،كالػجباؿ يوـ
الثبلاثء ،كالشجر كاألنػهار كالعمراف يوـ األربعاء ،كالسماكات كالشمس كالقمر
كالنجوـ كاٞنبلئكة يوـ اٝنميس ،كآدـ يوـ اٛنمعة .فهذه أخبار آحاد مضطربة،
تضمنتو من ترتيب اٞنخلوقات ،يف
فيما ال يقتضي ن
عتمد على ما ٌ
عمبل ،فبل يي ى
(ُ) التاريخ الكبًن.ُْْ-ُّْ/ُ :
(ِ) األٚناء كالصفات.ُِٓ/ِ :
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األايـ ،كالذم ييعتمد عليو يف ذلك قولو تعاذل﴿ :قي ٍل
تلك ٌ
ً
ض ًيف يػىوىم ٍ ً
ٌن﴾(ُ) ...اآلايت ،فلينظر فيها
ًابلَّذم ىخلى ىق ٍاأل ٍىر ى
ٍ
ذلك ،كفيها أُناث طويلة ،ليس ىذا موضع ذكرىا»(ِ).

أىئًنَّ يك ٍم لىتى ٍك يف يرك ىف
من أراد ٓنقيق

 قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما اٜنديث الذم ركاه مسلم ،يف قولو" :خلق هللا الرتبةكالبخارم ،كغًنه.
أئمة اٜنديث،
يوـ السبت" ،فهو حديث معلوؿ ،قدح فيو ٌ
ٌ
أيضا،
البخارم :الصحيح أنٌو موقوؼ على كعب ،كقد ذكر تعليلو
قاؿ
البيهقي ن
ٌ
ٌ
النيب  ،كىو ٣نٌا أنكر اٜني ٌذاؽ
كبيٌنوا أنٌو غلط ،ليس ٣نٌا ركاه أبو ىريرة ،عن ٌ
على مسلم إخراجو ٌإايه ،كما أنكركا عليو إخراج أشياء يسًنة»(ّ).

 قاؿ ابن القيٌم« :ك ٌأما حديث أب ىريرة الذم ركاه مسلم ،يف صحيحو:البخارم يف اتر٫نو :أنٌو حديث معلوؿ،
"خلق هللا الرتبة يوـ السبت"؛ فقد ذكر
ٌ
يتضمن أ ٌف ٌأايـ التخليق
كأ ٌف الصحيح أنٌو قوؿ كعب ،كىو كما ذكر؛ ألنٌو ٌ
يرده»(ْ).
سبعة ،كالقرآف ٌ

أيضا« :كييشبو ىذا ما كقع فيو الغلط ،يف حديث أب ىريرة:
 قاؿ ابن القيٌم ن"خلق هللا الرتبة يوـ السبت "...اٜنديث .كىو يف صحيح مسلم ،كلكن كقع
فيو الغلط يف رفعو ،كإٌ٧نا ىو من قوؿ كعب األحبار ،كذلك قاؿ إماـ أىل
البخارم ،يف اتر٫نو الكبًن .كقالو غًنه من علماء
١نمد بن إٚناعيل
اٜنديثٌ ،
ٌ
أيضا ،كىو كما قالوا ،أل ٌف هللا أخرب أنٌو خلق السماكات ،كاألرض،
اٞنسلمٌن ،ن
فصلت.ٗ :
(ُ) ٌ
(ِ) اٞنفهم ٞنا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.ّْْ-ّّْ/ٕ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ُُّ/ُٕ :
(ْ) بدائع الفوائد.ُْٗ/ُ :
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كما بينهما ،يف ستٌة ٌأايـ .كىذا اٜنديث يقتضي أ ٌف م ٌدة التخليق سبعة ٌأايـ»(ُ).

 قاؿ ابن كثًن« :كىذا اٜنديث من غرائب صحيح مسلم ،كقد تكلٌم عليوالبخارم ،كغًن كاحد من اٜن ٌفاظ ،كجعلوه من كبلـ كعب،
اٞنديين ،ك
علي بن
ٌ
ٌ
ٌ
كأ ٌف أاب ىريرة إٌ٧نا ٚنعو من كبلـ كعب األحبار ،كإٌ٧نا اشتبو على بعض الركاة،
البيهقي»(ِ).
حرر ذلك
فجعلوه ن
مرفوعا ،كقد ٌ
ٌ

نصو ،فهو ابطل
أم حديث ٫نالف ركح القرآف أك ٌ
 قاؿ ٌارل« :إ ٌف ٌ
١نمد الغز ٌ
القطعي ،سقط اعتباره على
الظين مَّت خالف
ٌ
من تلقاء نفسو .كالدليل ٌٌ
البخارم كغًنه من اٜن ٌفاظ حديث أَب ىريرة قاؿ :أخذ
اإلطبلؽ ،كما أكرد
ٌ
رسوؿ هللا  بيدم ،فقاؿ" :خلق هللا الرتبة يوـ السبت ،كخلق اٛنباؿ فيها يوـ
األحد ،كخلق الشجر فيها يوـ االثنٌن ،كخلق اٞنكركه يوـ الثبلاثء ،كخلق النور
اب يوـ اٝنميس ،كخلق آدـ بعد العصر يوـ
يوـ األربعاءٌ ،
كبث فيها الدك ٌ
اٛنمعة ،آخر اٝنلق ،كيف آخر ساعة من ساعات اٛنمعة ،فيما بٌن العصر إذل
الليل" .كمع أ ٌف اٜنديث يف صحيح مسلم قد أغفلو اٜن ٌفاظ لكونو ٢نال نفا ٞنا
جاء يف القرآف من أ ٌف هللا خلق السماكات كاألرض كما بينهما يف ستٌة ٌأايـ،
ال سبعة! فقالوا :ىو من ركاية أَب ىريرة ،عن كعب األحبار ،كال ي٬نكن أف
شارحا
يكوف من قوؿ الرسوؿ ،أل ٌف قولو  ال يتعارض مع القرآف ،بل يكوف ن
كمفسنرا آلايتو»(ّ).
لوٌ ،
 -قاؿ ابن ابز« :ك٣نٌا أيخذ على مسلم  ركاية حديث أب ىريرة" :أ ٌف هللا

(ُ) اٞننار اٞننيف.ِٔ :
(ِ) تفسًن القرآف العظيم.ّّٔ/ُ :
(ّ) ىذا ديننا.ُِّ-ُِِ :

005

كىم برفعو
خلق الرتبة يوـ السبت" ...اٜنديث .كالصواب أ ٌف بعض ركاتو ى
للنيب  ،كإٌ٧نا ىو من ركاية أب ىريرة  ،عن كعب األحبار ...كبذلك علم
ٌ
النيب " :أ ٌف هللا خلق الرتبة يوـ السبت" ،كغلط
أىل العلم غلط من ركل عن ٌ
كعب األحبار ،كمن قاؿ بقولو يف ذلك ،كإٌ٧نا ذلك من اإلسرائيليٌات
الباطلة»(ُ).
 قاؿ ابن عثيمٌنٌ « :أما اٜنديث الثالث" :خلق هللا الرتبة يوـ السبت" ،إذلآخر اٜنديث .فهذا اٜنديث ركاه اإلماـ مسلم  ،كقد أنكره العلماء عليو،
النيب ؛ ألنٌو ٫نالف القرآف الكرًن،
فهو حديث ليس بصحيح ،كال ٌ
يصح عن ٌ
بشر ،ي٫نطئوف
كل ما خالف القرآف الكرًن ،فهو ابطل ،أل ٌف الذين رككا :نػى ىقلةه ه
ك ٌ
كييصيبوف ،كالقرآف ليس فيو خطأ ،كلٌو صواب منقوؿ ابلتواتر ،فما خالفو من
أم حديث كاف ،فإنٌو ي٪ن ىكم أبنٌو غًن صحيح ،كإف ركاه من ركاه؛ أل ٌف الركاة
ٌ
ىؤالء ال يتل ٌقوف عن رسوؿ هللا  ،مباشرة ،لكن بواسطة اإلسناد ...فهذا
اٜنديث٣ ،نٌا أنكره أىل العلم  ،على اإلماـ مسلم  ،كال غرابة يف
بشر ،ي٫نطئوف كييصيبوف،
بشر" ،مسلم ،كغًن مسلم" كلٌهم ه
ذلك ،أل ٌف اإلنساف ه
فعلى ىذا ال حاجة أف نتكلٌم عليو ،ما داـ ضعي نفا ،فقد يكفينا ٌإايه»(ِ).

* يف حديث الصورة:

النيب " :إ ٌف
 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم عن ٌ٩نل عن أف يكوف لو
هللا  خلق آدـ على صورتو" .كهللا  -تبارؾ كتعاذل ٌ -
١نمد :ك٥نن نقوؿ كما قالوا :إ ٌف هللا تعاذل ،كلو
صورة ،أك مثاؿ .قاؿ أبو ٌ
متنوعة.َٕ/ِٓ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
(ِ) شرح رايض الصاٜنٌن.ٕٔٓ-ْٕٔ/ٔ :

006

٩نل عن أف يكوف لو صورة أك مثاؿ ،غًن أ ٌف الناس رٌّنا ألفوا الشيء،
اٜنمدٌ ،
كأنسوا بو ،فسكتوا عنده ،كأنكركا مثلو .أال ترل أ ٌف هللا تعاذل يقوؿ ،يف كصفو
(ُ)
نفسو﴿ :لىي ً ً ً
الس ًميع الٍب ً
يدؿ على أ ٌف
صًني﴾  .كظاىر ىذا ٌ
س ىكمثٍلو ىش ٍيءه ىكيى ىو َّ ي ى
ٍ ى
ًمثٍػلىو ال يشبًهو شيءً ،
كمثٍ يل الشيء غًني الشيء ،فقد صار  -على ىذا الظاىر
ي
 -﵁ تعاذل ًمثٍل.)ِ(»...

الشك:
* يف حديث
ّ

الزىرم ،عن
 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم عنٌ
ابلشك من أب،
أحق
ٌ
النيب  أنٌو قاؿ" :أان ٌ
أب سلمة عن أب ىريرة ،عن ٌ
إبراىيم ،كرحم هللا لوطنا ،إف كاف ليأكم إذل ركن شديد ،كلو يدعيت إذل ما يدعي
إليو يوسف ألجبت" .قالوا :كىذا طعن على إبراىيم ،كطعن على لوط ،كطعن
١نمد :ك٥نن نقوؿ :إنٌو ليس فيو شيء ٣نٌا ذكركا،
على نفسو  .قاؿ أبو ٌ
ُنمد هللا تعاذل كنعمتو.)ّ(»....
* يف حديث الكذابت:

النيب  أنٌو قاؿ:
 قاؿ الفخر الر ٌازم« :كاعلم أ ٌف بعض الػ ىح ٍشويٌة ركل عن ٌ
فقلت :األىكلػى ٌأال نقبل مثل ىذه
"ما كذب إبراىيم ٌ إال ثبلث كذابت" .ي
األخبار ،فقاؿ على طريق االستنكار :فإف لػم نقبلو ،لزمنا تكذيب الركاة؟!
فقلت لو :اي مسكٌن ،إف قبلناه ،لزمنا اٜنكم بتكذيب إبراىيم  ،كإف
شك أ ٌف صوف إبراىيم  عن
رددانه ،لزمنا اٜنكم بتكذيب الركاة؛ كال ٌ
(ُ) الشورل.ُُ :
(ِ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ُّٕ :
(ّ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ُٓٗ :

007

الكذب أىكذل من صوف طائفة من الػمجاىيل عن الكذب»(ُ).
* يف حديث الذيخ:

اإلٚناعيلي ىذا اٜنديث من
 قاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :كقد استشكلٌ
صحتو نظر؛ من
صحتو ،فقاؿ بعد أف أخرجو :ىذا خرب يف ٌ
أصلو ،كطعن يف ٌ
جهة أ ٌف إبراىيم علم أ ٌف هللا ال ي٫نلف اٞنيعاد ،فكيف ٩نعل ما صار ألبيو خزناي،
مع علمو بذلك؟ كقاؿ غًنه :ىذا اٜنديث ٢نالف لظاىر قولو تعاذل ﴿ :ىكىما ىكا ىف
ً و
ً ً ً
ً
ٌن لىوي أىنَّوي ىع يدك ًََّّللً تىػبىػَّرأى
است ٍغ ىف يار إًبٍػىراى ىيم ألىبًيو إًَّال ىع ٍن ىم ٍوع ىدة ىك ىع ىد ىىا إً َّايهي فىػلى َّما تىػبىػ َّ ى
ٍ
ًمٍنوي﴾(ِ) ،انتهى .كاٛنواب عن ذلك.)ّ(»...

* يف حديث احلطّة:

١نمد رشيد رضا« :كال ثقة لنا بشيء٣ ،نٌا يركم يف ىذا التبديل ،من
 قاؿ ٌألفاظ عربانيٌة ،كال عربيٌة ،فكلٌو من اإلسرائيليٌات الوضعيٌة ،كما قالو األستاذ
كمرفوعا،
اإلماـ ىنالك .كإف يخٌرج بعضو ،فػي الصحيح كالسنن ،موقوفنا،
ن
كحديث أب ىريرة الػمرفوع فػي الصحيحٌن ،كغًن٨نا" :قيل لبين إسرائيل:
اب يس َّج ندا ىكقيوليوا ًحطَّةه﴾(ْ) ،فدخلوا يزحفوف على أستاىهم،
ٍ
﴿اد يخليوا الٍبى ى
البخارم يف تفسًن
كقالوا :حطٌة ،حبٌة يف شعرة" ،كيف ركاية" :شعًنة" .ركاه
ٌ
السورتٌن ،من طريق ٨نٌاـ بن منبٌو ،أخي كىب ،ك٨نا صاحبا الغرائب يف
النيب  ،فيحتمل أنٌو ٚنعو،
اإلسرائيليٌات .كلػم ٌ
يصرح أبو ىريرة بسماع ىذا من ٌ
(ُ) التفسًن الكبًن.ُِِ/ُٖ :
(ِ) التوبة.ُُْ :
(ّ) فتح البارم.ََٓ/ٖ :
(ْ) البقرة.ٖٓ :
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من كعب األحبار؛ إذ ثبت أنٌو ركل عنو ،كىذا مدرؾ عدـ اعتماد
صح سنده»(ُ).
األستاذ ،ر٘نو هللا تعاذل ،على مثل ىذا من اإلسرائيليٌات ،كإف ٌ

* يف حديث اللطمة:

مثبل ٞنا يسوء أثره.
 قاؿ أبو منصورضرب ن
الثعاليب ،األديب« :لطمة موسى :تي ى
ٌ
كيف أساطًن األكلٌن :أ ٌف موسى سأؿ ربو أف ً
يؤذنو بوقت موتو؛ ليستع ٌد لذلك،
ٌ
ٌ
فلما كتب هللا تعاذل لو سعادة ا﵀تضر ،أرسل إليو ملك اٞنوت ،كأمره بقبض
ٌ
آدمي ،كأخربه ابألمر ،فما زاؿ
ركحو ،بعد أف ي٫نربه بذلك؛ فأاته يف صورة ٌ
كيبلجو؛ كحٌن رآه انفذ العز٬نة يف ذلك ،لطمو لطمة؛ فذىبت منها
٪ناجو
ٌ
ٌ
إحدل عينيو ،فهو إذل اآلف أعور .كفيو قيل:
كتك أعورا
نكرا
لطمةي موسى تر ى
اي ى
ملك اٞنوت ى
لقيت يم ن
كأان برمء من عهدة ىذه اٜنكاية»(ِ).
 قاؿ ١نمد الغزارل« :كمن كصم م ًنكىر اٜنديث ابإلٜناد ،فهو يستطيل يف
ى ىى ي
ٌ
ٌ
الصحة.
اٜنق :أ ٌف يف متنو علٌة قادحة ،تنزؿ بو عن مرتبة
أعراض اٞنسلمٌن .ك ٌ
ٌ
عقائداي .كالعلٌة يف الػمنت ي ً
بصرىا
فكرم ،كليس خبلفنا
ًّ
ي
كرفضو أك قبولو خبلؼ ٌ
الػمح ً
السطحي»(ّ).
الفكر
أصحاب
على
كٔنفى
قوف،
ق
ٌ
ي
ٌ

* يف حديث الفأر:

 -قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :ككركايتهم فػي الفأرة" :إنٌػها يهوديٌة،

(ُ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ّّٕ/ٗ :
(ِ) ٖنار القلوب.ُُٗ-ُُٖ/ُ :
(ّ) السنٌة النبويٌة بٌن أىل الفقو كأىل اٜنديث.ِٗ :
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كإنٌػها ال تشرب ألباف اإلبل ،كما أ ٌف اليهود ال تشربو".)ُ(»...

حساف،
 قاؿالدارقطين« :اختيلف يف رفعو ،فرفعو خالد اٜن ٌذاء ،كىشاـ بن ٌ
ٌ
كأشعث ،عن ابن سًنين ،عن أب ىريرة .كاختيلف عن أيٌوب ،يفركم عن
عبد األعلى بن ٘نٌاد ،عن ٘نٌاد بن سلمة ،عن أيٌوب كحبيب كىشاـ ،عن
مرفوعا .كركاه اٜنسن بن موسى ،عن ٘نٌاد بن سلمة،
ابن سًنين ،عن أب ىريرة ن
عن حبيب بن الشهيد كىشاـ ،عن ابن سًنين ،عن أب ىريرة موقوفنا»(ِ).
النيب .
فمن ٌ
صحح كقف ىذا اٞننت ،فقد نفى نسبتو إذل ٌ

 قاؿ ابن عطيٌة« :ككقع يف كتاب مسلم عنو  :أ ٌف ٌأمة من األمم فيقدت،كأيراىا الفأر ،كظاىر ىذا أ ٌف اٞنمسوخ يينسل ،فإف كاف أراد ىذا ،فهو ظن
منو  ،يف أمر ال مدخل لو يف التبليغ ،مثٌ أيكحي إليو بعد ذلك أ ٌف اٞنمسوخ
ال يينسل ،كنظًن ما قلناه نزكلو  ،على مياه بدر ،كأمره ابطٌراح تذكًن
النخل»(ّ).
اٛنوزم« :أم :ال أظنٌها ،كالظاىر أنٌو قاؿ ىذا بظنٌو ،مثٌ أيعلًم بعد
 قاؿ ابنٌ
ذلك»(ْ).
القرطيب« :ك ٌأما قولو  يف حديث أب ىريرة" :كال أيراىا
 قاؿ أبو عبد هللاٌ
ب" :ال أدرم ،لعلٌو من القركف اليت يم ًس ىخت" ،كما كاف
ٌإال الفأر" ،كيف َّ
الض ٌ
الفأر كغًني٨نا ٣نٌا يم ًسخ ،فكاف
مثلو ،فإٌ٧نا كاف ظنًّا كخوفنا ،أل ٍف يكوف الضب ك ي
(ُ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ْٓ :
(ِ) العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة.ّٕ-ّٔ/َُ :
ا﵀رر الوجيز.ُُٔ-َُٔ/ُ :
(ّ) ٌ
(ْ) كشف اٞنشكل.ْٖٔ/ّ :
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فلما أيكحي
حدسا منو  ،قبل أف ييوحى إليو أ ٌف هللا لػم ٩نعل ٞنسخ ن
ىذا ن
نسبلٌ ،
الضب كالفأر ليسا ٣نٌا يم ًسخ»(ُ).
إليو بذلك ،زاؿ عنو ذلك التخوؼ ،كعلم أ ٌف
ٌ
الظن ،كالػحدس"
مبين ،على ٌ
فالػمؤلٌفوف الذين قالوا" :إ ٌف متػن الفأر ٌ
النيب  ،بصفتو البشريٌة؛ كإٌ٧نا ينفوف صدكره منو ،
ال ينفوف صدكره ،من ٌ
اٞننزؿ).
بصفتو النبويٌة (التبليغيٌة)؛ ّنعىن أ ٌنم ينفوف نسبتو إذل (الوحي َّ
* يف حديث الحتجاج:

 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم أ ٌف موسى  كاففحجو
كحاج عمرٌ ،
كحاج آدـ ٌ 
فحجو ،كأ ٌف أاب بكر كاف قدرًّايٌ ،
قدرًّايٌ ،
١نمد :ك٥نن نقوؿ :إ ٌف ىذا ٔنرص ،ككذب على اٝنرب،
عمر .قاؿ أبو ٌ
كال نعلم أنٌو جاء يف شيء من اٜنديث :أ ٌف موسى  كاف قدرًّاي ،كال أ ٌف
أاب بكر كاف قدرًّاي.)ِ(»...
 سئًالنيب :
عن
يرة،
ر
ى
أب
عن
ين،
ًن
س
بن
د
١نم
حديث
عن
«
:
الدارقطين
ل
ي
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
احتج آدـ ،كموسى" .فقاؿ :اختيلف عنو يف رفعو؛ فركاه ٘نٌاد بن زيد ،عن
" ٌ
١نمد ،عن أب ىريرة ،رفعو ،قاؿ ذلك إسحاؽ بن
أيٌوب ،كىشاـ ،عن ٌ
أبػي إسرائيل ،عنو ،ككقفو سليماف بن حرب ،عن حػ ٌماد بن زيد ،عن أيٌوب
كحده .كاختيلف عن ابن عوف؛ فركاه عبد الرحيم بن ىاركف ،عن ابن عوف،
مهدم بن
مرفوعا ،كغًنه ال يرفعو ،كرفعو
١نمد ،عن أب ىريرة
ن
كىشاـ ،عن ٌ
ٌ
ميموف ،عن ابن سًنين ،عن أب ىريرة ،قالو آدـ بن أب إايس ،عنو ،ككقفو
مهدم ،قالو ابن منيع ،عنو .كركاه سعيد بن عبد الر٘نن ،أخو
ىدبة ،عن
ٌ
(ُ) اٛنامع ألحكاـ القرآف.ُّٕ/ِ :
(ِ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ّّْ :
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حرة ،كأبو ىبلؿ الراسب ٌػي ،عن ابن سًنين ،عن أبػي ىريرة ،موقوفنا ،ككاف
أب ٌ
كثًنا ما يتوقٌى رفع اٜنديث»(ُ).
أبو ىبلؿ ن
النيب .
فمن ٌ
صحح كقف ىذا اٞننت ،فقد نفى نسبتو إذل ٌ
احتج ابلقدر السابق على
ظن كثًن من الناس أ ٌف آدـ ٌ
 قاؿ ابن تيميٌة« :كقد ٌالظن ثبلثة أحزاب :فريق ك ٌذبوا
نفي اٞنبلـ على الذنب ،مثٌ صاركا ألجل ىذا ٌ
ائي كغًنه؛ ألنٌو من اٞنعلوـ ابالضطرار أ ٌف ىذا
علي اٛنبٌ ٌ
هبذا اٜنديث ،كأب ٌ
خبلؼ ما جاءت بو الرسل ،كال ريب أنٌو ٬نتنع أف يكوف ىذا مراد اٜنديث،
حجة ٞنن
النيب  ،بل كٗنيع األنبياء كأتباع األنبياء أف ٩نعلوا القدر ٌ
ك٩نب تنزيو ٌ
عصى هللا كرسولو.)ِ(»....
فرده قوـ من
 قاؿ ابن كثًن« :كقد اختلفت مسالك الناس يف ىذا اٜنديثٌ ،احتج بو قوـ من اٛنربيٌة ،كىو
تضمن من إثبات القدر السابق .ك ٌ
القدريٌة؛ ٞنا ٌ
احتج عليو بتقدًن
ظاىر ٟنم ابدم الرأم؛ حيث قاؿ:
"فحج آدـ موسى" ،ل ٌػما ٌ
ٌ
كتابو ،كسيأِت اٛنواب عن ىذا.)ّ(»...
* يف حديث اهلرولة:

ذر كأب ىريرة عن
 -قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم عن أب ٌ

اعا ،كمن
تقربت منو ذر ن
شرباٌ ،
إرل ن
النيب  أنٌو قاؿ :يقوؿ هللا " :من ٌ
تقرب ٌ
ٌ
(ْ)
ابعا ،كمن أاتين ٬نشي ،أتيتو ىركلة". »...
تقربت منو ن
مين ذر ن
تقرب ٌ
اعاٌ ،
ٌ
(ُ) العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة.ُُٔ-ُُٓ/ٖ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُْٖ-ُّٖ/ٖ :
(ّ) البداية كالنهاية.ُٕٗ/ُ :
(ْ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ِّٕ :
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* يف حديث الرتدُّد:
الذىيب« :فهذا حديث غريب جدًّا ،لوال ىيبة اٛنامع الصحيح ،لع ٌدكه
 قاؿٌ
يف من ىكرات خالد بن ٢نلد؛ كذلك لغرابة لفظو ،كألنٌو ٣نٌا ينفرد بو شريك ،كليس
البخارم،
خرجو من عدا
ٌ
ابٜنافظ ،كدل يي ىرك ىذا اٞننتٌ ،إال هبذا اإلسناد ،كال ٌ
كال أظنٌو يف مسند أ٘ند.)ُ(»...

البخارم ،من دكف بقيٌة
تفرد إبخراجو
 قاؿ ابن رجبٌ
اٜننبلي« :ىذا اٜنديث ٌ
ٌ
خرجو عن ١ن ٌمد بن عثماف بن كرامة ،ح ٌدثنا خالد بن ٢نلد،
أصحاب الكتبٌ ،
ح ٌدثنا سليماف بن ببلؿ ،ح ٌدثين شريك بن عبد هللا بن أب ٧نر ،عن عطاء ،عن
ترددت عن
النيب  ،فذكر اٜنديث بطولو ،كزاد يف آخره" :كما ٌ
أب ىريرة ،عن ٌ
ترددم عن نفس اٞنؤمن ،يكره اٞنوت ،كأان أكره مساءتو".
شيء ،أان فاعلوٌ ،
تفرد بو ابن كرامة عن خالد ،كليس ىو يف مسند
كىو من غرائب الصحيحٌ ،
أ٘ند ،مع أ ٌف خالد بن ٢نلد القطواينٌ تكلٌم فيو أ٘ند كغًنه ،كقالوا :لو مناكًن،
كعطاء الذم يف إسناده قيل :إنٌو ابن أب رابح ،كقيل :إنٌو ابن يسار ،كإنٌو كقع
منسواب كذلك .كقد يركم ىذا اٜنديث من كجوه أي ىخر،
يف بعض نسخ الصحيح
ن
ال ٔنلو كلٌها عن مقاؿ.)ِ(»...

* يف حديث النزول:

 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم أ ٌف هللا  -تبارؾ كتعاذل -داع
ينزؿ إذل السماء الدنيا ،يف الثلث األخًن ،من الليل ،فيقوؿ" :ىل من و
(ُ) ميزاف االعتداؿ ،ِْٔ-ُْٔ/ُ :كانظر :فتح البارم ،ُّْ/ُُ :كإرشاد السارم:
ٗ.َِٗ/
(ِ) جامع العلوـ كاٜنكم.َٕٕ :
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فأستجيب لو؟ أك مستغفر فأغفر لو"؟ كينزؿ عشيٌة عرفة ،إذل أىل عرفة ،كينزؿ
يف ليلة النصف من شعباف .كىذا خبلؼ لقولو تعاذل ﴿ :ىما يى يكو يف ًم ٍن ىٍ٤ن ىول
ً
ً
ك ىكىال أى ٍكثىػىر إًَّال
ثىىبلثىوة إًَّال يى ىو ىرابًعي يه ٍم ىكىال ٙنىٍ ىس وة إًَّال يى ىو ىساد يس يه ٍم ىكىال أ ٍىد ىىن ًم ٍن ىذل ى
(ُ)
الس ىم ًاء إًلىوه ىكًيف
جل
لو
و
كق
،
يى ىو ىم ىع يه ٍم أىيٍ ىن ىما ىكانيوا﴾
كعز ﴿ :ىكيى ىو الَّ ًذم ًيف َّ
ٌ ٌ
(ِ)
ٍاأل ٍىر ً
بكل مكاف ،كال يشغلو شأف عن
و
ن
أ
على
الناس
أٗنع
كقد
.
ض إًلىوه﴾
ٌ
ٌ
١نمد :ك٥نن نقوؿ.)ّ(»... :
شأف .قاؿ أبو ٌ

* يف حديث الرؤية:

النيب  قاؿ" :تركف
 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم أ ٌف ٌتضاموف فػي رؤيتو" .كهللا تعاذل
ربٌكم يوـ القيامة كما تركف القمر ليلة البدر ،ال ٌ
(ْ)
س ىك ًمثٍلً ًو
ي
ل
﴿
:
كيقوؿ
،
ص ىار﴾
ى
ص يار ىكيى ىو يي ٍد ًريؾ ٍاألىبٍ ى
يقوؿ﴿ :ىال تي ٍد ًريكوي ٍاألىبٍ ى
ٍ ى
(ٓ)
حجة العقل  -أف يكوف الػخالق ييشبو
ػي
ف
ػجوز
ي
ليس
ك
:
ا
و
قال
.
ىش ٍيءه﴾
ٌ
ب أًىرًين أىنٍظيٍر
الػمخلوؽ ،يف شيء من الصفات ،كقد قاؿ موسى  ﴿ :ىر ًٌ
ً (ٔ)
صحيحا ،فالرؤية فيو
ػحديث
ل
ا
ىذا
كاف
فإف
:
ا
و
قال
.
اؿ لى ٍن تىػىراين﴾
ك قى ى
إًلىٍي ى
ن
ف ىم َّد ال ًظٌ َّل﴾(ٕ) ،كقاؿ:
بػمعىن العلم ،كما قاؿ تعاذل﴿ :أىلى ٍػم تىػىر إً ىذل ىربًٌ ى
ك ىكٍي ى

(ُ) اجملادلة.ٕ :
(ِ) الزخرؼ.ْٖ :
(ّ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ّّٗ :
(ْ) األنعاـ.َُّ :
(ٓ) الشورل.ُُ :
(ٔ) األعراؼ.ُّْ :
(ٕ) الفرقاف.ْٓ :
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(ُ)
اَّلل علىى يك ًل شي وء قى ً
﴿أىلى ٍػم تىػ ٍعلى ٍم أ َّ
١نمد :ك٥نن نقوؿ :إ ٌف
أبو
قاؿ
.
﴾
ير
د
ىف َّى ى
ٌ
ه
ٌ ىٍ
ىذا اٜنديث صحيح ،ال يػجوز على مثلو الكذب؛ لتتابع الركاايت ،عن الثقات
بو ،من كجوه كثًنة.)ِ(»...

* يف حديث الدهر:

النيب  قاؿ:
 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم أ ٌف ٌ"ال تسبٌوا الدىر ،فإ ٌف هللا تعاذل ىو الدىر" ،فوافقتم  -يف ىذه الركاية -
١نمد :ك٥نن نقوؿ :إ ٌف العرب يف اٛناىليٌة كانت تقوؿ:
الدىريٌة .قاؿ أبو ٌ
"أصابين الدىر يف مارل كذا" ،كانلتين قوارع الدىر كبوائقو كمصايبو".)ّ(»...

* يف حديث األبرص:
اٜنميدم ،ح ٌدثنا
١نمد بن إدريس ،قاؿ :ح ٌدثنا
يلي« :ح ٌدثنا ٌ
ٌ
 قاؿ العي ىق ٌسفياف ،ح ٌدثنا عمرك بن دينار أنٌو ٚنع عيبىيد بن عي ىمًن ،يقوؿ :كاف ثبلثة:
قعد ،كآخر بو زمانة  -قد ذكر لنا عمرك ،فنسيتها  -ككانوا ١نتاجٌن،
كم ى
أعمى ،ي
يلي :
فأعطى ىذا بقرة ،كىذا شاة ،كذكر اٜنديث .قاؿ أبو جعفر العي ىق ٌ
يقص بو»(ْ).
كىذا أصل اٜنديث ،من كبلـ عيبىيد بن عي ىمًن ،كقصصو ،كاف ٌ
اب« :قولو" :بدا هللا أف يبتليهم" ،معناه :قضى هللا أف يبتليهم ،كىو
 قاؿ اٝنطٌ ٌمعىن البدء؛ أل ٌف القضاء سابق ،كليس ذلك من البداء فػي شيء ،كالبداء على

(ُ) البقرة.َُٔ :
(ِ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ِٖٗ-ِٕٗ :
(ّ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ِّْ :
(ْ) الضعفاء الكبًن.ُّٕ/ْ :
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هللا غيػر جائز .كقد ركاه بعضهم" :بدا ﵁" ،كىو غلط»(ُ).
اٜنميدم:
اٛنوزم« :كقد جاء يف بعض ألفاظ الصحيح ،كدل يذكره
 قاؿ ابنٌ
ٌ
اب ،كقاؿ :معناه :قضى هللا،
"أ ٌف ثبلثة بدأ هللا أف يبتليهم" ،كذلك ركاه اٝنطٌ ٌ
كىو معىن البدء ،أل ٌف القضاء سابق .قاؿ :كقد ركاه بعضهم" :بدا ﵁ أف
يبتليهم" ،كىو غلط؛ أل ٌف البداء على هللا غًن جائز»(ِ).

 قاؿ األلباينٌ« :أعود إذل أحاديث ىذا (الصحيح) ،فأقوؿ :ال ب ٌد رل منللذمة ،كىي أ ٌف الباحث الفقيو
كلمة ٌ
حق ،أيبديها أداء لؤلمانة العلميٌة ،كتربئة ٌ
الشافعي  ،فيما
عرب عنها اإلماـ
ال يسعو ٌإال أف يعرتؼ ُنقيقة علميٌةٌ ،
ٌ
يتم ٌإال كتابو" .كلذلك أنكر العلماء بعض
يركم عنو من قولو" :أَب هللا أف ٌ
الكلمات ،كقعت خطأ من أحد الركاة ،يف بعض األحاديث الصحيحة ،فبل
أبس من التذكًن ببعضها على سبيل اٞنثاؿ -ُ :قولو يف حديث األبرص كاألقرع
كاألعمى اآلِت برقم (ُُْٕ)" :بدا ﵁" مكاف الركاية الصحيحة" :أراد هللا"؛
فإ ٌف نسبة البداء ﵁ تعاذل ال ٩نوز؛ كما سيأِت يف التعليق على اٜنديث ىناؾ،
كيف ال ،كىي من عقائد اليهود ،عليهم لعائن هللا.)ّ(»...

* يف حديث القدم:
البخارم "أ ٌف النار ال ٕنتلئ،
 قاؿ ابن تيميٌة« :كأ ٌف ما كقع يف بعض طرؽٌ
حَّت يينشئ هللا ٟنا خل نقا آخر" ٣نٌا كقع فيو الغلط ،كىذا كثًن .كالناس يف ىذا
ٌ
الباب طرفاف :طرؼ من أىل الكبلـ ك٥نوىم٣ ،نٌن ىو بعيد عن معرفة اٜنديث
(ُ) أعبلـ اٜنديث.ُٓٔٗ/ّ :
(ِ) كشف اٞنشكل.َْٕ/ّ :
البخارم.ٔ-ٓ/ِ :
(ّ) ٢نتصر صحيح اإلماـ
ٌ
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صحة أحاديث ،أك يف القطع
كأىلو ،ال ٬نيٌز بٌن الصحيح كالضعيف،
ٌ
فيشك يف ٌ
مقطوعا هبا ،عند أىل العلم بو .كطرؼ ٣نٌن ي ٌدعي اتٌباع
هبا ،مع كونا معلومة،
ن
اٜنديث كالعمل بو ،كلٌما كجد لفظنا يف حديث ،قد ركاه ثقة ،أك رأل حديثنا
الصحة ،ييريد أف ٩نعل ذلك ،من جنس ما جزـ أىل العلم،
إبسناد ،ظاىره
ٌ
حَّت إذا عارض الصحيح اٞنعركؼ ،أخذ يتكلٌف لو التأكيبلت الباردة،
بصحتوٌ ،
ٌ
دليبل لو يف مسائل العلم ،مع أ ٌف أىل العلم ابٜنديث يعرفوف أ ٌف مثل
أك ٩نعلو ن
ىذا غلط»(ُ).
البخارم يف حديث
 قاؿ ابن القيٌم« :ك ٌأما اللفظ الذم كقع يف صحيحٌ
أب ىريرة" :كإنٌو يينشئ للنار من يشاء ،فييلقى فيها ،فتقوؿ :ىل من مزيد"،
فغلط ،من بعض الركاة ،انقلب عليو لفظو ،كالركاايت الصحيحة ،كنص القػرآف
يرده ،فإ ٌف هللا سبحانو ،أخرب أنٌو ٬نؤل جهنٌم من إبليس ،كأتباعو ،كأنٌو ال ييع ًٌذب،
ٌ
ٌإال من قامت عليو يح ٌجتيو ،ك َّ
كذب ير يسلىو .قاؿ تعالػى ﴿ :يكلَّ ىما أيلٍ ًق ىي فً ىيها فىػ ٍو هج
ىسأى ىٟنيٍم ىخىزنػىتيػ ىها أىلىػ ٍم ىأيٍتً يك ٍم نى ًذ هير .قىاليوا بػىلىى قى ٍد ىجاءى ىان نى ًذ هير فى ىك َّذبٍػنىا ىكقيػ ٍلنىا ىما نػىَّزىؿ
و (ِ)
أحدا من خلقو»(ّ).
َّ
اَّللي ًم ٍن ىش ٍيء﴾  .كال يظلم هللا ن
 قاؿ ابن عثيمٌن« :كمن الشذكذ :أف ٫نالف ما عيلم ابلضركرة ،من الدين.عمن دخلها من أىل
مثالو :يف صحيح
البخارم ركاية" :أنٌو يبقى يف النار فضل ٌ
ٌ
الدنيا ،فينشئ هللا ٟنا أقواما ،في ً
دخلهم النار" .فهذا اٜنديث كإف كاف متٌصل
ن ي
ي
السند ،فهو شاذٌ؛ ألنٌو ٢نالف ٞنا عيلًم ابلضركرة من الدين ،كىو أ ٌف هللا تعاذل
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُٗ-ُٖٗ/ُّ :
(ِ) اٞنلك.ٗ-ٖ :
(ّ) حادم األركاح.َُٖ/ِ :

017

أحدا ،كىذه الركاية يف اٜنقيقة قد انقلبت على الراكم ،كالصواب أنٌو
ال يظلم ن
يبقى يف اٛننٌة فضل عمن دخلها ،من أىل الدنيا ،فينشئ هللا أقواما ،في ً
دخلهم
ن ي
ي
ه ٌ
ظلم»(ُ).
ظلمٌ ،أما ٌ
األكؿ ،ففيو ه
فضل ليس فيو ه
اٛننٌة ،كىذا ه

* يف حديث الضرس:

النيب  قاؿ" :ضرس
 -قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم أ ٌف ٌ

اعا بذراع اٛنبٌار" .قاؿ
الكافر يف النار ،مثل أحد ،ككثافة جلده أربعوف ذر ن
النيب 
١نمد :ك٥نن نقوؿ :إ ٌف ٟنذا الػحديث م ن
أبو ٌ
ػخرجا حسننا ،إف كاف ٌ
أراده.)ِ(»...
موقف أهل احلديث:

كذىب (أىل اٜنديث) قد٬ننا كحديثنا ،إذل تصحيح أكثر ىذه األحاديث،
كال سيٌما من كاف من (غبلة الصحيحٌن)؛ كذكركا الكثًن من التأكيبلت
برد السنٌة.
اٞنختلفة ٟنا؛ ككصفوا من أنكركىا ابالبتداع ،كالضبلؿ ،ك ٌاهتموىم ٌ
كمن أمثلة ذلك ردكدىم على من أنكر (حديث اللطمة):
عمار بن
قاؿ ابن قتيبة« :قالوا :ركيتم ،عن حػ ٌماد بن سلمة ،عن ٌ
النيب " :أ ٌف موسى  لطم عٌن ملك
أبػي ٌ
عمار ،عن أب ىريرة ،عن ٌ
اٞنوت ،فأعوره" ،فإف كاف يػجػوز على ملك الػموت العور ،جػاز عليو العمى.
لعل عيسى ابن مرًن  قد لطم األخرل ،فأعماه؛ أل ٌف عيسى  كاف
ك ٌ
"اللهم إف كنت صارفنا ىذه
أش ٌد للموت كراىية من موسى  ،ككاف يقوؿ:
ٌ
١نمد :ك٥نن نقوؿ :إ ٌف
الكأس ،عن أحد من الناس ،فاصرفها ٌ
عين" .قاؿ أبو ٌ
(ُ) شرح اٞننظومة البيقونيٌة.َّ :
(ِ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ُِّ :

018

أصبل يف
ىذا اٜنديث حسن الطريق ،عند أصحاب اٜنديث ،كأحسب لو ن
األخبار القد٬نة ،كلو أتكيل صحيح ،ال يدفعو النظر.)ُ(»...
اب« :ىذا حديث يطعن فيو اٞنلحدكف كأىل الزيغ كالبدع،
كقاؿ اٝنطٌ ٌ
نيب هللا ،موسى ،ىذا
كيغمزكف بو يف ركاتو كنىػ ىقلىتو ،كيقولوف :كيف ٩نوز أف يفعل ٌ
الصنيع ّنلك من مبلئكة هللا ،جاءه أبمر ،من أمره ،فيستعصي عليو ،كال أيٕنر
لو؟ ككيف تصل يده إذل اٞنلك ،ك٫نلص إليو ص ٌكو كلطمو؟ ككيف ينهنهو اٞنلك
اٞنأمور بقبض ركحو ،فبل ي٬نضي أمر هللا فيو؟ ىذه أمور خارجة عن اٞنعقوؿ،
كل كجو»(ِ).
سالكة طريق االستحالة من ٌ
اٞنقدسي« :كنؤمن أب ٌف ملك اٞنوت أيرسل إذل
الغين
ٌ
كقاؿ عبد ٌ
صح عن رسوؿ هللا  ،ال يينكره ٌإال
موسى  ،فص ٌكو ،ففقأ عينو ،كما ٌ
ضاؿ ،مبتدع ،ر ٌاد ،على هللا كرسولو»(ّ).
ٌ
كقاؿ ابن حجر العسقبلينٌ« :قاؿ ابن خز٬نة :أنكر بعض اٞنبتدعة ىذا
استخف بو ،كإف كاف دل يعرفو،
اٜنديث ،كقالوا :إف كاف موسى عرفو ،فقد
ٌ
يقتص لو من فقء عينو.)ْ(»...
فكيف دل ٌ

تفسري مـحـايـد:
بعيدا أف يكوف الداعي ،الذم دعا بعض اٞننكرين  -إذل إنكار
ليس ن
اٞنصححٌن ،إذل
ىذه األحاديث  -ىو الداعي نفسو ،الذم دعا بعض
ٌ
(ُ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ََْ :
(ِ) أعبلـ اٜنديث.ٕٔٗ-ٔٗٔ/ُ :
(ّ) االقتصاد يف االعتقاد.ُْٗ-ُّٗ :
(ْ) فتح البارم.ِْْ/ٔ :
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تصحيح ىذه األحاديث أنفسها ،إذا كاف الفريقاف من الصادقٌن ال يػمخلًصٌن.
فقد يكوف سبب اإلنكار  -عند بعض اٞننكرين  -ىو الرغبة يف خدمة
يرجحوف أنٌو دخيل عليها؛ كيكوف سبب
السنٌة النبويٌة ،برفض ما يقطعوف ،أك ٌ
اٞنصححٌن  -ىو الرغبة يف خدمة السنٌة النبويٌة ،بقبوؿ
التصحيح  -عند بعض
ٌ
يرجحوف أنٌو جزء منها.
ما يقطعوف ،أك ٌ
فالرغبة الصادقة  -يف الدفاع عن السنٌة النبويٌة  -ىي الداعي الذم
اٞنصححٌن؛ كلكنٌهم اختلفوا يف اٞننهج.
اشرتؾ فيو بعض اٞننكرين ،كبعض
ٌ
فبعض اٞننكرين ٫نشوف  -إف قبلوىا  -أف تكوف تلك األحاديث دخيلة
على السنٌة النبويٌة؛ فًنفضونا لذلك ،كما يرفض اٜنارس دخوؿ من يقطع ،أك
يرجح كونو غريبنا عن أىل الدار ،فيجاهبو ابلطرد كاٞننع كاإلقصاء.
ٌ
ردكىا  -أف تكوف تلك األحاديث
كبعض
اٞنصححٌن ٫نشوف  -إف ٌ
ٌ
جزءنا من السنٌة النبويٌة ،فيقبلونا لذلك ،كما يقبل اٜنارس دخوؿ من يقطع ،أك
احدا من أىل الدار ،فيستقبلو ابلرتحيب كاٜنفاكة.
يرجح كونو ك ن
ٌ
كىذه األحاديث ،إف لػم تكن ٢نالًفة ،لؤلدلٌة القطعيٌة٢ ،نالىفة قطعيٌة،
ُنيث ي ً
أقل من كونا
فبل
؛
ة
اح
ر
ص
اٞنردكد)
(اٜنديث
شعبة
يف
فوف،
ل
ؤ
اٞن
لها
دخ
ٌ
ن
ي
ٌ
٢نالًفة لؤلدلٌة القطعيٌة٢ ،نالىفة ظنٌػيٌة ،كلو عند بعض اٞنؤلٌفٌن ،ال كلٌهم.
ً
الظن
كىذه اٞنخالىفة الظنٌػيٌة النٌسبيٌة كفيلة ابنتفاء القطع اٞنطلىق ،كانتفاء ٌ
اٞنصححوف أف ي ً
اٞنطلىق ،فبل يستطيع ً
دخلوا ىذه األحاديث اٞنختلىف فيها ،يف
ٌ
ي
الظن اٞنطلىق؛ كإٌ٧نا
شعبة اٜنديث اٞنقبوؿ ،بطريقة القطع اٞنطلىق ،أك بطريقة ٌ
يفعلوف ذلك بطريقة القطع النًٌسيب ،أك بطريقة الظن النً
سيب؛ بسبب االختبلؼ.
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كلذلك عمد بعض اٞنؤلٌفٌن ،إذل إخراج ىذه األحاديث االختبلفيٌة ،من
اٞنؤجل ،كىو اٜنديث الذم
شعبة اٜنديث اٞنقبوؿ ،كأدخلوىا يف شعبة اٜنديث َّ
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إنكارا؛ فاختاركا
الظن اٞنطلىق ،ن
يتع ٌذر فيو القطع اٞنطلىق ،كيتع ٌذر فيو ٌ
إثباات ،أك ن
التوقف ،كالتأجيل فيو.
ً
كرده،
قاؿ ابن حجر العسقبلينٌ ،متح ٌد ناث عن حاالت قبوؿ اٜنديثٌ ،
وجد فيها أصل
كالتوقف فيو« :إٌ٧نا كجب العمل ابٞنقبوؿ منها؛ ٌ
ألنا ٌإما أف يي ى
الرد ،كىو ثبوت كذب
صفة القبوؿ ،كىو ثبوت صدؽ الناقل ،أك أصل صفة ٌ
الظن صدؽ اٝنرب؛ لثبوت صدؽ انقلو؛
الناقل ،أك الٌ .
فاألكؿ :يغلب على ٌ
طرح.
ى
فيؤخذ بو .كالثاين :يغلب على ٌ
الظن كذب اٝنرب؛ لثبوت كذب انقلو؛ فيي ى
كالثالث :إف كجدت قرينة تي ً
كإال فييتوقٌف فيو ،فإذا
لحقو أبحد القسمٌن التحقٌ ،
ي
ً
وجد فيو
تيػ يوقٌف عن العمل بو ،صار كاٞنردكد ،ال لثبوت صفة ٌ
الرد ،بل لكونو دل تي ى
صفة تي ً
وجب القبوؿ»(ُ).
ػخاص فيها؛
كليس الغرض  -من سرد ىذه األحاديث  -بياف رأيي ال ٌ
فما قيمة رأيي ،كقد اختلف  -فيها ،كيف أمثاٟنا  -القدامى كا﵀دثوف؟!!!
الرد على الشبهة الرئيسة ،كبياف بطبلنػها.
كإنٌػما الغرض من سردىا :ىو ٌ
ألنا قائمة على مق ٌدمتٌن:
فهذه الشبهة ابطلة؛ ٌ

الست ،اٞنذكورة آن نفا.
األوىل -ابطلة ،ببل ريب ،ابالعتماد على اٜنقائق ٌ

الثانية٢ -نتلىف فيها ،كما اختيلف فيو ال ي٬نكن فيو القطع اٞنطلىق ،أل ٌف القطع
اٞنطلىق ال يكوف يف مواطن االختبلؼ ،كإٌ٧نا يقطع القاطع  -عند االختبلؼ -
ابلقطع النً
سيب؛ العتماده على أدلٌة يراىا كافية للقطع ،ك٫نالفو فيها آخركف.
ٌ
ٌ
تصح؛ فإ ٌف بطبلف الػمق ٌدمة األيكذل
كسواء ٌ
أصحت اٞنق ٌدمة الثانية ،أـ لػم ٌ
كفيل إببطاؿ النتيجة الػمزعومة.
(ُ) نزىة النظر.َُِ :
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يتبٌن بوضوح أ ٌف كلتا الػمق ٌدمتٌن ال تصلح أف
كابشرتاط (قطعيٌة األدلٌة) ٌ
صحة النتيجة الػمزعومة.
تكوف ن
دليبل قطعيًّا ،على ٌ
كل الرباءة من (اإلسرائيليٌات)،
فاٜناصل م ٌػما تق ٌدـ أ ٌف (اإلسبلـ) برمء ٌ
كل الرباءة من (اإلسرائيليٌات) ،كأ ٌف اشتماؿ بعض
كأ ٌف (السنٌة النبويٌة) بريئة ٌ
يغًن
مؤلٌفات الػمنتسبٌن إذل (اإلسبلـ)  -على الكثًن من (اإلسرائيليٌات)  -لن ٌ
اٜنقيقة؛ فبل مصدر للحقائق اإلسبلميٌة ٌإال (القرآف الكرًن) ،ك(السنٌة النبويٌة).
لكن اليهود كانوا ييلقوف ،إلػى الػمسلمٌن
قاؿ ٌ
١نمد رشيد رضا« :ك ٌ
خرتعاتػهم؛ ليودعاىا(ُ) يكتيػبىهم ،كيػمزجوىا بدينهم؛
أخبارا ،من خرافاتػهم ،أك مػ ى
ن
كلذلك نػجد فػي كتب قومنا  -من اإلسرائيليٌات الػ يخرافيٌة  -ما ال أصل لو ،فػي
كل ما يركم ،عن أكائلنا ،فػي
وجػد  -فينا  -ىمن ييق ًٌدس َّ
العهد القديػم ،كال يزاؿ يي ى
يتم تػمحيص ذلكٌ ،إال لًمن
التفسًن ،كغيػره ،كيرفعو عن النقد ،كالتمحيص .كال ٌ
اطَّلع على يكتيب بين إسرائيل»(ِ).

(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :لي ً
ودعوىا).
ي
(ِ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ِٖٔ-ِٕٔ/ْ :
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ّ
العملي
الاحتجاج
فإن قيل :إذا كانت أحاديث اآلحاد ظنٌػيٌة الثبوت ،ال ي٬نكن القطع
النيب  ،يف الواقع ،كنفس األمر ،فكيف يعمل ّنقتضاىا
ٌ
بصحة صدكرىا ،من ٌ
أكثر اٞننتسبٌن إذل اإلسبلـ ،قد٬ننا كحديثنا؟!
قلت :إذا كاف أحدان يسافر يف طريق مستقيم ،م ٌدة طويلة ،آمننا مطمئنًّا،

مثٌ كجد نفسو ٢نيَّػنرا ،بٌن طريقٌن فرعيٌٌن:
عاـ ،يسلكو اٞنسافركف كلٌهم ،كقد علموا علم
أ -طريق اليقني :كىو طريق ٌ
كتنعموا فيو ابألماف كالراحة.
اليقٌن استقامتو ،كسهولتوٌ ،

خاص ،ال يسلكو ٌإال القليل من اٞنسافرين ،كمن
ب -طريق ّ
الظن :كىو طريق ٌ
توخى اٜنذر ،كدل يفارؽ
يسلكو منهم ،فإنٌو ينجو يف الغالب ،من اٞنهالك ،إف ٌ
لكن فيو  -مع ذلك  -بعض اٞنتاعب ،كاٞنخاكؼ.
ٗناعة اٞنسافرينٌ ،
ال ريب يف أ ٌف اٞنسافر العاقل سيسلك طريق اليقٌن ،ما داـ ييغنيو عن
ليتنعم ابلراحة كاألماف ،كينجو من اٞنتاعب كاٞنخاكؼ.
الظن؛ ٌ
طريق ٌ
لكن ىذا اٞنسافر العاقل نفسو ،حٌن ٪نتاج إذل أشياء ،ال ي٬نكن أف
ك ٌ
الظن ،ألنٌو
٩ندىا ،يف طريق اليقٌن؛ فإنٌو  -يف ىذه اٜناؿ  -سيسلك طريق ٌ
يتوقٌع النجاة غالبنا ،فيحتمل اٞنتاعب كاٞنخاكؼ؛ من أجل أف يناؿ مبتغاه.
الظن؛ ألنٌو
كليس من اٜنكمة أف ٪نملو اٝنوؼ على ْننب سلوؾ طريق ٌ
إذا ْننٌب سلوكو ،فقد خسر ما ٪نتاج إليو٣ ،نٌا ال ي٬نكنو االستغناء عنو،
كال ي٬نكنو أف ٩نده يف طريق اليقٌن.
الظن ،إٌ٧نا يكوف يف حالة انعداـ البديل
فسلوؾ اٞنسافر العاقل لطريق ٌ
األفضل ،كىو طريق اليقٌن؛ فإنٌو  -لكي يصل إذل غايتو من سفره  -ال ب ٌد أف
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يسلك طري نقا ييوصلو ،فإف دل ٩ند طري نقا يقينيًّا ،كجب عليو أف يبحث عن أفضل
الظين ،كِنبلفو لن يصل إذل غايتو.
طريق ٣نكن ،كىو الطريق ٌٌ
اضحا يف حياتنا ،بصورىا اٞنختلفة ،كمنها اٜنياة العمليٌة؛
كىذا ما ٤نده ك ن
ً
ً
لكن ىذا دل ٬ننع
فكثًنكف ىم أصحاب اٜنىرؼ ،الذين ىلكوا بسبب حىرفهم؛ ٌ
األعم األغلب منهم ،من االستمرار يف تلك اٜنًىرؼ ،بعد أف علموا هببلؾ
ٌ
يرجحوف النجاة على اٟنبلؾ ،حٌن ٩ندكف أ ٌف نسبة اٟنالكٌن -
أقرانم؛ ٌ
ألنم ٌ
بسبب تلك اٜنً
أقل بكثًن من نسبة الناجٌن؛ كاٜناجة تدعوىم إذل
ؼ
ر
ى
ٌ
بديبل عن ًحىرفهم.
العمل؛ من أجل اٞنعاش؛ كال سيٌما حٌن ال ٩ندكف ن
ككذلك يف اٜنياة االجتماعيٌةْ ،ند الرجل يرغب يف الزكاج ،كيسعى إليو،
زكجا لو ،فيبذؿ األمواؿ من أجلها ،كيرجو أف
كرٌّنا رغب يف امرأة معيٌنة ،لتكوف ن
تلد لو األبناء الذكور.
يرجح نيل السعادة ،يف حياتو االجتماعيٌة ،كيستبعد
كل ذلكٌ ،
كىو يف ٌ
الشقاء كاألذل؛ كلكنٌو مع ذلك ،ال ي٬نكن أف يقطع بنيل السعادة ،إف كاف من
العاقلٌن ،كال سيٌما إف كاف قد ٚنع ّنا جرل للكثًن من الرجاؿ ،من اٞنهالك،
كاٞنصائب ،كاٞنتاعب؛ بسبب أزكاجهم ،أك أبنائهم الذكور.
كىكذا يف اٜنياة الدينيٌة٫ ،نتار اإلنساف العاقل طريق اليقٌن ،فيتٌخذه
لكل ما ي٬نكن أف ينتفع بو ،فإف دل ٩ند بعض ما ٪نتاج إليو ،يف طريق
ز ناداٌ ،
يؤدم
الظن ،لكن بشرط كاجب أكيد ،ىو ٌأال ٌ
اليقٌن؛ فإنٌو يم ىلزـ بسلوؾ طريق ٌ
الظن إذل معارضة بعض ما كجده يف طريق اليقٌن.
سلوؾ طريق ٌ
فإف كقع التعارض بٌن الطريقٌن ،كاف على اإلنساف العاقل أف ٫نتار طريق
الظن؛ للوصوؿ إذل
ضطر ن
أحياان ،إذل سلوؾ طريق ٌ
اليقٌن؛ كاٞنسافر الذم قد يي ٌ
الظن ما يعارض بعض ما كجده ،من قبل،
بعض حاجاتو ،فإف كجد يف طريق ٌ
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الظن ،إلػى طريق اليقٌن؛
فػي طريق اليقيػن ،كجب عليو أف يػحيد ،عن طريق ٌ
ليسلم من الػمهالك.
كلذلك كاف كاجبنا على اٞنسلم أف ٩نعل (القطعيٌات اإلسبلميٌة) ىي
األكؿ كاألفضل؛ فإف احتاج إلػى بعض ما ال يستطيع أف يػجده ،فػي
الطريق ٌ
يؤدم
طريق (القطعيٌات) ،كجب عليو االعتماد على (الظنٌػيٌات) ،بشرط ٌأال ٌ
اعتماده عليها إذل ٢نالفة (القطعيٌات اإلسبلميٌة).
مثلَّث اليقني:

كٞنعرفة (القطعيٌات اإلسبلميٌة) ٩نب االعتماد على ( يمثلَّث اليقٌن) ،كىو
َّ
كل ضلع منها عبارة عن صفة كاجبة أكيدة،
يمثلث مرَّكب من ثبلثة أضبلعٌ ،
احدا ،أك أكثر ،من ىذه
من صفات الدليل الكايف ،فإف فقد الدليل ك ن
األضبلع ،فإنٌو ال ي٬نكن أف يكوف كافينا.
كأضبلع ( يمثلَّث اليقٌن) ىي:

القطعي:
 -0التقدير
ّ

كل
التقدير ّنعىن بياف قدر الدليل ،أم :بياف قيمتو االحتجاجيٌة؛ فليس ٌ
كل مسألة.
دليل -
ٌ
يستدؿ بو اٞنستدلٌوف  -يكوف صاٜننا لبلحتجاج بو ،يف ٌ
أم دليل ،ما عدا دليلٌن اثنٌن،
ففي إنشاء اٜنكم
الشرعي ال ي٬نكن قبوؿ ٌ
ٌ
اٞننزؿ٨ ،نا :القرآف الكرًن ،كالسنٌة النبويٌة؛ فهما دليبلف
راجعٌن إذل الوحي َّ
شرعياف قطعياف م ً
الشرعي ،ببل ريب.
للحكم
ئاف
نش
ٌ
ٌ ي
ٌ
ٌأمػ ػا سػ ػ ػائ ػر األدلٌة ،التػي يعتمد عليها (الػمؤلٌفوف)  -قديػ نما ،كحديثنا -
فهي ليست م ً
الشرعي ،كإنػٌما يػيمكن أف يكوف بعضها  -بشركط
للحكم
ئة
نش
ي
ٌ
فاقي،
دليبل قطعيًّا كاش نفا ،عن (الػحكم
معيٌنة  -ن
الشرعي) ،كىو اإلجػماع االتٌ ٌ
ٌ
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ثبوات قطعيًّا ،دكف م ػا سػواه ،مػ ػن اإلجػماعات الػمزعوم ػة.
الثابت عن (السلف) ،ن
فإٗناع (السلف) على أعداد ركعات الصلوات الػخمس :ليس ىو الذم
منزؿ :ىي
أنشأ (اٜنكم
الشرعي) ،بل إ ٌف السنٌة النبويٌة ،الراجعة إذل الوحي الػ َّ
ٌ
اليت أنشأت ىذا اٜنكم (أعداد الركعات).
قطعي ،كاشف عن
كما إٗناع (السلف) على ىذه األعدادٌ ،إال دليل
ٌ
الشرعي)؛ فإ ٌنم ما كانوا لييجمعوا على أعداد الركعات ،لو لػم تكن
(اٜنكم
ٌ
ثبوات قطعيًّا٬ ،ننع اختبلفهم فيها.
حقيقة شرعيٌة اثبتة  -عندىم  -ن
كشي« :كال ب ٌد لو من مستند؛ أل ٌف أىل اإلٗناع ليست ٟنم رتبة
قاؿ الزر ٌ
نظرا إذل أدلٌتها كمأخذىا ،فوجب أف
االستقبلؿ ،إبثبات األحكاـ ،كإٌ٧نا ييثبتونا ن
يكوف عن مستند؛ ألنٌو لو انعقد من غًن مستند ،القتضى إثبات الشرع ،بعد
النيب  ،كىو ابطل»(ُ).
ٌ
مي« :كمن الػجدير ابإلشارة  -فػي ىذا الػمقاـ  -أ ٌف
كقاؿ مصطفى الزلػ ٌ
النص ييصب ػح بوس ػاطة
فائدة اإلجػماع  -فػي حػ ػالة كػ ػوف الس ػند ًّ
نصا  -ىي أ ٌف ٌ
دليبل قطعيًّا ،على حكمو ،كإف كاف ظنٌػ ٌي الداللة ،أك ظنٌػ ٌي الثبوت،
اإلجػماع ن
فػي أصلو»(ِ).
دليبل
دليبل يمنشئنا للحكم
كرأم
الشرعي ،كليس ن
الصحاب الواحد ليس ن
ٌ
ٌ
الشرعي؛ كال سيٌما عند اختبلؼ الصحابة .كإٌ٧نا يع ٌده
قطعيًّا ،كاش نفا عن اٜنكم
ٌ
دليبل كاش نفا.
دليبل ظنٌػيًّا كاش نفا ،كال يع ٌده آخركف ن
بعض اٞنؤلٌفٌن ن
حجة؟
قاؿ أبو الوفاء ابن عقيل« :كلنا يف قوؿ
الصحاب ،ىل ىو ٌ
ٌ
(ُ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.َْٓ/ْ :
(ِ) أصوؿ الفقو يف نسيجو اٛنديد.ُِٗ :
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ُنجة؛ ألنٌو ٠نتهد ،كليس ّنعصوـ ،كال ٣ننوع من
أصحهما :أنٌو ليس ٌ
ركايتافٌ ،
خبلفو ،فهو كسائر اجملتهدين»(ُ).
حجة" ،فإٌ٧نا
كقاؿ ابن تيميٌة« :كمن قاؿ من العلماء" :إ ٌف قوؿ
الصحاب ٌ
ٌ
نص ٫نالفو؛ مثٌ إذا اشتهر ،كلػم
قالو ،إذا دل ٫نالفو غًنه من الصحابة ،كال عيرؼ ٌ
ارم" ،إذا عيرؼ ٌأنم
يينكركه ،كاف إقر نارا على القوؿ .فقد ييقاؿ" :ىذا إٗناع إقر ٌ
قركف على ابطل .ك ٌأما إذا دل يشتهر ،فهذا
أقركه ،كدل يينكره أحد منهم ،كىم ال يي ٌ
ٌ
"حجة" .ك ٌأما إذا عيرؼ أنٌو خالفو،
إف عيرؼ أ ٌف غًنه دل ٫نالفو ،فقد ييقاؿٌ :
عرؼ ىل كافقو غًنه ،أك خالفو ،دل ي٩نىزـ
فليس ٌ
ُنجة ،ابالتٌفاؽ .ك ٌأما إذا دل يي ى
تدؿ على خبلفو ،كانت الػ يح ٌجة فػي يسنٌة
أبحد٨نا .كمَّت كانت السنٌة ٌ
رسوؿ هللا  ،ال فيما ٫نالفها ،ببل ريب ،عند أىل العلم»(ِ).
ٞني« :اآلراء اٝنبلفيٌة اٞنذكورة كأمثاٟنا ،اليت ذىب إليها
كقاؿ مصطفى الز ٌ
األكؿ
بعض األصوليٌٌن كالفقهاء ،منها شكليٌة (لفظيٌة) ،كاٝنبلؼ بٌن الرأيٌن ٌ
اٜنجة اٞنل ًزمة لغًنه،
ُنجة مطل نقا" أراد ٌ
كالثاين؛ أل ٌف من قاؿ" :إنٌو ليس ٌ
(ّ)
اٜنجيٌة
ك
للحكم،
ا
كمصدر
ا،
ي
شرع
دليبل
ابعتباره
،
الشرعي
للحكم
كاٞننشأة
ًّ
ن
ٌ
ن
ٌ
حجة
هبذا اٞنعىن ،ال ٤ندىا ٌإال يف الكتاب ،كالسنٌة الثابتةٌ .أما الذم قاؿ" :إنٌو ٌ
مطل نقا" ،قصد(ْ) ابلػ يح ٌجيٌة شرعيٌة االستناد إليو ،كالتمسك بو ،يف حالة عدـ
النص ،تػمس نكا اختيارًّاي ،فهو ليس يح ٌجة يمل ًزمة ،كالقرآف كالسنٌة،
كجود
ٌ
(ُ) الواضح يف أصوؿ الفقو.ّٖ/ٓ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ََِ/ُ :
(ّ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :اٞننشئة).
مثبل( :فقصد).
(أما) ابلفاء ،فييقاؿ ن
(ْ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب أف يبدأ جواب ٌ
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اٜنقيقي ،غًنه ،شأنو شأف بقيٌة
كاإلٗناع ،إٌ٧نا ىو مصدر كاشف ٜنكم مصدره
ٌ
اٞنصادر الكاشفة اٞنختلىف فيها .كمنها ما مضى عليو الزمن ،كانتهى كقتو،
يدؿ على أ ٌف
٠نرد أتريخ ،ال ييوجب اٞنناقشة ،كالرأم األخًن .كمنها ما ٌ
كأصبح ٌ
الصحاب،
النص الذم اطٌلع عليو
اٜنجيٌة ليست يف قوؿ
ٌ
الصحاب ذاتو ،بل يف ٌ
ٌ
ٌ
كما يف الرأم الثالث»(ُ).
فإنم ليسوا ّنعصومٌن من
ككذلك إذا كاف الرأم لعدد من الصحابةٌ ،
إٗناعا اتٌفاقيًّا قطعيًّا؛ فتكوف العصمة إلٗناعهم،
اٝنطإٌ ،إال إذا أٗنعوا كلٌهم ن
الشرعي،
دليبل قطعيًّا كاش نفا عن اٜنكم
ال ألفرادىم ،كيكوف إٗناعهم ىذا ن
ٌ
الشرعي.
دليبل يمنشئنا للحكم
كليس ن
ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما الغلط ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،بل يف الصحابة
من قد يغلط أحيا نان ،كفيمن بعدىم»(ِ).
كل كاحد من
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كىم مع ذلك ،ال يعتقدكف أ ٌف ٌ
الصحابة معصوـ ،عن كبائر اإلثػم ،كصغائره؛ بل تػجوز عليهم الذنوب ،فػي
اٛنملة.)ّ(»...
أم مؤلٌف  -كائننا من كاف  -أدىن قيمة
كمن ابب أكذل ،ليس لرأم ٌ
الشرعي ،كال يف الكشف عنو.
احتجاجيٌة ،يف إنشاء اٜنكم
ٌ
كإنػٌما تكوف قيمة الػمؤلٌف ،فػي تعليم الناس األدلٌة الشرعيٌة القطعيٌة ،من
القرآف الكريػم ،كالسنٌة النبويٌة ،فمن كفٌقو هللا  ،إلػى ذلك ،فهو ابب ،من
(ُ) أصوؿ الفقو يف نسيجو اٛنديد.ُِٗ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُٕٗ/ُ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.َُِ/ّ :
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أبواب الػمعرفة اإلسبلميٌة ،كمدخل من مداخل الكنوز اإلسبلميٌة.
األئمة ،كالفقهاء األربعػة ،كغيػرىم؛
قػاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما أقواؿ بعض ٌ
حج ػة الزمػ ػة ،كال إجػماعػنا ،ابتٌػفػاؽ الػمسلميػن؛ بػل قػ ػد ثػبػت عنهػم :
فليػس ٌ
أنػٌهم نػهػ ػوا الناس ،ع ػن تقليدىػم؛ كأم ػركا  -إذا رأكا ق ػ نوال ،فػي الكتاب ،كالسػ ػنٌػة،
دؿ عليػو الكتػاب ،كالسنٌة ،كيدعػوا
أقػول م ػن قولػهم  -أف أيخػذكا ،بػمػا ٌ
األئمػ ػة األربع ػة ،ال ي ػزال ػوف ،إذا ظه ػر
أقوالػهم .كلػهذا كاف األكػاب ػر ،م ػن أتب ػاع ٌ
لػهم داللػة الكتاب ،أك السػنٌة ،على م ػا يػخالف ق ػوؿ متبوعهم ،اتٌبعوا ذلك»(ُ).
أيضا« :كليس ألحػ ػػد أف يػحمل كبلـ هللا ،كرسولو ،على
كقاؿ ابن تيميٌة ن
يدؿ على مراد هللا،
يتبٌن  -من كبلـ هللا كرسولو  -ما ٌ
كفق مذىبو؛ إف لػم ٌ
كإال ،فأقواؿ العلماء اتبعة ،لقوؿ هللا تعاذل ،كرسولو ؛ ليس قوؿ هللا
كرسولو؛ ٌ
اتبعا ألقوالػهم.)ِ(»...
كرسولو ن
القطعي:
 -1التصدير
ّ
عموما على
التصدير ّنعىن نسبة صدكر الدليل ،إذل من نيسب إليو .كىو ن
قطعي.
قطعي ،كتصدير غًن ٌ
قسمٌن :تصدير ٌ
النبوم.
كيعنينا من األدلٌة يف ىذا الػمقاـ :الدليل القرآينٌ ،كالدليل ٌ
قطعي الثبوت) ،ببل خبلؼ.
ٌ
قطعي التصدير ( ٌ
فأما الدليل القرآينٌ ،فهو ٌ
ك٩نب االحرتاز من القراءات اٞننسوبة ،إذل قيػٌراء القرآف الكرًن؛ فليست كلٌها
قطعيٌة التصدير ،كال سيٌما القراءات الشاذٌة.
النبوم ،فاٞننسوب إليو قسماف:
ك ٌأما الدليل ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُ/َِ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ِٕ-ِٔ/ٕ :
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قطعا.
قطعي التصدير ،كىو الذم
ٌ
يستحق اسم (السنٌة النبويٌة) ،ن
أ -منسوب ٌ

سمى :حديث اآلحاد ،أك حديث
قطعي التصدير ،كىو ما يي ٌ
ب -منسوب غًن ٌ
الواحد ،أك أخبار اآلحاد ،أك خرب الواحد.
ك٩نب الػحذر  -فػي ىذا القسم  -من القطع بنسبتو ،إذل السنٌة النبويٌة،
كال سيٌما عند معارضة اٞنتوف اآلحاديٌة ،للقطعيٌات اإلسبلميٌة ،أك عند حصوؿ
التعارض ،بٌن اٞنتوف اآلحاديٌة ،أنفسها.

القطعي:
 -2التفسري
ّ
قطعي،
التفسًن ىو بياف داللة الدليل ،كىو ن
عموما على قسمٌن :تفسًن ٌ
قطعي.
كتفسًن غًن ٌ
اٞنفسرين للنصوص القرآنيٌة صحيحة قطعيٌة ،بل ٖنٌة
كل تفسًنات ٌ
كليست ٌ
تستحق اسم التفسًن؛ فما ىي ٌإال ٓنريفات شيطانيٌة.
تفسًنات ال
ٌ
سمى (شركح اٜنديث)؛ فليست
ككذلك تفسًنات اٞنتوف اٜنديثيٌة ،اليت تي ٌ
شركحا صحيحة قطعيٌة.
كلٌها ن
ً
اٞنفسر شرطٌن رئيسٌن:
كال يكوف التفسًن قطعيًّاٌ ،إال إذا ح ٌقق ٌ

اتما ،على (القطعيٌات) :الشرعيٌة ،كالعقليٌة،
ػمفسر،
اعتمادا ًّ
ن
أ -أف يعتمد ال ٌ
ػحسيٌة ،كالتاريػخيٌة ،كالعلميٌة ،كاللغويٌة.
كال ٌ
اتما ،عن (الظنٌػيٌات) ،كما دكف الظنٌػيٌات ،اليت
ابتعادا ًّ
اٞنفسر ،ن
ب -أف يبتعد ٌ
اٜنس ،كالتاريخ ،كالعلم ،كاللغة.
تي ى
نسب إذل الشرع ،كالعقل ،ك ٌ
ً
اٜنق؛ ألنٌو
ػمفسر قد سلم من ٢نالفة ٌ
كبتحقيق ىذين الشرطٌن يكوف ال ٌ
قد أنتج تفسًنين سليمٌن ،ال اثلث ٟنما:

ػجب  -على العلماء  -بيانيو؛ أل ٌف
أ -التفسري الواجب :ىو التفسًن الذم ي ي
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ػهي ال يػم َّنزؿ.
الناس يػحتاجوف إليو؛ من أجل الفهم السليم ،للوحي اإلل ٌ
ب -التفسري ِ
املمكن :ىو التفسًن الذم يستطيع العلماء إنتاجو ،ابالعتماد
على األدلٌة القطعيٌة اٞنتاحة (اٞنمكنة)؛ كلذلك يكتفوف بو ،كيتجنٌبوف اٝنوض
فيما ال ي٬نكنهم الوصوؿ إليو.
فإف خاض بعض اٞنؤلٌفٌن ،فيما كراء ىذين التفسًنين؛ فبل ريب يف ٌأنم
سييخطئوف ،يف معظم تفسًناهتم؛ كال سيٌما حٌن ٫نوضوف ،فيما ال طاقة ٟنم،
ّنعرفتو ،كحٌن يعتمدكف ،على األدلٌة الواىية ،كحٌن يتٌبعوف أىواءىم؛ لنصرة
مذاىبهم ،كحٌن يشغلوف الناس بتفسًناهتم السقيمة ،كٓنريفاهتم العقيمة.
اٞننزؿ،
يفسر الوحي َّ
كل االحتياط ،كىو ٪ناكؿ أف ٌ
فعلى ٌ
اٞنفسر أف ٪نتاط ٌ
كال سيٌما القرآف الكرًن؛ كذلك أبف يتجنٌب الػمشكوؾ فيو ،كالػمطعوف فيو،
كاٞنظنوف ،كاٞنوىوـ ،كاجملهوؿ.
كعليو أف يتجنٌب التقحم ،فبل ٫نوض يف ١ناكلة تفسًن ما ال طاقة لو بو،
التعصب ىو الذم دعاه
فليس كبلـ اٝنالق ككبلـ اٞنخلوؽ؛ كال سيٌما إذا كاف ٌ
إذل التقحم؛ نصرة ٞنذىبو.
يؤدم
فإف اضطيٌر اضطر نارا ن
ابلظن ،فليكن ذلك ّنا ال ٌ
شديدا ،إذل التفسًن ٌ
ليصرح يف تفسًنه ،أب ٌف ذلك ظن منو٪ ،نتمل اٝنطأ،
إذل ٢نالفة القطعيٌات ،ك ٌ
القطعي ،الذم ال ريب فيو ،كأنٌو مستع ٌد لبلعرتاؼ ِنطئو ،إذا
كليس ابلتفسًن
ٌ
تبٌن لو الصواب ،كلو كاف الصواب ِنبلؼ مذىبو.
ٌ
أئم ػ ػة
ق ػػاؿ ابػن تيميٌة« :فهذه اآلث ػار الصحيحة ،كم ػا شػاكػلػهػا  -ع ػ ػن ٌ
السػ ػلف  -مػحمولة على تػحرجهم عن الكبلـ ،فػي التفسيػر ،بػما ال علم لػهم
رعا ،فبل ح ػ ػرج عليو؛ كلػهذا
فأما مػ ػن تكلَّم بػمػ ػا يعل ػم م ػ ػن ذلك ،لغػ ػةن ،كشػ ػ ػ ن
ب ػوٌ .
يركم عن ىؤالء  -كغيػرىم  -أقواؿ فػي التفسيػر ،كال منافاة؛ ألنػٌهم تكلٌموا فيما
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كل أحد؛ فإنٌو كما يػجب
علموه ،كسكتوا ٌ
عما جهلوه .كىذا ىو الواجب على ٌ
عما ال علم لو بو؛ فكذلك ٩نب القوؿ ،فيما يسئل عنو٣ ،نٌا
السكوت ٌ
يعلمو»(ُ).
شروط وجوب العمل حبديث اآلحاد:
كمن ىنا ،كاف العمل ُنديث اآلحاد  -يف الفركع العمليٌة  -كاجبنا ،لكن
كل الوجوب ،ىي:
بعد ٓن ٌقق ستٌة شركط كاجبةٌ ،
ماسة مشركعةُ ،نيث
 -0أف تكوف اٜناجة  -إذل العمل ُنديث اآلحاد ٌ -
تتعطٌل بعض اٞنصاحل اٞنشركعة ،يف حالة عدـ ٓنقيق تلك اٜناجة.
١نصورا ،يف العمل ُنديث اآلحاد؛
اٞناسة اٞنشركعة
 -1أف يكوف ٓنقيق اٜناجة ٌ
ن
بديبل ،عن ذلك اٜنديث ،يف (القطعيٌات اإلسبلميٌة).
ُنيث ال ٩ند اٞنسلم ن
 -2أف يسلم (حديث اآلحاد) ،من معارضة (القطعيٌات) ،الثابتة ابألدلٌة
القطعيٌة ،كىي:

تفسًنا قطعيًّا،
اٞنفسرة
أ -القطعيّات الشرعيّة ،كتشمل النصوص القرآنيٌةَّ ،
ن
تفسًنا قطعيًّا.
كالسنٌة النبويٌة اٞنتواترة ،الثابتة ثبو نات قطعيًّا ،ك َّ
اٞنفسرة ن
كشيٌ « :
فأما التعارض ،بٌن الكتاب كالسنٌة ،فإف كاف الػخربي
قاؿ الزر ٌ
اترا ،فالكتاب
اترا ،فالقوؿ فيو،
ي
كتعارض اآليتٌن ،كإف لػم يكن متو ن
متو ن
يم َّ
قدـ.)ِ(»...
أيضا« :ك ٌأما تعارض السنَّت ً
ٌن ،فإف كانتا متواترين،
كشي ن
ي
كقاؿ الزر ٌ
آحادا ،طيلًب ترجيح إحدا٨نا ،على
فكالكتاب ،بعضو ببعض ،كإف كانتا ن
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُِ/ُّ :
(ِ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.ُُُ/ٔ :
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األخرل ،بطريقة؛ فإف تع ٌذر ،فاٝنبلؼ يف التخيًن ،أك التساقيط ،كإف كاف
آحادا ،فاٞنتواتر»(ُ).
اترا ،كاألخرل ن
إحدا٨نا متو ن

كل زماف كمكاف؛
ب -القطعيّات العقليّة ،اليت اتٌفقت عليها العقوؿ ،يف ٌ
ألنا تتأثٌر ابختبلؼ عقوؿ
ِنبلؼ العقليٌات النًٌسبيٌة؛ فليست أدلٌة قطعيٌة؛ ٌ
األفراد ،كاختبلؼ أىوائهم ،كاختبلؼ الزماف ،كاختبلؼ اٞنكاف.
فكل حديث رأيتو ،يػخالف الػمعقوؿ ،أك يناقض
قاؿ ابن
ٌ
اٛنوزمٌ « :
األصوؿ ،فاعلم أنٌو موضوع ،فبل تتكلٌف اعتباره»(ِ).
كقاؿ ابن تيميٌة« :فيأخذ الػمسلموف جػميع دينهم ،من االعتقادات،
األمة
كسنٌة رسولو ،كما اتٌفق عليو سلف ٌ
كالعبادات ،كغًن ذلك ،من كتاب هللا ،ي
أئمتها ،كليس ذلك ٢نال نفا للعقل الصريح؛ فإ ٌف ما خالف العقل الصريح ،فهو
كٌ
ابطل ،كليس يف الكتاب كالسنٌة كاإلٗناع ابطل ،كلكن فيو ألفاظ قد ال يفهمها
ابطبل؛ فاآلفة منهم ،ال من الكتاب
بعض الناس ،أك يفهموف منها معىن ن
كالسنٌة»(ّ).
كقاؿ ابن القيٌم« :كالتقسيم الصحيح أف ييقاؿ :إذا تعارض دليبلف:
كإما أف يكوان
ٚنعي
فإما أف يكوان قطعيٌٌنٌ ،
كعقلي؛ ٌ
ٌ
ٚنعيٌاف ،أك عقليٌاف ،أك ٌ
فأما القطعيٌاف ،فبل ي٬نكن
كإما أف يكوف أحد٨نا قطعيًّا ،كاآلخر ظنٌػيًّاٌ .
ظنٌػيٌٌنٌ ،
القطعي :ىو الذم يستلزـ مدلولو،
تعارضهما يف األقساـ الثبلثة؛ أل ٌف الدليل
ٌ
يشك فيو أحد من
قطعا؛ فلو تعارضا ،لزـ اٛنمع بٌن النقيضٌن ،كىذا ال ٌ
ن
(ُ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.ُُُ/ٔ :
(ِ) اٞنوضوعات.ُُٓ/ُ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ِٕٔ/ُُ :
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القطعي ،سواء كاف
تعٌن تقدًن
العقبلء .كإف كاف أحد٨نا قطعيًّا ،كاآلخر ظنٌػيًّاٌ ،
ٌ
ٗنيعا ظنٌػيٌٌن ،صران إذل الرتجيح ،ككجب تقدًن
عقليًّا ،أك ٚنعيًّا .كإف كاان ن
الراجح منهماٚ ،نعيًّا كاف ،أك عقليًّا .فهذا تقسيم كاضح ،متٌػ ىفق على مضمونو،
بٌن العقبلء»(ُ).
معقوال
أيضا« :فبل يعارض السمع الصحيح الصريح ٌإال ن
كقاؿ ابن القيٌم ن
فاسدا ،تنتهي مق ٌدماتو إذل اٞنكابرة ،أك التقليد ،أك التلبيس ،كاإلٗناؿ .كقد تدبٌر
ن
أنصار هللا كرسولو كسنٌتو ىذا؛ فما كجدكا ُ -نمد هللا  -العقل الصريح يفارؽ
أصبل؛ بل ىو خادمو ،كصاحبو ،كالشاىد لو؛ كما كجدكا
النقل الصحيح ،ن
العقل اٞنعارض لو ٌإال من أفسد العقوؿ ،كأسخفها ،كأش ٌدىا منافاة ،لصريح
العقل ،كصحيحو»(ِ).
كل زماف كمكاف؛
ج -القطعيّات ّ
احلسيّة ،اليت اتٌفقت عليها اٜنو ٌ
اس ،يف ٌ
ً
اس
اٜنسيٌات النٌسبيٌة؛ فليست أدلٌة قطعيٌة؛ أل ٌنا تتأثٌر ابختبلؼ حو ٌ
ِنبلؼ ٌ
األفراد ،كاختبلؼ أىوائهم ،كاختبلؼ الزماف ،كاختبلؼ اٞنكاف.
كل طبقة من الطبقات،
د -القطعيّات التارخييّة ،اليت نيقلت بطريق التواتر ،يف ٌ
ِنبلؼ التار٫نيٌات النًٌسبيٌة؛ فليست أدلٌة قطعيٌة؛ بل ىي أخبار اختبلفيٌة ،يغلب
كيقل فيها الصدؽ كالفهم.
عليها الكذب كالوىمٌ ،

ه -القطعيّات العلميّة ،الثابتة ابألدلٌة العلميٌة التجريبيٌة القطعيٌةِ ،نبلؼ
النظرٌايت العلميٌة؛ فليست أدلٌة قطعيٌة؛ بل ىي ٔنمينات ظنٌػيٌة ،كالكثًن منها
يتٌضح بطبلنوّ ،نركر الزماف ،كتقدـ اإلنساف يف العلوـ التجريبيٌة.
(ُ) الصواعق اٞنرسلة.ٕٕٗ/ّ :
(ِ) الصواعق اٞنرسلة.ٕٔٗ/ِ :
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ثبوات قطعيًّا؛ ِنبلؼ
و -القطعيّات اللغويّة ،كىي أصوؿ اللغة العربيٌة ،الثابتة ن
فإنا ليست من القطعيٌات اللغويٌة.
اآلراء اللغويٌة االختبلفيٌة؛ ٌ

 -3أف يسلم اٜنديث من معارضة حديث آخر ،أقول منو ،أك بدرجة ٌقوتو.
كيف ىذه اٜنالة يلجأ اٞنؤلٌفوف إذل الرتجيح.
كال ريب يف أ ٌف ترجيح أحد اٜنديثٌن على اآلخر ،يلزـ منو الدعوة إذل
ترؾ العمل ابٜنديث اٞنرجوح منهما.
ً
اٞنرج يح أ ٌف أحد اٜنديثٌن منسوخ ابآلخر،
كمن كجوه الرتجيح أف ي ٌدعي ٌ
عمل ّنقتضاه.
كلذلك ال يي ى
قاؿ ابن تيميٌة« :كاٝنرب الواحد ،إذا خالف اٞنشهور اٞنستفيض ،كاف
منسوخا»(ُ).
شاذًّا ،كقد يكوف
ن
نصاف ،فإف كاان من أخبار
كشي« :قاؿ سليم :إف تعارض ٌ
كقاؿ الزر ٌ
ً
ً
أحد٨نا على اآلخر،
اٞنتأخ يرٌ ،
كإال قي ًٌدـ ي
نسخوي ٌ
اآلحاد ،كعيلم تقدـ أحد٨نا ،ى
بضرب من الرتجيح.)ِ(»...
النيب  ،بصفتو النبويٌة التبليغيٌة،
 -4أف يكوف حديث اآلحاد
ن
منسواب إذل ٌ
النيب  ،بصفتو البشريٌة ،أك
حصرا ،ال بصفتو البشريٌةٌ .أما إذا كاف
ن
ن
منسواب إذل ٌ
منسواب إذل غًنه ،من الصحابة ،أك التابعٌن ،فبل ٩نب العمل بو.
كاف
ن
قاؿ ابن ابزٌ « :أما من أمور الدنيا ،فقد يقع اٝنطأ ،مثٌ يينبَّو على ذلك؛
مر على ٗناعة يل ٌقحوف النخل ،فقاؿ" :ما أظنٌو
النيب  ،ل ٌػما َّ
كما كقع من ٌ
شيصا ،فأخربكه  ،فقاؿ " :إٌ٧نا
فلما تركوه ،صار ن
يضره لو تركتموه"ٌ ،
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َٔ/ِِ :
(ِ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.ُِْ/ٔ :
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مين ،كأنتم أعلم أبمر دنياكمٌ ،أما ما أخربكم بو عن هللا ،
قلت ذلك ظنًّا ٌ
فبٌن  أ ٌف الناس
ٌ
فإين لػم أكذب على هللا" .ركاه مسلم يف الصحيحٌ .ى
أعلم أبمور دنياىم ،كيف يل ٌقحوف النخل ،ككيف يغرسوف ،ككيف يبذركف،
ك٪نصدكفٌ .أما ما ي٫نرب بو األنبياء عن هللا  ،فإ ٌنم معصوموف من ذلك .فقوؿ
النيب  ي٫نطئ ،فهذا قوؿ ابطل ،كال ب ٌد من التفصيل ،كما
من قاؿ :إ ٌف ٌ
ذكران»(ُ).
 -5أف يتٌفق الػمؤلٌفوف ،كلٌهم ،أك معظمهم ،على تصحيح منت اٜنديث،
سليما من األكىاـ كاألىواء،
شرحا
ن
كالدعوة إذل العمل بو ،بعد شرحو ن
صحيحا ،ن
أيضا.
كال سيٌما إذا اتٌفقوا كلٌهم ،أك معظمهم ،على تصحيح إسناده ن

حكم العمل ابلـحديث الضعيف:
ٌأمػػا (أحاديث اآلح ػػاد) ،التػي اتٌفػػق الػمؤلٌفوف ،كلٌهػػم ،أك معظمهم ،على
كإما أف
ألنا ٌإما أف تكوف
تضعيفها ،فبل ي٬نكن العمل هبا؛ ٌ
ن
مقطوعا بضعفهاٌ ،
يكوف الراجح ضعفها؛ فيكوف العمل هبا ٢نال نفا للمنهج السليم.
ٌأما ْنويز بعض اٞنؤلٌفٌن االستشهاد ببعض األحاديث الضعيفة ،فليس
على إطبلقو؛ فبل يكوف ذلك ،يف العقائد ،كاألعماؿ ،كإٌ٧نا يكوف ذلك -
مقطوعا،
حصرا ،كبشركط ،منهاٌ :أال يكوف
ن
عندىم  -يف فضائل األعماؿ ،ن
مظنوان بو الوضع ،ك ٌأال يكوف شديد الضعف ،ك ٌأال ييعت ىقد فيو أنٌو
بوضعو ،كال
ن
شرعي ،كأف يكوف يمند ًر نجا ٓنت أصل معركؼ يف الشرع.
دليل ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :ككذلك ما عليو العلماء من العمل ابٜنديث الضعيف،
تج بو؛
يف فضائل األعماؿ :ليس معناه إثبات االستحباب ابٜنديث الذم ال ي٪ن ٌ
متنوعة.ُِٗ-َِٗ/ٔ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
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شرعي .كمن أخرب عن هللا
شرعي ،فبل يثبت ٌإال بدليل
فإ ٌف االستحباب حكم
ٌ
ٌ
شرعي ،فقد شرع من الدين ما لػم
عمبل من األعماؿ ،من غًن دليل
ب ن
أنٌو ي٪ن ٌ
ٌ
أيذف بو هللا ،كما لو أثبت اإل٩ناب ،أك التحرًن؛ كٟنذا ٫نتلف العلماء يف
االستحباب ،كما ٫نتلفوف يف غًنه ،بل ىو أصل الدين اٞنشركع .كإٌ٧نا مرادىم
بنص ،أك
بذلك :أف يكوف العمل ٣نٌا قد ثبت أنٌو ٣نٌا ي٪نبٌو هللا ،أك ٣نٌا يكرىو هللاٌ ،
إٗناع ،كتبلكة القرآف ،كالتسبيح ،كالدعاء ،كالصدقة كالعتق ،كاإلحساف إذل
الناس ،ككراىة الكذب كاٝنيانة ،ك٥نو ذلك .فإذا يركم حديث يف فضل بعض
األعماؿ اٞنستحبٌة ،كثواهبا ،ككراىة بعض األعماؿ ،كعقاهبا ،فمقادير الثواب
كالعقاب كأنواعو ،إذا يركم فيها حديث ال نعلم أنٌو موضوع ،جازت ركايتو،
كالعمل بوّ ،نعىن :أ ٌف النفس ترجو ذلك الثواب ،أك ٔناؼ ذلك العقاب،
كثًنا ،فهذا إف صدؽ،
كرجل يعلم أ ٌف التجارة تيربػػح ،لكن بلغو ٌأنا تيربػػح رُننا ن
يضره»(ُ).
نفعو ،كإف كذب ،دل ٌ
عتمد يف الشريعة على األحاديث
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كال ٩نوز أف يي ى
لكن أ٘ند بن حنبل كغًنه  -من
الضعيفة ،اليت ليست صحيحة ،كال حسنة؛ ٌ
جوزكا أف ييركل يف فضائل األعماؿ ما دل ييعلىم أنٌو اثبت ،إذا دل ييعلىم
العلماء ٌ -
كركم يف فضلو
أنٌو كذب؛ كذلك أ ٌف العمل إذا عيلم أنٌو مشركع ،بدليل
شرعي ،ي
ٌ
حديث ،ال ييعلىم أنٌو كذب ،جاز أف يكوف الثواب ًّ
حقا ،كدل يقل أحد من
األئمة :إنٌو ٩نوز أف ي٩ن ىعل الشيء كاجبنا ،أك مستحبًّاُ ،نديث ضعيف ،كمن قاؿ
ٌ
ىذا ،فقد خالف اإلٗناع .كىذا كما أنٌو ال ٩نوز أف ي٪نَّرـ شيءٌ ،إال بدليل
كركم حديث يف كعيد الفاعل لو ،كدل ييعلىم أنٌو
شرعي ،لكن إذا عيلم ٓنر٬نو ،ي
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َْ/ُٖ :
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كذب ،جاز أف يركيو؛ فيجوز أف ييركل يف الرتغيب كالرتىيب ما دل ييعلىم أنٌو
رىب منو ،بدليل آخر ،غًن ىذا
كذب ،لكن فيما عيلم أ ٌف هللا رغٌب فيو ،أك ٌ
اٜنديث اجملهوؿ حالو»(ُ).
كمنع مؤلٌفوف آخػركف ،من العمػل ابلػحديث الضعيف ،حتٌػى فػي بػاب
صحةى تلك األحاديث الضعيفة.
(الرتغيب كالرتىيب)؛ لكيبل ٌ
العامةي ٌ
يتوىم ٌ
لكن الذم يظهر رل :أ ٌف اٜنديث الضعيف ال ْنوز
قاؿ ابن عثيمٌن« :ك ٌ
العامة مَّت ما قلت ٟنم
العامة ،أل ٌف ٌ
ركايتوٌ ،إال مبيَّػننا ضعفو مطل نقا ،السيٌما بٌن ٌ
النيب  قالو .كٟنذا من
حديثناٌ ،
فإنم سوؼ يعتقدكف أنٌو حديث صحيح ،كأ ٌف ٌ
اٞنقررة عندىم ىو :أ ٌف ما قيل يف ا﵀راب ،فهو صواب .كىذه القاعدة
القواعد َّ
العامة ،فلو أتِت ٟنم أبكذب حديث ،على كجو األرض ،لص ٌدقوؾ؛
َّ
مقررة عند ٌ
حَّت لو بيٌنت ٟنم ضعفو ،السيٌما يف الرتغيب
كٟنذا،
فالعامة سيص ٌدقونكٌ ،
ٌ
أم حديثٜ ،نفظو ،دكف االنتباه لدرجتو،
كالرتىيب ،فإ ٌف ٌ
العام ٌي لو ٚنع ٌ
اٞنطهرة الصحيحة،
كصحتو .كاٜنمد ﵁ ،فإ ٌف يف القرآف الكرًن ،كالسنٌة النبويٌة َّ
ٌ
(ِ)
ما ييغين عن ىذه األحاديث» .
كليس تصحيح آحاد من اٞنؤلٌفٌن ٜ -نديث من أحاديث اآلحاد -
صححوه ،كال سيٌما عند اختبلؼ اٞنؤلٌفٌن ،يف
كافينا للعمل ابٜنديث ،الذم ٌ
ً
كمضعًف ،كمتوقًٌف.
مصحح،
ٌ
ىذا اٜنديث ،بٌن ٌ
النيسابورم) تيػ ىع ٌد أضعف التصحيحات،
فمثبل :تصحيحات (اٜناكم
ن
ٌ
كال سيٌما حٌن ينفرد بتصحيح اٜنديث.
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُٖ/ُ :
(ِ) شرح اٞننظومة البيقونيٌة.ْٕ :
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قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما تصحيح اٜناكم ٞنثل ىذا اٜنديث كأمثالو ،فهذا ٣نٌا
يصحح أحاديث ،كىي
أئمة العلم ابٜنديث ،كقالوا :إ ٌف اٜناكم ٌ
أنكره عليو ٌ
موضوعة مكذكبة ،عند أىل اٞنعرفة ابٜنديث ...ككذا أحاديث كثًنة يف
أئمة أىل العلم ابٜنديث  -موضوعة ،كمنها
مستدركوٌ ،
يصححها ،كىي  -عند ٌ
جرد
ما يكوف موقوفنا يرفعو .كٟنذا كاف أىل العلم ابٜنديث ال يعتمدكف على مػ ٌ
يصححو ،فهو صحيح ،لكن ىو يف
تصحيح اٜناكم ،كإف كاف غالب ما ٌ
اٞنصححٌن ّننزلة الثقة الذم يكثر غلطو ،كإف كاف الصواب أغلب عليو .كليس
ٌ
يصحح اٜنديث أضعف من تصحيحو»(ُ).
فيمن ٌ
النتيجة:

ت ،فإ ٌف العمل بو يكوف
فإذا اتٌصف حديث اآلحاد ،هبذه الصفات الس ٌ
قطعا.
كاجبنا ،ببل ريب؛ أل ٌف ما ال يي ٌ
ؤدل الواجبٌ ،إال بو ،يكوف كاجبنا ،ن
كمع كجوب العمل ُنديث اآلحاد ،الذم اجتمعت فيو الشركط الستٌة،
صادرا من الرسوؿ  ،كما يقطع
فإ ٌف العامل بو ال ي٬نكن أف يقطع بكونو
ن
بصدكر السنٌة النبوية اٞنتواترة؛ كإٌ٧نا ي ً
رجح ذلك ،كيعمل ّنا يستطيع ،فبل يرتؾ
يٌ
ٌ
العمل؛ ألنٌو لػم يصل إذل درجة اليقٌن.
كجوب
كمفتوىا:
قاؿ أبو اٞنعارل
ي
اٛنويين« :ما ذىب إليو علماءي الشريعة ي
ٌ
العمل ،عند كركد خرب الواحد ،على الشرائط ،اليت سنصفها ،مثٌ أىطلق الفقهاءي
وجب العًلم ،كي ً
القوؿ :أب ٌف خرب الواحد ال ي ً
تساى هل منهم،
ب
وج
ى
العمل ،كىذا ي
ي
ي
ي
ى
كاٞنقطوع بو :أنٌو ال ي ً
وجب العلم ،كال العمل؛ فإنٌو لو ثبت كجوب العمل،
ي
يؤدم إذل إفضائو إذل نوع من
مقطوعا بو ،لثبت العلم بوجوب العمل ،كىذا ٌ
ن
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُّٖ-ُِٖ/ُ :
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علما
العلم .كذلك بعيد؛ فإ ٌف ما ىو مظنوف يف نفسو يستحيل أف يقتضي ن
مبتوات ،فالعمل ِنرب الواحد مستند إذل األدلٌة ،اليت سنيقيمها على كجوب
ن
أحدا من
لست أشك أ ٌف ن
ش يف اللفظ .ك ي
العمل ،عند خرب الواحد ،كىذا تناقي ه
ا﵀ ٌققٌن ال ي ً
نكر ما ذكرانه»(ُ).
ي
افه ٍم ٌ -أكنال  -أ ٌان لسنا نعين ابلقبوؿ:
ارل« :ك ى
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
الع ٍدؿ ،كرٌّنا كاف
التصديق ،كال ٌ
ابلرد :التكذيب؛ بل ٩نب علينا قبوؿ قوؿ ى
كاذاب ،أك غالطنا؛ كال ٩نوز قبوؿ قوؿ الفاسق ،كرٌّنا كاف صادقنا؛ بل نعين
ن
(ِ)
ابٞنقبوؿ :ما ٩نب العمل بو ،كابٞنردكد :ما ال تكليف علينا يف العمل بو» .

(ُ) الربىاف يف أصوؿ الفقو.ٓٗٗ/ُ :
(ِ) اٞنستصفى.َِٗ/ُ :
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الاحتجاج َ
الع َق ّ
دي
ٌأما االحتجاجُ ،نديث اآلحاد ،يف ابب األصوؿ االعتقاديٌة؛ فإ ٌف أكثر
كيفرقوف بٌن مقاميػن:
الػمؤلٌفٌن  -قديػ نما ،كحديثنا  -يرفضوف ىذا االحتجاجٌ ،
مقاـ األصوؿ االعتقاديٌة ،كمقاـ الفركع العمليٌة.
فالعناية ابألصوؿ مقدَّمة على العناية ابلفركع؛ أل ٌف الفرع إذا اندـ ،فإ ٌف
اندامو لن يؤثٌر يف ثبوت األصل؛ ِنبلؼ األصل ،فإنٌو إذا اندـ ،اندمت -
كل الفركع ،اليت تقوـ عليو.
ابندامو ٌ -
فمثبلٓ( :نرًن الزىن) فرع قائم على ٗنلة من األصوؿ ،أبرزىا:
ن

حرـ الزنػى ،كىو هللا تعاذل.
 -0اإل٬ناف بػمن ٌ

ػمنزؿ ،اٞنشتمل على تػحرًن الزنػى ،كىو القرآف الكرًن.
 -1اإل٬ناف ابلكتاب ال َّ
 -2اإل٬ناف ابلرسوؿ ،الذم بلَّ
النيب .
كىو
ابلقرآف،
الزىن،
ػحرًن
ت
الناس
غ
ٌ
 -3اإل٬ناف ابليوـ اآلخر ،الذم سييثاب فيو من تػجنَّب الزنػى؛ طاعة ﵁،
باعا ٟنواه.
كسييعاقىب فيو من ارتكب الزنػى؛ اتٌ ن
كمع أ ٌف ٓنرًن الزىن من أكرب األحكاـ اإلسبلميٌة الشرعيٌة ،لكنٌو مع ذلك
فرعا من الفركع الشرعيٌة ،إذا كازٌانه هبذه األصوؿ األربعة؛ كال سيٌما اإل٬ناف
يبقى ن
كل الفركع.
كل األصوؿ ،ك ٌ
اب﵁ تعاذل ،فهو أصل ٌ
كل دليل من األدلٌة :الشرعيٌة،
كلذلك كجب اشرتاط (القطعيٌة) ،يف ٌ
اٜنسيٌة ،كالتار٫نيٌة ،كالعلميٌة ،كاللغويٌة ،اليت تتعلٌق هبذه األصوؿ،
كالعقليٌة ،ك ٌ
كل الوجوب.
ن
إثباات ،أك نفينا؛ كال سيٌما الغيبيٌات ،اليت ٩نب اٜنذر فيهاٌ ،
كمن ىنا اشرتطوا أف تكوف األحاديث اٞنركيٌة قطعيٌة الثبوت؛ لتيفيد العلم،
الظن؛ كال سيٌما إذا
آحاداٌ ،
أم :القطع كاليقٌن .فإذا كانت ن
فإنا ال تيفيد ٌإال ٌ
041

كانت اٞنتوف مركيٌة ابٞنعاين اإلٗناليٌة ،ال ابأللفاظ القطعيٌة ،مع كوف اٝنبلؼ -
قائما على اللفظ ،ال على اٞنعىن.
يف أكثر اٞنسائل االعتقاديٌة  -ن
اب« :قلت :األصل يف ىذا  -كما أشبهو من أحداث الصفات
قاؿ اٝنطٌ ٌ
كاألٚناء  -أنٌو ال ٩نوز ذلكٌ ،إال أف يكوف بكتاب انطق ،أك خرب مقطوع
بصحتو ،فإف لػم يكوان ،فبما يثبت من أخبار اآلحاد ،اٞنستندة إذل أصل يف
ٌ
بصحتها ،أك ّنوافقة معانيها ،كما كاف ِنبلؼ
الكتاب ،أك يف السنٌة اٞنقطوع ٌ
تأكؿ حينئذ ،على ما يليق
ذلك ،فالتوقف عن إطبلؽ االسم بو ىو الواجب ،كيي ٌ
ّنعاين األصوؿ اٞنتٌػ ىفق عليها ،من أقاكيل أىل الدين كالعلم ،مع نفي التشبيو فيو.
ىذا ىو األصل الذم نبين عليو الكبلـ ،كنعتمده يف ىذا البابً .
كر األصابع
كذ
ي
وجد يف شيء من الكتاب ،كال من السنٌة ،اليت شرطها يف الثبوت ما
لػم يي ى
ػتوىم  -بثبوهتا -
حَّت يي َّ
كصفناه .كليس معىن اليد يف الصفات ّنعىن اٛنارحةٌ ،
شرعي ،أطلقنا االسم فيو على ما جاء بو
ثبوت األصابع؛ بل ىو توقيف
ٌ
الكتاب ،من غًن تكييف ،كال تشبيو؛ فخرج بذلك عن أف يكوف لو أصل يف
الكتاب ،أك يف السنٌة ،أك أف يكوف على شيء من معانيها»(ُ).
صح إسنادىا ،ككانت
كقاؿ أبو منصور
البغدادم« :كأخبار اآلحاد مَّت ٌ
ٌ
متونا غًن مستحيلة ،يف العقل ،كانت ً
موجبة للعمل هبا ،دكف العلم؛ ككانت
ّننزلة شهادة العدكؿ عند اٜناكم ،يلزمو اٜنكم هبا يف الظاىر ،كإف لػم يعلم
صدقهم ،يف الشهادة»(ِ).
ػرؾ أى يػل النظ ػ ػػر  -مػػن
كقاؿ
البيهقي« :كلػهذا الوج ػػو ،م ػػن االحتماؿ ،تػ ى
ٌ
(ُ) أعبلـ اٜنديث.ُٖٗٗ-ُٖٖٗ/ّ :
(ِ) أصوؿ الدين.ُِ :
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االحتجاج أبخبار اآلحاد ،يف صفات هللا تعاذل ،إذا لػم يكن لًما
أصحابنا -
ى
انفرد منها أصل يف الكتاب ،أك اإلٗناع ،كاشتغلوا بتأكيلو»(ُ).
كقاؿ ابن عبد الربٌ« :كاختلف أصحابنا كغًنىم يف خرب الواحد العدؿ:
وجب العلم كالعمل ٗنيعا ،أـ ي ً
ىل ي ً
وجب العمل ،دكف العلم؟ كالذم عليو أكثر
ن
ي
ي
أىل العلم منهم :أنٌو ي ً
الشافعي ،كٗنهور
قوؿ
كىو
العلم،
دكف
العمل،
ب
وج
ي
ٌ
أىل الفقو كالنظر ،كال ي ً
وجب العلم عندىم ٌإال ما يش ًهد بو على هللا ،كقي ًطع
ي
قطعا ،كال خبلؼ فيو .كقاؿ قوـ كثًن من أىل األثر ،كبعض أىل
العذر ّنجيئو ن
النظر :إنٌو ي ً
ابيسي ،كغًنه
ر
الك
اٜنسٌن
منهم
ا،
ٗنيع
العمل
ك
الظاىر
العلم
ب
وج
ن
ي
ٌ
كذكر ابن خوازبنداذ أ ٌف ىذا القوؿ ٫نرج على مذىب مالك.)ِ(»...
البغدادم« :خرب الواحد ال ييقبىل يف شيء من أبواب
كقاؿ اٝنطيب
ٌ
الدين ،اٞنأخوذ على اٞنكلَّفٌن العلم هبا ،كالقطع عليها ،كالعلٌة يف ذلك أنٌو إذا لػم
يعلم أ ٌف اٝنرب قوؿ رسوؿ هللا  -صلٌى هللا عليو كآلو كسلٌم  -كاف أبعد من العلم
النيب
ّنضمونوٌ ،
فأما ما عدا ذلك من األحكاـ ،اليت لػم يي ى
وجب علينا العلم ،أب ٌف ٌ
 صلٌى هللا عليو كآلو كسلٌم ٌ -قررىا ،كأخرب عن هللا  هبا ،فإ ٌف خرب الواحدشرعا لسائر اٞنكلَّفٌن أف
فيها مقبوؿ ،كالعمل بو كاجب ،كيكوف ما كرد فيو ن
كشواؿ،
يعمل بو ،كذلك نػحو :ما كرد يف الػحدكد ،كالك ٌفارات ،كىبلؿ رمضاف ٌ
ػحج ،كالزكاة ،كالػمواريث ،كالبياعات ،كالطهارة،
كأحكاـ الطبلؽ ،كالعتاؽ ،كال ٌ
كالصبلة ،كتػحرًن الػمحظورات»(ّ).
(ُ) األٚناء كالصفات.َُِ/ِ :
(ِ) التمهيد.ٖ-ٕ/ُ :
(ّ) الكفاية يف علم الركاية.ِّْ :
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أيضا« :كال ييقبىل خرب الواحد يف منافاة حكم
كقاؿ اٝنطيب
البغدادم ن
ٌ
العقل ،كحكم القرآف ،الثابت ا﵀ ىكم ،كالسنٌة اٞنعلومة ،كالفعل اٛنارم ٠نرل
كل دليل مقطوع بو ،كإٌ٧نا ييقبىل بو فيما ال ييقطىع بو٣ ،نٌا ٩نوز كركد
السنٌة ،ك ٌ
التعبد بو ،كاألحكاـ اليت تق ٌدـ ذكران ٟنا ،كما أشبهها م ٌػما لػم نذكره»(ُ).
الباجي« :ك ٌأما خرب اآلحاد :فما قصر عن التواتر ،كذلك
كقاؿ أبو الوليد
ٌ
صحتو؛ لثقة ً
اٞنخرب بو ،أل ٌف
ظن السامع لو ٌ
ال يقع بو العلم ،كإٌ٧نا يغلب على ٌ
ً
١نمد بن
اٞنخرب  -كإف كاف ثقة ٩ -نوز عليو الغلط كالسهو ،كالشاىد .كقاؿ ٌ
األكؿ عليو ٗنيع الفقهاء»(ِ).
خويز منداد" :يقع العلم ِنرب الواحد" .ك ٌ
اٛنويين« :ذىبت اٜنى ٍشويٌة من اٜننابلة ،كىكتىبة اٜنديث،
كقاؿ أبو اٞنعارل
ٌ
إذل أ ٌف خرب الواحد العدؿ ي ً
وجب العلم .كىذا خزم ال ٫نفى مدركو على
ي
ك٫نطئ؛ فإف
أْنوزكف أف ٌ
يزؿ العدؿ الذم كصفتموه ،ي
ذم ٌ
لب .فنقوؿ ٟنؤالءٌ :
قالوا" :ال" ،كاف ذلك هبتنا كىت نكا ،كخرقنا ٜنجاب اٟنيبة ،كال حاجة إذل مزيد
البياف فيو .كالقوؿ القريب فيو أف قد َّ
ٗنع ال ييع ٌدكف
زؿ من الركاة كاألثبات ه
متصونراٞ ،نا رجع را وك عن ركايتو .كاألمر ِنبلؼ ما
كثرة ،كلو لػم يكن الغلط َّ
تبٌن إمكاف اٝنطإ ،فالقطع ابلصدؽ  -مع ذلك ١ -ناؿ .مثٌ ىذا
ٔنيٌلوه .فإذا ٌ
يف العدؿ يف علم هللا تعاذل ،ك٥نن ال نقطع بعدالة كاحد ،بل ٩نوز أف ي ً
ضمر
ي
خبلؼ ما يظ ًهر .كال متعلٌق ٟنم ٌإال ظنٌهم أ ٌف خرب الواحد ي ً
وجب العمل .كقد
ي
ي
تكلٌمنا عليو ّنا فيو مقنع»(ّ).
(ُ) الكفاية يف علم الركاية.ِّْ :
(ِ) اإلشارة يف معرفة األصوؿ.ِّْ :
(ّ) الربىاف يف أصوؿ الفقو.َٕٔ-َٔٔ/ُ :
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أيضا« :ك ٌأما األخبار ،فاٝنرب :ما يدخلو الصدؽ،
كقاؿ أبو اٞنعارل
اٛنويين ن
ٌ
كالكذب .كاٝنرب ينقسم ،إذل قسمٌن :آحاد ،كمتواتر .فاٞنتواتر :ما ي ً
وجب العلم،
ي
كىو أف يركم ٗناعة ال يقع التواطؤ على الكذب ،من مثلهم ،إذل أف ينتهي،
خرب عنو ،كيكوف يف األصل ،عن مشاىدة ،أك ٚناع ،ال عن اجتهاد.
إذل ال يػم ى
وجب العمل ،كال ي ً
كاآلحاد :ىو الذم ي ً
وجب العلم»(ُ).
ي
ي
ارل« :كإذا عرفت ىذا ،فنقوؿ :خرب الواحد ال ييفيد
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
بكل ما نسمع .كلو ص ٌدقنا كق ٌدران
العلم ،كىو معلوـ ابلضركرة ،فإ ٌان ال نص ٌدؽ ٌ
تعارض خربين ،فكيف نص ٌدؽ ابلض ٌدين؟ كما يحكي عن ا﵀ ًٌدثٌن ،من أ ٌف ذلك
ي
ً
الظن
ييوجب العلم ،فلعلٌهم أرادكا أنٌو ييفيد العلم ،بوجوب العمل ،أك س ٌػموا ٌ
علما؛ كٟنذا قاؿ بعضهم" :ييوًرث العلم الظاىر" ،كالعلم ليس لو ظاىر ،كابطن،
ن
الظن.)ِ(»...
كإنٌػما ىو ٌ
أيت  -من أصحابنا  -من تكلٌم يف األصوؿ ،بػما
كقاؿ ابن
اٛنوزم« :كر ي
ٌ
ال يصلح ،كانتدب للتصنيف ثبلثة :أبو عبد هللا بن حامد ،كصاحبو القاضي،
كابن الزاغوينٌ؛ فصنٌفوا كتبنا شانوا هبا الػمذىب .كرأيتهم قد نزلوا إذل مرتبة
ػحس ،فسمعوا أ ٌف هللا تعالػى خلق
العو ٌاـ؛ فحملوا الصفات ،على مقتضى ال ٌ
كفما،
ككجها ز ن
آدـ ،على صورتو؛ فأثبتوا لو صورة ،ن
ائدا ،على الذات ،كعينٌن ،ن
اسا ،كأضواء لوجهو ،ىي السبحات ،كيدين ،كأصابع ،ك ًّ
كفا،
كٟنوات ،كأضر ن
كصدرا ،كفخ نذا ،كساقٌن ،كرجلٌن .كقالوا :ما سػمعنا بذكر
ػهاما،
كخنصرا ،كإب ن
ن
ن
س ،كييدنػي العبػ ػػد ،م ػػن ذات ػػو .كق ػػاؿ
س ،كيي ىػم ٌ
الرأس .كقالوا :يػجػ ػػوز أف يى ىػم ٌ
(ُ) منت الورقات.ُٓ :
(ِ) اٞنستصفى.ِِٕ/ُ :
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بعضهم :كيتن ٌفػس .ث ٌػم ييرضوف العو َّاـ ،بقولػهم :ال كما ييع ىقل.)ُ(»...
أيضا« :الثالثٌ :أنم أثبتوا ﵁ تعاذل صفات ،كصفات
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
ٌ
اٜنق ال تثبت ٌإال ّنا يثبت بو الذات ،من األدلٌة القطعيٌة .كقاؿ ابن حامد
ٌ
ً
رد ما يتعلٌق بو ابألخبار الثابتة ،فهل يي َّ
كفر؟ على كجهٌن ،كقاؿ:
اجملسم :من ٌ
ٌ
غالب أصحابنا على تكفًن من خالف األخبار ،يف الساؽ ،كالقدـ ،كاألصابع،
ألنا عندان تي ً
وجب العلم.
الكف ،كنظائر ذلك؛ كإف كانت أخبار آحاد؛ ٌ
ك ٌ
قلت :ىذا قوؿ من ال يفهم الفقو ،كال العقل.)ِ(»...
يفرقوا ،بٌن حديث مرفوع،
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
ٌ
أيضا« :الػخامس :أنٌػهم لػم ٌ
إلػى النب ٌػي  ،كبيػن حػديػث مػػوقػػوؼ ،علػى صح ػػاب ٌػي ،أك اتبعػ ٌػي؛ فأثبػتػ ػوا
بػهػػذا مػ ػػا أثبتوا بػهذا»(ّ).
ازمٌ « :أما التمسك ِنرب الواحد ،يف معرفة هللا تعاذل ،فهو
كقاؿ الفخر الر ٌ
األكؿ :أ ٌف أخبار اآلحاد مظنونة ،فلم ٩نيز التمسك
غًن جائز؛ ٌ
يدؿ عليو كجوهٌ :
هبا ،يف معرفة ذات هللا تعاذل ،كصفاتو .إٌ٧نا قلناٌ :إنا مظنونة؛ كذلك أل ٌان أٗنعنا،
على أ ٌف الركاة ليسوا معصومٌن ...كإذا لػم يكونوا معصومٌن ،كاف اٝنطأ عليهم
و
معلوما ،بل مظنو نان.
جائزا ،كالكذب عليهم ن
ن
جائزا ،فحينئذ ،ال يكوف صدقهم ن
فثبت أ ٌف خرب الواحد مظنوف ،فوجب ٌأال ٩نوز التمسك بو ...تيًرؾ العمل هبذه
الظن ،فوجب أف يبقى  -يف
العمومات يف فركع الشريعة؛ أل ٌف الػمطلوب فيها ٌ
مسائل األصوؿ  -على ىذا األصل .كالعجب من اٜنى ٍشويٌة أنٌػهم يقولوف:
(ُ) دفع شبو التشبيو.ََُ-ٕٗ :
(ِ) دفع شبو التشبيو.َُْ :
(ّ) دفع شبو التشبيو.َُٔ :
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االشتغاؿ بتأكيل اآلايت الػمتشابػهة غًن جائز؛ أل ٌف تعيٌن ذلك التأكيل مظنوف،
ابلظن فػي القرآف ال يػجوز ،ث ٌػم إنٌػهم يتكلٌموف ،يف ذات هللا تعاذل،
كالقوؿ
ٌ
كصفاتو ،أبخبار اآلحاد ،مع أنٌػها فػي غاية البعد ،عن القطع كاليقٌن ،فإذا لػم
٩نوزكا تفسًن ألفاظ القرآف ،ابلطريق الػمظنوف ..فبأى ٍف يػمتنعوا عن الكبلـ  -فػي
ٌ
ػمجرد الركاايت الضعيفة  -أىكلػى»(ُ).
ذات ال ٌ
ػحق تعالػى ،كيف صفاتو ،ب ٌ
وجد فيو شركط اٞنتواتر،
كقاؿ
النوكم« :ك ٌأما خرب الواحد ،فهو ما لػم يي ى
ٌ
احدا ،أك أكثر؛ كاختيلف يف حكمو ،فالذم عليو ٗناىًن
سواء كاف الراكم لو ك ن
اٞنسلمٌن من الصحابة كالتابعٌن ،فمن بعدىم من ا﵀ ٌدثٌن كالفقهاء كأصحاب
حجة من يحجج الشرع ،يلزـ العمل هبا ،كييفيد
األصوؿ :أ ٌف خرب الواحد الثقة ٌ
الظن ،كال ييفيد العلم.)ِ(»...
ٌ
كقاؿ النوكم أيضا« :كذىبت طائفة من أىل اٜنديث إذل أنٌو ي ً
وجب
ٌ ن
ي
العلم ،كقاؿ بعضهم :ي ً
وجب العلم الظاىر ،دكف الباطن .كذىب بعض ا﵀ ٌدثٌن
ي
البخارم ،أك صحيح مسلم تيفيد العلم ،دكف
إذل أ ٌف اآلحاد اليت يف صحيح
ٌ
غًنىا من اآلحاد .كقد ق ٌدمنا ىذا القوؿ ،كإبطالو يف الفصوؿ .كىذه األقاكيل
كلٌها سول قوؿ اٛنمهور ابطلة ...كأما من قاؿ ي ً
وجب العلم ،فهو يمكابًر
ٌ
ي
للحس؛ ككيف ٪نصل العلم ،كاحتماؿ الغلط كالوىم كالكذب  -كغًن ذلك -
ٌ
(ّ)
ًٌ
متطرؽ إليو ،كهللا أعلم» .
الظن ،كالشارع إٌ٧نا
كقاؿ
اإلسنوم« :أل ٌف اآلحاد إف أفادت ،فإٌ٧نا تيفيد ٌ
ٌ

(ُ) أتسيس التقديس.ُِِ :
النوكم.ُُّ/ُ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُِّ-ُُّ/ُ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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الظن ،يف اٞنسائل العمليٌة ،كىي الفركع ،دكف العلميٌة ،كقواعد أصوؿ
أجاز ٌ
األنبارم ،شارح الربىاف ،عن
الدين ،ككذلك قواعد أصوؿ الفقو ،كما نقلو
ٌ
العلماء قاطبة؛ كذلك لفرط االىتماـ ابلقواعد.)ُ(»...
كقاؿ شػمس الدين الكرماينٌ"« :ابب ما جاء يف إجازة خرب الواحد".
ُنجيٌتو .كاٝنرب على نوعٌن :متواتر كىو
كاإلجازة ىو اإلنفاذ كالعمل بو ،كالقوؿ ٌ
ما بلغت ركايتو يف الكثرة مبلغنا ،أحالت العادة تواطؤىم على الكذب ،كضابطو
إفادة العلم؛ ككاحد كىو ما ليس كذلك ،سواء كاف ً
احدا،
اٞنخرب بو
شخصا ك ن
ن
أشخاصا كثًنةُ ،نيث رٌّنا أخرب بقضيٌة مئة نفس ،كال ييفيد العلم ،فبل ٫نرج
أك
ن
عن كونو خرب كاحد .كقيل ثبلثة أنواع :متواتر ،كمستفيض  -كىو ما زاد نقلتو
على ثبلثة  -كآحاد .فغًن اٞنتواتر عند ىذا القائل ينقسم إذل قسمٌن.
ك"الصدكؽ" :ىو بناء اٞنبالغة ،كغرضو أف يكوف لو ملكة الصدؽ ،يعين يكوف
عدال ،كىو من ابب إطبلؽ البلزـ ،كإرادة اٞنلزكـ ،كإٌ٧نا ذكر األذاف كالصبلة
ن
االعتقادايت»(ِ).
ك٥نو٨نا؛ لييعلىم أ ٌف إنفاذه إٌ٧نا ىو يف العمليٌات ،ال يف
ٌ
األثري:
الغلو
ّ
ّ

غبل بعض اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إذل (اإلسبلـ) ،يف االعتداد ابآلاثر اٞنركيٌة،
إذل درجات سقيمة ،ذات آاثر سيٌئة ،كال سيٌما يف إنتاج عقائد سقيمة ،قائمة
على ٙنسة أنواع رئيسة ،من اآلاثر ،ىي:
ضعفها العلماء ،كلٌهم ،أك أكثرىم.
 -0اآلاثر اليت َّ

 -1اآلاثر الػمختلىف يف تصحيحها ،كيف تضعيفها.
(ُ) ناية السوؿ.ُٔٗ :
البخارم بشرح الكرماينٌ.ُْ/ِٓ :
(ِ) صحيح
ٌ
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عرؼ عن اآلخرين تضعيف ٟنا.
 -2اآلاثر اليت َّ
صححها بعض العلماء ،كلػم يي ى
عرؼ عن اآلخرين تصحيح ٟنا.
 -3اآلاثر اليت ضعَّفها بعض العلماء ،كلػم يي ى

تصحيحا ظنٌػيًّا.
صححها العلماء ،كلٌهم ،أك أكثرىم،
 -4اآلاثر اليت َّ
ن
استدؿ
فكانت ىذه األنواع اٝنمسة ،من اآلاثر :ىي األدلٌة الرئيسة ،اليت
ٌ
اٝناصة.
صحة عقائدىم اٞنذىبيٌة ٌ
هبا كثًن من (الغبلة األثريٌٌن)؛ إلثبات ٌ
كأبرز الفرؽ  -اليت غبل أصحاهبا يف االعتداد هبذه اآلاثر  -ثبلث فرؽ:
الشيعة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم ع ٌدة أفكار ،أبرزىا:
( -0غيبلة ًٌ

ً
صمة االثنػي عشػػر ،كغيبة الثانػي عشػػر ،ىكر ٍجعػة
إمػػامػػة االثنػي عشػػر ،كع ٍ
ً
ػخ يمس ،كتكفًن الصحابة.
االثنػي عشر ،كالتَّقيٌة ،كال يػمٍتعة ،كال ي
( -1غيبلة ال يػم ًٌ
تصوفة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم ع ٌدة أفكار ،أبرزىا:
ضر.
الو يجود ،كاٜنيلوؿ ،كاٜنقيقة َّ
ا﵀مديٌة ،كال ًوالية ،كال ىك ٍشف ،كحياة ال ًػخ ٍ
ىك ٍحدة ي
ػحنابًلة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم ع ٌدة أفكار ،أبرزىا:
( -2غيبلة ال ى
الشاب األ ٍىمىرد ،كاالستقرار على ظهر بػىعيوضة ،كصفة الفم ،كصفة اللَّهاة،
صورة
ٌ
كصفة األضراس ،كصفة اإلبػهاـ ،كصفة ال ًػخٍن ً
صر ،كصفة ال ًٌذراعٌن ،كصفة
ال ىف ً
ػح ٍقػو ،كصفة الػمشي ،كصفة ال ىػه ٍرىكلة ،كصفة
ل
ا
كصفة
ر،
د
الص
كصفة
ذ،
خ
َّ
ٍ
ى
الع ٍرش ،كاأل ٍىكعاؿ الثمانية.
االستلقاء ،كصفة ال ىػملىل ،كاإلقٍعاد على ى
كل الشيعة
ككاضح أ ٌف الكبلـ ىنا مقصور على الغبلة ،فقط .فليس ٌ
غبلة ،كليس كل ال يػم ًٌ
كل الػحنابلة غبلة.
تصوفة غبلة ،كليس ٌ
ٌ
(الغلو) ،على أنواع ٢نتلفة،
لكن
(الغلو)
كليس
١نصورا يف ىؤالء؛ ك ٌ
ن
ٌ
ٌ
م) كاحد منها؛ كىؤالء اٞنذكوركف ىم أبرز (الغبلة األثريٌٌن) .كمن
ك(الغلو األثر ٌ
ٌ
مثبل.
(الغلو
العقلي) ،عند (غبلة الػمعتزلة) ،ن
الغلو األخرلٌ :
أنواع ٌ
ٌ
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الشيعة ،كغبلة الػ ىحنابًلة ،كغبلة
قػاؿ الذىبػ ٌي« :غبلة الػ يمعتى ًزلة ،كغبلة ًٌ
األى ً
شاعرة ،كغبلة الػ يم ٍرًجئة ،كغبلة الػ ىج ٍهميٌة ،كغبلة ال ىكٌراميٌة :قد ماجت هبم
الدنيا ،ككثركا ،كفيهم أذكياء كعيبٌاد كعلماء ،نسأؿ هللا العفو كالػمغفرة ألىل
حب العالًػم
حب السنٌة كأىلها ،كنػي ٌ
التوحيد ،كنربأ إلػى هللا من الػهول كالبدع ،كنػي ٌ
حب ما ابتدع فيو بتأكيل
على ما فيو من االتٌباع ،كالصفات اٜنميدة ،كال نػي ٌ
سائغ ،كإنػٌما العربة بكثرة الػمحاسن»(ُ).

(ُ) سًن أعبلـ النببلء.ْٔ-ْٓ/َِ :
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الخاثمة
مهمة ،يػجب التنبيو عليها ،كااللتفات إليها ،بعناية كتدبر:
ثػ ٌمة أمور ٌ

كل حديث منسوب إذل
ُنجيٌة السنٌة ال يعين القطع ٌ
 -0اإلقرار ٌ
بصحة صدكر ٌ
بصحة الػمنسوابت الػحديثيٌة كلٌها.
النيب ؛ كلذلك لػم يقطع العلماء ٌ
ٌ
كل
(حجيٌة السنٌة) ال يدعو إذل
ي
 -1الفرار من تػهمة إنكار ٌ
التساىل يف قبوؿ ٌ
النيب ؛ كلذلك لػم يتساىل العلماء ،يف قبوٟنا كلٌها.
األحاديث الػمنسوبة إذل ٌ

النيب  ،كبٌن
 -2الفرؽ كبًن بٌن تضعيف بعض األحاديث الػمنسوبة إذل ٌ
آالؼ األحاديث الػمنسوبة
حجيٌة السنٌة؛ كلذلك َّ
ضعف كثًنه من العلماء ى
إنكار ٌ
حجيٌة السنٌة.
النيب  ،كلػم يكن تضعيفهم ٟنا ،من قبيل إنكار ٌ
إذل ٌ
 -3اختبلؼ العلماء يف تصحيح األحاديث ،كيف تضعيفها :ال يعين اختبلفهم
حجيٌة السنٌة ،من حيث األصل ،كإٌ٧نا ىو اختبلؼ يف ثبوت الػمنسوابت
يف ٌ
الػحديثيٌة ،كدرجات الثبوت ،كانتفاء الثبوت ،كدرجات االنتفاء.

نسب إذل السنٌة
نسب إذل السنٌة بطريق القطع ،كبٌن ما يي ى
 -4التفريق بٌن ما يي ى
الظن :تفريق
نسب إذل السنٌة بطريق ضعيف ،دكف طريق ٌ
بطريق ٌ
الظن ،كبٌن ما يي ى
كاجب ،ال يصح إغفالو ،أك التغافيل عنو؛ أل ٌف السنٌة النبويٌة ،يف اٜنقيقة :كحي
منزؿ ،فليست من كبلـ البشر؛ ليتساىل فيها اٞنتساىلوف.
ػهي َّ
إل ٌ
 -5انتقاد بعض العلماء ،لبعض أحاديث الصحيحٌن :ال يعين ٌأنم يينكركف
حجيٌة السنٌة ،كإٌ٧نا ىم ٠نتهدكف ،يف ذلك االنتقاد ،قد ييصيبوف ،كقد ي٫نطئوف.
ٌ

 -6انتقاد بعض العلماء ،لبعض أحاديث الصحيحٌن :لػم يػمنع أكثر
الػم ً
نتقدين ،من تصحيح ٗنهور أحاديث الصحيحٌن.
ي
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ٌ -7اهتاـ الػم ً
األندلسي،
حزـ
ابن
اـ
اهت
يستلزـ
ة:
السن
ة
ي
حج
إبنكار
دين
نتق
ٌ
ٌ
ٌٌ
ي
ٌ
كشي ،كابن ابز ،كاأللبان ٌػي،
البيهقي ،كابن
ٌ
اٛنوزم ،كابن تيميٌة ،كابن القيٌم ،كالزر ٌ
ك ٌ
حجيٌتها؛ فقد انتقدكا بعض أحاديث الصحيحٌن.
كابن عثيمٌن ،إبنكار ٌ
ليبٌن
قاؿ ابن تيميٌة« :ك
البخارم ركاه يف سائر اٞنواضع على الصواب؛ ٌ
ٌ
ط
غلط ىذا الراكم ،كما جرت عادتو ّنثل ذلك ،إذا كقع من بعض الركاة غل ه
يف لفظ ،ذكر ألفاظ سائر الركاة ،اليت ييعلىم هبا الصواب ،كما علمت كقع فيو
طٌ ،إال كقد ٌبٌن فيو الصواب»(ُ).
غل ه
صنٌف يف الصحيح أحاديث ييعلىم
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كٟنذا كاف فيما ي
حق»(ِ).
ٌأنا غل ه
ط ،كإف كاف ٗنهور متوف الصحيحٌن ٣نٌا ييعلىم أنٌو ٌ
وجد يف غالب كتب اإلسبلـ،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كمثل ىذا يي ى
الصحة "كتاب
وجد يف
ٌ
فبل يسلم كتاب من الغلط ٌإال القرآف .كأجل ما يي ى
ط على الصاحب ،لكن يف بعض ألفاظ
عرؼ أنٌو غل ه
البخارم" ،كما فيو ه
ٌ
منت يي ى
بٌن غلط ذلك
بٌن
اٜنديث ،ما ىو غل ه
البخارم يف نفس صحيحو ما َّ ى
ط ،كقد َّ ى
ٌ
بٌن اختبلؼ الركاة يف ٖنن بعًن جابر .كفيو عن بعض الصحابة ما
الراكم ،كما َّ ى
تزكج ميمونة ،كىو
ييقاؿ :إنٌو غل ه
ط ،كما فيو عن ابن عبٌاس :أ ٌف رسوؿ هللا ٌ 
حبلال .كفيو عن أسامة :أ ٌف
تزكجها ن
يمػح ًرـ .كالػمشهور عند أكثر الناس أنٌو ٌ
أصح عند
صل فػي البيت .كفيو عن ببلؿ :أنٌو صلٌى فيو ،كىذا ٌ
النيب  لػم يي ًٌ
ٌ
ط ،كما فيو" :خلق هللا الرتبة يوـ
مسلم ،ففيو ألفاظ عي ًرؼ ٌأنا غل ه
العلماء .ك ٌأما ه
ط ،كأ ٌف ىذا من كبلـ كعب ،كفيو أ ٌف
بٌن
البخارم أ ٌف ىذا غل ه
السبت" .كقد َّ ى
ٌ
(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.َُِ-َُُ/ٓ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُٕٗ/ُ :
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صل
كل ركعة ،كالصواب :أنٌو لػم يي ًٌ
النيب  صلٌى الكسوؼ بثبلث ركعات ،يف ٌ
ٌ
أبـ حبيبة ،كىذا
مرة كاحدة ،كفيو أ ٌف أاب سفياف سألو التزكج ٌ
الكسوؼ ٌإال ٌ
سمى :علم "علل اٜنديث"»(ُ).
غل ه
أجل فنوف العلم ابٜنديث ،يي ٌ
ط .كىذا من ٌ
ط ،قاؿ فيو:
أيضا« :ككقع يف بعض طرؽ
البخارم غل ه
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ٌ
البخارم ركاه يف سائر اٞنواضع على الصواب؛
"ك ٌأما النار فيبقى فيها فضل" ،ك
ٌ
ٌن غلط ىذا الراكم ،كما جرت عادتو ّنثل ذلك ،إذا كقع من بعض الركاة
لييػبىًٌى
علمت كقع
ط يف لفظ ،ذكر ألفاظ سائر الركاة ،اليت ييعلىم هبا الصواب ،كما
غل ه
ي
بٌن فيو الصوابِ ،نبلؼ مسلم ،فإنٌو كقع يف صحيحو ع ٌدة
فيو غل ه
طٌ ،إال كقد َّ ى
أحاديث غلط ،أنكرىا ٗناعةه من اٜنيٌفاظ على مسلم»(ِ).
أيضا« :ك ٌأما اٜنديث الذم ركاه مسلم ،يف قولو" :خلق
كقاؿ ابن تيميٌة ن
كالبخارم،
أئمة اٜنديث،
هللا الرتبة يوـ السبت" ،فهو حديث معلوؿ ،قدح فيو ٌ
ٌ
البيهقي
البخارم :الصحيح أنٌو موقوؼ على كعب ،كقد ذكر تعليلو
كغًنه .قاؿ
ٌ
ٌ
النيب  ،كىو ٣نٌا أنكر
ن
أيضا ،كبيٌنوا أنٌو غلط ،ليس ٣نٌا ركاه أبو ىريرة ،عن ٌ
اٜني ٌذاؽ على مسلم إخراجو ٌإايه ،كما أنكركا عليو إخراج أشياء يسًنة»(ّ).
حجيٌة السنٌة؛ أل ٌف ىذا
للظن ال يعين إنكار ٌ
 -8القوؿ إبفادة حديث اآلحاد ٌ
كإال،
القوؿ إٌ٧نا جاء لوصف طريق التصحيحُ ،نسب درجة اإلدراؾ
الذىين؛ ٌ
ٌ
فأين الفرؽ بٌن حديث اآلحاد ،كاٜنديث الػمتواتر ،إف كاان اثبتٌن بطريق
الذىين؟!
القطع ،ببل تفاكت يف درجة اإلدراؾ
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ْْ-ّْ/ُٖ :
(ِ) منهاج السنٌة النبويٌة.َُِ-َُُ/ٓ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ُُّ/ُٕ :
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حجيٌة السنٌة :يستلزـ اتٌػهاـ الكثًن من
 -01اتٌػهاـ أصحاب ىذا القوؿ إبنكار ٌ
الباجي،
البغدادم ،كأبو الوليد
العلماء بذلك ،كمنهم :ابن عبد الربٌ ،كاٝنطيب
ٌ
ٌ
اإلسنوم،
النوكم ،ك
ٌ
كأبو الػمعالػي الػجوين ٌػي ،كأبو حامد الغزال ٌػي ،كابن بىرىاف ،ك ٌ
اللكنوم.
كشي ،كالعجلوينٌ ،كالصنعاينٌ ،ك
ٌ
كالزر ٌ
الرب« :كاختلف أصحابنا كغًنىم يف خرب الواحد العدؿ:
قاؿ ابن عبد ٌ
وجب العلم كالعمل ٗنيعا ،أـ ي ً
ىل ي ً
وجب العمل ،دكف العلم؟ كالذم عليو أكثر
ن
ي
ي
أىل العلم منهم :أنٌو ي ً
الشافعي ،كٗنهور
قوؿ
كىو
العلم،
دكف
العمل،
ب
وج
ي
ٌ
أىل الفقو كالنظر ،كال ي ً
وجب العلم عندىم ٌإال ما يش ًهد بو على هللا ،كقي ًطع
ي
قطعا ،كال خبلؼ فيو .كقاؿ قوـ كثًن من أىل األثر ،كبعض أىل
العذر ّنجيئو ن
النظر :إنٌو ي ً
ابيسي ،كغًنه
ر
الك
اٜنسٌن
منهم
ا،
ٗنيع
العمل
ك
الظاىر
العلم
ب
وج
ن
ي
ٌ
كذكر ابن خوازبنداذ أ ٌف ىذا القوؿ ٫نرج على مذىب مالك.)ُ(»...
البغدادم« :خبػر الواحد ال ييقبىل فػي شيء من أبواب
كقاؿ الػخطيب
ٌ
الدين ،الػمأخوذ على الػمكلَّفٌن العلم بػها ،كالقطع عليها ،كالعلٌة يف ذلك أنٌو
إذا لػم يعلم أ ٌف الػخبػر قوؿ رسوؿ هللا  -صلٌى هللا عليو كآلو كسلٌم  -كاف أبعد
وجب علينا
من العلم بػمضمونوٌ ،
فأما ما عدا ذلك من األحكاـ ،التػي لػم يي ى
النيب  -صلٌى هللا عليو كآلو كسلٌم ٌ -قررىا ،كأخرب عن هللا  بػها،
العلم ،أب ٌف ٌ
شرعا لسائر
فإ ٌف خرب الواحد فيها مقبوؿ ،كالعمل بو كاجب ،كيكوف ما كرد فيو ن
الػمكلَّفٌن أف يعمل بو ،كذلك نػحو :ما كرد فػي الػحدكد ،كالك ٌفارات ،كىبلؿ
ػحج ،كالزكاة ،كالػمواريث،
كشواؿ ،كأحكاـ الطبلؽ ،كالعتاؽ ،كال ٌ
رمضافٌ ،

(ُ) التمهيد.ٖ-ٕ/ُ :
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كالبياعات ،كالطهارة ،كالصبلة ،كتػحرًن الػمحظورات»(ُ).
وجد فيو شركط اٞنتواتر،
كقاؿ
النوكم« :ك ٌأما خرب الواحد ،فهو ما لػم يي ى
ٌ
احدا ،أك أكثر؛ كاختيلف يف حكمو ،فالذم عليو ٗناىًن
سواء كاف الراكم لو ك ن
اٞنسلمٌن من الصحابة كالتابعٌن ،فمن بعدىم من ا﵀ ٌدثٌن كالفقهاء كأصحاب
حجة من يحجج الشرع ،يلزـ العمل هبا ،كييفيد
األصوؿ :أ ٌف خرب الواحد الثقة ٌ
الظن ،كال ييفيد العلم.)ِ(»...
ٌ
كقاؿ النوكم أيضا« :كذىبت طائفة من أىل اٜنديث إذل أنٌو ي ً
وجب
ٌ ن
ي
العلم ،كقاؿ بعضهم :ي ً
وجب العلم الظاىر ،دكف الباطن .كذىب بعض ا﵀ ٌدثٌن
ي
البخارم ،أك صحيح مسلم تيفيد العلم ،دكف
إذل أ ٌف اآلحاد اليت يف صحيح
ٌ
غًنىا من اآلحاد .كقد ق ٌدمنا ىذا القوؿ ،كإبطالو يف الفصوؿ .كىذه األقاكيل
كلٌها سول قوؿ اٛنمهور ابطلة ...كأما من قاؿ ي ً
وجب العلم ،فهو يمكابًر
ٌ
ي
للحس؛ ككيف ٪نصل العلم ،كاحتماؿ الغلط كالوىم كالكذب  -كغًن ذلك -
ٌ
ًٌ
متطرؽ إليو ،كهللا أعلم»(ّ).
لكل من
 -00انتقاد العلماء لبعض أحاديث الصحيحٌن :ال يعين ى
فتح البابٌ ،
ب؛ لينتقد أحاديث الصحيحٌن؛ فإ ٌف االنتقاد السليم إٌ٧نا يقوـ على
كد َّ
ىى َّ
ب ى
كبار العلماء ال يػمح ًٌققٌن.
أي
يسس علميٌة صحيحة سليمة دقيقة ،يعتمد عليها ي

(ُ) الكفاية يف علم الركاية.ِّْ :
النوكم.ُُّ/ُ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُِّ-ُُّ/ُ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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الـمصادروالـمراجع
السبكي ،تٕٔٓق ،كاتج الدين
تقي الدين
ٌ
* اإلهباج يف شرح اٞننهاجٌ ،
السبكي ،تُٕٕق ،دار البحوث للدراسات اإلسبلميٌة كإحياء الرتاث ،دب،
ٌ
اإلمارات ،الطبعة األكذلُِْْ ،قََِْ/ـ.
العرب ،بًنكت،
اٛنصاص ،تَّٕق ،دار إحياء الرتاث
* أحكاـ القرآفٌ ،
ٌ
ُُِْقُِٗٗ/ـ.
العرب ،تّْٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت،
* أحكاـ القرآف ،أبو بكر بن ٌ
الطبعة الثالثةُِْْ ،قََِّ/ـ.
األندلسي ،تْٔٓق ،دار اآلفاؽ
* اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،ابن حزـ
ٌ
اٛنديدة ،بًنكتَُّْ ،قُّٖٗ/ـ.
* اختصار علوـ اٜنديث ،ابن كثًن ،تْٕٕق ،دار اٞنيماف ،الرايض ،الطبعة
األكذلُّْْ ،قَُِّ/ـ.
اٞنطهرة ،األلباينٌ ،تُٗٗٗـ ،اٞنكتبة اإلسبلميٌة،
* آداب الزفاؼ يف السنٌة ٌ
عماف ،الطبعة األكذل للطبعة اٛنديدةَُْٗ ،ق.
ٌ

البخارم ،القسطبلينٌ ،تِّٗق ،مطبعة
* إرشاد السارم لشرح صحيح
ٌ
بوالؽ ،مصر ،الطبعة السابعةُِّّ ،ق.
اٝنليلي ،تْْٔق ،مكتبة الرشد،
* اإلرشاد يف معرفة علماء اٜنديث،
ٌ
الرايض ،الطبعة األكذلَُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
* إرشاد الن ٌقاد إذل تيسًن االجتهاد ،األمًن الصنعاينٌ ،تُُِٖق ،الدار
السلفيٌة ،الكويت ،الطبعة األكذلَُْٓ ،قُٖٗٓ/ـ.
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الذىيب ،تُٕٕٗـ ،مكتبة
١نمد حسٌن
* اإلسرائيليٌات يف التفسًن كاٜنديثٌ ،
ٌ
كىبة ،القاىرة.
حمد أبو شهبة،
* اإلسرائيليٌات كالػموضوعات فػي كتب التفسيػر ،مػ ٌ
تُّٖٗـ ،مكتبة السنٌة ،القاىرة ،الطبعة الرابعةَُْٖ ،ق.
ادم ،ج ٌدة ،الطبعة
* األٚناء كالصفات،
البيهقي ،تْٖٓق ،مكتبة السو ٌ
ٌ
األكذلُُّْ ،قُّٗٗ/ـ.
الباجي ،تْْٕق ،اٞنكتبة اٞن ٌكيٌة،
* اإلشارة يف معرفة األصوؿ ،أبو الوليد
ٌ
ػمكرمػة ،دار البش ػػائػػر اإلسبلميٌة ،بيػركت ،الطبعة األكلػى،
مػ ٌك ػػة ال ٌ
ُُْٔقُٗٗٔ/ـ.
البغدادم ،تِْٗق ،مطبعة الدكلة ،إسطنبوؿ،
* أصوؿ الدين ،أبو منصور
ٌ
الطبعة األكذلُّْٔ ،قُِٖٗ/ـ.
ػمي ،تَُِٔـ ،دار نشر
* أصوؿ الفقو فػي نسيجو اٛنديد ،مصطفى الزل ٌ
إحساف ،الطبعة األكذلُّْٓ ،قَُِْ/ـ.
مكرمة،
* أعبلـ اٜنديث ،الػخطٌابػ ٌي ،تّٖٖق ،جامعة ٌأـ القرل ،م ٌكة الػ ٌ
الطبعة األكذلَُْٗ ،قُٖٖٗ/ـ.
مقدسي ،تََٔق ،مكتبة العلوـ
الغين الػ
ٌ
* االقتصاد يف االعتقاد ،عبد ٌ
اٞننورة ،الطبعة الثانيةُِِْ ،قََُِ/ـ.
كاٜنكم ،اٞندينة ٌ
الدارقطين ،تّٖٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت ،الطبعة
* اإللزامات كالتتبٌع،
ٌ
الثانيةَُْٓ ،قُٖٗٓ/ـ.

كشي ،تْٕٗق ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف
* البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو ،الزر ٌ
اإلسبلميٌة ،الكويت ،الطبعة الثانيةُُّْ ،قُِٗٗ/ـ.
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مكرمة.
* بدائع الفوائد ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
* البداية كالنهاية ،ابن كثًن ،تْٕٕق ،دار ىجر ،اٛنيزة  -مصر ،الطبعة
األكذلُُْٕ ،قُٕٗٗ/ـ.
اٛنويين ،تْٖٕق ،دكلة قطر ،الطبعة
* الربىاف يف أصوؿ الفقو ،أبو الػمعارل
ٌ
األكذلُّٗٗ ،ق.
اإلسبلمي ،بًنكت،
البغدادم ،تّْٔق ،دار الغرب
* اتريخ بغداد ،اٝنطيب
ٌ
ٌ
الطبعة األكذلُِِْ ،قََُِ/ـ.
البخارم ،تِٔٓق ،دائرة الػمعارؼ العثمانيٌة ،حيدر آابد،
* التاريخ الكبًن،
ٌ
الدكن ،اٟنند.

ازم ،تَٔٔق ،دار نور الصباح ،دمشق،
* أتسيس التقديس ،الفخر الر ٌ
الطبعة األكذلَُُِ ،ـ.
اإلسبلمي ،بًنكت،
* أتكيل ٢نتلف اٜنديث ،ابن قتيبة ،تِٕٔق ،الػمكتب
ٌ
مؤسسة اإلشراؽ ،الدكحة ،الطبعة الثانيةُُْٗ ،قُٗٗٗ/ـ.
ٌ
السيوطي ،تُُٗق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت ،الطبعة
* تدريب الراكم،
ٌ
األكذلُُْٕ ،قُٗٗٔ/ـ.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة
* تراثنا
الفكرم ،مػ ٌ
ٌ
اٝنامسةُِْْ ،قََِّ/ـ.
الباجي ،تْْٕق ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف
* التعديل كالتجريح ،أبو الوليد
ٌ
اإلسبلميٌة ،الػمغربُُُْ ،قُُٗٗ/ـ.
١نمد بن سعود ،الرايض،
احدم ،تْٖٔق ،جامعة ٌ
* التفسًن البسيط ،الو ٌ
الطبعة األكذلَُّْ ،ق.
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١نمد رشيد رضا ،تُّٓٗـ ،دار الػمنار ،القاىرة،
* تفسًن القرآف اٜنكيمٌ ،
الطبعة الثانية.
مؤسسة قرطبة ،اٛنيزة  -مصر،
* تفسًن القرآف العظيم ،ابن كثًن ،تْٕٕقٌ ،
الطبعة األكذلُُِْ ،قَََِ/ـ.
ازم ،تَٔٔق ،دار الفكر ،بًنكت ،الطبعة األكذل،
* التفسًن الكبًن ،الفخر الر ٌ
َُُْقُُٖٗ/ـ.
العرب ،بًنكت ،الطبعة
النوكم ،تٕٔٔق ،دار الكتاب
* التقريب كالتيسًن،
ٌ
ٌ
األكذلَُْٓ ،قُٖٗٓ/ـ.
الرب ،تّْٔق ،كزارة عموـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميٌة،
* التمهيد ،ابن عبد ٌ
الػمغربُّٖٕ ،قُٕٗٔ/ـ.
* توضيح األفكار لػمعاين تنقيح األنظار ،األمًن الصنعاينٌ ،تُُِٖق،
اٞننورة.
الػمكتبة السلفيٌة ،اٞندينة ٌ
الثعاليب ،تِْٗق ،دار
* ثػمار القلوب يف اٞنضاؼ كاٞننسوب ،أبو منصور
ٌ
البشائر ،دمشق ،الطبعة األكذلُُْْ ،قُْٗٗ/ـ.
* ثػمرات النظر يف علم األثر ،األمًن الصنعاينٌ ،تُُِٖق ،مطبوع ضمن
٠نموعة ٦نبة الفكر ،البن حجر العسقبلينٌ ،دار ابن حزـ ،بًنكت ،الطبعة
األكذلُِْٕ ،قََِٔ/ـ.
حنبلي ،تٕٓٗق ،دار ابن كثيػر،
* جامع العلوـ كالػحكم ،ابن رجب الػ ٌ
دمشق  -بًنكت ،الطبعة األكذلُِْٗ ،قََِٖ/ـ.
مؤسسة الرسالة،
* اٛنامع ألحكاـ القرآف ،أبو عبد هللا
القرطيب ،تُٕٔقٌ ،
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكذلُِْٕ ،قََِٔ/ـ.
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مكرمة،
* جبلء األفهاـ ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
الطبعة األكذلُِْٓ ،ق.
اٜننفي ،تٕٕٓق ،دار
* اٛنواىر الػمضيٌة يف طبقات الػحنفيٌة١ ،نيي الدين
ٌ
ىجر ،اٛنيزة  -مصر ،الطبعة الثانيةُُّْ ،قُّٗٗ/ـ.
مكرمة،
* حادم األركاح ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
الطبعة األكذلُِْٖ ،ق.
الركاس ،بًنكت ،الطبعة
* دفع شبو التشبيو ،ابن
اٛنوزم ،تٕٗٓق ،دار اإلماـ ٌ
ٌ
الرابعةُِْٖ ،قََِٕ/ـ.
مكرمة،
* الركض الباسم ،ابن الوزير ،تَْٖق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
الطبعة األكذلُُْٗ ،ق.
مؤسسة الرسالة ،بًنكت ،الطبعة السابعة
* زاد اٞنعاد ،ابن القيٌم ،تُٕٓقٌ ،
كالعشركفُُْٓ ،قُْٗٗ/ـ.
* سلسلة األحاديث الصحيحة ،األلباينٌ ،تُٗٗٗـ ،مكتبة اٞنعارؼ،
الرايض ،الطبعة األكذلُُْٔ ،قُٗٗٔ/ـ.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار
* السنٌة النبويٌة بٌن أىل الفقو كأىل اٜنديث ،مػ ٌ
الشركؽ ،القاىرة  -بًنكت ،الطبعة الثالثةُٖٗٗ ،ـ.
مؤسسة الرسالة ،بًنكت ،الطبعة
* سيػر أعبلـ النببلء ،الذىبػ ٌي ،تْٖٕقٌ ،
األكذل.
اقي ،تَٖٔق ،دار الكتب العلميٌة،
* شرح التبصرة كالتذكرة ،زين الدين العر ٌ
بًنكت ،الطبعة األكذلُِّْ ،قََِِ/ـ.
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* شرح رايض الصاٜنٌن ،ابن عثيمٌن ،تََُِـ ،دار الوطن ،الرايض ،الطبعة
األكذلُِْٕ - ُِْٔ ،ق.
مكرمة،
* شرح سنن ابن ماجو ،مغلطام ،تِٕٔق ،مكتبة الباز ،م ٌكة الػ ٌ
الطبعة األكذلُُْٗ ،قُٗٗٗ/ـ.
اإلسبلمي ،بًنكت  -دمشق ،الطبعة
* شرح العقيدة الطحاكيٌة ،الػمكتب
ٌ
الثامنةَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
اٜننفي ،تُٖٔق ،دار الكتب العلميٌة،
* شرح فتح القدير ،ابن اٟنماـ
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكذلُِْْ ،قََِّ/ـ.
* شرح الػمنظومة البيقونيٌة ،ابن عثيمٌن ،تََُِـ ،دار الثرٌاي ،الرايض،
الطبعة الثانيةُِّْ ،قََِّ/ـ.
البخارم ،تِٔٓق ،دار ابن كثًن ،دمشق  -بًنكت ،الطبعة
* صحيح
ٌ
اٝنامسةُُْْ ،قُّٗٗ/ـ.
العرب،
البخارم بشرح الكرماينٌ ،تٖٕٔق ،دار إحياء الرتاث
* صحيح
ٌ
ٌ
بًنكت ،الطبعة الثانيةَُُْ ،قُُٖٗ/ـ.
* صحي ػح مس ػلم ،تُِٔق ،دار الػحديث ،القاى ػرة ،الطبعة األكلػى،
ُُِْقُُٗٗ/ـ.
النوكم ،تٕٔٔق ،الػمطبعة الػمصريٌة ابألزىر ،الطبعة
* صحيح مسلم بشرح
ٌ
األكذلُّْٕ ،قُِٗٗ/ـ.
مرسلة ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار العاصمة ،الرايض ،الطبعة
* الصواعق الػ ى
األكذلَُْٖ ،ق.
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اإلسبلمي،
* صيانة صحيح مسلم ،ابن الصبلح ،تّْٔق ،دار الغرب
ٌ
بًنكتَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
يلي ،تِِّق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت ،الطبعة
* الضعفاء الكبًن ،العي ىق ٌ
األكذلَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
* العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة ،الدارقطن ٌػي ،تّٖٓق ،دار طيبة،
الرايض ،الطبعة األكذلُُْٓ ،قُْٗٗ/ـ.
العيين ،تٖٓٓق ،بًنكت ،دار الكتب العلميٌة،
* عمدة القارم ،بدر الدين ٌ
الطبعة األكذلُُِْ ،قََُِ/ـ.
اإلسبلمي ،الطبعة األكذل،
* فتاكل الشيخ األلباينٌ ،تُٗٗٗـ ،مكتبة الرتاث
ٌ
ُُْْقُْٗٗ/ـ.
* فتح البارم ،ابن حجر العسقبلينٌ ،تِٖٓق ،دار الػمعرفة ،بًنكت.
اللكنوم ،تُِِٓق ،دار الكتب
* فواتح الر٘نوت بشرح مسلَّم الثبوت،
ٌ
العلميٌة ،بًنكت ،الطبعة األكذلُِّْ ،قََِِ/ـ.
* يف ظبلؿ القرآف ،سيٌد قطب ،تُٔٔٗـ ،دار الشركؽ ،بًنكت ،الطبعة
الثانية كالثبلثوفُِّْ ،قََِّ/ـ.
مي ،تُٔٔٗـ ،الػمكتب
* القائد إلػى تصحيح العقائد ،عبد الرحػمن الػمعلٌ ٌ
اإلسبلمي ،بًنكت  -دمشق ،الطبعة الثالثةَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
ٌ
خالدم ،دار القلم ،دمشق ،الدار الشاميٌة،
* القصص القرآنػ ٌي ،صبلح الػ
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكذلُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
مؤسسة الرسالة
مي ،تُُْٗـٌ ،
* قواعد التحديث ،جػماؿ الدين القاسػ ٌ
انشركف ،بًنكت ،الطبعة األكذلُِْٓ ،قََِْ/ـ.
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* الكتاب الػ َّ
مقدس ،ترجػمة فاف دايك.
القدسي،
* كشف الػخفاء كمزيل اإللباس ،العجلوينٌ ،تُُِٔق ،مكتبة
ٌ
القاىرةُُّٓ ،ق.
جوزم ،تٕٗٓق ،دار
* كشف الػمشكل من حديث الصحيحٌن ،ابن الػ ٌ
الوطن ،الرايض.
البغدادم ،تّْٔق ،دائرة الػمعارؼ
* الكفاية يف علم الركاية ،الػخطيب
ٌ
العثمانيٌةُّٕٓ ،ق.
* لساف الػميزاف ،ابن حجر العسقبلنػ ٌي ،تِٖٓق ،مكتب الػمطبوعات
اإلسبلميٌة ،حلب ،الطبعة األكذلُِّْ ،قََِِ/ـ.
الصميعي ،الرايض،
* متػن الورقات ،أبو الػمعارل الػجوينػ ٌي ،تْٖٕق ،دار
ٌ
الطبعة األكذلُُْٔ ،قُٗٗٔ/ـ.
حمد رشيد رضا ،تُّٓٗـ ،كآخركف.
* مػجلٌة الػمنار ،مػ ٌ

حمػد بن صالػح العػثيميػن،
* مػجمػ ػوع فتاكل كرسػائ ػل فضيلة الش ػيػخ مػ ٌ
تََُِـ ،دار الوطن ،الرايض ،الطبعة األخًنةُُّْ ،ق.
متنوعة ،ابن ب ػاز ،تُٗٗٗـ ،دار القاسم،
* مػجمػوع فتاكل كمقاالت ٌ
الرايض ،الطبعة األكذل.
* مػجموعة الفتاكل ،ابن تيميٌة ،تِٖٕق ،دار الوف ػ ػاء ،الػمنصورة ،الطبعة
الثالثةُِْٔ ،قََِٓ/ـ.
األندلسي ،تِْٓق ،دار الكتب العلميٌة،
محرر الوجيز ،ابن عطيٌة
* الػ ٌ
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكذلُِِْ ،قََُِ/ـ.
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األندلسي ،تْٔٓق ،دار الكتب العلميٌة،
* الػمحلٌى ابآلاثر ،ابن حزـ
ٌ
بًنكت ،الطبعة الثالثةُِْْ ،قََِّ/ـ.
البخارم ،األلبانػ ٌي ،تُٗٗٗـ ،مكتبة الػمعارؼ،
* مػختصر صحيح اإلماـ
ٌ
الرايض ،الطبعة الشرعيٌة اٛنديدة األكذلُِِْ ،قََِِ/ـ.
اٞنقدسي ،تَٕٓق ،مكتبة الصحابة ،ج ٌدة.
* مسألة التسمية ،ابن طاىر
ٌ

مؤسسة الرسالة ،بًنكت ،الطبعة
* الػمستصفى ،أبو حامد الغزال ٌػي ،تَٓٓقٌ ،
األكذلُُْٕ ،قُٕٗٗ/ـ.
* معرفة أنواع علوـ اٜنديث ،ابن الصبلح ،تّْٔق ،دار الكتب العلميٌة،
بًنكت ،الطبعة األكذلُِّْ ،قََِِ/ـ.
الغمارم،
* الػمغًن على األحاديث الػموضوعة فػي الػجامع الصغًن ،أ٘ند
ٌ
العرب ،بًنكتَُِْ ،قُِٖٗ/ـ.
تَُٔٗـ ،دار الرائد ٌ

* الػمفهم لػما أش ػ ػكل من تلخيص كتاب مسػ ػ ػلم ،أبو العبٌاس القرطبػ ٌي،
تٔٓٔق ،دار ابن كثًن ،دمشق  -بًنكت ،دار الكلم الطيٌب ،دمشق -
بًنكت ،الطبعة األكذلُُْٕ ،قُٗٗٔ/ـ.
* الػمنار الػمنيف ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار العاصمة ،الرايض ،الطبعة األكذل،
ُُْٔقُٗٗٔ/ـ.
١نمد بن سعود ،الرايض،
* منهاج السنٌة النبويٌة ،ابن تيميٌة ،تِٖٕق ،جامعة ٌ
الطبعة األكذلَُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ.
الركم ،ابن جػماعة ،تّّٕق ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الثانية،
* الػمنهل ٌ
َُْٔقُٖٗٔ/ـ.
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جوزم ،تٕٗٓق ،مكتبة أضواء السلف ،الرايض،
* الػموضوعات ،ابن الػ ٌ
الطبعة األكذلُُْٖ ،قُٕٗٗ/ـ.
الذىيب ،تْٖٕق ،دار اٞنعرفة ،بًنكت،
* ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ،
ٌ
الطبعة األكذلُِّٖ ،قُّٗٔ/ـ.
* نزىة النظر ،ابن حجر العسقبلينٌ ،تِٖٓق ،مطبعة سفًن ،الرايض ،الطبعة
األكذلُِِْ ،قََُِ/ـ.
كشي ،تْٕٗق ،مكتبة أضواء
* النكت على مق ٌدمة ابن الصبلح ،الزر ٌ
السلف ،الرايض ،الطبعة األكذلُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
اإلسنوم ،تِٕٕق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت ،الطبعة
* ناية السوؿ،
ٌ
األكذلَُِْ ،قُٗٗٗ/ـ.
* ىدم السارم ،ابن حجر العسقبلينٌ ،تِٖٓق ،الطبعة األكذل ،الرايض،
ُُِْقََُِ/ـ.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة
* ىذا ديننا ،مػ ٌ
اٝنامسةُُِْ ،قََُِ/ـ.
مؤسسة الرسالة،
* الواضح يف أصوؿ الفقو ،أبو الوفاء ابن عقيل ،تُّٓقٌ ،
بًنكت ،الطبعة األكذلَُِْ ،قُٗٗٗ/ـ.
البغدادم ،تُٖٓق ،مكتبة اٞنعارؼ،
* الوصوؿ إذل األصوؿ ،ابن بػى ٍرىاف
ٌ
الرايض ،الطبعة األكذلَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
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أمثلة لألحاديث الـمطعون فيها

َُُ

أمثلة لعبارات الطاعىين

ُُْ

موقف أهل الحديث

ُِٗ

ثفسير مـحايد

َُّ

ّ
العملي
الاحتجاج
َّ
مثلث اليقيـً
ّ
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التقدير

ُّْ
ُّٔ
ُّٔ

ّ
القطعي
التصدير
ّ
القطعي
التفسير

ُُْ

شروط وحوب العمل بحديث آلاحاد

ُّْ

حكم العمل بالحديث الضعيف

ُْٕ

الىتيجة
الاحتجاج َ
الع َق ّ
دي

َُٓ

َُْ

ُِٓ

ّ
الغلو ألاثر ّي

ُٗٓ

الخاثمة

ُِٔ

الـمصادر والـمراحع

ُٕٔ
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