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 المقّدمة:

 
الحمد للّٰه رّب العالمين، والّصلاة والّسلام على خاتم الأنبياء       

والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
  إلى يوم الدّين.

وبعد، فقد كانت نواة هذا الكتاب مداخلة بعنوان:" تخريج حديث      
ية"، ألقيت في رحاب جامعة ّيتونة ضمن أعمال اليوم الدّراسي: الجار  الز

"علم تخريج الحديث بين النّظري والتّطبيقي"، الذي نّظمه المعهد العالي 
جمادى  2يوم الثّلاثاء  لأصول الدّين بالجامعة المذكورة آنفا،

  م.2014مارس  4، المقابل لـ ـه1435الأولى
ور وقد وجدت هذه المداخلة ترحيبا من جمهور واسع من الحض   

ولـكنّها لم تسلم من المؤاخذات المذهبيّة وبعض الاعتراضات العلميّة التي 
ّيتونة لا يخلو أحيانا من تعّصب  تخبر عن تنوّع ثرّي باتت تعرفه جامعة الز

  بما عند الآخر المخالف. -في بادئ النّظر -وضيق صدر
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مرّ فكان من تداعي ذلك عليّ أنّي آليت على نفسي ألّا أترك الفرصة ت     
دون أن أعمّق الكتابة في المسألة، فنشرت بحثا مطوّلا في ذلك ضمن 

يّة على المنظومة البيقونيّة، للّشيخ عثمّان مباحث تعليقي  على القلائد العنبر
ّ رأيت أن أتوّسع في مباحث موضوع هذا  ابن المـكّي التّوزري، ثم

ِمَا رأيته من تعلّق بعضهم به، واعتماده حجّة واّتخ اذه دليلا على الحديث ل
ما يرتضونه من عقائد لم يألفها أهل هذه البلاد، ولا عهدها سلفهم، لا 
يّة  عن جهل بها أوعدم اّطلاع، بل ردّوها عن معرفة وتدبّر ورو
واقتناع، تنزيها للّه سبحانه عمّا لا يليق به، نَْقلا: لقوله تعالى:" لَيَْس كَمِثْلِهِ 

 ُ مِيُع البَِصير َ الّسَ ٌ وَهُو ]، وعَْقلا: لأّن كّل ما خطر 11" [الشورى:شَْيء
  ببالك فاللّٰه خلاف ذلك.

  

  فكان هذا الكتاب الذي اشتمل على مقّدمة وخاتمة وثلاثة فصول.     
اعتنيت في الفصل الأوّل ببيان انقسام الأخبار إلى متواتر وآحاد،      

 وبيّنت أّن أحاديث الّصحيحين لا تفيد سوى العلم النّظري الّظنّي،
وأّنهما لا يخلوان من حديث اعترض جهابذة العلماء على تصحيحه، 

  فبيّنوا ضعفه، أو أوضحوا علّته فردّوه.
واهتممت في الفصل الثّاني بتوضيح الاضطراب في سند حديث     

ية، فضبطت معناه اصطلاحا، وأجبت عمّا انتقد فيه الإمام مالك  الجار
يّين لهذا الحديث، وأثرْت من جهة الحفظ إذ كان أحد الروّاة الرئيس

مسألة عدالة الواقدّي واحتياج علماء الحديث إلى حفظه إذ إليه المنتهى 
في الأخبار والّسير والمغازى والحوادث وأيّام النّاس والفقه وغير ذلك. 
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ية الذي  ثمّ كشفت عن وجه الاضطراب المستحكم في سند حديث الجار
 ّ في حتّى ذكر القاضي عياض أّن بلغ درجة من التّنازع بين الإثبات والن

بعض الرّواة عن مالك عمد إلى إسقاط الاسم من كتابه واكتفى بمجرّد 
  النّسبة إلى الأب. 

، فكان موّجها إلى -وهو أطول فصول الكتاب -أمّا الفصل الأخير   
ية، فاعتنيت فيه بذكر اختلاف ألفاظ  بيان اضطراب متن حديث الجار

رت على غير ألفاظ الرّواية المشتهرة، مع روّاته، وبتصحيح روايات ج
الإشارة إلى التحكّم المذهبي الذي يدفع بعضهم إلى التعّسف في قبول 
رواية أو ردّ أخرى، ووّجهت إلى خلوّ صحيح الإمام مسلم من رواية 
ية كما هو صريح  لفظ الإمام البيهقّي، وتطرّقت إلى البحث في  قّصة الجار

ع عبارات مسألة الرّواية بالمعنى،  ُّ ووضعت ثلاثة جداول يسهل بها تتب
الروّاة، والمقارنة بينها، ليتأكّد المتتبّع من خلالها من أّن تصرّف الرّواة 
في الألفاظ قد أحال المعنى، وخرج بالرّواية عن أصلها إلى ما يشبهه، 
والّشبه لا يطابق الأصل مطلقا، لأّن الرّاوي إذا أراد النّقل بالمعنى كان 

توافُق ألفاَظ الحديث وتؤدي معناه،  الاجتهاد في طلب ألفاظٍ  غايته
وأهل العلم على أشّد اختلاٍف في معاني الألفاظ، وفهم دقائقها والوقوع 
على مواقعها، فيجوز أن يغفل الرّاوي عن بعض تلك الدقائق، وينقله 
إلى لفظ آخر غير داّل على تلك الدقيقة، فيخرج عن المراد الأصليّ إلى 

هو مغاير له. وإذا كان التّطابق في الألفاظ عسيرا، فكيف إذا كان ما 
أحالها الرّاوي إلى ألفاظ تتغاير عباراتها بتعدّد  أصل المعنى رمزا بالإشارة

  الأفهام والتّرجمة ؟
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هذا، وقد حاولت ألّا أتعرّض إلى العقائد إلّا لممًا وعند الاقتضاء،     
ي حدود المسائل العلميّة، أمّا عقائد فالتزمت بالكلام على هذا الحديث ف

النّاس فالأمر فيها موكول في النّهاية إلى قناعاتهم، لأنّه إذا انقدح الدّليل 
في العقل وأشرق نور الإيمان في الّصدر، فليس للمرء أن يؤمن أو لا 
يؤمن، إذ لا مفرّ حينئذ من الإيمان بقطع النّظر عن موقف الآخر منه، 

إلى المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على مَن سواهم وفق والمهّم بالنّسبة 
  العدل والقسطاس المستقيم.

ختاما أسأل اللّٰه تعالى أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب، وأن يجعل هذا   
  العمل خالصا لوجهه الـكريم إنّه سميع مجيب.

ّ الّصالحات، وصلّى اللّٰه على نبيّنا محمّد وعلى آ   له والحمد للّه الذي به تتم
  وصحبه وسلّم.

  
  

  د. نورالدين بن البشير الجلاصي،                                               

  هـ،1436صفر 7مدينة الـكرم في:                                                     
  م. 2014نوفمبر  30المقابل لـ                                                       
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  - الفصل الأّول -

  

  انقسام الأخبار إلى متواتر وآحاد،

  وظنيّة أحاديث الّصحيحين.
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  انقسام الأخبار إلى متواتر وآحاد
  

، والأوّل )1(يقسّم الحديث من حيث وروده إلى قسمين: متواتر وآحاد
ينقسم إلى أنواع ثلاثة هي:  نوعان: متواتر لفظّي ومتواتر معنوّي، والثّاني

قسم  الغريب والعزيز والمشهور، وقيل هو نفسه المستفيض، وقيل هو
  رابع.

يعرّف المتواتر  اصطلاحا بأنّه: خبر من شأنه أن يوجب بنفسه العلم  و
  )2(اليقينيّ بصدق مضمونه لسامعه عادة.

  ّ يعر ّ و ذب ه الحديث الذي رواه جمع كثير يُؤمَن تواطؤهم على الـكف بأن
عن مثلهم إلى انتهاء الّسند، وكان مستندهم الحّس كالمشاهدة 

                                                           
ا بحَصْر َأْو بِلاَ اْنحَِصارِ) قال الّصنعاني: وكّلُ ما يُروَ 1   ى مِن الأْخبَارِ ... ِإمَّ

  فَالأوُل المَروِي بفوِق اثْنَيْنِ ... أو بِهمَا أْو واحٍد فِي الْعَيْنِ                    
                    َ   وَاتُرا ... تَرَى بِه عِلْمَ الْيَقِينِ حَاضِرَا.ا يَْدعُـونَه التّـثَانِْيهِم

  . يه) تصريح بانحصار الخبر في القسمين: المتواتر والآحاد، فلا ثالث لهما( ف 
ّ الّصنعاني، أبو إبراهيم، عزّ الدين، المعروف كأسلافه بالأمير،  محمّد بن إسماعيل الـكحلاني ثم

تحقيق وتعليق عبد الحميد إسبال المطر على قصب الّسكر نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، 
 .195، صم2006هـ/1427، دار ابن حزم، بيروت، 1، طقاسم آل أعوج سبر بن صالح بن

الفكر  ةـر توضيح نخبـء الوطر من نزهة النّظان الدين إبراهيم بن إبراهيم، قضا) اللّقاني بره2
ية،1في مصطلح الأثر، تحقيق شادي بن محمّد آل نعمان، ط  عمّان، ، الدّار الأثر

  .1/488 م،2010/ـه1431
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يف أّن المتواتر هو الحديث الذي يفيد بنفسه  )3(والسمّاع. وحاصل التّعر
العلم الضرورّي فلا يحتاج متقبّله إلى نظر وتثبّت في أسانيد طرقه، ولا 

بقطع  –إلى تفّحص لفحوى محمول تلك الأسانيد، لأّن كثرة الروّاة 
النّظر عن تنوّع أصولهم، وتعّدد مشاربهم،  واختلاف مذاهبهم أو 

هي التي تمنع عقل المتقبّل من النّظر في الخبر لأّن اجتماع  -عقائدهم
هذه الـكثرة الـكثيرة على روايته لا يكون عادة من باب التّواطؤ ولا 

، هو الاتّفاق على صناعته، بل إّن التعّدد والتّنوّع والاختلاف المشار إليه
ممّا يضفي مصداقيّة على الخبر، إلى جانب المصداقيّة التي يحملها الخبر في 

. فشرطا الـكثرة والمعقوليّة يفرضان العلم )4(ذاته بما فيه من معقولية
                                                           

، دار الفكر، دمشق، 3ور الدّين محمّد الحلبي، منهج النّقد في علوم الحديث، ط) عتر ن3
. والبديري الدّمياطي محمّد بن محمّد المعروف بابن الميّت، صفوة 404م، ص1997/ـه1418

  .219م، ص2007/ـه1428الملح بشرح منظومة البيقوني في فّن المصطلح،ط/ دار النّوادر، 
ما يثبت بقضيّة العقل الصّرف، كوجود الّصانع سبحانه، وقدمه، وقدم ) لا نقصد بالمعقوليّة 4

صفاته، وكالقول بحدوث العالم...، لأّن كّل من كانت له أهليّة النّظر ثبت عنده ذلك بقضيّة 
العقل الصّرف لا بالنّقل(الّسمع)، لأّن مردّ تصديقه إلى العقل لا إلى الّسمع وإن كثر رّواة 

بالمعقوليّة قابليّة الخبر بذاته للتّصديق العقليّ فلو أخبر الجمع الـكثير عن وجود الخبر. وإنّما نقصد 
مدينة كّل بنائها من نحاس بصحراء سجلماسة (كما ذكر ذلك ابن خلدون)، أو أّن حوريّات 

ّ  خرجن من البحر فسحن على شاطئه ، ثمّ عدن من حيث أتين. فمثل حديث منبرهة من الز
مستحيل عادة من خرافات القّصاص. وصحراء  ابن خلدون:" حديث مدينة النّحاس قال فيه

سجلماسة قد نفضها الرّكّاب والأدلّاء ولم يقفوا لهذه المدينة على خبر. ثمّ إن هذه الأحوال التي 
ذكروا عنها كلّها مستحيل عادة مناف للأمور الطبيعيّة في بناء المدن واختطاطها، وأّن المعادن 

ن يصرف في الآنية والخُرْثي (مَتاع البيت وعند الفقهاء سقَُط متاعِه)، وأمّا غاية الموجود منها أ
وليّ  بن خلدون أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّدا تشييد مدينة منها فكما تراه من الاستحالة والبعد".

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  ، مقدمةالدّين الإشبيلي
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اليقينيّ على متقبّل الخبر من دون احتياج إلى نظر فيه أو استدلال عليه 
، لاضطراره إليه عقب سماعه، فيقطع بصدقه ولا ينتابه شّك في صحّته

  بحيث لا يمكنه دفعه.
أّن  )6(:" وعلى التّفسير المتقّدم، ذكر ابن الّصلاح)5(قال الّشيخ اللّقاني

` وُجودُه  مثال المتواتر ُّ إلّا أن يدّعى ذلك في حديث" مَن كذب  )7(يَعِز

                                                                                                                       

. 48، ص م1988هـ/1408 ،دار الفكر، بيروت ،2، طخليل شحادة ، تحقيقن الأكبرالشأ
وكذا الّشأن بالنّسبة إلى الخبر الثّاني لأنّه من قبل حديث الخرافة، فيرّد عقلا ولو اجتمع على 

  روايته القدر الذي يستوفي شرط الـكثرة لإثبات التّواتر.
إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللّقاني المصرّي المالـكيّ، ) اللّقاني، هو: أبو الإمداد برهان الدّين 5

ية لقانة من قرى مصر، كان قوّي النّفس، عظيم الهمّة، ـ ه 970 ولد سنة ، ينسب إلى قر
يصرف وقته في الدّرس والإفادة، والتّعلّم والتّعليم، له جوهرة التّوحيد، وقضاء الوطر من نزهة 

. مخلوف محمّد بن محمّد، ـه1041ح أهل الأثر، توفّي سنةالنّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطل
، دار الـكتب العلميّة، 1شجرة النّور الزّكيّة في طبقات المالـكيّة، بتعليق عبد المجيد خيالي، ط

  ).1136رقم ( 1/422م، 2003هـ/1424لبنان، 
لاح ولد فى ) ابن الّصلاح: أبو عمرو عثمّان بن عبد الرّحمن الشّهرزوري المعروف بابن الصّ 6

شرخان قرب شهرزور، وتوفّي بها. له (شرح الوسيط ) فى فقه الّشافعية و(أدب المفتى 
والمستفتى) و(طبقات فقهاء الّشافعية) وغيرها وصنّف في علوم الحديث كتاباً 

). ابن خلّكان أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد، وفيات الأعيان وأنباء ـه643نافعاً،(ت
 ّ   .3/244م، 1994مان، تحقيق إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، أبناء الز

) قال الّشيخ اللّقاني:" يعزّ وجوده في الأحاديث لا مطلقا، فإّن الخبر عن وجود مكّة 7
يّة، متواتر". وقال معّقبا على قول ابن -صلى اللّٰه عليه وسلم–وبغداد، وبعثته  ، ووجود إسكندر

المتواتر موجودا وجود كثرة"، فعليّه أن يورد من ذلك حجر:" ومن أحسن ما يقرّر به كونُ 
  .1/526". قضاء الوطر، !الـكثير فردا واحدا حتّى يتكلّموا عليه
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إلى أنّه منعدم، وبه فسّر النّجم  )8(عليّ متعمّدا". وذهب ابن حبّان
ابن الّصلاح بالعزّة: عدم الوجود. وقال الحازمي:"  مراد )9(الغيطي

: " فإن )11(وقال الـكرماني )10(وإثبات التواتر في الأحاديث عسر".
قلت: " اختلاف الرّوايات في الألفاظ مع الاشتراك في المعاني، نحو:" 
مَن تعمّد عليّ كذبا"، و"مَن يقل عليّ ما لم أقل"، و"مَن كذب عليّ 

با عليّ ليس ككذب على أحدكم"...الحديث، هل متعمّدا"، و"إّن كذ
  يقال إنّه متواتر؟"

                                                           
ّميمي البستي) ابن حبّان8 من فقهاء الدّين وحفاظ الآثار  ،: محمّد بن حبّان بن أحمد أبو حاتم الت

والتّاريخ، وكتاب  عالما بالطّب والنّجوم وفنون العلم، صنّف المسند الّصحيح،
). الذّهبي أبو عبد اللّٰه شمس الدّين، تذكرة الحّفاظ، دار إحياء التّراث ـه354الّضعفاء،(ت

  .3/922العربي، بيروت،[دت]، 
) الغيطي محمّد بن أحمد بن علي الّسكندري الغيطي الّشافعي، أبو المواهب، نجم الدين: فاضل 9

  خ)،- و(القول القويم في إقطاع تميم ط) -من أهل مصر، له (قّصة المعراج الصغرى
. 8/404). ابن العماد الحنبليّ، شذرات الذّهب في أخبار من ذهب،ـه 981/ 910(

  .6/6الزّركلي خير الدّين، الأعلام،
) الحازمي أبو بكر محمّد بن موسى، شروط الأئمة الخمسة،( مطبوع مع شروط الأئمة الّستة 10

، دار الـكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، طلأبي الفضل محمّد بن طاهر المقدسي)
  .50م ص1984/ـه1405

ّ البغدادي(11 )، له شرح على ـه717/786) الـكرماني محمّد بن يوسف بن علي الـكرماني ثم
هُ جمع فِيهِ البخاري الـكواكب الدراري، وله شرح مختصر ابن الحاجب سماه السبعة الّسيارة  َّ لَِأن

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثّامنة، مراقبة/محمّد عبد ابن حجر، ا. َسبْعَة شُرُوح فالتزم استيعابه
  .67-6/66م،1972هـ/ 1392، دائرة المعارف العثمّانيّة ،حيدر آباد،الهند،2المعيد خان، ط
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مثله يسمّى بالمتواتر من جهة المعنى، أي  -الّشيخ اللّقاني) (أي:-قلُت:"
المشترك الحاصل من جميع هذه الألفاظ متواتر،(لا الحديث  القدر

  )12(نفسه)".
جهة  وإنّما نبت الخلاف في وجود الحديث المتواتر من عدمه، من    

ّماذج الدّالة على وجوده، فقد ذكر الفقهاء  ضبط مصطلحه وإجرائه على الن
خَبَرُ  وهو:" باسمه الخاّص المشعر بمعناه الخاّص والأصوليّون الخبر المتواتر 

كَِذِب مِْن َحيُْث َكثْرَتُهُْم عَْن َمحْسُوسٍ  ـْ ، )13("جَمٍْع يَمْتَنُِع تَوَاُطؤُهُْم عَلَى ال
، )14("ذكرونه باسمه الخاّص المشعر بمعناه الخاّص وأهل الحديث لا ي"

يوردونه في نوعه ، ويذكر )15(حيث يجعلون المتواتر قسما من المشهور، و
أحد أعلام هذا الفّن، وواحد من الذين شيّدوا معالم مصطلحاته، أّن 
الذي أدرج مصطلح المتواتر بمعناه الخاّص عند الأصوليّين  ضمن 

، )ـه463(تث)، هو الخطيب البغدادي مباحث علم الإسناد (الحدي
  وهو نفسه من أساطين علماء المصطلح.

                                                           
. 539 -1/525) قضاء الوطر من نزهة النّظر توضيح نخبة الفكر في مصطلح الأثر،12

  بتصرّف.
، 1بدر الدين محمّد بن عبد اللّٰه، البحر المحيط في أصول الفقه، ط) الزّركشي أبو عبد اللّٰه 13

  .6/94م، 1994هـ/ 1414دار الـكتبي،
 ،1، طمقّدمة ابن الّصلاح ،أبو عمرو عثمّان بن عبد الرّحمن الشّهرزوري ) ابن الّصلاح14

. وهذا النّقل هو الّسليم عن أهل الحديث، واّدعى 157، صم1984،مكتبة الفارابي
َ  الزّركشي ونَ  أّن الخبر ُّ ُ وَاْلُأُصولِي ُ الْفُقَهَاء َ ذَكَرَه ، ". البحر المحيطوَبَعُْض الْمُحَّدِثِينَ الْمُتَوَاتِر

6/118.  
  .157) مقّدمة ابن الّصلاح، ص15



16 

 

فإن كان "الحافظ الخطيب" قد  ):"ـه643قال ابن الّصلاح (ت    
ذكره ففي كلامه ما يُشعر بأنّه اتّبع فيه غير أهل الحديث، ولعّل ذلك 
 لـكونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنّه عبارة عن

الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة ولا بدّ في إسناده من 
ومن سئل عن إبراز  ،استمرار هذا الشّرط في روّاته من أّوله إلى منتهاه

  )16(" مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلّبه
على ابن الّصلاح في قوله:" وأهل الحديث لا  وإن كان قد اعتُرض   

الخاّص أي المتواتر" بأنه قد ذكره أبو عبد اللّٰه الحاكم يذكرونه باسمه 
) وأبو ـه456) وأبو محمّد ابن حزم الأندلسّي (تـه359النيسابوري (ت

  .)17() وغيرهم من أهل الحديث"ـه463عمر ابن عبد البرّ القرطبيّ (ت
أنّه إنّما نفى عن أهل الحديث ذكره  فقد أجيب عن ابن الّصلاح:"   

مشعر بمعناه الخاّص، وهؤلاء لم يقع في كلامهم التّعبير باسمه الخاّص ال
عنه بما فسّره به الأصوليّون، وإنّما يقع في كلامهم أنّه تواتر عنه صلى اللّٰه 
عليه وسلم كذا وكذا، وأّن الحديث الفلانيّ متواتر، كقول ابن عبد البرّ 

 . وقد يريدون)18(في "حديث المسح على الخّفين" إنّه استفاض وتواتر
  .)19(الاشتهار لا المعنى الذي فسّره به الأصوليّون

                                                           
  .157) م، ن، ص16
هـ)، الّشذا الفيّاح 802) الأبناسي إبراهيم بن موسى بن أيّوب، برهان الدّين أبو إسحاق،(ت17

 م،1998هـ/1418، مكتبة الرّشد، 1ن الّصلاح، تحقيق صلاح فتحي هلل، طمن علوم اب
2/435-438.  

ّمهيد لما في الموطأ من المعاني 18 ّمري القرطبيّ، الت ) ابن عبد البرّ أبو عمر يوسف بن عبد اللّٰه الن
وزارة الأوقاف  والأسانيد، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوّي و محمّد عبد الـكبير البكرى،
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وبهذا فقد بان أّن مصطلح المتواتر بمعناه الخاّص ليس من ابتكار    
المحّدثين، وإنّما الدّارج عندهم استخدامه في معناه اللّغوي المفيد لاشتهار 

 الّشافعي الإمامالخبر وتظاهره، ويمكن أن نرجع ذلك إلى زمن 
قال أثناء كلامه عن خبر الواحد:" وقد رأيت ممّن أثبت ) فقد ـه204(

يكون في يده الّسنة من رسول  خبر الواحد مَن يطلب معه خبرا ثانيا، و
اللّٰه من خمسة وجوه فيحّدث بسادس فيكتبه، لأّن الأخبار كلّما 

  .)20(تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجّة وأطيب لنفس الّسامع"
طبقا لتصوّر  –متواتر لا وجود له حقيقة وبهذا أيضا يتبيّن أّن نوع ال

ومن سئل عن  مرويّات المحّدثين، وقول ابن الّصلاح:" في -الأصولييّن
، صريح في )21("من الحديث أعياه تطلّبه إبراز مثال لذلك فيما يروى

يات منه، غير أّن النّزاع في تقرير وجود المتواتر في  تأكيد خلوّ تلك المرو
                                                                                                                       

لخّص بها زين الدّين . والعبارة التي 11/137م.1967هـ/1387ن الإسلاميّة، المغرب،ؤووالشّ 
"وجعلَه ابُن الأنصارّي قول ابن عبد البرّ توحي أنّه أجرى المعنى على مصطلح الأصوليّين فقال:

 ً فاضة ". في حين أّن عبارته لا تخرج عن المعنى اللّغوي المفيد للاشتهار والاستعَبْدِ البرِّ متواترا
يا بن محمّد كما هو مذكور أعلاه. انظر: فتح ، هـ)926(ت  الأنصاري زين الدّين أبي يحيى زكر

، دار الـكتب العلميّة، 1الباقي بشرح ألفية العراقي، تحقيق عبد اللّطيف هميم وماهر الفحل، ط
  .2/160م، 2002هـ/ 1422بيروت،

)، التّقييد ـه806لحسين(ت. والعراقي زين الدّين عبد الرّحيم بن ا2/438) م، ن،19
يا، 1والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقّدمة ابن الّصلاح، ط ، المطبعة العلميّة، حلب، سور

  .226 -225م، ص 1931/ـه1350
، 2) الّشافعي محمّد بن إدريس الإمام المطلبيّ، الرّسالة، تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر، ط20

  ).1190، رقم(433م، ص1979/ـه1399مكتبة دار التّراث، القاهرة، 
  .155، صمقدمة ابن الّصلاح) 21
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ّل مستمرّا  بين وجود نظرّي مفترض، من عدمه ظ )22(الأحاديث
ومطالبة بمثال يثبت ذلك الوجود، فبعد قرنين تقريبا من وفاة ابن 

ّ أحد  -هـ)852(تالّصلاح، شهد الزّمان ظهور ابن حجر العسقلاني ة أئم
ليقرّر وجود المتواتر "وجود كثرة في   -الاصطلاح وخاتمهم

ِعي من عدمه وعزّته مم  "نوع، وأّن مثالَه فيالأحاديث"، وأّن ما ادُّ
، غير أّن ذلك لم يسلم له حتّى من بعض )23(الـكتب المشهورة كثير"

 ّ بغا على قوله الّسالف بأن " دعوى مجرّدة، :هتلاميذه فقد عقّب ابن قطلو
 - وهو أحد أكبر شرّاحه -، وقال اللّقاني)24(فلا تفيد في محّل النّزاع"

أن يورد من ذلك الـكثير  معلّقا على نفس الموضع من كلامه:" ... فعليه
  )25(فردا واحدا، حتّى يتكلّموا عليه!".

واختار أحد شرّاح نخبة ابن حجر أن يّتخذ محلّا وسطا من المسألة، فلم  
يزد عن تلخيص النّزاع فيها بعبارة تعيد تقرير الاختلاف وتميل إلى نفي 
وجود المتواتر في الحديث لـكن دون حسم صارم وعبارة صريحة، فقال 

                                                           
) قال الّشيخ اللّقاني:" (فيه) تصريح بمحّل النّزاع، إذ وجوده بكثرة في غيرها متّفق 22

عليه،(...) ولا شّك أّن المستفاد من هذا الكلام وما بعده دعوى أّن المتواتر موجود، لا 
  .2/544دعوى أنّه ممكن الوجود". قضاء الوطر،

في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تحقيق عبد اللّٰه  ) ابن حجر، نزهة النظر23
ياض،    .48، صهـ 1422الرحيلي، مطبعة سفير، الر

بغا )24 ) في حاشيته على ـه802/879( ممّن أنكر وجود المتواتر  زين الدين قاسم بن قطلو
بن حجر العسقلاني، تحقيق عبد نزهة النظر، وهي القول المبتكر على شرح نخبة الفكر لشيخه ا

  .37م، ص2008/ـه1429، دار الفارابي، الّشارقة، 2الحميد محمّد الدّرويش، ط
  .2/526) قضاء الوطر،25
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معّقبا على ابن حجر:" وبالجملة لا نزاع في  )26(مّد أكرم بن عبد الرحمنمح
ثبوت التّواتر المعنوّي، وأمّا اللّفظي ففي حديث" مَن كذب عليّ 
متعمّدا" جوّزوا ادّعاءه، وفيما سواه طرق بعض الأحاديث متكثّرة، 

اطؤ لـكن لا في غاية الـكثرة حتّى ظّن بعضهم أّنها ممّا أحالت العادة التّو
على الـكذب لـكثرة الّطرق، وبعضهم أّنها ليست من هذا القبيل لأّنها 
ليست في غاية الـكثرة. فالأمر دائر بين كون التّواتر غير متحّقق أو 
متحّققا لـكن في غاية الّضعف، والمصنّف (أي: ابن حجر) اختار الأوّل، 

  .)27(وتبعه كثير من المتأخرين"
  

  نّظري الّظنّي:إفادة "الّصحيحين" العلم ال    

وأيّا يكن من حال النّزاع في وجود المتواتر في الأحاديث من عدمه،  
ية لا ينتسب إلى أّي من قسمي المتواتر كما سيأتي -فإّن حديث الجار

                                                           
) محمّد أكرم بن عبد الرحمن النّصربوري الّسندي المـكي الحنفي، محّدث من أهل الّسند 26

ه القاضي العلّامة عبد الرحمن أصلا،  التي ولد بها في أوائل القرن الحادي عشر، لأّن والد
، وقضى معظم حياته في الحجاز بين مكّة والمدينة، ـه1122الّسندي النّصربوري توفي سنة 

، له إمعان ـه1106واستقر به بعدما جاء إليه مع والده الذي كان قاضي العسكر في الهند سنة 
هذه الإفادات ممّا  .قلت:ـه1118النّظر شرح شرح نخبة الفكر، وبعض نسخه تعود إلى سنة 

ذكره الباحث محمّد سعيد الأبرش في رسالته لنيل درجة الماجستير على تحقيق "إمعان النظر"، 
 في كليّة الدّعوة الإسلاميّة في لبنان. انظر موقع منتدى الدّراسات الحديثيّة

www.ahlalhdeeth.comرَضا في كشف الّظنون عن أسامي الـكتب ، والمؤلّف ذكر ع
، والفهرس الّشامل للتّراث 2/1936م،1941،مكتبة المثنى، بغداد والفنون لحاجي خليفة،

يف وعلومه ورجاله، المجمع الملـكي/ مؤّسسة  العربي الإسلامي المخطوط: الحديث النّبّوي الشّر
  .3/1675م،1992آل البيت، عمّان، 

  .25خبة الفكر،[دط]، [دـت]، ص) إمعان النّظر شرح شرح ن27
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التي تتفرّع إلى ثلاثة أقسام هي  وإنّما هو من أحد أنواع الآحاد -بيانه
  المشهور أو المستفيض، والعزيز، والغريب.

ي رواه أربعة فأكثر على القول الذي ذالمشهور: هو الحديث ال لفالأوّ 
أوالحديث الذي رواه ثلاثة فأكثر على القول  )28(جرى عليه البيقوني،

  )29(الذي استحدثه ابن حجر.
يه أقّل من اثنين عن اثنين من أوّل  والعزيز هو الحديث الذي لا يرو

  )30(الّسند إلى منتهاه.
ني ما انفرد بروايته شخص في أّي موضع والغريب هو المطلق فردا، يع

  )31(وقع التّفرّد به من الّسند".
ية إلى نوع الغريب من الآحاد، فقد تفرّد به    وينتسب حديث الجار

ية بن الحكم الّسلمي،  عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم عمر أو معاو
وعن أحدهما تفرّد به عطاء بن يسار، وعن عطاء تفرّد به هلال بن أبي 

                                                           
) هو الّشيخ عمر بن محمّد بن فتوح الدّمشقي الّشافعي، أصوليّ، عالم بمصطلح الحديث، لا 28

 م.1669/ـه1080يدرى له تاريخ ميلاد، ولا تاريخ وفاة، وأقصى ما يعرف أنّه كان حيّا نحو 
يّة على المنظومة البيق29 ونيّة، تأليف الّشيخ عثمّان ابن ) انظر تفصيل المسألة في القلائد العنبر

ّبيدي، تحقيق وتعليق نورالدّين بن البشير الجلاصي، ط ، منشورات مجمع 1المـكّي التّوزري الز
  . 109م، ص2014الأطرش للكتاب المختّص، تونس 

  وما بعدها. 106) م،ن، ص30
الندوي، ) التّرمسي، منهج ذوي النّظر في شرح منظومة علم الأثر، تحقيق سلمان الحسيني 31
. وعن وجه الّصلة بين 84م، ص1986/ـه1406، دار  البشائر الإسلاميّة، بيروت،2ط

  الغريب والفرد راجع المصدر الّسابق في النّوعين المذكورين.
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ميمونة، وعن هلال رواه مالك بن أنس ويحيى بن أبي كثير، وعن كّل 
  واحد منهما رواه جماعة. 

ية من جهة الورود أو الثّبوت، فهو يقع في  فهذا بيان منزلة حديث الجار
أدنى سلّم قسم الآحاد، وهو بذلك لا يفيد القطع من هذه الجهة وإنّما 

ّ  خباريفيد مجرّد الّظن، لأنّه لم تتواتر به الأ ّ حت ة وتطيب ى تثبت به الحج
  امع له، كما هي عبارة الّشافعي.نفس السّ 

  

بيّنه علماء الفقه ا من جهة إفادة العلم، فالمسألة فيها تفصيل، أمّ    
  الأدلّة الّسمعية أنواع أربعة: وأصوله فقالوا:"

الأوّل: قطعيّ الثّبوت (الّسند) والدّلالة (المتن) كالنّصوص المتواترة: من 
والأحاديث المتواترة المجمع على أّن الآيات الصّريحة المفسّرة، أوالمحكمة، 

  المراد بها مدلولاتها، أي:التي مفهومها قطعيّ.
  والثّاني: قطعيّ الثّبوت ظنيّ الدّلالة كالآيات المؤوّلة.

  والثّالث: ظنيّ الثّبوت قطعيّ الدّلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعيّ.
التي ليست متونها نصوصاً نيّ الثّبوت والدّلالة كأخبار الآحاد والرّابع: ظ

  )32(أي: الّتي مفهومها ظنيّ.في مواردها، 

                                                           
الزّركشي أبو عبد اللّٰه بدر الدين محمّد بن عبد اللّٰه بن بهادر، تشنيف المسامع بجمع الجوامع  )32

، مكتبة قرطبة للبحث العلمي 1يد عبد العزيز وعبد اللّٰه ربيع، طلتاج الدّين الّسبكي، تحقيق س
البخاري علاء الدين عبد العزيز بن و. 328-1/327م،1998هـ/ 1418وإحياء التراث، 

أحمد بن محمّد، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تحقيق عبد اللّٰه محمود محمّد 
  .1/130،م1997ـ/ه1418، دار الـكتب العلمية، بيروت، 1عمر، ط
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وأمّا علماء الحديث فإّن المسألة عندهم لا تنفّك عن قضيّة المتواتر   
والآحاد وما يفيدانه من العلم، بعد الاختلاف في تقرير وجود المتواتر 

إلى ابن حجر العسقلاني في توضيحه لنخبة  من عدمه، ولبيان ذلك نعود
  الفكر.

ُ به    ر َّ يقول صاحب النّزهة مقرّرا وجود المتواتر:" ومِْن أحسِن ما يُقَر
ً وجودَ َكثْرةٍ في الأحاديث: أّن الـكُتََب المشهورةَ  كونُ المتواتر موجودا

 ِ نسبتِها إلى  المُتَدَاوَلَةَ بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً، المقطوعَ عندهم بصحّة
مصنّفِيها، إذا اجتمعْت على إخراِج حديٍث، وتعّددْت ُطرقُه تعّدداً ُتحيل 
َ اليقينيَّ  ُ تواُطؤَهم على الـكَِذِب، إلى آخر الشّروط، أفاد العلم العادة

  )33(بصّحته إلى قائله، ومثل ذلك في الـكتب المشهورة كثير".

  

" إن  لّصلاح:بي عمرو ابن اوقول ابن حجر هذا قريب من قول أ  
الّصحيحين مقطوع بصّحتها لتلقي الأمّة لها بالقبول، والإجماع  أحاديث

  )34(حجّة قطعيّة ".
" ما اتّفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو وقوله أيضا في جزء له:   

مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا لتلقي الأمّة ذلك بالقبول، وذلك يفيد 
علم كالمتواتر إلّا أّن المتواتر يفيد العلم العلم النّظرّي  وهو في إفادة ال

                                                           
  .48، صنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) 33

) هذا القول بهذا اللّفظ نقله عنه الزّركشي في النّكت على مقّدمة ابن الّصلاح، تحقيق زين  34
ياض، 1العابدين بن محمّد بلا فريج، ط   .1/276م، 1998هـ / 1419، أضواء الّسلف، الر
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، وتلقي الأمّة بالقبول يفيد العلم النّظرّي، وقد اتّفقت )35(الضّروريّ 
  )36(الأمّة على أّن ما اتّفق البخاري ومسلم على صحّته فهو حّق وصدق".

                                                           
المتواتر والآحاد في إفادة العلم، أّن الأّول مفيد للعلم بنفسه لا بمعونة أمر  ) من الفروق بين 35

آخر، والثّاني يفيد العلم النّظرّي لأنّه يحصل بمعونة النّظر، فالأّول اضطرارّي ضرورّي لا يمكن 
للإنسان دفعه ولا الانفكاك عنه لأنّه ليس بمقدوره لا تحصيله ولا دفعه، لأّن حصوله 

ى أمور غير مقدورة لا نعلم ما هي؟ ولا متى حصلت؟ وإذا لم يكن تحصيله مقدورا متوقّف عل
ّمّكن من الّطرفين،  للإنسان، فلا يكون دفعه مقدورا له أيضا، لأنّه لا معنى للقدرة إلّا الت
يّة الآخر وعدمها لعدمها. فمثلا الواحد العاقل منّا من أهل  يّة أحد الّطرفين مستلزم لمقدور فمقدور

لاد التونسيّة يعلم ضرورة وجود مدينة باسم القيروان، وهو لا يدري متى حصل له هذا الب
العلم، ولا كيف حّصله، ولمّا كان تحصيل العلم بذلك اضطرارا وضرورة، كان دفع العلم 

  بذلك غير مقدور له. 
غراق ولذلك قالوا إّن العلم النّظري كسبي، ولا يمكن كسبه إلّا بالنّظر وبذل الجهد، واست

وقت في الّطلب، وهذا غير مقدور إلّا لمن كان من أهل النّظر في ذلك العلم. أمّا العلم 
الضّرورّي فلا يحتاج إلى نظر ولا استدلال ويحصل لمن ليس له أهليّة النّظر كالعاميّ كما 

  يحصل لمن له أهليّة ذلك.
ا إلى تقّص لطرقه... في حين ومعنى هذا أّن الخبر المتواتر لا يحتاج إلى بحث في أسانيده، ول 

أّن خبر الواحد يحتاج إلى ذلك، والتقصّي والبحث هو نظر، واستدلال، وفحص، وكسب لعلم 
بصحّة الخبر أو بضعفه، وهذا غير متاح للعاميّ، وهو لا يفيد إلّا الظّن، لأنّه إن كان ضعيفا 

.. بينما المتواتر لا يدخل فلا يكسب علما، وإن كان صحيحا فلا يكسب يقينا إلّا طبقا لشروطنا
تحت هذه المقاييس مطلقا، ولذلك قال أهل الاصطلاح: المتواتر ليس من مباحث الإسناد، 

  ولا هو من صناعة المحّدثين.
فإّن المتواتر يفيد العلم الضّرورّي الذي لا يقبل التّشكيك، وما عداه ممّا ذكر يفيد  وباختصار

  .العلم النّظرّي الذي يقبل التّشكيك
يا يحيى بن شرف(ت ) هذا النّص نقله عنه 36 )، المنهاج شرح صحيح ـه676النّووي أبو زكر

، وهو أيضا عند 1/20، ـه1392، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2مسلم بن الحجّاج، ط
  .277- 1/276الزّركشي في نكته، 
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 - ( أي: الحديث الّصحيح)- وقوله في المقّدمة:" هذه أمّهات أقسامه 
و الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: صحيح متّفق وأعلاها الأوّل، وه

يعنون به اتّفاق البخاري ومسلم لا اتّفاق الأمّة  عليه. يطلقون ذلك و
عليه. لـكّن اتّفاق الأئمّة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتّفاق الأمّة 

  على تلّقي ما اتّفقا عليه بالقبول. 
نيّ النّظرّي واقع به خلافا وهذا القسم جميعه مقطوع بصّحته والعلم اليقي 

لقول مَن نفى ذلك محتجّا بأنّه لا يفيد في أصله إلّا الّظن، وإنّما تلقته 
  الأمّة بالقبول لأنّه يجب عليهم العمل بالّظن والّظن قد يخطئ. 

ّ بان لي أّن المذهب الذي   وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويّا، ثم
مَن هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. اخترناه أوّلا هو الّصحيح لأّن ظّن 

والأمّة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المُبتَنَى على 
  )37(الاجتهاد حجّة مقطوعا بها وأكثر إجماعات العلماء كذلك".

طابق قول ابن الّصلاح، ولا لحجّته أن ما كان لقول ابن حجر أن ي    
تَه، وهو الذي  َّ نقد  ما وجّه لصاحب المقّدمة مناّطلع على تستعيد حج

أسهم هو أيضا فيه، لذلك لم يتابع أبا عمرو في مقالته ولـكنّه لم يكن له أن 
يفارق منهجه في الاستدلال بالكليّة، وإذا كان دليل ابن الّصلاح على 

 ّ ّ وجود المتواتر هو ات ة من أهل الحديث على تلقي ما اتفق عليه فاق الأئم
واتّفاقهم هذا ترتّب عليه قبول الأمّة به أي:  البخاري ومسلم بالقبول،

إجماعها على ما أجمع عليه الأئمّة من أهل الحديث ، فصار إجماع الأمّة 

                                                           
  10) مقدمة ابن الّصلاح،ص 37
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هو الذي يجعل أحاديث الّشيخين مقطوعا بصّحتها،  -غير المباشر –
يا (كما افترضه الفقهاء  وإفادتها للعلم اليقيني لـكنّه علم نظري وليس ضرور

 ضبطهم لاصطلاح المتواتر)، غير أّن هذا الخلل يمكن والأصوليّون في
والأمّة في إجماعها القطعي من إجماع الأمّة،  تجاوزه باستمداد اليقين

  .معصومة من الخطأ
، -على ما ذكرنا- قلت: إذا كان دليل ابن الّصلاح على وجود المتواتر  

وقطعهم  حجّة أبي الفضل العسقلاني تقوم أيضا على اتفاق أهل العلم فإنّ 
بصحّة نسبة الـكتب المشهورة المتداولة إلى مصنّفيها، وأّن هذه الـكتب 

ً ُتحيل العادةُ  إذا اجتمعت على إخراِج حديٍث، وتعددْت ُطرقُه تعّددا
، أفاد الأصوليونتواُطؤَهم على الـكَِذِب، إلى آخر الشروط التي ذكرها 

في الـكتب  -حجر حسب ابن -العلمَ اليقينيَّ بصحته إلى قائله، ومثل ذلك
  المشهورة كثير.

  

في  في تقرير وجود المتواتر -الحافظين فصار مدار الحجّة بين    
على إجماع الأئمّة (أهل العلم/أهل الحديث) على وجود  -الأحاديث

الـكتب المشهورة المقطوع بصّحتها من جهة النّسبة إلى مصنّفيها عند ابن 
اع الأئمّة على صحّة المتّفق عليه حجر، ومن جهة تلقي الأمّة بالقبول لإجم

بين الّشيخين عند ابن الّصلاح. بيد أّن ابن حجر لا يحصر الـكتب 
المشهورة في صنف معيّن كالّصحاح مثلا، أو في نسبتها إلى أسماء بذاتها 
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حصرا، في حين يجعل ابن الّصلاح ذلك وقفا على الّصحيحين بل على ما 
  )38(كّل واحد منهما. اتفق عليه الّشيخان لا ما تفرّد به

                                                           
38 ّ ما الأعمال بالنّيّات، فقد أخرجه الإمام البخاري ) ممّا اتفق الّشيخان على إخراجه حديث إن

في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم، 
) وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله صلّى اللّٰه عليه وسلم:" إنّما 1رقم (

). قال الحازمي في 1907يره من الأعمال، رقم (الأعمال بالنّية"، وأّن يدخل في الغزو وغ
:" ومن مفاريد التراجم في الكتابين حديث (العمل بالنّية) فإّن 48شروط الأئمّة الخمسة، ص 

البخاري استفتح كتابه به. رواه عن الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
عن عمر  بن الخّطاب رضي اللّٰه عنه عن  محمّد بن إبراهيم التّيمي عن علقمة بن وقّاص اللّيثي

عبدالله بن مسلمة بن قعنب. عن مالك  النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم: الحديث، ( ورواه مسلم عن
عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب. عن 

ين في عّدة مواضع وهو من وقد ُأخرج في الكتاب رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم: الحديث)
غرائب الّصحيح، مدني المَخرج، ولم يُروَ عن النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم من وجه يصّح مثله، إلّا 
من حديث عمر فهو في الحقيقة من مفاريده (أي: عمر) ولا يثبت عن عمر إلّا من رواية 

سعيد وقد رواه عن يحيى  علقمة بن وقاص ولا رواه عن علقمة إلّا التّيمي، تفرّد به يحيى بن
، لا علة فيه  القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده :" قال الّطبريخلق". 

توهنه ، ولا سبب يضعفه لعدالة من بيننا وبين رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم من نَقَلَته ، وقد 
: أنه خبر لا يعرف له يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين : إحداهما 

أصل من وجه يصح عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم إلّا من هذا الوجه ، والثّانية : أنه 
حديث لم نجد يسنده عن محمّد بن إبراهيم أحد غير يحيى بن سعيد ، والخبر إذا انفرد به عندهم 

يب الآثار )، تهذـه310الطبري محمّد بن جرير أبو جعفر(ت منفرد وجب التثبت فيه".
وتفصيل الثّابت عن رسول اللّٰه من الأخبار، تحقيق محمود محمّد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة 

  .2/786[دت] 
أصلا من أصول الدين، والذي قد يكون عند بعضهم مردودا  ا الحديث الذي يعدّ ذقلت: ه

من غرائب الّصحيح لأنّه حديث فرد، يدّل على أنّه لا يفيد العلم القطعي اليقيني، وهو إن عّد 
ِتَاج التفرد وُمحّصلة له، والتفرّد ملَحظ الاستغراب وداِعي الحكم عليه به،  فذلك لأنّ  الغرابة ن
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ومرجع المعنى في هذا التّلازم إلى الآتي: أليس من الغريب أن يتفرّد راو ثقة بحديث عن 
يه عنه غيره؟ وكيف تسنّى له سماعه م نه دون أن تتاح نفس حافظ إمام يُجمع حديثه، فلا  يرو

طوال حياته  –فرصة سماعه  إلى غيره من تلاميذه؟  وهل يعقل ألّا يُسمِعه من يُجمَع حديثُه 
عليها  وكيف يمكن الاطمئنان إلى رواية مضى إلّا مرّة وحيدة لراو واحد دون غيره؟ -العلمية

) ـه146أو  144أو  143( توفي يحيى بن سعيد الأنصاري سنة  قرن وربع قرن على الأقلّ 
  ولم ينقلها إلا راو واحد إلى راو واحد؟

بحديث "  - رضي اللّٰه عنه -إّن مثل هذا التّساؤل كان حاضرا في مسألة استغراب تفرّد عمر   
فإن قيل: ابن العربي المالـكي الإجابة عن ذلك فقال:"  إنّما الأعمال بالنّيات"، وقد حاول

عن عُمر إلّا علقمة ؟ قال: قلنا: قد َخطََب به عُمرُ على  حديُث: الأعمال بالنيات فَرْدٌ؛ لم يروه
  .المنبر بحضرة الّصحابة؛ فلولا أّنهم يعرفونه لأنكروه"

َلْزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره،     يقول ابن حجر:" وتُعُّقَِب بأنّه لا ي
 ّ دِ علقمةَ ثم ُّ دِ  وبأّن هذا لو ُسلِّمَ في عمر مُنَِع في تَفَر ُّ دِ محمّد بن إبراهيم به عن علقمة، ثمّ تَفَر ُّ تَفَر

يحيى بن سعيد به عن محمّد، على ما هو الّصحيح المعروف عند المحّدثين، وقد وردْت لهم 
  متابعاٌت لا يُعْتَبَرُ بها، وكذا لا يَْسلَمُ جوابُه في غيرِ حديِث عُمرَ".

أّن العزيز هو شرط  -في شرحه للبخاري -موملحظ الغرابة هذا دفع ابن العربي إلى أن يزع   
البخاري في صحيحه، وقد ردّ  زعمه هذا عليه بما أوردناه عليك آنفا، و قال ابن رَُشيٍْد: ولقد 
، أوُّل حديٍث مذكور فيه. نزهة  كان يكفي القاضِيَ في بطلان ما اّدعَى أنه شرُط البُخَارِّيِ

  .199النظر،ص
حديث رواه عمرو بن عاصم، عن  المتّفق عليه بين الّشيخين:ومثال آخر نسوقه لبيان ظنّية  

همام، عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس، أّن رجلا قال للنّبي صلى اللّٰه عليه وسلم :"إنّي أصبت 
ً فأقمه عليّ" الحديث، أخرجه البخاري، كتاب الحدود،  ّ بالحّد ولم يبيّن هل حّدا باب إذا أقر

ِ تَعَالَى (ِإّنَ 6823للإمام أن يستر عليه، رقم ( بة، باب قَوْلِه )، وأخرجه مسلم، كتاب التّو
يِّئَاِت)   ).2764رقم ( 114هود:  اْلحَسَنَاِت يُْذهِبْنَ الّسَ

هـ):"هذا عندي حديث 301قال البرديجي (أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ ت 
بيه أنّه قال:" هذا منكر، وهو عندي وهمٌ من عمرو بن عاصم"، ونقل ابن أبي حاتم عن أ

حديث باطل بهذا الإسناد". وهذا الحديث مخرج في الّصحيحين من هذا الوجه. وخرج مسلم 
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 وجودَ َكثْرةٍ في الأحاديثلا تبدو حجّة ابن حجر على وجود المتواتر   
أكثر وجاهة من حجّة ابن الّصلاح، لأّن قطع الأئمّة من أهل الحديث 
بصحّة نسبة الـكتب المشهورة التي بأيديهم إلى أصحابها ليس دليلا على 

ماع إخراجهم لحديث وجود المتواتر، لأّن ذلك الوجود مشروط باجت
طبقا للشروط التي  –دون نزاع  –يشهد لوجود المتواتر المفيد للعلم اليقيني

  قرّرها الأصوليّون لأّنهم المرجع في ضبط حّده.
وقد بان لك آنفا تصريح العلماء من أهل الاصطلاح الحديثّي بأّن على  

"،  حدافردا وا -المزعوم -ذلك الـكثيرمّدعي ذلك الوجود "أْن يورد من 
وأّن "من سئِل عن إبراز مثال لذلك فيما يُروى من الحديث أعياه 
                                                                                                                       

ً من حديث أبي أمامة عن النّبيّ  صلى اللّٰه عليه وسلم، فهذا شاهد لحديث أنس.  معناه أيضا
في محّل من  ولعّل أبا حاتم والبرديجي إنّما أنكرا الحديث لأّن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما

يحتمل تفرّده بمثل هذا الإسناد، واللّٰه أعلم. الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
تحقيق نور الدين عتر،  الترمذّي،شرح علل  ،البغدادي المعروف ( بابن رجب الحنبلي)

2/655.  
مخرّج في وهو  -فالمثال الذي ساقه ابن رجب وحكم عليه البرديجي وأبوحاتم بالنّكارة، 

يه وَهَم فيه، لا أنّه حكم عليه بالنّكارة لمجرّد -الّصحيحين ، فإّن الحكم عليه بذلك كان لأّن راو
التفرّد، ولمّا كان عمرو بن عاصم ممّن لايحتمل تفرّده بهذا الّسند، لم يمكن الإطمئنان لروايته. 

يه عند  غيرهما من أهل الحفظ وإخراج الّشيخين للحديث لا يعني زوال احتمال الوهم عن راو
والمعرفة بهذا الفّن، وإن زال ذلك عندهما فلوجود شاهد يشهد له من حديث أبي أمامة، أوهو 
يل القواعد في الحكم على الأحاديث، وإلى ما يتاح من قرائن للواحد  مردّه إلى اختلافهم في تنز

ضوء كضوء النّهار  منهم تطمئن القلَب لقبول الحديث أو ردّه، فإّن "من الحديث حديثا له
ّبيع بن خثيم، لـكن  نعرفه، وإّن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة اللّيل ننكره". قاله التّابعي الر

لا يجعل الحديث  –كما ذكرناه  –في قبوله  أيّا تكن الحجّة في تعليل قبول الخبر فإّن الاختلاف
  مفيدا للقطع واليقين وإن اتّفق الّشيخان على روايته. 
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تطلّبه" ، وأّن ذلك " دعوى مجرّدة، فلا تفيد في محّل النّزاع"، وأّن " 
إثبات التواتر في الأحاديث عسرٌ جّدا سيما على مذهب مَن لم يعتبر 

قصاء     وأّنهم على عظم جهدهم في الّسبر والاست )39(العدد في تحديده" 
"جوّزوا مجرّد ادّعائه في حديث "من كذب عليّ متعمّدا"، وفيما سواه 

، لـكن لا في غاية الـكثرة... حتّى ظّن طرق بعض الأحاديث متكثّرة
"، وهو بعضهم أّنها ممّا أحالت العادة التواطؤ على الـكذب لـكثرة الّطرق

  مجرّد ظّن لا تقوم به حجّة و لا يتأّسس عليه برهان.
  

  فقد قال الزركشي في نكته عليه:" فيه أمور:   مّا قول ابن الّصلاحأ    
يا النّووي وأبو  أّن هذا الذي قاله المصنّف قد أنكره عليه الّشيخان أبو زكر
محمّد ابن عبد السلام، فقال النّووي " خالف الّشيخ المحققون والأكثرون 

فيد إلّا الّظن، ولا وقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر لأّن أخبار الآحاد لا ت
يلزم من إجماع الأمّة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنّه مقطوع به من 

  كلام رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم ".
 وقال الّشيخ عزّ الدين:"هو مبني على قول المعتزلة إّن الأمّة إذا عملت 

  بحديث اقتضى ذلك القطع بصّحته قال: وهو مذهب رديء " 
المتأخرين:" قد تكلّم جماعة من الحفاظ على بعض أحاديثهما  وقال بعض 

  فأين التلّقي بالقبول ؟! وفيهما المتعارض والقطعي لا تعارض فيه ". 

                                                           
  .50حازمي، شروط الأئمة الخمسة، ص) ال39
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أنّه أنكر القول: بأن عمل الأمّة  )40(ونقل عن ابن بَرهان الأصولي 
بحديث يقتضي القطع به... وإذا كانت خطبة حجّة الوداع لم يحصل العلم 

بل هي في عداد الآحاد مع وقوعها في العالَم المجتمعين في الحّج،  بوقوعها
فما الظن ببقية الأخبار التي لم يسمعها إلّا واحد أو اثنان قال " والحق أن 

  أحاديث الّصحيحين تفيد الظن القوي ".
وأيضا فقوله " إّن الأمّة تلقت الكتابين بالقبول"، إن أراد كّل الأمّة فلا  

أّن الكتابين إنّما ُصنِّفا في المائة الثّالثة بعد عصر الّصحابة، يخفى فساده ل
والتابعين، وتابعيهم، وأئمة المذاهب المتبعة، ورؤوس حّفاظ الأخبار 
ونّقاد الآثار، وإن أراد بالأمّة الذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض 

ت الأمّة لا كلّهم فلا يستقيم دليله الذي قّدره من تلقي الأمّة وثبو
ية إنّما يعتدون بإجماع الّصحابة خاّصة   ".العصمة لهم، والّظاهر

، -بندار –وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث محمّد بن بشار 
وأكثرا من الاحتجاج به، وتكلّم فيه غير واحد من الحّفاظ، وغير ذلك 
من رجالهما الذين تُكلّم فيهم، فتلك الأحاديث عند هؤلاء لا يتلقونها 

  لقبول".با
وساق الزّركشي حجّة أخرى في نقض توّجه ابن الّصلاح فقال:" قد  

جرى فيهما الترجيح والترجيح لا يكون مع القطع بصحّة الإجماع على 
أنّه صلى اللّٰه عليه وسلم قاله، وأيضا فينقض بفعل العلماء في سالف 
الأعصار من تعرّضهم لأحاديث الّصحيحين، وترجيح بعضها على بعض 

                                                           
هو أحمد بن عليّ بن محمّد أبو الفتح، المعروف بابن برهان، فقيه أصولي شافعي،  )40

 .1/99)، وفيات الأعيان، ـه520(ت
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بار مَن سلم من الكلام على مَن لم يسلم منه وغير ذلك من وجوه باعت
ميع مقطوعا به لانسّد باب الترجيح فهذا  الترجيحات، فلو كان الج

  )41(".يعارض الإجماع الذي قاله ابن الّصلاح

ُ النووي، قال:"     وذكر الّشيخ تقي الدين (ابن  وممّن ردّ قولَه الإمام
ياه أو أح دهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعيّ الّصلاح) أّن ما رو

حاصل فيه، وخالفه المحّققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الّظن ما لم 
  )42(اتر".يتو
وهذا الذي ذكره الّشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله  وقال أيضا:" 

المحّققون والأكثرون، فإّنهم قالوا: أحاديث الّصحيحين التي ليست 
الّظن، فإّنها آحاد والآحاد إنّما تفيد الّظن على ما تقرّر، بمتواترة إنّما تفيد 

ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقى الأمّة بالقبول إنّما 
أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه، فإّن أخبار الآحاد التي 

ن، فكذا في غيرهما يجب العمل بها إذا صحّت أسانيدها، ولا تفيد إلّا الظّ 
الّصحيحان،(...) ولا يلزم من إجماع الأمّة على العمل بما فيهما إجماعهم 
على أنّه مقطوع بأنّه كلام النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم وقد اشتد إنكار ابن 

                                                           
  .280 -1/277،النكت على مقدمة ابن الّصلاح )41
يا محيي الدين يحيى بن شرف، التقريب والتيسير لمعرفة سنن ا )42 لبشير النذير في النووي أبو زكر

 ،دار الكتاب العربي، بيروت ،1، طتحقيق وتعليق محمّد عثمّان الخشت ،أصول الحديث
  . 28، صم1985هـ/ 1405
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برهان الإمام على مَْن قال بما قاله الّشيخ (أي: ابن الّصلاح) وبالغ في 
  )43("تغليطه

قال أهُل الحديِث: هذا حديٌث صحيٌح،  حيثُ " وقال الحافظ العراقي: 
ِ في  ُ مقطوعٌ بصحتِه َّه ً بظاهر الإسنادِ، لا َأن َ لنا عملا فمرادُهُم فيما ظهر
نفِس الأمرِ، لجوازِ الخطأ والنسياِن على الثقةِ، هذا هو الّصحيح الذي 
َ الواحدِ يوجُب العلمَ  ِمَْن قاَل: إّنَ خبر ً ل ُ أهِل العلمِ، خلافا عليه أكثر

ةِ " ال ظاهر، كحسين بن علي الـكرابيسّيِ وغيرِهِ. وحكاه ابُن الصباِغ في" العُّدَ
ُ قوُل  عن قوٍم مِْن أصحاِب الحديِث. قال القاضِي أبو بكرٍ الباقلانيّ: "إنّه

َ هذا الباب". نعم، ْل علم ُ الّشيخاِن أو أحدُهُما  مَْن لم ُيحَّصِ إْن أخرجَه
 ِ   )44(".ه، وخالفَهُ المحّققونَفاختارَ ابن الّصلاح القطَع بصّحت

فيما رواه  -وممّا يُردّ به على قول ابن الّصلاح قول الحافظ ابن حبّان     
قال:" وأمّا الأخبار فإّنها كلّها أخبار آحاد لأنّه  -عنه الحافظ الحازمي

ليس يوجد عن النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى 
د منهما عن عدلين حتّى ينتهي ذلك إلى أحدهما عن عدلين وكّل واح

رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم، فلمّا استحال هذا وبطل ثبت أّن 
                                                           

  .1/20المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج، ) 43
) العراقي زين الدين عبد الرحيم بن الحسين، شرح التّبصرة والتّذكرة ، تحقيق عبد اللطيف 44

م 2002/ـه1423، دار الـكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1سين الفحل، طالهميم وماهر يا
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني فإنّه قال:  . وممّن سبق ابن الّصلاح إلى ذلك106 -1/105

"أهل الصنعة مجمعون على أّن الأخبار التي اشتمل عليها الّصحيحان مقطوع بها عن صاحب 
. النكت على كتاب ابن ذلك خلاف في طرقها ورواتها"الشّرع وإن حصل الخلاف في بعضها ف

  . وأنت ترى قول العراقيّ أعلاه، فإنّه قال:" حيُث قال أهُل الحديِث".1/377الّصلاح،
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أي: رواية عدلين كّل  - الأخبار كلّها أخبار آحاد، ومَن اشترط ذلك
فقد عمد إلى ترك الّسنن كلّها لعدم وجود  –واحد منهما عن عدلين 

ازمي:" ومَن سبر  مطالع الأخبار الّسنن إلّا من رواية الآحاد.. قال الح
  )45(عرف أّن ما ذكره ابن حبّان أقرب إلى الّصواب"

ثمّ بعد تقرير ذلك كلّه جميعا لم  وممّا قاله ابن حجر منتقدا ابن الّصلاح:"   
هذه الأشياء (ما في الّصحيحين)  الّصلاح ولا مَن تقّدمه أنّ  يقل ابن

متواتر، لأّن المتواتر يفيد العلم تفيد العلم القطعيّ، كما يفيده الخبر ال
الضّروري الذي لا يقبل التّشكيك، وما عداه ممّا ذكر يفيد العلم النظري 
الذي يقبل التشكيك، ولهذا تخلّفت إفادة العلم عن الأحاديث التي 

ّلت في الّصحيحين    .واللّٰه أعلم -عل
ل به" وبعد تقرير هذا فقول ابن الّصلاح:" والعلم اليقيني النّظري حاص 

  لو اقتصر على قوله:" العلم النظري"، لكان أليق بهذا المقام.
أمّا اليقينيّ، فمعناه القطعيّ، فلذلك أنكر عليه من أنكر، لأّن المقطوع به    

لا يمكن الترجيح بين آحاده، وإنّما يقع الترجيح في مفهوماته، ونحن نجد 
َابين (البخاري علماء هذا الشأن قديما وحديثا يرّجحون بعض أحاديث ا لكت

ومسلم) على بعض بوجوه من التّرجيحات النّقليّة، فلو كان الجميع 
م ابن الّصلاح هذا القدرَ فيما  َّ مقطوعا به ما بقي للتّرجيح مسلك، وقد َسل

                                                           
  .44) شروط الأئمة الخمسة، ص 45
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مضى لمّا رّجح بين صحيحي البخاري ومسلم، فالّصواب الاقتصار في هذه 
 ّ   )46(".واللّٰه أعلم -رناه المواضع على أنّه يفيد العلم النظري كما قر

ممّا تقّدم يتبيّن لنا أّن خبر الآحاد سواء أكان في الّصحيحين أو في   
غيرهما لا يفيد إلّا الّظن عند جمهور العلماء المحّققين، ولا يقطع أنّه من 
يق إلى علم ذلك ظنّي، وأّن قول  كلام النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم لأّن الطر

لم، مردود، وقد صرّح ابن الّصلاح بأنّه يفيد العلم من ادّعى أنّه يفيد الع
النّظري وهو يقبل التّشكيك كما أفاده ابن حجر، وهو بذلك ليس كالمتواتر 
الذي يفيد العلم الضروري، وأّن نوع المتواتر نادر إن لم يكن معدوما، 
وإنّما وقع النّزاع في وجوده وعدمه لأّنهم قاسوه على مصطلح الفقهاء 

 ّ ين، ولو أبقوا التواتر على المعنى اللّغوي لكان أسلم في الإتيان والأصولي
يد على  بالأمثلة عليه، وممّا تبيّن أيضا أّن المتّفق عليه من الّشيخين لا يز
إفادة الّظّن، وهو ليس أولى بالقبول من غيره من الّصحيح إلّا عند 

من  الترجيح، وكّل ما يصّح من الأحاديث يوجب "العمل بما تّضمنته
  )47(الأحكام إذا وجدت فيها شرائط" القبول.

يقا من النّاس إذا ظفروا بحديث    وإنّما أطلنا في بيان هذه المعاني لأّن فر
يوافق مذهبهم عند البخاري أو عند مسلم، فضلا عمّا إذا كان متّفقا عليه 
عندهما، فإّنهم يسارعون إلى الإمساك به كأنّه قطعي الثبوت والدّلالة، 

                                                           
، عمادة 1) النكت على كتاب ابن الّصلاح، تحقيق  ربيع بن هادي عمير المدخلي، ط46

 - 1/378م،1984هـ/1404سلاميّة، المدينة المنوّرة، الّسعودية، البحث العلمي بالجامعة الإ
379.  

مسة، ص47   .52) شروط الأئمة الخ



35 

 

يلا ولا ترجيحا بلفلا ي ولا تركا له لحديث آخر يضاهيه في  قبل تأو
يلزمون الناس بالعمل  يفوقه في الوضوح، و به، مع أّن " الأمّة لم الّصحة و

 ولا من حيث لا من حيث الجملة العمل بما فيهما تجمع على
  )48(التّفصيل".

  

  لما ردّ من حديث الّصحيحين:

ّماذج الحّط من مكانة ليس الغرض من إيراد ما نورده من ه    ذه الن
الّصحيحين، ولا الاستنقاص من قيمة الّشيخين، فليس لأحد كائنا من 
كان أن يّدعي ذلك، فضلا عن أن يتحّقق له إن أراده، وإن رامه فأنّى 
له أن يفعل والإمامان قد أحرزا أعلى مراتب الإجلال عند المسلمين، 

لمؤمنين، وليس يخفض من ذلك وبلغ كتاباهما الّشأن الرّفيع عند علماء ا
، وقد أبى كلّه وجود بعض أخذ وردّ في صحيحيهما لأّنهما غير معصومين

  .اللّٰه تعالى إلّا أن يتمّ كتابه
 فرقة من النّاس على )49(من افتئات فرجع الغرض إلى ما نبّهنا عليه آنفا 

                                                           
  .1/371) النّكت على كتاب ابن الّصلاح،48
، إذا قال عليك الباطل. وافْتََأَت برأيه، أي انفرد واستبّدَ 49 ) قال الجوهري افْتَأَت فلان عَليَّ

الفَوَات: السبق. يقال لكل من أحْدَث شيئا في أمْرِك  به. وقال ابن الأثير:هو افْتَعل من
أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الفارابي، الّصحاح: تاج  دُونَك: قَدِ افْتَات عليك فيه. انظر الجوهري

، دار العلم للملايين، بيروت، 4اللّغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطا، ط
السعادات المبارك بن محمّد الجزري، النهاية  أبو لأثيرم، مادة (فأت). وابن ا1987/ـه1407

في غريب الحديث والأثر، تحقيق  طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمّد الطناحي، المـكتبة العلمية، 
  م، باب الفاء مع الواو.1979هـ/1399بيروت، 
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ّ )50(الّشيخين بما لم يدّعياه  فة ى مع مخال، وغلوّها في تصحيح حديثيهما حت
ولسنا نصنع أكثر من إيراد ما ذكره العلماء وإليك  )51(المحّققين في ذلك،

  أمثلة ممّا ردّ.

                                                           
فقد روي عن البخاري أنّه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلّا صحيحا وما تركت من  )50

الّصحيح أكثر. فقوله:" لم أخرج إلّا صحيحا" أي: عنده وفي نظره. وأمّا مسلم فقد صرّح في 
خطبة كتابه بشرطه حيث قسّم الأحاديث ثلاثة أقسام: الأوّل ما رواه الحّفاظ المتقنون، والثّاني 

وأنّه  ما رواه المستورون المتوّسطون في الحفظ والإتقان، والثّالث ما رواه الضعفاء المتروكون
إذا فرغ من القسم الأّول أتبعه الثّاني، وأمّا الثّالث فلا يعرّج عليه. فاختلف العلماء في مراده 
بهذا التقسيم، فذهب الإمامان الحافظان أبو عبد اللّٰه الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقّي إلى أّن 

فقط، قال القاضي  المَنيّة اخترمت مسلما قبل إخراج القسم الثّاني وإنما ذكر القسم الأول
عياض وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبد اللّٰه وتابعوه عليه قال القاضي عياض 
وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد، فرأى أنّه استوفى في كتابه ما وعد 

يا نه على ما وعد من واستحسن النّووي ما حّققه القاضي. وعلى هذا يهون أمر ما يورد عليه لجر
إخراج حديث الّطبقتين المتفاوتتين في الّصحة، إلّا أن تكون الّصحة عنده بحيث تشمل الحسن 
كما هي كذلك عند ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما ولا نّص منه على ذلك. انظر: شروط الأئمة 

الأفكار  توضيح وهامشيهما، والّصنعاني محمّد بن إسماعيل الأمير الحسني، 66و 63الخمسة، ص 
لمعاني تنقيح الأنظار، تحقيق  محمّد محي الدين عبد الحميد، المـكتبة السلفية، المدينة المنورة، 

  .1/55[دت]،
 ة على صحة ما أخرجه البخاري ومسلم،إجماع جميع علماء الأمّ عى بعض المتأخرين فادّ) 51

ثون على أن جميع فق المحدّ أما الّصحيحان فقد ات :"- شطط خطيرفي  –فقال ولي اللّٰه الدهلوي 
ن ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهوّ 

الحّق الذي لا مرية  ، وقال أحمد محمّد شاكر" من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين"
وتبعهم على بصيرة من الأمر:  فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين، وممن اهتدى بهديهم،

أّن أحاديث الّصحيحين صحيحة كلها (!)، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف. وإنما انتقد 
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من الّصحيحين: "حديث أبرص و أعمى و أقرع في بني  ل:المثال الأوّ    
  إسرائيل".

ثَنا َأْحمَدُ بُْن ِإْسحَاَق  أخرج البخاري ومسلم   بسنديهما، فقال البخاري: حَّدَ
 ْ ثَنَا عَم ثَنِي حَّدَ هِ قَاَل حَّدَ َّ ثَنَا ِإْسحَاُق بُْن عَبْدِ الل امٌ حَّدَ َّ ثَنَا هَم رُو بُْن عَاصٍِم حَّدَ

هُ سَمَِع النّبيّ صلى اللّٰه عليه  َّ ثَهُ َأن َيْرَةَ حَّدَ ْحمَِن بُْن َأبِي عَمْرَةَ َأّنَ َأبَا هُر َّ عَبْدُ الر
 ْ ِ ب ه َّ ثَنَا عَبْدُ الل ثَنِي محمّد حَّدَ امٌ عَْن ِإْسحَاَق وسلم ح وحَّدَ َّ ُن رَجَاءٍ َأخْبَرَنَا هَم

هُ  َّ َيْرَةَ رَضِيَ الل ْحمَِن بُْن َأبِي عَمْرَةَ َأّنَ َأبَا هُر َّ هِ قَاَل َأخْبَرَنِي عَبْدُ الر َّ بِْن عَبْدِ الل
 ُ ثَه هِ صلى اللّٰه عليه وسلم يَقُوُل، عَنْهُ حَّدَ َّ هُ سَمَِع رَُسوَل الل َّ   َأن

 َ ث ثَنَا ِإْسحَاُق بُْن عَبْدِ وقال مسلم: حَّدَ امٌ؛ حَّدَ َّ ثَنَا هَم وٍخ؛ حَّدَ ُّ نَا َشيْبَانُ بُن فَر
َيْرَةَ  ْحمَِن بُْن َأبِي عَمْرَةَ؛ َأّنَ َأبَا هُر َّ ثَنِي عَبْدُ الر هِ بن أبِي َطلْحَة؛ حَّدَ َّ الل

هِ صلى اللّٰه عليه وسلم يقُ  َّ هُ سَمَِع رَُسوَل الل َّ ثَنَا َأن ثَهُ؛ حَّدَ   وُل:حَّدَ
هِ عَزَّ وَجَّلَ َأْن  َّ ِيَل َأبْرََص وََأقْرَعَ وََأعْمَى بَدَا لِل ً فِي بَنِي ِإسْرَائ َثَة "ِإّنَ ثَلا
يَبْتَلِيَهُْم فَبَعََث ِإلَْيهِْم مَلَكًا فََأتَى الَأبْرََص فَقَاَل:" َأّيُ شَْيءٍ َأَحّبُ ِإلَيَْك"، 

ٌ َحسٌَن قَْد  ُ فَذَهََب قَاَل:" لَوٌْن َحسٌَن وَِجلْد اُس"، قَاَل: فَمَسَحَه َّ قَذِرَنِي الن
ُ فَُأْعطَِي لَوْنًا َحسَنًا وَِجلْدًا َحسَنًا، فَقَاَل:" َأّيُ الْمَاِل َأَحّبُ ِإلَيَْك؟"  عَنْه

 ُ َ َشّكَ فِي ذَلَِك ِإّنَ الَأبْرََص وَالَأقْرَعَ قَاَل  -قَاَل:" الِإبُِل َأْو قَاَل الْبَقَر هُو
                                                                                                                       

الدّارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث، على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ الدرجة العليا 
 ّ   .م يخالف أحد فيها"ة الحديث نفسه، فلالتي التزمها كل واحد منهما في كتابه. وأمّا صح

هـ)، حجة اللّٰه البالغة، تحقيق 1176الشاه وليّ اللّٰه الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم (ت انظر:
. والباعث الحثيث 1232م، 2005هـ/1426، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1السيد سابق، ط

، دار الـكتب العلمية، بيروت، 1شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ط
  .33م، ص1983/ـه1403
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ُ َأحَدُهُمَا ال ُ الْبَقَر ً عُشَرَاءَ فَقَاَل:" يُبَارَكُ  )52(-ِإبُِل وَقَاَل اْلآخَر فَُأْعطَِي نَاقَة
لََك فِيهَا". وََأتَى الَأقْرَعَ فَقَاَل:" َأّيُ شَْيءٍ َأَحّبُ ِإلَيَْك؟"، قَاَل:" َشعَرٌ َحسٌَن 

اُس"، قَاَل: فَمَسَحَهُ فَذَ  َّ يَْذهَُب عَنِّي هَذَا قَْد قَذِرَنِي الن هََب وَُأْعطَِي َشعَرًا وَ
َحسَنًا، قَاَل:" فََأّيُ الْمَاِل َأَحّبُ ِإلَيَْك؟"، قَاَل:" الْبَقَرُ"، قَاَل:" فََأْعطَاهُ بَقَرَةً 
ُ لََك فِيهَا". وََأتَى الَأعْمَى فَقَاَل:" َأّيُ شَْيءٍ َأَحّبُ  حَامِلًا، وَقَاَل:" يُبَارَك

 ُ ه َّ ُ فَرَدَّ  ِإلَيَْك؟"، قَاَل:" يَرُدُّ الل اَس"، قَاَل:" فَمَسَحَه َّ ِ الن ُ بِه ِإلَيَّ بَصَرِي فَُأبْصِر
ِ بَصَرَهُ"، قَاَل:" فََأّيُ الْمَاِل َأَحّبُ ِإلَيَْك؟"، قَاَل:" الْغَنَمُ". فََأْعطَاهُ  ُ ِإلَيْه ه َّ الل

 ِ ٍل وَلِهَذَا وَادٍ مِْن َشاةً وَالِدًا فَُأنْتَِج هَذَاِن وَوَلَّدَ هَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِْن ِإب
ِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَاَل:"  ُ َأتَى الَأبْرََص فِي ُصورَتِه َّه ّ ِإن بَقَرٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِْن غَنٍَم ثم
هِ ثمّ  َّ َّ بِالل َ ِإلا َ اْلحِبَاُل فِي َسفَرِي فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْم عَْت بِي رَجٌُل مِْسِكيٌن تَقَّطَ

ُغ بَِك، َأْسَألَُك بِالَّذِي  َّ وْنَ اْلحَسََن وَاْلجِلْدَ اْلحَسََن وَالْمَاَل بَعِيرًا َأتَبَل َّ َأْعطَاكَ الل
عَلَيْهِ فِي َسفَرِي"، فَقَاَل:" لَهُ ِإّنَ اْلحُقُوَق َكثِيرَةٌ"، فَقَاَل لَهُ:" كََأنِّي َأْعرِفَُك 

 ُ ه َّ اُس فَقِيرًا فََأْعطَاكَ الل َّ ثُْت َألَْم تَكُْن َأبْرََص يَْقذَرُكَ الن ؟"، فَقَاَل:" لَقَْد وَرِ
ُ ِإلَى مَا ُكنَْت"،  ه َّ رَكَ الل َّ ٍ عَْن كَابِرٍ"، فَقَاَل:" ِإْن ُكنَْت كَاذِبًا فََصي لِكَابِر
وََأتَى الَأقْرَعَ فِي ُصورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَاَل لَهُ مِثَْل مَا قَاَل لِهَذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثَْل مَا 

ِ هَذَ  هُ ِإلَى مَا ُكنَْت". وََأتَى رَدَّ عَلَيْه َّ رَكَ الل َّ ا، فَقَاَل:" ِإْن ُكنَْت كَاذِبًا فََصي
عَْت بِيَ اْلحِبَاُل  الَأعْمَى فِي ُصورَتِهِ فَقَاَل:" رَجٌُل مِْسِكينٌ وَابُْن َسبِيٍل وَتَقَّطَ

ّ بَِك، َأْسَألَُك بِا هِ ثم َّ َّ بِالل َ ِإلا َ بَلاَغَ الْيَوْم لَّذِي رَدَّ عَلَيَْك فِي َسفَرِي فَلا
هُ بَصَرِي  َّ ُغ بِهَا فِي َسفَرِي". فَقَاَل:" قَْد ُكنُْت َأعْمَى فَرَدَّ الل َّ بَصَرَكَ َشاةً َأتَبَل

                                                           
قال ابن حجر:" وقع عند مسلم عن شيبان بن فروخ عن همّام التّصريح بأّن الذي شّك في  )52

  .6/502فتح الباري، ذلك هو إسحاق بن عبد اللّٰه بن أبي طلحة راوي الحديث".
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َ بِشَْيءٍ َأخَْذتَهُ  َ َأْجهَدُكَ الْيَوْم هِ لا َّ وَفَقِيرًا فَقَْد َأْغنَانِي فَخُْذ مَا ِشئَْت فَوَالل
هِ". فَقَاَل:" َأْمِسْك  َّ ُ عَنَْك وََسخَِط عَلَى لِل ه َّ ْ فَقَْد رَضِيَ الل مَا ابْتُلِيتُم َّ مَالََك فَِإن

  )53(َصاِحبَيَْك".
ام بن في ترجمته لهمّ  - )54(ا الحديث أيضا أخرجه الحافظ العُقيليذه  

ومن حديثه (أي: همّام) ما حدثنا محمّد بن  بهذا الّسند، قال:" -يحيى
ثنا همام عن إسحاق بن عبد اللّٰه بن إسماعيل حدثنا عبد اللّٰه بن رجاء حد

أبي طلحة قال حّدثني عبد الرّحمن بن أبي عمرة أّن أبا هريرة حدثه أنّه 
  (الحديث).سمع رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يقول: 

إسحاق بن عبد اللّٰه ورواه أبو جعفر العُقَيلي ثانية مقطوعا من حديث    
د، حدثنا أحمد بن جعفر حدثنا جعفر بن أحم فقال:" )55(بن أبي طلحة

                                                           
) البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، 53

  ).2964)، رقم (1الزهد والرقائق، باب ( ، كتاب)، ومسلم3464رقم (
) الامام الحافظ الناقد، أبو جعفر، محمّد بن عمرو بن موسى بن حماد، العقيلي الحجازي، 54

مصنّف  "كتاب الضعفاء "،قال مسلمة بن القاسم:" كان العقيلي جليل القدر، عظيم الخطر، ما 
وقال القاضي أبو الحسن بن  .لناسمن أحفظ ا(...) مثله، وكان كثير التّصانيف رأيت

جعفر العقيلي ثقة، جليل القدر، عالم بالحديث، مقدم في الحفظ ، توفي القطان الفاسي:" أبو 
شمس الدين أبو عبد اللّٰه محمّد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب  . الذّهبيـه322

  .238-15/236،م 1985هـ /1405، مؤسسة الرسالة، 3الأرناؤوط وآخرين، ط
) إسحاق بن عبد اللّٰه بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل الأنصاري النجاري المدني أبوه عبد 55

، وروى وعبد الرحمن بن أبي عمرة اللّٰه أخو أنس بن مالك لأمه روى عن عمه أنس بن مالك
، وثّقه مالك وأبو زرعة وأبو حاتم والنّسائيّ  ،همام بن يحيى ويحيى بن سعيد الأنصاري عنه
. يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجّاج المزي، تهذيب الـكمال في أسماء الرجال، ـه132يتوف

  .2/445م، 1980/ـه1400، مؤسسة الرسالة، بيروت،1تحقيق بشار عواد معروف، ط
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المقري، حدثنا النضر بن محمّد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن 
  .عبد اللّٰه بن أبي طلحة قال:" كان ثلاثة في بني إسرائيل"، فذكر مثله

  ورواه العُقَيلي ثالثة موقوفا على عبيد بن عمير من كلامه، فقال:    
لحميدي، حّدثنا سفيان، حّدثنا " حّدثنا محمّد بن إدريس، قال حّدثنا ا

عمرو بن دينار، أنه سمع عبيد بن عمير، يقول:" كان ثلاثة أعمى ومقعد 
وكانوا محتاجين،  -قد ذكر لنا عمرو فنسيتها -وآخر به زمانة(عاهة)

  فأعطى هذا بقرة، وهذا شاة، وذكر الحديث.
ر قال أبو جعفر العقيلي:" وهذا أصل الحديث من كلام عبيد بن عمي   

  )56(".وقصصه كان يقّص به
كان ضعيف الحفظ  فسبب تضعيف حديث همّام بن يحيى أّن همّاما    

يع:" كتابه صالح، وحفظه لا ، حتى قال فيه ثقة في كتابه يد بن زر يز
يساوي شيئا". وقال عبد الرحمن بن مهدي:" إذا حّدث من كتاب فهو 

وقال الّساجي: صحيح، وكان يحيى بن سعيد لا يرضى كتابه ولا حفظه". 
صدوق، سيئ الحفظ، ما حّدث من كتاب فهو صالح، وما حّدث من 

. وقد شهد عّفان بن مسلم عليه أنّه:" كان لا يكاد "حفظه فليس بشيء
يرجع إلى كتابه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان 

ئ كثيرا يكره ذلك، ثمّ رجع بعد فنظر في كتابه، فقال: يا عّفان كنا نخط
!!! ."  

  )57(". يا عّفان ألا تراني أخطئ وأنا لا أعلموفي رواية ثانية قال:"     

                                                           
  .4/1485، دار الّصميعي، 1كتاب الّضعفاء الـكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط)56
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وهذا يقتضى أّن حديث همّام بآخره  أصحّ  ولأجل هذا قال ابن حجر:"   
  )58(". ممّن سمع منه قديما وقد نّص على ذلك أحمد بن حنبل

لي أن يكون وبسبب هذا الخلل بين حفظ الرّجل وكتابه، رّجح العُقي   
عبيد بن عمير  إسحاق بن عبد اللّٰه بن أبي طلحة روى هذه القّصة عن

  والحال أنّ  دها،، وأخطأ همّام باعتماده على حفظه فجوّ )59(قاّص مكّة
  "." أصل الحديث من كلام عبيد بن عمير وقصصه الذي كان يقّص به

ن نن، ورواه ابولم يرو هذا الحديث أحمد ولا واحد من أصحاب السّ   
يق يق مسلم، ورواه الجرجاني من طر  حبّان والبيهقّي من طر

                                                                                                                       
لحكري الحنفي، أبو عبد اللّٰه، علاء الدين،إكمال تهذيب الـكمال ) مغلطاي بن قليج المصري ا57

، 1في أسماء الرجال، تحقيق أبو عبد الرحمن عادل بن محمّد وأبو محمّد أسامة بن إبراهيم، ط
شرح علل الترمذّي،  .167- 12/166م، 2001/   هـ 1422الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،

  .302ص
، مطبعة دائرة 1ضل أحمد بن علي، تهذيب التهذيب، ط) ابن حجر العسقلاني أبو الف58

 عن أحمد هي:" . والعبارة11/62،ـه1326المعارف النّظاميّة، حيدر آبادج الدّكن، الهند، 
ً كان في آخر عمره أصابته زمانة(عاهة) ،  ومن سمع من همام بآخره فهو أجود ، لأن هماما

  .302ح علل الترمذّي، ص". شرفكان يقرب عهده بالكتاب فقّل ما كان يخطئ !
) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المـكي قاص أهل مكة قال مسلم بن الحجّاج ولد 59

في زمان النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم وقال غيره رأى النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم، وكان من أبلغ 
كان ابن عمر يجلس إليه و الناس، حتى رئي ابن عمر في حلقته يبكي حتى بّل الحصى بدموعه،

يقول للّٰه درّ ابن قتادة ماذا يأتي به ويروي، مات سنة  . 19/224تهذيب الـكمال،  . ـه 68و
  .7/66تهذيب التهذيب، 
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يق همّام بن يحيى،  ، وليس)60(البخاري يق غير طر لهذا الحديث طر
ولقد كان من عادة ابن حجر في مقّدمة الفتح أن يأتي على  فمداره عليه،

مواطن الجرح  فيذكرها، وكان من دأبه أن يورد أقوال أبي جعفر  
ّ العقيلي في الرّجال ه في حالة همّام بن يحيى أهمل قوله فيه، وتبعا ، غير أن

، )61(لذلك لم يتعرّض لكلامه على الحديث عند شرحه له في الفتح،
(من الرّواة) من  واكتفى في فصل " تمييز أسباب الّطعن في المذكورين"

هدي الّساري بقوله:" همّام بن يحيى: تُكلِّم في بعض حديثه من 
  )62(حفظه".

اَس هَذَا اْلحَّيُ مِْن من الّصحيحين: حديث ل الثّاني:المثا     َّ :" "يُهْلُِك الن
َيٍْش"   .قُر

ثَنَا ُشعْبَةُ،  روى الإمام أحمد في مسنده قال:"  ، حَّدَ ثَنَا محمّد بُْن َجعْفَرٍ حَّدَ
َيْرَةَ،  اِح، قَاَل: سَمِعُْت َأبَا زُْرعَةَ، ُيحَّدُِث عَْن َأبِي هُر َّ ي َّ عَِن النّبيّ عَْن َأبِي الت

َيٍْش "قَالُوا: فَمَا  تِي هَذَا اْلحَّيُ مِْن قُر صلى اللّٰه عليه وسلم، قَاَل: " يُهْلُِك ُأمَّ
اَس اعْتَزَلُوهُْم". َّ   تَْأمُرُنَا يَا رَُسوَل اللّٰهِ؟ قَاَل:" لَوْ َأّنَ الن

                                                           
) ابن حبّان الّصحيح، كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الّطاعات و ثوابها، 60

يق محمّد عبد المعيد خان، )، وتاريخ جرجان، تحق14029)، والسنن الـكبرى، رقم(313رقم(
  ).930م، رقم(1981/ـه 1401، عالم الـكتب، بيروت، 3ط 
  .527) انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص 61
  .546) م، ن، ص62
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اضْرِْب عَلَى هَذَا  قَاَل عَبْدُ اللّٰهِ بُْن َأْحمَدَ: وَقَاَل َأبِي فِي مَرَِضهِ مَاَت فِيهِ: "
ُ ِخلَاُف اْلَأحَادِيِث عَِن النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم، يَعْنِي  ه َّ اْلحَدِيِث، فَِإن

  )63(قَوْلَهُ: " اْسمَعُوا وََأطِيعُوا وَاْصبِرُوا ".
، وقد ردّه الإمام أحمد لمخالفته أحاديث )64(هذا الحديث رواه الّشيخان 

  أخرى وأمر أن يضرب عليه.
  

  من الّصحيحين:" حديث الإسراء". المثال الثّالث:      
يك بن عبدالله قال: سمعت أنس بن مالك يقول:"  لَيْلَةَ  من حديث شر

َثَةُ  َّهُ جَاءَهُ ثَلا ـْكَعْبَةِ َأن هِ صلى اللّٰه عليه وسلم مِْن مَْسِجدِ ال َّ ُأسْرَِي بِرَُسوِل الل
 ِ ى ، ث-هكذا قال –نَفَرٍ قَبَْل َأْن يُوحَى ِإلَيْه َّ ّ مضى في الحديث وفيه: َحت م

ُ قَاَب  ى كَانَ مِنْه َّ ةِ فَتَدَلَّى َحت َّ ارِ رَّبِ الْعِز َّ َ الْمُنْتََهى وَدَنَا لِْلجَب َ ِسْدرَة جَاء
 ً هُ فِيمَا َأْوحَى ِإلَيْهِ خَمِْسينَ َصلاَة َّ   ..الحديث. قَوَْسيْنِ َأْو َأْدنَى فََأْوحَى الل

جمة منكرة أّولها قوله:" إّن ذلك قبل أن فهذه ألفاظ مع :"قال ابن حزم  
ِ  يوحى إليه، مسون صلاة "، وفيهِ َشّقُ َصْدرِه ، وأنه حينئذ فرضت عليهم الخ

وهذا بلا خلاف بين أحد من أهل العلم أنه كان قبل الهجرة بسنة، وبعد 

                                                           
تحقيق  شعيب  ، المسند،بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني) الإمام أحمد 63

  ).8005، رقم (م 2001هـ/ 1421 ،الرسالةمؤسسة  ،1وآخرين، ط الأرنؤوط
)، ومسلم، 3604) البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النّبوة في الإسلام، رقم(64

ّ الرّجل بقبر الرجل  الّصحيح، كتاب الفتن وأشراط الّساعة، باب لا تقوم الّساعة حتّى يمر
باب الِإسْرَاءِ  اب الإيمان،). ومسلم، كت2917فيتمنّى أن يكون مكان الميّت من البلاء، رقم (

لَوَاتِ  مَوَاِت وَفَرِْض الّصَ هِ صلى اللّٰه عليه وسلم ِإلَى الّسَ َّ   ).262، رقم(بِرَُسوِل الل
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أن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة سنة، وكيف يكون قبل الوحي؟ قال ابن 
يكٍ : والآفةُ من ش حزم   )65(.ر

  

حديث سؤال أبي سفيان تزويج   "من صحيح مسلم: المثال الرّابع:     
 ابنته".

   ّ يق الن ضر بن محمّد اليمامي، حدثنا عكرمة، حدثنا أبو أخرج مسلم من طر
كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان   زميل، حدثني ابن عبّاس قال:"

اللّٰه، ثلاث  :" يا نبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم ولا يقاعدونه، فقال للنبي
حبيبة  "، قال:" نعم"، قال: "عندي أحسن العرب وأجمله: أمّ أعطنيهنّ 

ية تجعله كاتبا بين بنت أبي سفيان، أزوّ  جكها"، قال:" نعم"، قال: "ومعاو
ار كما كنت أقاتل يديك"، قال:" نعم"، قال:" وتؤمّرني حتى أقاتل الـكفّ 

لولا أنه طلب ذلك من النّبيّ صلى قال أبو زميل:"و  المسلمين"، قال:"نعم"،
ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلّا قال:  اللّٰه عليه وسلم

  )66("نعم".
     ّ ووي:" واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة قال الن

ة سنة إنما أسلم يوم فتح مكّ  بالإشكال، ووجه الإشكال أن أبا سفيان
صلى اللّٰه عليه  خلاف فيه. وكان النّبيّ  ثمّان من الهجرة. وهذا مشهورٌ لا

                                                           
العراقي، شرح التّبصرة  .1/290) الزّركشي، النّكت على مقّدمة ابن الّصلاح،65

  .1/136والتّذكرة،
  )6565سفيان بن حرب، رقم ( ) الّصحيح، كتاب فضائل الّصحابة،  باب من فضائل أبي66
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يل". ثمّ ذكر أن ذلك كان  ج أمّ قد تزوّ وسلم حبيبة قبل ذلك بزمان طو
  )67(في الحبشة في سنة سّت".

في وضعه، والآفة فيه  وقال ابن حزم:"هذا حديث موضوع لا شكّ     
صلى اللّٰه عليه  من عكرمة بن عمار، فإنه لم ُيختَلف في أّن رسول اللّٰه

جها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر". وقد قصد تخطئة عكرمة لا تزوّ موسل
تكذيبه. قال:"هذا الحديث وهمٌ من بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين 

تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر،  صلى اللّٰه عليه وسلم الناس أن النّبيّ 
  )68(وهي بأرض الحبشة، وأبوها كافر".

ا أحد ما اختلف البخاري ومسلم فهذ" :هـ)458(ت وقال البيهقيّ      
فيه: فأخرجه مسلم بن الحجاج، وتركه البخاري. وكان لا يحتّج في كتابه 
الّصحيح بعكرمة بن عمار، وقال:" لم يكن عنده كتاب فاضطرب 

  )69(حديثه".
قد ساق له مسلم في الأصول حديثا منكرا، وهو الّذي  وقال الذّهبي:"   

يه عن سماك الحنفّي، عن ابن عبّاس، في الأمور الثّلاثة الّتي التمسها  يرو
  )70(.صلى اللّٰه عليه وسلم أبو سفيان من النّبيّ 

                                                           
  .16/63) المنهاج شرح مسلم بن الحجّاج، 67
  .1/293) الزّركشي، النّكت على مقّدمة ابن الّصلاح، 68
) البيهقّي أبو بكر أحمد بن الحسين الخُسْرَْوِجردي الخراساني ، الّسنن الـكبرى، تحقيق محمّد 69

  7/226م،  2003هـ/ 1424ان، ، دار الـكتب العلمية، بيروت،  لبن3عبد القادر عطا، ط
  ).13800رقم(

  .7/134) الذّهبي، سير أعلام النبلاء، 70
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يل، والحمل     ولم يخل هذا الّضعف في الحديث من محاولة التّبرير، والتّأو
ّ على الاحتمال،  ي ة لهذا الحديث، وقد تعرّض الحافظ ابن القيّم الجوز

فيه، وقد بلغت نحو عشرة وتوّسع جّدا بنقل أجوبة طوائف العلماء 
ً جواباً، وردّ  ّ ناقشها جوابا على مَن استعظم أن يكون في  أجوبة. ثم

ّ قال:"صحيح مسلم" حديث موضوع وبالجملة، فهذه الوجوه وأمثالها  "، ثم
 ّ ّ مم ظرُ ا يُعلم بُطلانها واستكراهُها وغثاثتُها، ولا تفيد الناظرَ فيها علما، بل الن

ها من منارات العلم(...)، فالّصواب أّن الحديث فيها، والتّعرّض لإبطال
  )71(."غير محفوظ، بل وقع فيه تخليط. واللّٰه أعلم

ّ  "وقال في حاشيته على سنن أبي داود:    يلات في غاية وهذه الت أو
الفساد والبطلان، وأئمّة الحديث والعلم لا يرضون بأمثالها، ولا 

 ّ ّ واة بمثل هذه الخيالات الفايصّححون أغلاط الر يلات سدة والت أو
  )72(."ل الحديثرها وتأمّ الباردة، التي يكفي في العلم بفسادها: تصوّ 

عمّا  )73(من صحيح البخاري: حديث عمرو بن ميمون المثال الخامس:    
  رأى في الجاهليّة.

                                                           
ية أبو عبد اللّٰه شمس الدّين محمّد بن أبي بكر، جلاءِ الأفهام في الّصلاة  )71 ابن القيم الجوز

، 2والسلام على خير الأنام، خرّج أحاديثه وعلّق عليه شعيب وعبد القادر الأرنؤوط، ط
ّياض، مكتبة المؤيد   .195-185م، ص،1992/ـه1413، الر

، المـكتبة 2تحقيق عبد الرحمن محمّد عثمّان، ط حاشية ابن القيّم على سنن أبي داود، )72
  .6/54م،1968هـ /1388السلفية، المدينة المنورة، 

عمرو بن ميمون الاودى، سمع معاذ بن جبل باليمن وبالشام وابن مسعود وعمر رضى اللّٰه  )73
أبو عبد اللّٰه محمّد بن إسماعيل، . البخاري، ـه74توفيه أبو إسحاق وحصين، عنهم، سمع من
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ثَنَا هُشَيْمٌ عَْن ُحَصيْنٍ عَْن عَمْرِ       ادٍ حَّدَ َّ ثَنَا نُعَيْمُ بُْن حَم و قال البخاري حَّدَ
ٌ قَْد زَنَْت  ً اْجتَمََع عَلَْيهَا قِرَدَة ةِ قِرْدَة َّ َاهِلِي بِْن مَيْمُوٍن قَاَل "رََأيُْت فِي اْلج

  )74(فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُْم"
قال ابن حجر: وقد ساق الإسماعيلي هذه القصة من وجه آخر مطولة      

يق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون قال: "كنت  في اليمن في من طر
غنم لأهلي وأنا على شرف، فجاء قرد من قردة فتوسد يدها، فجاء قرد 
أصغر منه فغمزها، فسلت يدها من تحت رأس القرد الأوّل سلّا رفيقا 
ّ رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خّد  وتبعته، فوقع عليها وأنا أنظر، ثم

عل الأوّل برفق، فاستيقظ فزعا، فشمها فصاح، فاجتمعت القرود، فج
يومئ إليها بيده، فذهب القرود يمنة ويسرة، فجاؤوا بذلك القرد  يصيح و
أعرفه، فحفروا لهما حفرة فرجموهما، فلقد رأيت الرجم في غير بني 

  )75(آدم".
وهو معدود في كبار قال ابن عبد البرّ في ترجمة عمرو بن ميمون:"    

جاهلية من القردة إن التابعين من الـكوفيين، وَهُوَ الَّذِي رأى الرّجم فِي ال
أبي عمر من الرّواة المجهولين  صحّ ذَلَِك، لأّن روّاته مجهولون". وليس قصد

                                                                                                                       

محمّد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمّانية، حيدر آباد التاريخ الـكبير، بعناية 
  . 6/367،الدكن

)، و الأصبهاني 3849، باب القسامة في الجاهلية، رقم(مناقب الأنصار) الّصحيح، كتاب 74
هـ)، معرفة الّصحابة، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، 430د بن عبد اللّٰه(تأبو نعيم أحم

ياض، 1ط   ).5139م، رقم( 1998هـ /1419، دار الوطن، الر
 ). فتح الباري،5141) الأصبهاني أبو نعيم أحمد بن عبد اللّٰه، معرفة الّصحابة، رقم(75
7/160  .  



48 

 

رواة حديث البخاري المختصر، وإنّما عنى أبو عمر رواة " القّصة 
فإّنها تدور على عبد الملك بن مسلم، بطولها(كما أوردناها من فتح الباري) 

وبخصوص القّصة  حتَّج بهما"،عن عيسى بن حّطان، وليسا هما ممّن يُ 
وَهَذَا عِنْدَ جماعة أهل العلم منكر إضافة الزنا ِإلَى غير مكلف،  نفسها قال:"

  )76(.وإقامة الحدود فِي البهائم"
أّن له(أي: عمرو  )77(حكى أبو مسعود ):"ـه488وقال الحميدي(ت   

بن ميمون) في الّصحيح حكاية من رواية حصين عنه قال:" رأيت في 
اهلية قردة ً اجتمع عليها قردة ٌ قد زنت فرجموها فرجمتها معهم"، كذا الج

حكاه أبو مسعود، ولم يذكر في أي موضع أخرجه البخاري من كتابه، 
قد ذكره في  -لا في كلّها -فبحثنا عن ذلك فوجدناه في بعض النسخ

أيّام الجاهلية، وليس في رواية النعيمي عن الفربري أصلاً شيءٌ من هذا 
  بر في القردة، ولعلّها من المقحمات التي أقحمت في كتاب البخاري.الخ
والذي قال البخاري في التاريخ الـكبير: قال لي نعيم بن حماد: أخبرنا    

  هشيم: عن أبي بلج وحصين عن عمرو بن ميمون قال:

                                                           
رطبي،لاستيعاب في معرفة الأصحاب، ) أبو عمر يوسف بن عبد اللّٰه ابن عبد البر النمري الق76

  .3/1206م،  1992هـ/  1412، دار الجيل، بيروت، 1تحقيق علي محمّد البجاوي، ط
)، مصنف كتاب ـه400) إبراهيم بن محمّد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي الحافظ (ت77

وكتب الاطراف تذكر أحاديث كل صحابي أطراف الّصحيحين، وأحد من برز في هذا العلم، (
لى حدة كما يفعل أصحاب المسانيد، إلا أنهم يقتصرون على ذكر طرف منه، وهو بمثابة فهرس ع

أبو بكر أحمد بن علي، تاريخ بغداد، دار الـكتب العلمية، الخطيب البغدادي  للأحاديث)،
  .3/1068، الذّهبي، تذكرة الحّفاظ، 6/172،بيروت
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" رأيت في الجاهلية قردةً  اجتمع عليها قرودٌ فرجموها فرجمتها معهم"،   
يادة فإنّما أخرجها البخاري وليس فيه:" ق د زنت"، فإن صحّت هذه الز

دلالة ً على أّن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ولم يبال بظنّه الذي 
ظّن في الجاهلية، وقد أوهم أبو مسعود بهذه الترجمة التي أفردها باسمه أنه 

". وهذا الذي ذهب إليه من جملة الّصحابة الذين انفرد بهم البخاري
   فقال:" هـ)597(ت  دي رضيه أيضا ابن الجوزيالحمي
وَهَذَا فِي بعض النّسخ بالبخاري لَا فِي كلهَا، وَلَيَْس فِي رِوَايَة النعيمي   

َّتِي أقحمت فِي  عَن الْفربرِي. قَاَل اْلحميدِي: وَلَعَّلَ هَذَا من الْمُْقحمَات ال
  )78(كتاب البُخَارِّي".

-في جامع الأصول –) ـه630تونقله عنه ابن الأثير الجزري(   
، ورضيه في أسد الغابة حين جمع بين كلامي ابن عبد )79(وسكت عليه

البرّ والحميدي، فقال:" وهو(عمرو بن ميمون) معدود فِي كبار التابعين من 
َّهُ رََأى فِي الجاهلية قردة زنت، فاجتمعت  الـكوفيين، وهو الَّذِي روى َأن

 ِ ي صحيح الْبُخَارِّي، والقصة بطولها تدور القرود فرجمتها، وهذا مما أدخل ف
عَلَى عَبْد الملك بْن مُْسلِم، عَْن عِيسَى بْن حطان، وليسا ممن يحتج بهما، 

                                                           
علي، كشف المشكل من حديث ) ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 78

ياض [دت]،1الّصحيحين، تحقيق علي حسين البواب،ط   .4/175، دار الوطن،  الر
) الحميدي محمّد بن فتوح الأزدي الميورقي، الجمع بين الّصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق علي 79

، وابن الأثير مجد 3/368م، 2002هـ/ 1423، دار ابن حزم، بيروت، 2حسين البواب، ط
دين أبو السعادات المبارك بن محمّد،جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق عبد القادر ال

م،  1972هـ/ 1392، مطبعة الملاح ومكتبة دار البيان،1الأرناؤوط وبشير عيون، ط
11/784.  
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وهذا عند جماعة من أهل العلم منكر إضافة الزنا ِإلَى غير مكلف، وَِإقامة 
  )80(الحدود فِي البهائم".

جد في بعض نسخ هذه الحكاية لم تو)(و)ـه786وقال الـكرماني(ت      
  )81(البخاري".

مع  هذا التّوجّه فقال:" هـ)852وردّ ابن حجر(      وأغرب الحميدي في الج
بين الّصحيحين فزعم أن هذا الحديث وقع في بعض نسخ البخاري، وأن 
أبا مسعود وحده ذكره في "الأطراف" قال: وليس في نسخ البخاري 

خاري. وما قاله مردود، أصلا فلعله من الأحاديث المقحمة في كتاب الب
فإن الحديث المذكور في معظم الأصول التي وقفنا عليها، وكفى بإيراد 

له عن شيوخه الثلاثة الأئمّة المتقنين عن الفربري  )82(أبي ذر الحافظ
حجّة، وكذا إيراد الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له 

كذا الحديث الذي بعده، و  )83(في أطرافه، نعم سقط من رواية النسفي

                                                           
، 1) أسد الغابة في معرفة الّصحابة، تحقيق علي محمّد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط80

  .4/263م، 1994هـ/1415علمية، دار الـكتب ال
الـكرماني شمس الدين محمّد بن يوسف، الـكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ) 81
  .20/147،م1981هـ/1401، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 2ط
)، روى الّصحيح عن ثلاثة من أصحاب الفربري ـه434) أبو ذر الهروي عبد بن أحمد (ت82

)، وأبو الهيثمّ ـه381)، وأبو محمّد الحموي السّرخسي(تـه376ق المستملي (توهم: أبو إسحا
  ). ـه389الـكُشميهني (ت

  ) من الّطبقة الأولى من رواة الّصحيح.ـه294) هو إبراهيم بن معقل النّسفي(ت83
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يد )84(ولا يلزم من ذلك أن لا يكون في رواية الفربري ، فإن روايته تز
على رواية النسفي عدة أحاديث قد نبهت على كثير منها فيما مضى وفيما 
سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى، وأما تجويزه أن يزاد في صحيح البخاري ما 

كم بتصحيح جميع ما أورده ليس منه فهذا ينافي ما عليه العلماء من الح
البخاري في كتابه، ومن اتفاقهم على أنه مقطوع بنسبته إليه، وهذا الذي 
قاله تخيّل فاسد يتطرّق منه عدم الوثوق بجميع ما في الّصحيح، لأنّه إذا 
جاز في واحد لا بعينه جاز في كل فرد فرد، فلا يبقى لأحد الوثوق بما 

يق التي أخرجها في الكتاب المذكور، واتفاق العلم اء ينافي ذلك، والطر
يق التي أخرجها الإسماعيلي،  البخاري دافعة لتضعيف ابن عبد البر للطر
وقد أطنبت في هذا الموضع لئلا يغتر ضعيف بكلام الحميدي فيعتمده، 

  )85(وهو ظاهر الفساد".
  

  بقوله: )86() على اعتراض ابن حجرـه855وأجاب بدر الدّين العيني(    
د على اْلحميدِي، بقوله: وَمَا قَالَه اْلحميدِي مَْردُود، فَِإن  وَقَالَ  " َّ فِي الر

ِ بَِأن  َّتِي وقفنا عَلَْيهَا، ورد عَلَيْه الحَدِيث الْمَذُْكور فِي مُعظم اْلُأُصول ال
َّهُ  وقُوف اْلحميدِي على اْلُأُصول َأكثر وََأَصح من وقُوف هَذَا الْمُعْتَرض، لَِأن

حيْنِ) وَمثله أدرى بحالهما، وَلَو كَانَ فِي أصل البُخَارِّي جمع بَين (الّصحي
                                                           

) وهو أيضا من روّاة ـه320) هو أبو عبد اللّٰه محمّد بن يوسف بن مطر الفربري(ت84
  ي.الّصحيح عن البخار

  .7/149) فتح الباري،85
". ويدرك المقصود من النقل، ومن وَقَاَل بَعضهم ) لم يسمّه العيني وإنّما أشار إليه بقوله:"86

  المنافسة العلمية بينهما.
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هَذَا الحَدِيث لم يجْزم بنفيه عَن اْلُأُصول قطعا وجزماً على َأنه غير مَوُْجود 
َّسَفِّي، وَقَاَل هَذَا الْقَائِل َأيْضا: وتجويز اْلحميدِي َأن يُزَاد فِي  فِي رِوَايَة الن

 ْ ِ الْعلمَاء من الحكم بتصحيح (َصحِيح البُخَارِّي) مَا لَي ُ يُنَافِي مَا عَلَيْه َس مِنْه
َابه، وَمن اتِّفَاقهم على َأنه مَْقطُوع بنسبته  ُ البُخَارِّي فِي كِت جَمِيع مَا أورده
ِإلَيْهِ. قلت: فِيهِ نظر، لَِأن مِْنهُم من تعرض ِإلَى بعض رِجَاله بِعَدَِم الوثوق 

 َ عوى الحكم بتصحيح جَمِيع مَا أوردهُ وبكونه من أهل اْلَأهْوَاء، وَد
البُخَارِّي فِيهِ غير موجهة، لَِأن دَْعوَى الْكُلية تحْتَاج ِإلَى دَلِيل قَاطع، 

َّسَفِّي لم يذكر هَذَا الحَدِيث فِيهِ.   )87(وَيرد مَا قَالَه َأيْضا بَِأن الن
  

  تجتمع من هذه الأقوال أمور:      
الأودي لا يعدو أن يكون مجرّد خبر  أوّلها: أّن خبر عمرو بن ميمون   

وليس حديثا ينسب إلى النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم، ولا هو يؤثر عن 
صحابي، فهو خبر مقطوع لأّن الأودي تابعي وأثره لا يستفاد منه شيء 
يتعلق بالدّين  في عقائده أو أحكامه أو قيمه أو فضائله، وهو بذلك ليس 

الجامُع المختصرُ  ضمّن عنوان كتابه هو:"على شرط البخاري لأّن شرطه الم
المسندُ الّصحيح من أمورِ رسوِل اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلم وسننهِ وأيامهِ " 

  فالخبرُ ليس مسنداً للرسوِل عليه السلام فهو ليس على شرِط البخاري.
  

                                                           
دار إحياء  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،العينى بدر الدين أبو محمّد محمود بن أحمد) 87

  .16/300،[دت]، التراث العربي، بيروت
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إنّما ذكر هذا الأثرَ الذي ليس على  –رحمهُ اللّٰهُ  –البخاري  ثانيها: أنّ    
عمرو بن ميموٍن رجل مخضرم، قد أدرك الجاهليةَ،  ، لبيان أنّ شرطهِ 

ية النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم، فلم يحّصل شرف  ولـكنّه لم ينعم برؤ
ل المباشر للتّراث النّبوي، ونزل بذلك إلى الّصحبة، ولا نال امتياز التّحمّ 

 رتبة التابعي، فهو حينئذ ليس صحابيّا يعتبر حديثه مرفوعا أي: حلقة
وصل رئيسيّة في عملية البلاغ، وذو صلة بالفاعليّة التشريعية، وإنّما هو 

  راو من الروّاة خلو من "حصانة" العدالة.
وعليه لم يباِل البخاري بظِن عمرو الذي ظنهُ في الجاهليةِ، بأن القردةَ    

ّ ذقد زنت فرجمت بسبب  كان همّه أن يبيّن ما ذكرنا، غير أنّه  مالك، وإن
يجد دليلا صريحا قاطعا على المطلوب، لجأ إلى هذا الخبر على تردّد، لمّا لم 

وهو ما يفسّر وجوده في حاشية بعض النّسخ دون بعضها الآخر، ولو 
ُلِحقه بعض تلاميذه بأصل الكتاب لَمَا أثيرت المسألة  حُذف الخبر أو لم ي

كّل من أصلها، فلمّا كان ما كان ممّا أتينا على ذكره، وجب النّظر إلى 
التّفاصيل، ومحاولة فهمها في اجتماعها، ودون ذلك لا يستقيم معنى، 

  ولا يستوي معقول.
  

ثالثها: أّن هذا الخبر منكر مردود عند أهل العلم عقلا ونقلا، إذ لا    
عي  يعقل في حّق الحيوان تكليف ولا جزاء في الدّنيا والآخرة، ولو ادُّ

ث، واللّٰه تعالى منزّه عن الظلم ذلك كان تكليفا لغير عاقل، وهو ظلم وعب
والعبث. ولا يوجد في النقل دليل قوّي ولا ضعيف، ولا صريح ولا غير 
صريح، يدّل ولو تلميحا أّن الحيوان مكلّف بخطاب اللّٰه تعالى، " إذ من 
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وممّن  .)88(انتفاء تكليف الدّواب والّطير تبعا لانتفاء العقل عنها"المحّقق 
قلت: هذا أثر  )، فقال:"ـه1420لألباني(توهّى خبر الأودي، الّشيخ ا

منكر، إذ كيف يمكن لإنسان أن يعلم أن القردة تتزوّج، وأّن من 
المحافظة على العرض، فمن خان قتلوه؟ ثمّ هب أن ذلك أمر  )89(خُلُقها

واقع بينها، فمن أين علم عمرو بن ميمون أّن رجم القردة إنّما كان لأّنها 
  )90(زنت؟!".

  

َّتِي أقحمت فِي كتاب  هذا الخبر" رابعها: أنّ     من الْمُْقحمَات ال
"، كما ذكر ذلك الحميدي وتمّسك به مَن جاء بعده ممّن ذكرنا البُخَارِيّ 

                                                           
دار التونسيّة للنشر، تونس،  ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور الّشيخ محمّد الطاهر) 88

ْ  ، وينظر بشأن هدهد سليمان، وقوله تعالى:"7/214،م1984 ةٍ فِى الا َّ ْرِض وَلاَ وَمَا مِن دَآب
َابِ  ْطنَا فِى الكِت َّ ا فَر َّ ُأمَمٌ َأْمثَالـُكُْم مَّ ِ ِإلا ُ ِبجَنَاَحيْه ٍ يَطِير َّبِهِْم ُيحْشَرُونَ  َطائِر ّ ِإلَى ر " مِن شَْىءٍ ثم

]. تفسير الرازي، وابن عاشور ومقدمة تفسير الراغب الأصفهاني، ورسائل 38[الأنعام:
يف المرتضى، وممّا جاء فيها: والمعول في ذلك على إجماع المسلمين على أن البهائم  )(...الشر

ن دين النّبيّ صلى اللّٰه عليه وآله، ولهذا ليست بكاملة العقول ولا مكلفة، وهذا أيضا معلوم م
 .وانما أراد أن جنايات البهائم لا شئ فيها"روي عنه عليه السلام أنه قال: جرح العجماء ُجبار. 

من ابن القيّم  في حديثه عن فاحشة الزّنا حين يقول:" وهو القبيح الذي قد تناهى  والعجب
من الحيوانات كما ذكر البخاري فى صحيحه قبحه حتى استقر فحشه فى العقول حتى عند كثير 

عن عمرو بن ميمون الأودي قال:" رأيت فى الجاهلية قردا زنا بقردة فاجتمع القرود عليهما 
في  . وشفاء العليل359"، فاحتّج بالخبر رغم نكارته. روضة المحبين،صفرجموهما حتى ماتا

  .74، صمسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل
  ارة: خلقهم.) أصل العب89
شْر  ،1، طُمخْتَصَر َصحِيُح الِإمَاِم البُخَارِي ) الألباني ناصر الدّين،90 َّ مكتَبة المَعارف للن

ياض   ).1636رقم( 2/535، م2002هـ/ 1422 ،والتوزيع، الر
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يؤكّده  - على جلالته-أقوالهم، وردّ ابن حجر  مدفوع بماقاله البدر العيني، و
) في الأطراف:" حديث: رأيت في ـه742قول الحافظ المزّي(ت

ة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها، فرجمتها معهم. الجاهلية قرد
(البخاري) في أيام الجاهلية، عن نعيم بن حماد، عن هشيم، عن حصين، 

  )91(عن عمرو بن ميمون بهذا. وهو في بعض النّسخ في الحاشية".
وممّا يثبّت هذه الحقيقة أّن البخاري لم يتمّ كتابه على الاستواء الختامي،  

ء لم ينهها أبو عبد اللّٰه، إمّا لأّنها كانت تحتاج إلى مراجعة فظلّت فيه أشيا
ومزيد تدبّر، وإمّا لأنّه لم يبّت فيها نهائيّا فظّل متردّدا في إلحاقها 
بصحيحه، ولم يتسّن له إتمام كّل ذلك، ووجد تلاميذه موادا في حاشية 
الكتاب وطرّته، أو في رقعة مضافة، فأضاف كّل واحد منهم ذلك 

ا قّدر... وهو ما يفسّر الاختلاف بينهم في التّقديم والتّأخير، بحسب م
  )92(وفي تفاوت النّسخ من جهة عدد الأحاديث والتّراجم.

                                                           
، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ،المزي جمال الدين أبو الحجّاج يوسف بن عبد الرحمن )91

 12/446، م1999 ،دار الغرب الإسلامي ،2، طروفبشار عوّاد معتحقيق 
  ).19178رقم(

) نقل ابن حجر عن الإمام أبي الوليد الباجي المالـكي في مقدمة كتابه في أسماء رجال البخاري 92
فقال أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي قال حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم 

ت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمّد بن بن أحمد المستملي قال انتسخ
يوسف الفربري فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا ومنها 
أحاديث لم يترجم لها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض قال أبو الوليد الباجي ومما يدل على صحة 

ورواية أبي محمّد السرخسي ورواية أبي الهيثمّ هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي 
الـكشمهينى ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير مع أنهم انتسخوا من أصل واحد 
وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما 
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والّظاهر أّن الإمام كان مستمرّا في مراجعة الكتاب فلم تسعفه المنيّة    
ليخرجه في شكله النّهائي الذي كان يرضيه، إذ كانت عمليّة المراجعة 

ائمة، ولا غرابة في ذلك لمن كان يتحرّى الدّقة والأمانة، مستمرّة ود
وكان موضوعه حديث رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم وسنّته، وما أجلّه 
من موضوع، وأحراه بالتّثبت والمراجعة، ولا غرابة أيضا في ذلك فقد 
"ظّل مالك عقودا عديدة قد تصل إلى الأربعة يلقي فيها على تلاميذه 

. ومن الّطبيعي أن يراجع الإمام الموّطأتي وصلت إلينا باسم دروسا هي ال
مادّة دروسه بالتّنقيح والتّغيير، فيضيف إليها ما جّد لديه من رأي وصحّ 
عنده من حديث، ويحذف منها ما لم تتأكّد لديه صحّته من حديث أو 

، وعليه )93(أثر أو رأي. ومن هنا أتى الاختلاف بين الروايات(...)"
البخاري بدعا من أولئك "المؤلّفين" العظام... ولا عجب أن فلم يكن 

يكون خبر عمرو بن ميمون الأودي قد دوّن في حاشية بعض النّسخ على 
تردّد من البخاري في إقحامه في صلب كتابه أو صرف النّظر عنه، 
فوجده بعض تلاميذه فجعله في متن الكتاب، وهو ما يفسّر اختلاف 

خلوّ بعضها منه على ما ذكره الحافظ الحميدي نسخ الّصحيح من جهة، و
  ومن جاء بعده. 

                                                                                                                       

ذلك متصلة ليس بينها أحاديث. هدي  فأضافه إليه ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من
  .13الساري، ص

، دار الغرب 1) الموطأ، رواية سويد بن سعيد الحدثاني، تحقيق عبد المجيد تركي، ط93
  .13م، مقّدمة المحّقق، ص1994الإسلامي، بيروت، 
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وأما  وممّا هو حقيق بالاعتبار وحسن المحمل، قول الحافظ ابن حجر:"   
تجويزه (أي الحميدي) أن يزاد في صحيح البخاري ما ليس منه فهذا 
ينافي ما عليه العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري في 

اتفاقهم على أنّه مقطوع بنسبته إليه، وهذا الذي قاله تخيّل  كتابه، ومن
فاسد يتطرق منه عدم الوثوق بجميع ما في الّصحيح، لأنّه إذا جاز في 
واحد لا بعينه جاز في كل فرد فرد، فلا يبقى لأحد الوثوق بما في 

  الكتاب المذكور، واتفاق العلماء ينافي ذلك".
حجر لا يكمن في اعتراضه على الحميدي ومن أهميّة ما يقوله الحافظ ابن    

ذهب مذهبه في ردّ رواية عمرو بن ميمون الأودي، بل يكمن في تثبيت 
وثاقة الّصحيح، والّصّد عن تناوله بالتّضعيف، وتأكيد اتفاق العلماء على 
القطع بنسبة كّل ما فيه إليه(البخاري). وهذا التأكيد يفهم منه: أّن 

لا يحجب بعض المآخذ التي ذكرها العلماء على  اعتراض الحافظ ابن حجر
الّصحيحين، ولا توهينهم لبعض أحاديثهما، وهو من أعلم النّاس بها، 
وأكثرهم ممارسة لها، وأعرفهم بمواطنها، وأوسعهم إحاطة بتفاصيلها... 
ولـكّن وجود ذلك ينبغي ألّا يتجاوز ميزان الاعتدال إلى الإسراف، وألّا 

التخيّل الفاسد الذي يتطرق منه عدم الوثوق بجميع  يتعّدى الحقيقة إلى
، لأّن من شأن الإسراف في -كما هي عبارة ابن حجر –ما في الّصحيح 

ذلك أن يقود إلى هدم ما استقرّ في العقل الجمعي من صحّة الّصحيحين، 
وأن يؤول إلى صدع إجماع "الأمّة" على تقبّل ما فيهما على الإجمال لا 

انفتح هذا الباب بإسراف ورعونة خيف على اجتماع التّفصيل، وإذا 
يتها وضبط  يّتها ووَحدتها.. ذلك أّن الذي نحت هو الأمّة أي: على هو
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به تؤمّن  )94(اجتماعها إنّما هو النّص، ولا اجتماع دون نّص مجمع عليه
الأمّة وجودها، وتحفظ جماعتها، وترأب انصداعها، وتلغي عداواتها، 

غير أّن ما أثبتناه أوّلا لا ينفي هذا، ولا ذكرها...  وتديم بقاءها، وتخلّد
  هذا يحجب ذاك.

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يفَ 94   ها.) لا تخلو أمّة من نّص تجمع عليه فيجمعها، ويشّكل أناها، ويخبر عنها، ويُهْدِي إليها تعر
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  الفصل الثّاني

  

ية   في بيان اضطراب سند حديث الجار
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يف الاضطراب   :تعر

  

نحتاج إلى ضبط معنى الاضطراب في الحديث تمهيدا لبيان وجه ذلك    
ية ومتنه، ويمكن القول إنّ في سند حد هذا النّوع من أنواع  يث الجار

يفه الاصطلاحي  الحديث يستمدّ  من أصل معناه اللّغوي، فاضطرب: تعر
يعني تحرّك وماج وضرب بعضه بعضا، فهو يفيد اختلال الأمر، وفساد 
يقابله المحكم، وهو الذي استقر فلا اختلاف فيه ولا اضطراب.   نظامه. و

ب من كّل ما كثرت حركته، وضرب بعضه بعضا، وأصل الاضطرا   
فلم يستقرّ، ومنه: َطرَْطب: والّطرطبة: اضطراب الماء في الجوف أو 
القربة. ومنه: بعرص: والتّبعرص: هو اضطراب العضو المقطوع، ومنه: 

  سعع: والّسعسعة: اضطراب الّشيخ من الـكبر والهرم.
جع إلى الثّلاثيّ : أمّا من جهة الاشتقاق، فإّن فعل اضطرََب ير   

،  ضَرََب، وفي الحديث  َّه صلّى اللّٰه عليه وسلم اْضطَرََب خَاتَماً من حَدِيدٍ َأن
يَاغة،  رْب بمَعْنَى الّصِ يَُصاغَ، وهو افْتَعَل من الضَّ َأي َسَأل َأن يُضْرََب لَهُ و
َّه ضَرٌْب مَِن الرِّجَاِل" ، وهو الخَفِيُف   وفي صفة موسى عليه الّسلام :" َأن

حِْم ، الممشوقُه المُْستَدِّق . وفي رواية : " فِإذا رَجٌُل مُْضطَرٌِب، رَجُْل  الّلَ
اءُ بَدٌَل من تَاءِ الافْتِعَاِل. رِْب، والّطَ ْأِس"، وهو مُْفتَعٌِل من الضَّ َّ   الر
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إلى الاختلال، يقال:  ومرجع المعنى فيما يهمّنا من الاضطراب   
 ّ ، ومنه حديث مضطرب الّسند: أي اضطرب أمره: أي اختّل، فلم يستقر

  )95(اختّل فلم يثبت على حال.
  ومن هذا المعنى اللّغوي جاء ضبطهم الاصطلاحي.

المضطرب هو: ما يُرْوى على أوجه  ):"ـه902فقال الّسخاوي( ت   
يين فأكثر، أو راو واحد مختلفة لا يمكن الجمع بينها،  فأقّل من راو

ية لا ترجيح فيها، ممّا يكون  في الّسند غالبا وفي المتن، لـكن قّل أن متساو
  )96(يسلم له مثال لا دخل للّسند فيه".

وهو الذي يُرْوى على أوجه ):"ـه733وقال بدر الدّين ابن جماعة(   
مختلفة متقاومة فإن ترّجحت إحدى الرّوايات على الأخرى بوجه من 

و وجوه التّرجيح بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أ
  )97(".غير ذلك فالحكم للرّاجح ولا يكون حينئذ مضطربا 

                                                           
بيدي أبو الفيض، الملّقب بمرتضى محمّد بن محمّد بن عبد الرّزّاق الحسيني ) انظر: 95 َّ تاج  ،الز

يم العزباوي ومراجعة أحمد مختار عمر وعبد العروس من جواهر القاموس ، تحقيق عبد الـكر
 1421، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الـكويت،1اللّطيف محمّد الخطيب، ط

  م، مادة: ضرب، وطرطب، وبعرص، وسعع.2000/ـه
محمّد بن عبد الرحمن، التّوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم  شمس الدينالسخاوي 96) 

سلف، السعودية، ، مكتبة أضواء ال1الأثر، تحقيق عبد الرحيم بن محمّد القشقري، ط
 .55م،ص1998/ـه1418

محيي الدين عبد  ،في مختصر علوم الحديث النبوي المنهل الروي ،محمّد بن إبراهيم ) ابن جماعة 97
  .52هـ، ص1406 ،دار الفكر، دمشق ،2، طالرحمن رمضان
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وعرّفه نورالدّين عتر بقوله:" هو الحديث الذي يُرْوى من قبل راو     
ية، لا مرّجح بينها، ولا يمكن  واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساو

  )98(الجمع".
فالمضطرب هو الحديث الذي رُوي على أوجه مختلفة متعارضة      
التّساوي من جميع الوجوه في الاختلاف بحيث لا يمكن  عة علىمتداف

مع بينها أبدا، كما لا يمكن ترجيح إحداها على الأخرى بوجه  التّوفيق والج
من وجوه التّرجيح، وذلك من راو واحد: بأن رواه مرّة على وجه 
وأخرى على وجه آخر مخالف للأوّل، أو أكثر من واحد: بأن رواه كّل 

  على وجه مخالف للآخر.من الرّواة 
  وعليه فإّن الحديث لا يكون مضطربا إلّا إذا تحّقق فيه شرطان:

تساوي الرّوايات المختلفة في الّصحة و القوّة بحيث لا يمكن  الأوّل:    
التّرجيح بينها. فإن ترّجحت إحداها بكون راويها أْحفَظ ،أو أكثر ُصحبة 

ح، فإّن صفة الاضطراب للمروّي عنه، أو غير ذلك من وجوه التّرجي
يكون الحكم بالقبول للرّاجحة، وتكون  تزول عن الحديث حينئذ، و

  المرجوحة شاذّة أو منكرة.
مع والتّوفيق بينها، فإن  الثّاني:     اختلاف الرّوايات بحيث لا يمكن الج

أمكن إزالة الاختلاف بوجه صحيح زال الاضطراب، كأن يكون 
عن معنى واحد كما في حديث الواهبة نفسها المتكلّم عبّر بلفظين أو أكثر 

من الاختلاف في اللفظة الواقعة منه صلى ففيه  للنبي صلى اللّٰه عليه وسلم

                                                           

  .433عتر نور الدين ، منهج النّقد في علوم الحديث، ص98)  
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ْكتُكَهَا" أكثر من وجه فقد جاء في بعض طرقه: " اللّٰه عليه وسلم ـَّ مَل
َاَكهَا"  ْكن َّ َّاَكهَا"وَ"مَل ْجنَاَكهَا"و"أَ  وَ"َأْمكَن َبحْنَاَكهَا " وَغَيْرُ وَ"َأنْكَْحنَاَكهَا" وَ"زَوَّ

   .)99(ذَلِكَ 
يل  ):"ـه911قال الحافظ الّسيوطي(    إّن الحديث صحيح ثابت وتأو

  .)100("هذه الألفاظ سهل، فإّنها راجعة إلى معنى واحد
) حّقق أّن ذلك من باب ـه1305غير أّن العلاّمة الأبياري (   

اظ قد الاضطراب في المتن، لأنّه يبعُد أن تكون جميع هذه الألف
حال النّكاح، ولم يرِْد أّن الواقعة  -صلى اللّٰه عليه وسلم -صدرت منه 

أحَدَ هذه  -صلى اللّٰه عليه وسلم -تعّددت، فتعيّن أن يكون الّصادر منه 
ّمليك دّل على  أنّه أي:  -الألفاظ، وإذا عوّلنا على  أحدها بما هو بلفظ الت

ّمليك كا -العقد أي: بلفظ  –ن العقد به به صحيح، أوبما هو بغير لفظ الت
 . )101(غير صحيح، وهذا هو الاضطراب -التمليك

                                                           
دار  ،1، طابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الـكبير) 99

  .3/326م، 1989هـ /1419 ، بيروت،الـكتب العلمية
) السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب الرّاوي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف،  100

ياض ، ياض الحديثة، الر   .1/267مكتبة الر
مة القسطلاني، في توضيح مقدّ  نيل الأمانيحاشية الأبياري عبد الهادي نجا بن رضوان، 101) 

  .49هـ، ص1323المطبعة الميمنية، مصر، 
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أو أن يكون المتكلّم قصد بيان حُكمين متغايرين، ومثّلوا له بحديث فاطمة 
صلى اللّٰه عليه  -أّنها سألت أو سئل النّبيّ  -رضي اللّٰه عنها -بنت قيس

   .)102(" إّن في المال حّقا سوى الزّكاة عن الزّكاة فقال:" -وسلم
 - تعني –وفي رواية أخرى عن فاطمة بنت قيس أيضا، أّنها سمعته    

  .)103("سوى الزكاة ول: ليس في المال حقّ يق:"-صلى اللّٰه عليه وسلم النّبيّ 
يل ذلك بأّنها روت كلاّ من اللّفظين عنه صلى اللّٰه      قالوا:" فيمكن تأو

، وقال )104(اجُب"عليه وسلم، وأّن المراد بالحّق المُثْبَِت، وبالمنفّي الو
يادة : ثمّ قرأ رسول اللّٰه  - أي هذا التّأويل –ويتأيّد  الّسخاوي:" صلى  - بز

ِ "  -اللّٰه عليه وسلم في بعض طرقه،  وفي لفظ  )105(" وَآتَى الْمَاَل عَلَى ُحبِّه
آخر قال أبو حمزة: قلت للّشعبي:" إذا زكّى الرّجل مالَه أيطيب له مالُه؟"، 

`فقرأ: "  ُّ   .)106("...لَيَْس الْبِر
ّمثيل في هذين المثالين، وإلّا فإّن  :قلت    يمكن الإفادة من مجرّد الت

الأوّل لا يصلح أن يكون مثالا للجمع والتّوفيق لا لأنّه حديث مضطرب 

                                                           

) 659مال حّقا سوى الزكاة، رقم(في ال نن، كتاب الزكاة، باب أنّ الترمذّي، السّ أخرجه 102)  
  ).660(و

  ).1789) ابن ماجه، السنن، كتاب الزكاة، باب ما أدّي زكاته ليس بكنز، رقم (103
) عبدالله سراج الدين، شرح المنظومة البيقونية، مكتبة دار الفلاح، حلب، 104

  .145م ص2009/ـه1430
 .177رة: الآية: ) سورة البق105
، دار الـكتب العلمية، لبنان،  1شرح ألفية الحديث،ط) الّسخاوي، فتح المغيث 106

  . والآية هي الّسابقة نفسها.1/241،هـ1403
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كما قال العلاّمة الأبياري، بل لأّن " لفظ التّزويج رواية الأكثر 
  . )107(والأحفظ فهو المعتمد " كما قاله البغوي

رواية الجمهور على لفظ التّزويج إلّا رواية الّشاذ  ):"ـه458لبيهقّي(وقال ا  
واستدّل بعض أصحابنا في  ، قال:"منها والجماعة أولى بالحفظ من الواحد

ذلك بما روينا في كتاب الحّج في الحديث الثّابت عن جعفر بن محمّد عن 
ي قّصة حجّة ف -صلى اللّٰه عليه وسلم-أبيه عن جابر بن عبد اللّٰه عن النّبيّ 

الوداع قال:" فاتّقوا اللّٰه في النّساء فإنّكم أخذتموهّن بأمانة اللّٰه واستحللتم 
فروجهّن بكلمة اللّٰه"، قال أصحابنا وهى كلمة النّكاح والتّزويج اللّذين ورد 

  .)108("بهما القرآن 
 د عّدهوأمّا المثال الثّاني، أي: حديث فاطمة بنت قيس، فق  

 الحافظ) وـه802الأبناسي( إسحاق أبوو )ـه794الزّركشي(
، ولم يعّده )109() مثالا للاضطراب في المتن والمعنى"ـه806العراقي(

فإنّه لم يثبت إسناده، تفرّد به أبو حمزة الأعور  البيهقّي كذلك، قال:"
فهذا حديث يعرف  . وقال:")110("وهو ضعيف، ومن تابعه أضعف منه

أحمد بن حنبل ويحيى بن بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرّحه 
                                                           

، دار الـكتب العلميّة، بيروت، 1) ابن حجر العسقلانيّ، التّلخيص الحبير، ط107
  .3/326م، 1989/ـه1419

، دار 3السنن الـكبرى، تحقيق محمّد عبد القادر عطا، ط، أبو بكر أحمد بن الحسين) البيهقّي 108
  ).13823، رقم(234 /7م، 2003/ـه1424الـكتب العلمية ، بيروت،

، والأبناسي، الشذا الفياح من علوم ابن 2/1) الزركشي، النكت على مقدمة ابن الّصلاح،109
  .1/266ي، ، وتدريب الرّاو1/91شرح التّبصرة والتّذكرة،  والعراقي، ،1/215الّصلاح، 

  ).2377رقم ( 6/346) البيهقّي، معرفة الّسنن والآثار، 110
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يه أصحابنا في التّعاليق:"  معين فمن بعدهما من حّفاظ الحديث، والذي يرو
  . )111(" ليس في المال حّق سوى الزكاة "، فلست أحفظ فيه إسنادا

هذا لا يصّح أن يكون مثالا لمضطرب المتن  ": )ـه885(قال البقاعي  
يك ضيعف فهو مردود من قبل يه لا  لأّن أبا حمزة شيخ شر ضعف راو

من قبل اضطرابه ذلك أّن الشّرط في المضطرب أن يكون علّة ردّه هو 
  . )112(" الاضطراب لا غير ولولاه لكان صحيحا

ما نخلص إليه هو أّن الاضطراب ابتداء يمكن أن يزول عن متن 
الحديث على وجه الخصوص، بموجب الجمع والتّوفيق بين الروايات عند 

يل الذي يسمح به اتّساع المعاني تبعا لاتّساع لسان تعّددها، أو عبر التأو 
ّ )113(العرب رجيح على كثرة ، أو باعتماد واحدة من طرق الت

 وهذا كلّه يمكن إدراجه ضمن ما يسمّيه ابن قتيبة )114(وجوهها.

لـكّن هذا الإمكان رغم  )115(بـ "طلب المخرج". هـ)276الدّينوري (ت 
صمت بالاضطراب، ومنها سعته غير مّطرد في كّل الأحاديث التي و

ية، وهو ما نسعى إلى بيانه في هذا الفصل.   حديث الجار

                                                           
  .4/84السنن الـكبرى،)  111
  .2/48) الّصنعاني، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار،  112
  ).173رقم( 52- 51) الرسالة، ص 113
خمسين  ) بلغ بها أبو بكر محمّد بن موسى الحازمي في: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الآثار 114

  وجها.
ين  ،ابن قتيبة أبو محمّد عبد اللّٰه بن مسلم ) 115 يل مختلف الحديث، تحقيق محمّد محيي الدَّ تأو

، م1999هـ/1419 ، الدّوحة،المـكتب الاسلامي بيروت/مؤسسة الإشراق ،2، طاْلَأْصفَر
  .87ص
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أّن  -قبل الشّروع في الكلام على اضطراب هذا الحديث –نؤكّد      
الاضطراب يمكن أن يلحق بالّسند أو بالمتن أو بهما معا، وممّن ذكر 

في الّسند  الحالة الثّالثة الإمام شمس الدّين الّسخاوي، قال: وربّما يكون
  . )116(والمتن معا"

ية ، ونقتصر فيه )117(المشهور لما عليه من الخصومة ومثاله: حديث الجار
على موطني الاضطراب في الّسند والمتن، ولا نلج المسائل الكلاميّة إلّا 

  عرضا. 
  وقبل أن نبسط القول فيه نتعرّض إلى مبحث هامّ نمهّد به لما يأتي:

  
  
  
  

                                                           
  .1/237فتح المغيث،)  116
في كّل طبقة من مثلهم  ليس الحديث مشهورا ، أي أنه رواية أكثر من ثلاثة عن)  117

يفي المشهور اصطلاحا –طبقات سنده  ، وإنّما هو حديث فرد إذ لم يروه عن -كما هو أحد تعر
ية أو عمر بن الحكم الّسلميين غير عطاء بن يسار، ولم يروه عن عطاء غير هلال بن أسامة  معاو

لا ذكر له فيما دوّنه أو هلال بن أبي ميمونة. وليس هو مشهورا  بمعنى مشتهر على الألسنة إذ 
اللآلي المنثورة في في  )ـه794العلماء في هذا النّوع من علوم الحديث بدءا بالزركشي (ت

) في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث ـه902الأحاديث المشهورة، ثمّ الّسخاوي (
ّ السيوطي  ،المشتهرة على الألسنة ديث المشتهرة، ثمّ الدّرر المنتثرة في الأحا ) فيـه911(تثم

في تمييز الّطيب من الخبيث  ) على شيخه الّسخاويـه944لشيباني (تفي زيادات ابن الدّيبع ا
) ـه1162ثمّ الّشيخ إسماعيل بن محمّد العجلوني (ت فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث،

  .كشف الخفاء ومزيل الالباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسفي 
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  مالك، ومسألة عدالة الواقدّي. نقد انتقاد حفظ الإمام 

نقد انتقاد حفظ الإمام مالك ونسبته إلى الخطإ في أسماء   - أ
    الرّجال:

  

فعن علي بن المديني قال: سمعت يحيى(بن يحيى) يقول: قال     
عن هـ) في حديث "لا يرث الكافر المسلم": ابن شهاب 179مالك(ت

:" عَمْرو بن ان قال: يحيى فقلت لهعليّ بن حسين عن عُمَر بن عثم
عثمّان"، فأبى أن يرجع وقال قد كان لعثمّان ابن يقال له عُمَر هذه 

    .)118(داره"
انَ اْلُأمَوِّيِ كذا قال مالك عُمَر قال الزّرقاني:" عُمَر بْن عُثم  انَ بن عَّفَ

بضّم العين، وجميع أصحاب ابن شهاب يقولون عَمْرٌو بفتح العين، ولابن 
ُ بُْن عين، ولِيحيى بن بكير عالقاسم عَمْرٌو بفتح ال ن مالك بالّشّك عُمَر

انَ، والثّالث عن مالك عُمَرُ بضمّها كما رواه يحيى عُثمانَ أو عَمْرُو بُْن عُثم
  والأكثر.

و هذه    وذكر ابُن مَهْدِّي أّن مالكًا قال له:" تُرَانِي لا أعرف عُمَرَ مِْن عَمْرٍ
و... وراجع َ وهذه دَار عَمْرٍ ه الّشافعي ويحيى القّطان فقال: هُوَ دَار عُمَر

 ُ . )119(ان ابن اسمه عُمَرُ هذه داره"وَأبَى أن يرجع وقال:" كان لعثم عُمَر

                                                           
) ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اللّٰه، تاريخ دمشق، تحقيق عمرو بن غرامة  118

يع،    .46/292م، 1995هـ/1415العمروي،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوز
، مكتبة الثقافة 1) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، طه عبد الرؤوف سعد، ط 119

  .3/179 م،2003هـ/1424الدينية، القاهرة،  
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و تدّل إجابة مالك على وثوقه بما يقول، وعلى ثباته على ما يروي، وعلى 
  )120(معرفته بالرّاوي. وإمام المدينة أعرف بمن وما في المدينة.

ق بن خزيمة قال سمعت المزني يقول:" سمعت محمّد بن إسحاوروى       
عثمان وإنّما هو  الّشافعي يقول:" وَهمَ مالك في ثلاثة أسامي، قال: عُمَر بن

ية بن الحكم الّسلمي عَمْرو بن عثم ان  وقال عُمَر بن الحكم وإنّما هو معاو
  . )121("وقال عبد الملك بن قرير  وإنما هو عبد العزيز بن قرير

سوب إلى مالك أجاب عنه الخطيب البغدادي عند تمثيله وهذا الخطأ المن
 ّ فق والمفترق من الأسماء فروى بسنده عن العبّاس بن محمّد الدّوري للمت

" سمعت يحيى بن معين يقول:" قد روى مالك بن أنس عن شيخ له قال:

                                                           
كنت بالمدينة عند مالك وهو يفتى  ) روى البغدادي بسنده إلى مجاشع بن يوسف، قال:" 120

الناس فدخل عليه محمّد بن الحسن صاحب أبى حنيفة وهو حَدٌَث فقال:" ما تقول في جنب 
لا يجد الماء إلاّ في المسجد؟" فقال مالك:" لا يدخل الجنب المسجد". قال:" فكيف يصنع وقد 

فلمّا  !"الّصلاة وهو يرى الماء؟". قال:" فجعل مالك يكرّر لا يدخل الجنب المسجد!حضرت 
أكثر عليه قال له مالك:" فما تقول أنت في هذا ؟!". قال:" يتيّمم ويدخل فيأخذ الماء من 

"، وأشار إلى الأرض، !!" قال:" من أين أنت؟" قال:"من أهل هذه!!المسجد ويخرج فيغتسل
ّ نهض قالوا !!لمدينة أحد لا أعرفه". فقال:" ما أكثر مَن لا تعرففقال:"ما من أهل ا " ثم

لمالك:"هذا محمّد بن الحسن صاحب أبى حنيفة!!" فقال مالك:" محمّد بن الحسن كيف يكذب 
وقد ذكر أنه من أهل المدينة؟!" قالوا:" إنّما قال من أهل هذه وأشار إلى الأرض" قال:"هذا 

. والغرض من الإتيان بهذه القّصة بيان أّن الإمام 2/175بغداد، ". تاريخ أشّد عليّ من ذاك
ما من أهل  مالك كان من أعرف الناس برجال المدينة وأثبتهم فيهم، حتّى كان يقول:"

 - كما هو ظاهر -المدينة أحد لا أعرفه"، ولا شّك أيضا أّن القّصة التي أوردها البغدادي كانت
  سن العلم ويروي الموّطأ عن الإمام مالك.قبل أن يتلقى الإمام محمّد بن الح

  .46/291) تاريخ دمشق،  121
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يقال له عبد الملك بن قريب وهو الأصمعي ولـكن في كتاب مالك عبد 
أ إنّما هو الأصمعي". فهذا تقرير الخطإ على الإمام الملك بن قرير وهو خط

  مالك كما ذكره ابن معين.
قال الّشيخ أبو بكر(الخطيب البغدادي) قد غلط ابن معين في هذا     

القول غلطا ظاهرا وأخطأ خطأ فاحشا، وحديث مالك صحيح رواه عنه 
كافّة أصحابه وساقه في موطأه عن عبد الملك بن قرير عن محمّد بن 
سيرين، ويُرى أّن الوهْم دخل فيه على يحيى لاتّفاق الاسمَيْن وتقارب 
الأبوين أعني: من عبدالملك بن قرير وعبدالملك بن قريب مع ما أخبرنا 
به أبو سعيد الّصيرفي قال: سمعت محمّد بن يعقوب الأصّم يقول: سمعت 
العبّاس الدّوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت الأصمعي 

ّ سماع يحيى هذا من الأصمعي يق ول:" سمع منّي مالك بن أنس". فلمّا صح
واسمه عبدالملك بن قريب وانتهت إليه رواية مالك عن عبدالملك بن قرير 

فقضى على مالك بالخطأ وألزمه الوهم ولو أمعن يحيى  ظنّه الأصمعي،
رير النّظر لعلم أّن الأصمعي لا يروي عن محمّد بن سيرين، وعبدالملك بن ق

أخو عبدالعزيز بن قرير من أهل  الذي روى عنه مالك هو العبديّ 
البَصرة، ولا أعلم روى عن عبد الملك غير مالك، وأمّا عبدالعزيز فروى 
عنه سفيان الثّوري وعطاف بن خالد، وهو يروي عن الأحنف بن 

 ً   . )122(" قيس وعن محمّد بن سيرين أيضا

                                                           
المتّفق والمفترق، تحقيق محمّد صادق  أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، ) الخطيب البغدادي 122

  .111- 1/106م،1997هـ/ 1417، دار القادري، دمشق،1آيدن الحامدي، ط
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ي أّن الواهم في عبد الملك بن قرير فتبيّن ممّا قرّره الخطيب البغداد قلت:
هو: ابن معين، حين جعله عبد الملك بن قريب. وأشّد منه وهمًا هو 
الإمام الّشافعي حين جعل الرّاوي عبد العزيز بن قرير لا عبد الملك 

  أخاه.
وقال الزّرقاني:"وروى أبو الفضل الّسليمانيّ عن معن بن عيسى قلت   

تخطئ في أسامي الرّجال تقول عمر بن الحكم لمالك: النّاس يقولون ِإنّك 
ية، وإنّما هو ونحن  وقع في كتابي،فقال مالك:هكذا حفظنا وهكذا  معاو

  . )123(" ؟نخطئ ومن يسلم من الخطأ
يان الخطإ عليه شأنه في ذلك شأن    وفحوى هذا الخبر أّن مالكا يقرّ بجر

منعه من كّل بني آدم، إذ لا يْسلَم أحد من الخطإ، ولـكّن ذلك لم ي
التأكيد على صحّة حفظه لاسم عمر بن الحكم الّسلمي وثبوت كتابه على 
ذلك، وعليه فإّن ما ينسب إليه من وهم أو خطإ في هذا الاسم لا 

  يَثْبُُت، ومالك لا يُقرّه.
   

  مسألة عدالة الواقدّي: -ب

 محمّد بن عمر بن واقد الواقدّي الأسلمي أبو عبد اللّٰه المدني قاضيهو:      
وعبد الملك ابن بغداد، أحد الأعلام، روى عن الثّوري والأوزاعيّ 

ومالك بن أنس ومحمّد بن عبد اللّٰه بن مسلم بن أخي الزّهري ومحمّد  جريج

                                                           
  .3/179) الشرح على موطأ الإمام مالك،  123
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ية بن صالح الحضرمي  بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ومحمّد بن عجلان ومعاو
  وخلق يطول ذكرهم. ومعمر بن راشد

ي والحارث بن محمّد بن أبي أسامة أحمد بن منصور الرّماد وروى عنه 
وأبو بكر عبد اللّٰه بن محمّد بن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام ومحمّد 

وأبو بكر محمّد بن إسحاق الّصاغاني وغيرهم. توفي  بن إدريس الّشافعي
  .)124(هـ207

كتب فجرّحه قوم من العلماء، فقال الّشافعي:"  وقد اختلف فيه  
  .)125(الواقدّي كذب"

ية بن صالح": قال لي )126(وقال ابن معين:"ليس بثقة"   ، وقال معاو
يحيى بن معين: ضعيف"، وقال مرة:" ليس بشيء، وقال مرّة كان يقلب 

وقال مرّة أخرى:"لا  )127(حديث يونس يغيّره عن معمر ليس بثقة"
، وقال بندار بن بّشار:"ما رأيت أكذب شفتين من )128(يكتب حديثه"

لبخاري:" الواقدّي، مدينّي سكن بغداد . وقال ا)129(الواقدّي"

                                                           
  .326 - 9/323التهذيب،  ) تهذيب 124
، دار إحياء 1) الرازي ابن أبي حاتم أبو محمّد عبد الرحمن بن محمّد ،الجرح والتعديّل،ط 125

  .8/21م ، 1952هـ  1271التراث العربي،  بيروت، 
  .4/107) العقيلي ، الضعفاء، 126
  .9/324تهذيب التهذيب،  ) 127
ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق محمّد بن أحمد،  شمس الدين أبوعبد اللّٰه) الذّهبي  128

  .3/663م،1963/ـه1382، دار المعرفة بيروت 1علي محمّد البجّاوي، ط
  .3/14تاريخ بغداد، ) الخطيب البغدادي،  129
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، وقال مرّة أخرى:" سكتوا عنه، ما عندي له )130(متروك"
، وقال ابن عدّي:" )132(، وقال الدّارقطني:"فيه ضعف")131(حرف"

 ، وقال مسلم وأبو حاتم والنّسائيّ:)133(أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه" 
ه ولا أحّدث ، وقال أبو داود:"لا أكتب حديث)134("متروك الحديث"

عنه ما أشّك أنّه كان يفتعل الحديث ليس ننظر للواقدي في كتاب إلّا 
. وقال إسحاق بن )136(. وقال أحمد:"هو كّذاب")135(تبيّن أمره"

يه:" هو عندي ممّن يضع الحديث" . وقال النّسائيّ:" كان )137(راهو
:" . وقال تلميذه محمّد بن أسد الخوشي)138(الواقدّي يضع الحديث وضعا"

لى عليّ محمّد بن عمر الواقدّي، وأصحابنا يرون الإمساك عن أم
  .)139(حديثه"

                                                           
  .26/185) تهذيب الـكمال، 130
  .665/ 3ميزان الاعتدال، )131
  .3/663ميزان الاعتدال، ) 132
  .9/326تهذيب التهذيب،  )133
والنّسائيّ،الضعفاء  ،8/21والجرح والتعديّل،  ،1952الأسماء،مسلم، الـكنى و )134

  .531والمتروكين
  .9/326تهذيب التهذيب،  )135
  .4/107ضعفاء العقيلي، )136
  .3/663ميزان الاعتدال،  )137
  .76النّسائيّ، مشيخة النّسائيّ، ص  )138
والمشاهير، الأباطيل والمناكير والصحاح الجوزقاني أبو عبد اللّٰه الحسين بن إبراهيم،  )139

يوائي، ط ّياض، 4تحقيق عبد الرحمن الفر   .2/203م، 2002ه/1422، دار الّصميعي، الر
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وفي مقابل هذا الجرح فقد وثّقه جماعة، فقال محمّد بن إسحاق   
وقال عبد  ،)140(الّصغاني:"واللّٰه لولا  أنّه عندي ثقة ما حّدثت عنه"

الغنى بن سعيد الحافظ  أخبرنا محمّد بن أحمد الذهلي وذكر الواقدّي 
ل:"واللّٰه لولا أنّه عندي ثقة ما حّدث عنه أربعة أئمة أبو بكر بن أبى فقا

وقال كاتبه . )141(شيبة وأبو عبيد وأحسبه ذكر أبا خيثمّة ورجلا آخر"
وتلميذه ابن سعد:"كان عالما بالمغازي والّسيرة والفتوح واختلاف الناس 

وقال إبراهيم الحربى:"  .)142("في الحديث والأحكام واجتماعهم
قدّي أمين الناس على الإسلام، كان أعلم الناس بأمر الإسلام، فأمّا الوا

وذكر الواقدّي  ). وقال الدّاروردي:"143الجاهلية فلم يعلم فيها شيئا؟!" (
وقال محمّد بن سلام  .)144(فقال:" ذاك أمير المؤمنين في الحديث"

ُمحي:" محمّد بن عمر الواقدّي عالم دهره" موسى بن . وقال )145(الج
:"سمعت مصعبا الزبيري يذكر الواقدّي فقال واللّٰه ما رأيت مثله هارون

ّبيري:" حّدثني من سمع عبد اللّٰه )146(قّط" . وقال:" وقال مصعب الز
يعني بن المبارك يقول كنت أقدم المدينة فيما يفيدني ولا يدلّني على 

                                                           
  .3/665) ميزان الاعتدال،  140
  .3/9) تاريخ بغداد، 141
  .9/324التهذيب،  ) تهذيب 142
  .3/665) ميزان الاعتدال،  143
  .3/9) تاريخ بغداد، 144
  .26/189) تهذيب الـكمال،  145
  .9/458) سير أعلام النبلاء، 146
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. وسئل معن بن عيسى القزّاز عنه، فقال:" أنا )147(الشيوخ إلّا الواقدّي"
وقال إبراهيم الحربي  .)148(الواقدى يسأل عنى" !عن الواقدّي؟أسأل 

عن مصعب الزبيري:" هو ثقة مأمون"، قال:" وسئل المثنى عنه فقال 
كذلك، وكذا قال أبويحيى الزّهري، قال وسألت ابن نمير عنه:" فقال أمّا 
حديثه هنا فمستوى وأمّا أهل المدينة فهم أعلم به". قال:"وسمعت أبا عبيد 

يد بن )149(الواقدّي ثقة":"يقول . وقال جابر بن كردى:" سمعت يز
وقال إبراهيم الحربى:" من قال إّن  .)150(هارون يقول:" الواقدّي ثقة"

عن أوثق من الواقدّي فلا مسائل مالك وابن أبي ذئب تؤخذ 
إبراهيم بن سعيد الجوهري:" سمعت المأمون يقول ما  وقال .)151(يَُصّدق"

أبو بكر محمّد بن . وقال )152("كتب الواقديّ  قدمت بغداد إلّا لأكتب
إسحاق الصغاني: قال يحيى بن أيوب المقابري:" كنت عند محمّد بن الحسن 
فذكروا الواقدّي محمّد بن عمر فذكره إنسان في مجلسه بشيء فقال محمّد بن 

"، الحسن: لقد رأيت أبحاث سفيان الثوري ولو كتب لا يقول هذا فيه
  )153(ما أنا فلا أحتشم أن أروى عنه".ثمّ قال أبو بكر:" أ

                                                           
  .3/9) تاريخ بغداد،147
وسئل  3/11.والعبارة محرّفة في الميزان ، وهي في تاريخ بغداد،3/665) ميزان الاعتدال، 148

  !".معن بن عيسى فقال أسأل أنا عن الواقدّي؟! يسأل الواقدّي عنى
  .26/192، تهذيب الـكمال، 3/11) تاريخ بغداد، 149
  .3/11) تاريخ بغداد،150
  .665/ 3ميزان الاعتدال، )151
  .26/189) تهذيب الـكمال، 152
  .3/8) تاريخ بغداد،153
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  )154(الواقدّي إمَامٌ عَظِيمٌ". وأثنى عليه ابن العربي فقال:" 
كما  –ل الواقدّي وتجريحه قديم بين العلماء في تعدي قلت: هذا الاختلاف

، وهو يحتاج إلى نظر وإلى بحث خاّص ومطوّل معا، وغايتنا من -هو بيّن
  أمور ثلاثة ،هي:سرد أقوال العلماء في شأنه بيان 

أّن دعوى الإجماع على وَهَن الواقدّي كما ذكر ذلك  الأوّل:
، لاتثبت، وأصل دعوى الإجماع نفسه في المسائل الظنيّة )155(الذّهبي

الاجتهادية فيها نظر، إذ لا يعدم فيها المخالف، وفيما أوردنا من نصوص 
  كفاية. ممّن عّدله مقنع و  -في شأن الواقديّ  -أهل الجرح والتعديّل

بالوضع فيه إسراف في القول، وهو يحتاج إلى نظر  أّن اّتهامهالثّاني: 
وتمحيص كي تحمل العبارات على محملها الّصحيح، وقد قال الذّهبي في 

يكتب  -مع ضعفه -خلاصة ترجمته للواقدي: "مع أن وزنه عندي أنّه
زفة حديثه، ويروى، لأنّي لا أّتهمه بالوضع، وقول من أهدره، فيه مجا

. وقال فيه عند ترجمة ابن أبي ذئب من: )156(من بعض الوجوه"

                                                           
أحكام  ،هـ)543القاضي محمّد بن عبد اللّٰه أبو بكر الاشبيلي المالـكي (ت  ) ابن العربي 154

 ،م2003هـ/ 1424 ،دار الـكتب العلمية، بيروت ،3، طالقرآن، تحقيق محمّد عبد القادر عطا
2/536.  

، وهذا 3/666وهن الواقدّي".ميزان الاعتدال،  واستقر الاجماع على قال الذّهبي:" )155
وقال الذّهبي في الميزان  ، ولذلك تعّقبه ابن حجر العسقلاني فقال:به الذّهبي القول ممّا تفرّد

". تهذيب التهذيب، استقر الإجماع على وهن الواقدّي وتعقبه بعض مشائخنا بما لا يلاقي كلامه
9/326.  

ّ قل .9/469) سير أعلام النبلاء،156 ع، ومن نظر ت: قول الذّهبي هذا ناتج عن استقراء وتتب
ب ليس معناه الـكذب ذفي ترجمة الواقدّي لا يظفر بحديث موضوع ينسب إليه، ووصفه بالـك
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الاصطلاحي أي: أنه كان يضع الحديث، وإلاّ فأين هي هذه الأحاديث التي وضعها الواقدّي؟! 
لم نزل ندافع أمر الواقدّي حتى روى عن  نعم روى الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل قوله:"

معمر، عن الزّهري ، عن نبهان، عن أم سلمة، عن النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم حديث:" 
أفعمياوان أنتما". فجاء بشئ لا حيلة فيه والحديث حديث يونس ما راوه غيره عن الزّهري"، 

الحافظ أبو بكر أحمد بن . قال ولأجل هذا منع أحمد عليّ بن المديني من أن يسمع من الواقديّ 
ان ومائتين قال: بن المديني بعد سنة سبع أو ثم ) قدم عليَّ علىُّ ـه265منصور الرمادي(ت 

والواقدّي قاض علينا، قال الرمادي وكنت أطوف مع عليّ على الشيوخ الذين يسمع منهم 
يا في الّسماع منه ثمّ قلت  له بعد ذلك قال: فقد فقلت نريد أن نسمع من الواقدّي وكان متروّ

:" كيف تستحل أن تكتب أردت أن أسمع منه فكتبت إلى أحمد بن حنبل فذكر الواقدّي وقال
عن رجل روى عن معمر حديث نبهان مكاتب أم سلمة، وهذا حديث يونس( بن يزيد) تفرد 

ل به"، أي: عن الزّهري، وذكر حديثا آخر عن معمر منقطعا ممّا أنكره أحمد على الواقدّي قا
الرّمادي فقدمت مصر بعد منصرفي وكان ابن أبى مريم يحدثنا بحديث نافع بن يزيد قال أحمد 
بن منصور حدثنا ابن أبى مريم أخبرنا نافع عن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن نبهان مولى 
أم سلمة أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم وميمونة، قالت:" 

نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل علينا وذاك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال رسول اللّٰه  فبينا
صلى اللّٰه عليه و سلم:" احتجبا منه"، قلنا:" يا رسول اللّٰه أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا"، 

ما فرغ فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم:" أفعمياوان أنتما الستما تبصرانه". قال الرمادي فل
ابن أبى مريم من هذا الحديث ضحكت فقال مّم تضحك؟ فأخبرته بما قال علىّ( ابن المديني) 
وكتب إليه أحمد يقول هذا حديث تفرّد به يونس بن يزيد وهذا أنت قد حدثت عن نافع بن 
يزيد عن عقيل وهو أعلى من يونس"، قال لي بن أبى مريم: إن شيوخنا المصريين لهم عناية 

قلت: فلعّل هذا هو قصد الذّهبي  !لزّهري". قال الرمادي:" هذا مما ظلم فيه الواقدّي"بحديث ا
 9/324". انظر، تهذيب التهذيب، وقول من أهدره، فيه مجازفة من بعض الوجوه من قوله:"

  .9/469وسير أعلام النبلاء، 
ينفرد به وإذ قد وقال ابن سيد النّاس في هذه المسألة:" فقد ظهر في هذا الخبر أن يونس لم  

تابعه عقيل فلا مانع من أن يتابعه معمر وحتى لو لم يتابعه عقيل لكان ذلك محتملا وقد يكون 
  فيما رمى به من تقليب الاخبار ما ينحو هذا النحو.
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فهو صادق اللّسان، كبير  -وإن كان لا نزاع في ضعفه  –والواقدّي 
قد كانت للواقدي في وقته جلالة عجيبة،  . وقال أيضا:")157(القدر"

قال: نحن  -محّدث البصرة -ووقع في النفوس بحيث إّن أبا عامر العقدي
دّي ؟ ما كان يفيدنا الشيوخ والحديث إلّا نسأل عن الواق

  .)158(الواقدّي"
وقال ابن سيّد النّاس :"وسئل إبراهيم الحربى عمّا أنكره أحمد على  

  الواقدّي فقال إنّما أنكر عليه جمعه الأسانيد ومجيئه بالمتن واحدا.
  )159(وقال إبراهيم:" وليس هذا عيبا فقد فعل هذا الزّهري وابن اسحق".

تقرّر أنّه (...)، ُيحتاج إليه في وإن ضعّف في الحديث فقد "  أنّه الثّالث:
الغزوات، والتّاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج، أما في الفرائض، فلا 

  . )160(ينبغي أن يذكر"
هذا فلا يستغنى عنه في المغازي، ، فإنّه "مع وأنّه وإن تقرّر أنّه ضعيف 

حفظه المنتهى في الأخبار  ذ "إلىإ)، 161وأيّام الّصحابة وأخبارهم"(
  . )162(والّسير والمغازى والحوادث وأيّام النّاس والفقه وغير ذلك"

                                                                                                                       

هـ)، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 734ابن سيّد النّاس محمّد بن محمّد اليعمري (ت 
  .1/25م ،1993/ ـه1414، دار القلم، بيروت،  1م محمّد رمضان، طوالسير، تعليق إبراهي

  .8/78) الّسير، 157
  .10/406)م،ن، 158
  .1/24،م،ن ) ابن سيّد الناس،159
  .10/417 ) الذّهبي، الّسير160
  .9/455) م،ن، 161
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وهو ممّن طبق شرق الأرض  وقال الخطيب البغدادي عن الواقدّي:" 
وغربها ذكرُه ولم يخَف على أحٍد عرََف أخبارَ النّاس أمرُه وسارت 

والّطبقات وأخبار النّبيّ  الرّكبان بكتبه في فنون العلم من المغازي والّسير
صلى اللّٰه عليه وسلم والأحداث التى كانت في وقته وبعد وفاته صلى اللّٰه 

. )163(عليه وسلم وكتب الفقة واختلاف النّاس في الحديث وغير ذلك"
يلا " وكان عالما :وقال عنه ابن سعد، تلميذه و كاتبه الذي لازمه طو

ي الحديث والأحكام بالمغازي والسيرة والفتوح وباختلاف الناس ف
واجتماعهم على ما اجتمعوا عليه وقد فسّر ذلك في كتب استخرجها 

  . )164(ووضعها وحدث بها "
وممّا قاله البدر العينيّ فيه:" قلت: قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أّن   

صلى اللّٰه عليه وسلم كان يقسم لصفيّة كما يقسم لنسائه، فإن قلت: قد  النّبيّ 
هذه الطرق كلها من رواية الواقدّي، وهو ليس بحجّة أخرج ابن سعد 

قلت:" ما للواقدي وقد روى عنه الّشافعي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو 
عبيد، وأبو خيثمّة، وعن مصعب الزبيري: ثقة مأمون، وكذا قال 
المسيّبي، وقال أبو عبيد: ثقة، وعن الدّاروردي: الواقدّي أمير المؤمنين في 

                                                                                                                       
. وانظر إلى مثال من دقّة علم الواقدّي واحتياجهم إليه في 3/663) ميزان الاعتدال، 162

  . 40 -39خمسة، ص شروط الأئمة ال
  .3/3) تاريخ بغداد،163
  .5/425) ابن سعد، الّطبقات الـكبرى،164
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اضيا ببغداد سنة سبع ومائتين ودفن في مقابر الخيزران الحديث. مات ق
  .)165(وهو ابن ثمان وسبعين سنة

نخلص إلى أّن إمامة الواقدّي في التّاريخ والمغازي لا مطعن فيها     
لأحد، وأنّه من أوعية العلم في هذا الفّن، وهولا يستغنى عنه فيه، وهو 

ما فقد روى الخطيب ملحظ بائن لا غُبار عليه، وهو مشهود له به قدي
سئل مالك بن أنس عن المرأة التي سمّت النّبيّ صلى اللّٰه عليه  بسنده قال:

وسلم بخيبر ما فعل بها؟ فقال: ليس عندي بها علم وسأل أهل العلم فقال 
فلقي الواقدّي فقال: يا أبا عبد اللّٰه ما فعل النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم 

لذي عندنا أنه قتلها. فقال مالك: قد بالمرأة التي سمّته بخيبر؟ فقال: ا
مالك:" قد  . فإن كان قول)166(" سألت أهل العلم فاخبرونى أنه قتلها
"، موّجها إلى الواقدّي نفسه فذلك  سألت أهل العلم فأخبرونى أنه قتلها

يعني أّن قول أهل العلم في هذه المسائل لا يزكو إلّا بتزكية الواقدّي له. 
لذي سأل مالكا، فأنت ترى إمام دار الهجرة  قد وإن كان قوله موّجها ل

  حشر الواقدّي في زمرة أهل العلم.
  
  
  
  

                                                           
عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  ،بدر الدين أبو محمّد محمود بن أحمد العيني الحنفي)  165

  20/70، دار إحياء التراث العربي، بيروت
  .3/8) تاريخ بغداد،  166
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ية ابن الحكم الّسلمي  ودلالة مواضعه في الـكتب طرق حديث جار
  .والأبواب الحديثيّة

ية، ونورد عليك      بعد أن تبيّنت المسألتان، نأتي إلى حديث الجار
ّ رواية إمام دار  رواية الإمام مسلم بن الحجّاج رضي اللّٰه عنه أوّلا، ثم

الهجرة مالك بن أنس رضي اللّٰه عنه ثانيا، إذ الاضطراب في سند هذا 
  الحديث واقع بين روايتيهما، فنقول :

ثَنَا َأبُو َجعْفَرٍ محمّد بُْن  هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، قال:"     حَّدَ
 َ ِ بُْن َأبِى َشيْبَة اِح وََأبُو بَكْر َّ ب ثَنَا  -وَتَقَارَبَا فِى لَْفِظ اْلحَدِيِث  -الّصَ َ حَّدَ قَالا

اِف عَْن َيحْيَى بِْن َأبِى َكثِيرٍ عَْن هِلاَِل  َّ و اٍج الّصَ َّ ِإْسمَاعِيُل بُْن ِإبْرَاهِيمَ عَْن َحج
لَمِىِّ  يَةَ بِْن اْلحَكَمِ الّسُ :" بَيْنَا قَالَ  بِْن َأبِى مَيْمُونَةَ عَْن عَطَاءِ بِْن يَسَاٍر عَْن مُعَاوِ

 ِ ه َّ ِإْذ عَطََس رَجٌُل مَِن  -صلى اللّٰه عليه وسلم  -َأنَا ُأَصلِّى مََع رَُسوِل الل
هُ. فَرَمَانِى الْقَوْمُ بَِأبَْصارِهِْم فَقُلُْت وَاثُْكَل ُأمِّيَاهْ مَا  َّ الْقَوِْم فَقُلُْت يَرْحَمَُك الل

بُو . فَجَعَلُوا يَضْرِ ا رََأيْتُهُْم َشْأنُكُْم تَنْظُرُونَ ِإلَىَّ َّ َاذِهِْم فَلَم نَ بَِأيْدِيهِْم عَلَى َأْفخ
هِ  َّ ا َصلَّى رَُسوُل الل َّ فَبَِأبِى  - صلى اللّٰه عليه وسلم-يَُصمِّتُونَنِى لـَِكنِّى َسكَّتُ فَلَم

هِ  َّ مَا َكهَرَنِى هُوَ وَُأمِّى مَا رََأيُْت مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ َأْحسََن تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَالل
 َ ِ الّصلاة لا َ َشتَمَنِى قَاَل:" ِإّنَ هَذِه َ ضَرَبَنِى وَلا ٌ مِْن وَلا يَْصلُُح فِيهَا شَْىء

ُ الْقُرْآِن ". ُ وَقِرَاءَة ْكبِير َّ ْسبِيُح وَالت َّ َ الت مَا هُو َّ اِس ِإن َّ ّ ذكر  -كَلاَِم الن قصة ثم
ّ قال:" -الـكهان والطيرة ٌ تَرْعَى غَنَمًا لِى قِبََل قَاَل وَكَانَْت لِى جَارِ  ثم يَة

لَعُْت ذَاَت يَوٍْم فَِإذَا الذِّيُب قَْد ذَهََب بِشَاةٍ مِْن غَنَمِهَا  ةِ فَاّطَ َّ ِي ان َّ ُأحُدٍ وَاْلجَو
ةً فََأتَيُْت  وََأنَا رَجٌُل مِْن بَنِى آدَمَ آَسُف َكمَا يَْأَسفُونَ لـَِكنِّى َصكَْكتُهَا َصكَّ

 ِ ه َّ هِ  -للّٰه عليه وسلمصلى ا  - رَُسوَل الل َّ مَ ذَلَِك عَلَىَّ قُلُْت يَا رَُسوَل الل فَعَّظَ
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هُ ". قَالَْت:" فِى  َّ َأفَلاَ ُأْعتِقُهَا قَاَل:" ائْتِنِى بِهَا ". فََأتَيْتُهُ بِهَا فَقَاَل لَهَا:" َأيَْن الل
هِ". قَاَل:" َأعْ  َّ هَا الّسماء".قَاَل:" مَْن َأنَا ".قَالَْت:" َأنَْت رَُسوُل الل تِْقهَا فَِإّنَ

  .)167(مُؤْمِنَةٌ "
عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار وأخرجه مالك في الموطأ ،     

أنّه قال:" أتيُت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم فقلت:"  عن عمر بن الحكم
ية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة  يا رسول اللّٰه إّن جار

" فأسفت عليها، وكنت من !لت:" أكلها الذئبمن الغنم فسألتها عنها فقا
بني آدم، فلطمت وجهها، وعليّ رقبة أفأعتقها؟  فقال لها رسول اللّٰه 

" فقال:" مَْن أنا ؟" !صلى اللّٰه عليه وسلم :" أين اللّٰه ؟" فقالت:" في الّسماء
  فقالت:" أنت رسول اللّٰه". فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم:

  .)168("" أعتقها

                                                           
 ،الجامع الّصحيح المسمى صحيح مسلم ،و الحسينالنيسابوري أب  ) مسلم بن الحجّاج القشيري167

يم الكلام فى  ، كتاب المساجد، دار الجيل بيروت ودار الأفاق الجديدة ـ بيروت باب تحرِ
  .)1227، رقم (الّصلاة ونسخ ما كان من إباحته

( رواية يحيى بن يحيى اللّيثي ت الأصبحي، الموطأ،  أبو عبدالله) الإمام مالك بن أنس 168
كتاب العتق  ،دار إحياء التراث العربي، مصر ،محمّد فؤاد عبد الباقي تحقيق ،م)848 /ـه 234

  .)1468، رقم(ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبةوالولاء، باب 
وتلخيص القابسي)،  م،806/ـه191رواية أبي عبد اللّٰه عبد الرحمن بن القاسم توالموطأ (

 ّ ، منشورات المجمع الثقافي، أبو 1اس المالـكي، طتحقيق وتعليق السيد محمّد بن علوي بن عب
  .342) ص485م، (رقم 2004/ـه1425ظبي، الإمارات، 

م) كما عند أبي عمر يوسف بن عبد اللّٰه 829/ـه214والموطأ (رواية عبد اللّٰه بن عبد الحكم ت
ى بن ، تحقيق  مصطفالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدابن عبد البر النمري القرطبي، 

  .22/78أحمد العلوى و محمّد عبد الـكبير البكرى، مؤسسة قرطبه، 
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م)، تحقيق وتعليق بشار عواد 856/ـه242والموطأ (رواية أبي مصعب الزّهري المدني ت 
م، كتاب العتق، 1997/ـه1418، مؤسسة الرسالة، بيروت ،3معروف ومحمود محمّد خليل، ط

  .2/404) 2730باب ما يجوز من العتق في الرقاب، (رقم
، 1م)، تحقيق عبد المجيد تركي، ط854/ـه240والموطأ( رواية سويد بن سعيد الحدثاني ت 

ر، باب ما يجوز من العتق في 1994دار الغرب الإسلامي، بيروت،  َّ م، كتاب المُكاتَب والمدَب
  .339) ص425الرقاب الواجبة، (رقم 

و عبد الرحمن بن القاسم،  بن يحيى يحيى: الحديث الذي ذكرناه في المتن هو من رواية قلت
عن مالك أبو مصعب الزّهري، و سويد بن سعيد، وعبد اللّٰه بن عبد  بصيغة فيها طولورواه 

الحكم و" قوم منهم عبد اللّٰه بن يوسف( التّنّيسي) و(يحيى بن عبدالله) بن بكير، وكذلك رواه 
  . 22/77،وطأ من المعاني والأسانيدهيد لما في المقتيبة( بن سعيد البلخي) أيضا والّشافعي".التم

يادة هو:  يا رسول اللّٰه أشياء كنّا نصنعها في الجاهلية كنّا نأتي بن الحكم:"  قال عمرولفظ هذه الز
الـكهان"، فقال النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم: "فلا تأتوا الـكهّان" قال عمر:" وكنّا نتطيّر" قال:" إنّما 

  صدنّكم".ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا ي

يادة مسندة كما هو واضح إلى     ، وتُْشكِل عليها أمور:عمر بن الحكم الّسلميوهذه الز
فلا هو عمر !! ابن الحكم !!!، دون تعيين لاسمه أّن سويد بن سعيد الحدثاني رواها عن الأوّل:

ية، وهذا له مدلوله في بيان شّدة الاضطراب في سند هذه الرّواية.   ولا هو معاو

 قال ابن عبد البر:" وقد روى مالك بعض ذلك الحديث عن الزّهري عن أبي سلمة عن الثّاني:

ية وقال فيه: في روايته  َ ولم يذكر أمر الجار ية بن الحكم الّسلمي فذكر أمر الـكهّان والّطِيَرَة معاو
 َ ية بن الحكم والّطِيَرَة   . 22/77التمهيد،". عن ابن شهاب: معاو

لى عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حّدثهم قال حدثنا وقرأت ع وقال ابن عبد البر:"
عبد العزيز بن عبد اللّٰه الأويسي قال حدثنا مالك بن  محمّد بن إسماعيل الترمذّي قال حدثنا

ية بن الحكم أنه سأل  أنس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمان عن معاو
يَرَةَ ، فقال: "شيء يجده أحدكم فلا يصدنّكم". التمهيد، رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم عن الّطِ 

22/79.  

و قال أبو الحسن الدّارقطني ورواه ابن القاسم وسعيد بن عفير وعبد اللّٰه بن يوسف وإسحاق بن 
عن الزّهري عن أبي سلمة  عن مالكعيسى الطباع وعبد العزيز الأويسي وإبراهيم بن طهمان 
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ية بن الحكم ذكروا سؤا له عن الطيرة قال سألت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم عن عن معاو
  .9/281الطيرة فقال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنّكم. التمهيد، 

وقال ابن عبد البر أيضا:" وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن 
مالك بن أنس وابن أبي  برني(عبد اللّٰه) بن وهب قال أخ وضاح قال حدثنا أبو الطاهر عن

ية بن  يونس بن يزيد وابن سمعان عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاو ذئب و
قال قلت: يا رسول اللّٰه أمورا كنّا نصنعها في الجاهلية كنّا نأتي الـكهّان قال: "فلا الحكم الّسلمي 

فهذا  دكم في نفسه فلا يصدنّكم" .تأتوا الـكهّان"، قال قلت:" كنّا نتطير قال ذلك شيء يجده أح
ية بن الحكم كما سمعه منه وحفظه عنه ولو  يقول في هذا الحديث عن ابن شهاب عنمالك  معاو

وربّما كان هذا من هلال إلّا أّن جماعة  - واللّٰه أعلم - سمعه كذلك من هلال لأداه كذلك 
ية بن الحكم    .- واللّٰه أعلم- رووه عن هلال فقالوا فيه: معاو

توجد ملاحظة مهمّة أوردها الدكتور عبد المجيد تركي محّقق رواية سويد بن سعيد  ث:الثّال
ية بطوله عنده أي: عند قوله:" فلا 339من ص  3الحَدَثاني بهامش ، إثر انتهاء حديث الجار

يادة من يصّدنكم". قال:" في طرّة نسخة الأصل وبقلم مصّححها تنبيه إلى أّن:  بقيّة الحديث ز
  بن عبد الحكم". لك مثل ابن بكير وعبد اللّٰه بن يوسف ( التّنّيسي) وعبد اللّٰهبعض رواة ما

ية بن الحكم، وقد رواها كذلك مالك  يادة من رواية معاو وأيّا يكن الأمر فالثّابت أّن هذه الز
(انظر ما سبق نقله عن ابن   وعبد العزيز بن عبد اللّٰه الأويسي عنه كما مّر من رواية ابن وهب

يادة من جهة نسبتها إلى  عبد البر)، وممّا ذكره صاحب التمهيد أيضا: أّن مالكا لم ينفرد بهذه الز
ية بن الحكم الّسلمي فقد شاركه في روايتها يونس بن يزيد وابن سمعان، وقد  معاو ابن أبي ذئب و

عّقب ابن عبد البرّ على ذلك بقوله:" فهذا مالك يقول في هذا الحديث عن ابن شهاب عن 
ية بن ية بن الحكم) من  الحكم معاو كما سمعه منه وحفظه عنه ولو سمعه كذلك( أي: عن معاو

  ". - واللّٰه أعلم - هلال لأداه كذلك 
ية وما فيها من تفاصيل لم يذكرها محمّد بن الحسن الشيباني وعبد اللّٰه  الرابع: مسألة حديث الجار

  بن مسلمة القعنبي في روايتهما لموطإ مالك.
ية بن الحكم وايات الموطإمن خارج رأّن الثّابت  الخامس: يادة إلى رواية معاو ، نسبة هذه الز

) عن معمر عن الزّهري 19500عبد الرّزّاق الّصنعاني (المّصنف رقم ( الّسلمي فقد رواها
ية بن الحكم أن أصحاب النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم قالوا: يا رسول اللّٰه !  عن أبي سلمة عن معاو
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  نا تتبّع طرق الّسند أمرين:يكشف ل
أوّلهما: أّن الاضطراب الواقع في سند هذا الحديث منحصر في  

الاختلاف في تعيين الّصحابيّ الرّاوي له، ولا يقال: إّن الأمر يسير، لأّن 
الاختلاف في الّصحابيّ الرّاوي غير ضارّ لعدالة الّصحابة جميعهم، وهذا 

  ممّا تأتي الإجابة عنه لاحقا.

                                                                                                                       

ل: ذاك شئ تجدونه في أنفسكم فلا يصدنّكم، قال: ومنّا رجال يأتون منا رجال يتطيرون، قا
  الـكهان، قال: فلا تأتوا كاهنا. 

يق عبد الرّزّاق بلفظه، وقال:"16285ورواها البيهقّي في السنن الـكبرى(رقم رواه  ) من طر
يه وعبد بن حميد عن عبد الرّزّاق".    مسلم في الّصحيح عن إسحاق بن راهو

اِن (رقم ورواها مسلم في ـْكُهَّ ِ وَِإتْيَاِن ال ـِْكهَانَة يِم ال )  5949صحيحه، كتاب السلام، باب َتحْرِ
يق ْحمَِن بِْن عَوٍْف عَْن  من طر َّ ابْن وَهٍْب َأخْبَرَنِى يُونُُس عَِن ابِْن شِهَاٍب عَْن َأبِى َسلَمَةَ بِْن عَبْدِ الر

لَمِّىِ قَاَل قُلُْت: ِ الّسُ َ بِْن اْلحَكَم يَة َّا نَْأتِى مُعَاوِ ةِ كُن َّ َاهِلِي َّا نَْصنَعُهَا فِى اْلج هِ ُأمُورًا كُن َّ " يَا رَُسوَل الل
 ُ ُ َأحَدُك رُ". قَاَل :" ذَاكَ شَْىءٌ َيجِدُه َّ َّا نَتَطَي ُلُْت:" كُن انَ". قَاَل ق ُكهَّ ـْ انَ. قَاَل:" فَلاَ تَْأتُوا ال ـْكُهَّ ْم فِى ال

كُْم ". والرّو َّ ن ) ضمن مجموعة 5950اية التي أشار إليها البيهقّي ترد عند مسلم (برقمنَْفِسهِ فَلاَ يَُصّدَ
ثَنِى ُحجَيْنٌ  من الطرق، قال:" ثَنِى محمّد بُْن رَافٍِع حَّدَ ى  -وَحَّدَ َّ يُْث عَْن  -يَعْنِى ابَْن الْمُثَن َّ ثَنَا الل حَّدَ

َ وَعَبْدُ بُْن حُ  ثَنَا ِإْسحَاُق بُْن ِإبْرَاهِيم ٌ ح عُقَيٍْل ح وَحَّدَ َ َأخْبَرَنَا عبد الرّّزاق َأخْبَرَنَا مَعْمَر مَيٍْد قَالا
ثَنِى ثَنَا ابُْن َأبِى ذِئٍْب ح وَحَّدَ اٍر حَّدَ ُ بُْن َسوَّ ثَنَا َشبَابَة َ حَّدَ ِ بُْن َأبِى َشيْبَة ثَنَا َأبُو بَكْر محمّد بُْن  وَحَّدَ

هْرِّىِ بِهَذَا الِإْسنَادِ. مِثَْل مَعْنَى حَدِيِث رَافٍِع َأخْبَرَنَا ِإْسحَاُق بُْن عِيسَى َأْخبَرَنَا مَا ُّ هُْم عَِن الز ُّ لٌِك كُل
اِن. ـْكُهَّ   يُونَُس غَيْرَ َأّنَ مَالِكًا فِى حَدِيثِهِ ذَكَرَ الّطِيَرَةَ وَلَيَْس فِيهِ ذِكْرُ ال
يادة هي في الأصل من رواية مالك ية  فما نخلص إليه هو أّن هذه الز عن ابن شهاب عن معاو

وليست هي من روايته عن هلال بن أسامة عن عطاء عن عمر بن الحكم، أو ابن  بن الحكم
  الحكم هكذا دون تعيين.
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 ّ اني: أّن هذا الحديث فرد غريب، وهو بذلك يقع في أدنى سلّم قسم الث
الآحاد، وإنّما اشتهر من لدن إمام دار الهجرة، فرواه عنه الّشافعي، 
وقتيبة بن سعيد، ومحمّد بن القاسم، ويحيى بن يحيى اللّيثي، ومصعب 
ّبيري، وعبد اللّٰه بن وهب، وغيرهم، وعنهم أخرجه من أخرجه في  الز

  م.مؤلّفاته
يق يحيى بن أبي كثير، فرواه عنه الأوزاعيّ( كذا   واشتهر أيضا من طر

قيل وهو وهم لما يأتي)، وحجّاج بن أبي عثمّان الّصواف، وحرب بن 
يد، وهمّام بن يحيى العوذي... وعنهم خرّجه من  شّداد، وأبان بن يز

 خرّجه في مصنّفاتهم. وإليك رسما بيانيّا بذلك.
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ية ابن الحكم الّسلميطرق حديث   جار
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 - كمقّدمات تمهيديّة لبيان الاضطراب في هذا الحديث-وممّا له دلالته     
ية سواء أوردوه مجتمعا أو مقطّ ذأّن ال عا، ين أخرجوا حديث الجار

 ّ من كتبهم، فأبو داود ذكره بطوله في كتاب  ائق بهوضعوه في الباب الل
ّ اقتصر على القطعة )169(ت العاطس في الّصلاةالّصلاة، باب تشمي ، ثم

وهي المتعلّقة بالكلام في  -في نفس الباب –الأولى منه فقط 
ية جعله في كتاب الأيْمان والنّذور، )170(الّصلاة ، فلمّا ذكر حديث الجار

، وأخرج مسألة الخّط في موضعها من كتاب )171(باب في الرّقبة المؤمنة
. فتراه ذكره في الَأيْمَان والنّذور، )172(الّطيرالطّب، باب في الخّط وزجر 

"اللّٰه في الّسماء" ليست ممّا يثبت بها ، إذ صيغة وليس في كتاب الِإيمَان
الإيمان على المتعارف الأصلي بين القادرين على الإفصاح عن ذلك من 
الذين يعلنون إسلامهم، ولذلك جعله في كتاب الَأيْمَان والنّذور، في باب 

لمؤمنة، إذ ليس مّطردا ضرورة أّن يفصح المرء إمّا لخرس أو الرّقبة ا

                                                           
يق 931) السنن، كتاب الّصلاة، باب تشميت العاطس في الّصلاة، رقم(169 ). من طر

ثَنَا إِ  َ حَّدَ ثَنَا عُثمّانُ بُْن َأبِى َشيْبَة ثَنَا َيحْيَى ح وَحَّدَ دٌ حَّدَ َ مُسَّدَ عَْن  -الْمَعْنَى  -ْسمَاعِيُل بُْن ِإبْرَاهِيم
َ عَْن عَطَاءِ بِْن يَسَاٍر عَْن  ثَنِى َيحْيَى بُْن َأبِى َكثِيرٍ عَْن هِلاَِل بِْن َأبِى مَيْمُونَة حجّاج الصوّاف حَّدَ

. لَمِّىِ يَةَ بِْن اْلحَكَمِ الّسُ   مُعَاوِ
يق م932رقمم،ن،( )170 عبد الملك بن عمرو حّدثنا حّدثنا  حمّد بن يونس النّسائي) من طر
    به.ميمونة)  هلال بن عليّ ( ابن أبي عن فليح
ثَنَا َيحْيَى  ).3284) م،ن، كتاب الأيْمان والنّذور، باب في الرّقبة المؤمنة، رقم (171 دٌ حَّدَ مُسَّدَ

ثَنِى َيحْيَى بُْن َأبِى َكثِيرٍ   به. عَِن اْلحجّاج الصوّاف حَّدَ
ثَنَا َيحْيَى عَِن  ).3911باب في الخّط وزجر الّطير، رقم ( ) م،ن، كتاب الطبّ 172 دٌ حَّدَ مُسَّدَ

ثَنِى َيحْيَى بُْن َأبِى َكثِيرٍ   به. اْلحجّاج الصوّاف حَّدَ
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ً في الرّقيق، ولذلك بوّبه في  لعُْجمَة، ولا يبعد أن تكون العُجمة فاشية
الرّقبة المؤمنة، ليبيّن أّن النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم" لم يكن ظهر له من 

اء"، وسألها:" إيمانها أكثر من قولها حين سألها:"أين اللّٰه." قالت:"في الّسم
من أنا؟"، فقالت:" رسول اللّٰه". فإّن هذا سؤال عن أمارة الإيمان وسمة 

   )173(أهله وليس بسؤال عن أصل الإيمان وحقيقته".

أمّا ابن حبّان فذكره بطوله في كتاب الّصلاة، باب ما يكره للمصلي وما   
وإتيان ، ثمّ أعاده في نفس الباب مكتفيا منه بمسألة التطيّر )174(لا يُكره

  الـكهان والرّجال الذين يخّطون، والنّهي عن الكلام في الّصلاة. 
ية وحده في كتاب الإيمان، باب فرض الإيمان،  وأفرد حديث الجار

ّ بالشّهادتين  وجعل له عنوانا خاّصا هو: ذكر إثبات الإيمان للمقِر
" تشتمل على ما  -كما غيره من العناوين –، وهذا العنوان )175(امعً 

                                                           
، دار 2) العظيم آبادي أبو الطيب محمّد شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ط173

صلى اللّٰه عليه وسلم سألها بلسان المقال كما . لم يكن 3/143،ـه1415الـكتب العلمية، بيروت، 
  هو المتبادر من لفظ الحديث، وسيأتي ما يفيد أّن التواصل بينهما كان بالإشارة.

) من 2247) صحيح ابن حبّان، كتاب الّصلاة، باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، رقم(174
يق عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزا عيّ، حدثني يحيى بن أبي طر

ية بن الحكم الّسلمي  كثير، حدثني هلال بن أبي ميمونة، حدثني عطاء بن يسار، حدثنا معاو
يق2248و( محمّد بن بشار قال: حدثنا يحيى القطان قال : حدثنا الحجّاج الصوّاف عن  ) من طر

  به . يحيى بن أبي كثير
يق ابن أبي عدّي عن 165) م،ن، كتاب الإيمان، باب فرض الإيمان، رقم(175 ) من طر

  حجّاج الصوّاف حدثنا يحيى بن أبي كثير به.
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 ه ابن حبّان من فقه الحديث" على ما بيّنه الّشيخ أحمد محمّد شاكراستنبط
  )176(م). 1958/ـه1377(ت

وقد ذكر ابن حبّان في هذا الباب أحاديث كثيرة منها حديث: آمركم 
   .بأربع : الإيمان باللّٰه: شهادة أن لا إله إلّا اللّٰه وأّن محمّدا رسول اللّٰه

  إله إلّا اللّٰه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا وحديث
ية تحت العنوان الذي ذكرناه آنفا لنكتة هي: أّن  وأخرج حديث الجار
يقة التي تُفهِم  مَن لم يفصح (كالأخرس مثلا) تلزمه الشّهادتان على الّطر

يمان هو النّطق بالشّهادتين، عنه ذلك، بما يعني أّن الأصل في إعلان الإ
ية فه ي لا تصلح إلّا لمن كان لا أمّا الّصيغة التي وردت في حديث الجار

  يفصح.
، قال:" - كما عند البيهقّي في الـكبرى –وهذا المذهب سبقه إليه الّشافعي 

وأحّبُ له أن لا يعتق إلّا بالغة مؤمنة، وإن كانت أعجميّة فوصفت 
  )177(.الإسلام أجزأته"

ية:" أين اللّٰه؟"   ولم يفهم كّل أولئك العلماء من القول المنسوب إلى الجار
أو بعيد إلى معنى :" في الّسماء". أّن فيه دليلا أو هو يشير من قريب قالت

والأينيّة، ولا هم فهموا من ذلك أّن رسول اللّٰه صلى اللّٰه  الحيّز والمكان

                                                           
ّميمي البُستي(ت176 )، المسند الّصحيح ـه354) الحافظ ابن حبّان أبو حاتم محمّد بن حبّان الت

)، تحقيق أحمد محمّد ـه739على التّقاسيم والأنواع بترتيب الأمير علاء الدّين الفارسي (ت
. وتحقيق شعيب 1/17م، مقدمة التّحقيق،1952/ـه1372مصر،  شاكر، دار  المعارف،

  .1/53م، مقّدمة التّحقيق،1993/ـه1414، مؤسسة الرّسالة، بيروت،2الأرنؤوط، ط
  .7/635) الّسنن الـكبرى، كتاب الّظهار، باب عتق المؤمنة في الّظهار،177
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عليه وسلم قد أقرّها على ظاهر ما قالت، وعلى افتراض صحّة العبارة من 
ّن أولئك العلماء جهة نسبتها إليها وسكوت النّبيّ عليه الّسلام على ذلك، فإ

يقة التي يعبّر بها من لا يفصح، ودون  فهموا منها معنى الإيمان على الّطر
  استفصال.

الحديَث  -بحسب النّسخة الواصلة إلينا –أمّا الإمام مسلم فقد ذكر    
يِم الْكَلاَِم فِى الّصلاة  بطوله وبجميع مسائله في كتاب المساجد، باب َتحْرِ

ِ وَنَْسِخ مَا كَانَ مِ  ّ قّطعه فاقتصر على مسألة إتيان )178(ْن ِإبَاَحتِه ، ثم
ِ وَِإتْيَاِن  الـكهّان والتطيّر، في كتاب الّسلام، باب ِكهَانَة ـْ يِم ال َتحْرِ

انِ  ـْكُهَّ ية، مع أّن مكانه ليس في أّي من )179(ال ، دون حديث الجار

                                                           
يِم الْكَلاَِم فِى الّصلاة 178 وَنَْسِخ مَا كَانَ مِْن ِإبَاَحتِهِ، ) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب َتحْرِ

َ 1227رقم( ِ بُْن َأبِى َشيْبَة اِح وََأبُو بَكْر َّ ب يق َأبي َجعْفٍَر محمّد بُْن الّصَ بَا فِى لَْفِظ  -) من طر َ وَتَقَار
ِ  - اْلحَدِيِث  ثَنَا ِإْسمَاعِيُل بُْن ِإبْرَاهِيمَ عَْن حجّاج الصوّاف عَْن َيحْيَى بِْن َأب   ى َكثِيرٍ به.قَالاَ حَّدَ

اِن، رقم( ) م،ن، كتاب الّسلام، باب179 ـْكُهَّ ِكهَانَةِ وَِإتْيَاِن ال ـْ يِم ال يق5949َتحْرِ ابْن  ) من طر
َ بِْن  يَة ْحمَِن بِْن عَوٍْف عَْن مُعَاوِ َّ َ بِْن عَبْدِ الر وَهٍْب َأخْبَرَنِى يُونُُس عَِن ابِْن شِهَاٍب عَْن َأبِى َسلَمَة

لَمِىِّ  ِ الّسُ يق5950و(. اْلحَكَم ثَنِى ُحجَيْنٌ  ) من طر ى  -محمّد بْن رَافٍِع حَّدَ َّ ثَنَا  -يَعْنِى ابَْن الْمُثَن حَّدَ
َ َأْخبَرَنَا عبد الرّزّاق َأخْ َ وَعَبْدُ بُْن حُمَيٍْد قَالا ثَنَا ِإْسحَاُق بُْن ِإبْرَاهِيم يُْث عَْن عُقَيٍْل ح وَحَّدَ َّ بَرَنَا الل

ثَنَا  ثَنِى مَعْمَرٌ ح وَحَّدَ ثَنَا ابُْن َأبِى ذِئٍْب ح وَحَّدَ اٍر حَّدَ ُ بُْن َسوَّ ثَنَا َشبَابَة َ حَّدَ ِ بُْن َأبِى َشيْبَة َأبُو بَكْر
 ْ هْرِّىِ بِهَذَا الِإْسنَادِ. مِث ُّ هُْم عَِن الز ُّ َل مَعْنَى محمّد بُْن رَافٍِع َأْخبَرَنَا ِإْسحَاُق بُْن عِيسَى َأخْبَرَنَا مَالٌِك كُل

اِن. حَدِيثِ  ُكهَّ ـْ   يُونَُس غَيْرَ َأّنَ مَالِكًا فِى حَدِيثِهِ ذَكَرَ الّطِيَرَةَ وَلَيَْس فِيهِ ذِكْرُ ال
ثَنَا ِإْسمَاعِيُل ) 5951و(  ِ بُْن َأبِى َشيْبَةَ قَالاَ حَّدَ اِح وََأبُو بَكْر َّ ب ةَ  - محمّد بُْن الّصَ َّ عَْن  - وَهُوَ ابُْن عُلَي

 َ ثَن ثَنَا الَأْوزَاِعىُّ كِلاَهُمَا حجّاج الصوّاف ح وَحَّدَ َ َأخْبَرَنَا عِيسَى بُْن يُونَُس حَّدَ ا ِإْسحَاُق بُْن ِإبْرَاهِيم
 ِ َ بِْن اْلحَكَم يَة َ عَْن عَطَاءِ بِْن يَسَاٍر عَْن مُعَاوِ  عَْن َيحْيَى بِْن َأبِى َكثِيرٍ عَْن هِلاَِل بِْن َأبِى مَيْمُونَة

لَمِىِّ  ية.، وليس فيه ذكر  لخالّسُ   بر الجار
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هذين الكتابين والبابين، إذ مكانه كما عند مَن ذكرناهم آنفا في كتاب 
إيمان أو الأيْمَان والنّذور أو العتق، فلمّا لم يكن في أّي منها مع أّن ال

    .-كما سيأتي –مكانه فيها كان ذلك ممّا يقوّي كلام البيهقّي 
الكلام في  ، بابكتاب صفة الّصلاةأمّا النّسائيّ فقد أخرجه في    

باب نسخ ذلك وتحريمه (أي:  ،كتاب الّصلاة الأوّل ، وفيالّصلاة
وفي  ،باب: المعافاة والعقوبة ،كتاب النّعوت ، وفيام في الّصلاة)الكل

قَوْلُهُ تَعَالَى:{ثمّ اْستَوَى ِإلَى الّسماء} كتاب التفسير،(باب): سورة فّصلت، 
، وقد باب: القول الذي يكون به مؤمنا ،وفي كتاب الّسير ]11[فّصلت:

حمَِن النّسائيّ في هذا الموضع  َّ من تخريجه للحديث:" وَفِي قَاَل َأبو عَبدِ الر
ُ َكمَا َأرَْدُت". فلعلّه  هَا مُؤْمِنَةٌ،" وَلَْم َأفْهَْمه هَذَا الحَدِيِث قَاَل:" َأْعتِْقهَا، فَِإّنَ
ية غير صريح في إفادة  يشير إلى أّن لفظ الحديث المنسوب إلى الجار
الإيمان لمن كان يفصح، ولا هو المشهور الذي عليه العمل كما في قول 

نّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم:" الإيمان باللّٰه شهادة أن لا إله إلّا اللّٰه وأّن ال
فلذلك قال:"لم أفهمه كما أردت"، كأنّه عنى  )180(محمّدا رسول اللّٰه".

خفاء وجه الدّلالة فيه على الإيمان على ما هو شائع معروف بين 
  المسلمين.

الترمذّي ولا و يبقى أن نلاحظ أّن هذا الحديث لم يخرجه البخاري ولا 
  ولا الدّارقطني. الدّارمي ولا ابن ماجه

  

                                                           
  )157) صحيح ابن حبّان، كتاب الإيمان ، باب فرض الإيمان، رقم(180



94 

 

ية من رواية الّسلمي في كتب وأبواب المدوّنات  مواضع إخراج حديث الجار
  الحديثية

 باب تحريم الكلام في الّصلاة كتاب المساجد  مسلم
 باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة كتاب العتق مالك
 تق المؤمنة في الظهارباب ع كتاب الظهار البيهقيّ 

 باب ما يجوز في عتق الـكفارات كتاب الأيْمان
  

 أبوداود

 باب تشميت العاطس في الّصلاة كتاب الّصلاة
كتاب الَأيْمان 

 باب في الرقبة المؤمنة والنّذور

ابن الجارود:    
  المنتقى

  باب الأفعال الجائزة في الّصلاة وغير الجائزة  كتاب الّصلاة

رح البغوي: ش
  الّسنة

  باب تحريم الكلام في الّصلاة  كتاب الّصلاة

  باب ما يجزئ من الرقاب في الـكفارة  كتاب الّطلاق  

 باب بيان حظر الكلام في الّصلاة بعد إباحته كتاب الّصلاة أبو عوانة
  

  

  

 النّسائيّ

كتاب صفة 
 باب الكلام في الّصلاة الّصلاة

كتاب الّصلاة 
 يمه (الكلام)باب نسخ ذلك وتحر  الأوّل

بة كتاب النعوت  باب المعافاة والعقو
 باب القول الذي يكون به مؤمنا * كتاب الّسير

 (باب) سورة حم السجدة كتاب التفسير
  

  ابن حبّان

 

ذكر إثبات الإيمان للمقر  باب فرض الإيمان:  كتاب الإيمان
 بالشهادتين معا

 باب ما يكره للمصلي وما لايكره كتاب الّصلاة
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ية:   الاضطراب في سند حديث الجار

ية أم عمر بن الحكم الّسلمي؟ :   معاو

ّ  نلاحظ بدءا أنّ   ية بن عطاء بن يسار تفر د برواية هذا الحديث عن معاو
الحكم الّسلمي، في رواية مسلم، أو هو تفرّد بروايته عن أخيه عمر بن الحكم 

  الّسلمي في رواية مالك.
، أو هلال -عند مسلم -أبي ميمونة  وتفرّد بروايته عن عطاء هلال بن

  عند مالك، وهما واحد. –بن أسامة 
ا رواه الإمام مالك في الموطأ، وعن يحيى بن أبي كثير ذوعن هلال ه

  عن هلال بن أبي ميمونة رواه مسلم، فمدار الحديث على هلال وعطاء.
  
  كالآتي: ا الحديثذوبيان اضطراب الّسند في ه 

يه يروي مسلم الحديث من     ية بن الحكم الّسلمي، ويرو يق معاو طر
مالك عن عمر بن الحكم الّسلمي، ولا يوجد في الّصحابة مَن اسمه عمر بن 
الحكم ، نّص على ذلك ابن عبد البرّ فقال بعد أن أورد رواية مالك: 

هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم "
وهو وهمٌ عند جميع أهل العلم بالحديث،  عنه في ذلك، الرّواة لم يختلف

ية بن  وليس في الّصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم، وإنّما هو معاو
  الحكم، كذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره.

ية بن الحكم معروف في الّصحابة وحديثه هذا معروف له.       ومعاو
وهو عمر بن الحكم بن أبي الحكم، وأما عمر بن الحكم فهو من التّابعين،    

وهو من بني عمرو بن عامر من الأوس، وقيل: بل هو حليف لهم وكان 



96 

 

د من ساكني المدينة، توفّي بها سنة سبع عشرة ومائة وهو عم والد عب
  وعمر بن الحكم بن سنان لأبيه صحبة. الحميد بن جعفر الأنصاري.

تّابعين، كلهم يسمّى عمر بن هؤلاء ثلاثة من ال  وعمر بن الحكم بن ثوبان. 
الحكم، وهم مدنيون، وليس فيهم من له صحبة ولا من يروى عنه عطاء 
ية  بن يسار، وليس في الّصحابة أحد يسمى عمر بن الحكم وإنّما هذا معاو

  بن الحكم لا شّك فيه.
حّدثنا محمّد بن إبراهيم قال حّدثنا محمّد بن أحمد قال حّدثنا محمّد بن أيوب 

هـ) يقول:" روى مالك عن هلال 292ت أحمد بن عمرو البزّار(قال سمع
بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم الّسلمي أنّه سأل 
النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم فوهم فيه وإنّما الحديث لعطاء بن يسار عن 
ية بن الحكم الّسلمي قال أبو بكر وليس أحد من أصحاب النّبيّ صلى  معاو

  ليه وسلم يقال له عمر بن الحكم".اللّٰه ع
يد المعروف بابن الجبّاب القرطبي  وقال أحمد بن خالد (بن يز

):" ليس أحد يقول فيه عمر بن الحكم غير ـه322هـ أو320أبوعمر(ت
   .)181(مالك وهم فيه"

وهو يجمع خلاصة  قلت: هذا نّص ابن عبد البّر بألفاظه وتمامه، 
شكال هو موطن الاضطراب فيه، ا الإذالإشكال في سند الحديث، وه
يه عن عمر بن الحكم يد فمالك يرو بكر البزّار وأحمد بن خالد بن يز  - ، وأبو

يقولان إنّه لا  يوجد في صحابة النّبيّ  صلى اللّٰه   -فيما ذكر ابن عبد البّر
                                                           

ّمهيد  181   .22/76،لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) الت
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. ومرجع القول في إنكار وجود صحابي باسم عليه وسلم  صحابي بهذا الاسم
يعود إلى معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي وهو أثبت عمر بن الحكم الّسلمي 

، والإمام الّشافعي هـ)198أصحاب مالك وأوثقهم وأقدمهم (ت
هـ) 234هـ)، ويحيى بن يحيى اللّيثي أحد أشهر روّاة الموطأ (ت204(ت

وثلاثتهم نسبوا مالكا إلى الوهم والخطإ في الأسماء، وراجعوه فأبى أن 
يخطئ ولم يَهِِم. وقد بان لك فيما مهّدنا به  يرجع وظّل مصرّا على أنّه لم

لهذه المسألة ثبات مالك على قوله، واعتداده بحفظه، وثقته بضبط كتابه، 
  وأّن مَن خّطأه كان هو على خطإ . 

يدك ثقة في حفظ إمام دار الهجرة أّن ابن سعد          -  168(ويز
د الحكيم بن : حّدثني عبعن محمّد بن عمر الواقدّي قاليروي  )ـه 230

عبد اللّٰه بن أبي فروة، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن 
ّلتُها  عمر بن الحكم الّسلمي قال :" نذرْت أمّي بدَنة  تنحرها عند البيت، فجل
بشّقتين من شعر ووبر، فنحرُت  البدنة، وسترُت الـكعبة بالّشقتين، 

   .)182(جر... الخبر"ورسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يومئذ بمكّة لم يها
خبرا متمّما للخبر الّسابق وبنفس  )ـه 250نحو  -ويسوق الأزرقيّ (..  

َلَْسُت ِإلَى  ةَ مُعْتَمِرًا، فَج الّسند، وفيه عن عطاء بن يسار قال:" قَدِمُْت مَكَّ

                                                           
الجزء المتمم للطبقات: ممّن أسلم عند فتح مكّة وما بعد محمّد بن سعد بن منيع الزّهري،  ) 182

، مكتبة الّصديق، الّطائف، الّسعودية، 1، طذلك، تحقيق عبد العزيز عبدالله الّسلومي
)، وابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز 147، ترجمة رقم(582م، ص1995هـ/1416

، ترجمة 4/587، ـه 1412، دار الجيل ، بيروت، 1الّصحابة، تحقيق علي محمّد البجّاوي، ط
  ).5738رقم(
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 ِ ُ بُْن عُثم ابِْن عبّاس فِي ِصفَة ـْكَعْبَةَ.زَمْزَمَ، وََشيْبَة ُ ال قَاَل  انَ يَوْمَئِذٍ ُيجَرِّد
ُ بُْن يَسَاٍر: فَرََأيُْت ِجدَارَهَا، وَرََأيُْت خَلُوقَهَا وَطِيبَهَا، وَرََأيُْت تِلَْك  عَطَاء
ُ رَآهَا فِي حَدِيِث نَْذرِ ُأمِّهِ  ه َّ ُ بُْن اْلحَكَمِ الّسلمي َأن َّتِي َأخْبَرَنِي عُمَر الثِّيَاَب ال

َ قَْد وُِضعَْت بِاْلَأْرِض، فَرََأيْتُ  َ بَْن عُثمّانَ يَوْمَئِذٍ يَْقِسمُهَا َأْو  الْبَدَنَة َشيْبَة
قَسَمَ بَعْضَهَا، فََأخَْذُت يَوْمَئٍِذ ِكسَاءً مِْن نَْسِج اْلَأْعرَاِب، فَلَْم َأرَ ابَْن 

ا َصنََع َشيْبَةُ بُْن عُثمّانَ" َّ   .)183(عبّاس َأنْكَرَ َشيْئًا مِم
هـ):" وَقَْد 351 -265عبد الباقي بن قانع الْقَاضِي ( أبو الحسين وقال 

ُ بُْن اْلحَكَمِ الّسلمي  َ بِْن اْلحَكَمِ َأخًا يُقَاُل لَهُ عُمَر يَة ِمُعَاوِ سَِب َأّنَ ل َّ َ الن رََأيُْت فِي
")184( .  

يق    فهذا إثبات لوجود صحابي باسم عمر بن الحكم الّسلمي، من غير طر
يين ية، من الرّاو يق حديث الجار اللّذين  مالك، وذكرُه يأتي من نفس طر

تفرّدا به أي: هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار، وسند هذا الخبر لا 
غبار عليه، وقد مهّدنا لهذا المبحث بذكر ما قيل في محمّد بن عمر الواقدّي، 
وأّنهم وإن تركوا حديثه واتّفقوا على تضعيفه فإّنهم يقرّون أنّه "أحد 

زي، وأيّام الّصحابة أوعية العلم"، وأنّه " لا يُستغنى عنه في المغا
عالما بالمغازي والسيرة والفتوح والأحكام وأخبارهم" فقد كان "

                                                           
تحقيق رشدي الصالح ملحس، دار  ،، أخبار مكّة، أبو الوليد محمّد بن عبد اللّٰه) الأزرقي 183

  .1/261الأندلس للنشر، بيروت،[دت]، 
، مكتبة الغرباء 1) ابن قانع، معجم الّصحابة، تحقيق صلاح بن سالم المصراتي، ط 184

ية، المدينة المنورة،    .2/226هـ ،1418الأثر
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. والخبر الذي أوردناه ليس من الأحكام )185("واختلاف الناس
والفرائض، بل وليس من الحديث جملة وتفصيلا، وإنّما هو من الفّن 

ليه الذي يتقنه الواقدّي، وله فيه قصب الّسبق، وإليه فيه المنتهى، وع
  المعوّل، وهو من أهل العلم به كما أخبَرَ مالك بن أنس.

وممّا يدعم وجود صحابي باسم عمر بن الحكم الّسلمي، أّن المترجمين   
للّصحابة ذكروا للحكم الّسلمي عّدة أبناء أسلموا ووفدوا على النّبيّ صلى اللّٰه 

يظهر أّن ذلك كان قبل ّ هان أو أثناءها، لأنّ سنة ثم عليه وسلم، و هم م كل
  . )186(ة و ُحنينا، على ما تخبر به المصادرأو بعضهم  شهد فتح  مكّ 

  
  وهذه قائمة بأسمائهم:

ية بن الحكم الّسلمي - له صحبة، وقد سبقت روايته في حديث  معاو
يق مسلم. ية من طر   الجار

فيمن وفد على  النّبيّ  ذكره ابن سعد والمدائني جبّار بن الحكم الّسلمي -
  .)187(وسلم مُسلما صلى اللّٰه عليه

ية وعليّ وغيرهما بني  حبّان بن الحكم الّسلمي - شهد حنينا، وهو أخو معاو
  . )188(الحكم"

                                                           
  .457-9/445) سير أعلام النبلاء،185
ية بن الحكم في آخر الأمر...". ) روى البيهقّي بسنده عن الأوزاعيّ قال:" ك186 ان إسلام معاو

  ).3926السنن الـكبرى، رقم(
  .1/167. ابن الأثير، أسد الغابة،1055رقم  1/448الإصابة،  ) 187
  .1558رقم  2/13) م،ن، 188
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: قال ذكره الواقدّي في الردّةأحد الأخوة  خميصة بن الحكم الّسلمي -
ية بن الحكم الّسلمي بأخيه خميصة على أبي بكر فقال له أبو بكر:  قدم معاو

ية: إنّه قتله وهو مرتدّ وقد تاب الآن  فقال له !لأقتلنّك بقبيصة معاو
  .)189(..."وراجع الإسلام

، قال ابن حبّان له صحبة، وقال ابن فتحون: عاصم بن الحكم الّسلمي - 
ية بن الحكم الّسلمي من جملة  يحتمل أن يكون عاصم هذا أخا لمعاو

  . )190(إخوته"
ية بن الحكم علي بن الحكم الّسلمي - ت رجله فأتى اندقوإخوته،  أخو معاو

  . )191(النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم فمسح على رجله فصّحت"
ية بن الحكم وإخوته، وقد سبقت  عمر بن الحكم الّسلمي - أخو معاو

الإحالة على مصادر ذكره، وهو محّل النّزاع هنا من حيث الإثبات 
والنّفي، وإن كان النّفي لا يحتاج إلى دليل على عكس الإثبات في 

الّصورة تنقلب حال الإثبات، فيصبح الدّور في تقديم الحجّة  البدء، فإنّ 
عالم على  النّافي في إثبات نفيه، أمّا من جهة الإثبات فإنّه يأتي من "

" وهو الواقدّي بالمغازي والّسيرة والفتوح والأحكام واختلاف الناس
وهو ليس وحده المثبت لوجود صحابي باسم عمر بن الحكم الّسلمي فقد 

الإمام مالك إلى ذلك، وتعزّز الخبر بما ذكره ابن قانع في معجم سبقه 

                                                           
  .2295رقم  2/345) م،ن،189
  .4354رقم  3/571) م،ن،190
رفة الّصحابة، الإصابة، . الأصبهاني أبو نعيم، مع863رقم  3/263ابن حبّان، الثّقات،  )191

  . 28/170المزي، تهذيب الـكمال في أسماء الرّجال،  .5687رقم 4/562
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الّصحابة، وازداد ثباتا بما أورده المترجمون للّصحابة من أسماء إخوة 
ية بن الحكم الّسلمي، وكان من بينهم عمر بن الحكم الّسلمي.   معاو

عروة  وهؤلاء الإخوة هُْم المشار إليهم في رواية البخاري بسنده عن  
ّبير: قالت عائشة رضي اللّٰه عنها: سأل أناٌس النّبيّ صلى اللّٰه عليه بن ا لز
ان، فقال: "إنهم ليسوا بشيء" وسلم .  قال ابن حجر: في )192(عن الـكهَّ

رواية الـكُشميهني: "سأل ناس رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم" وكذا هو 
 في رواية يونس، وعند مسلم من رواية معقل مثله ومن رواية معقل مثل

ية بن الحكم الّسلمي )193(الذي قبله ، وقد سُمّي ممّن سأل عن ذلك معاو
كما أخرجه مسلم من حديثه " قال: قلت يا رسول اللّٰه، أمورا كنّا نصنعها 

  .)194(في الجاهلية كنّا نأتي الـكهّان، فقال: لا تأتوا الـكهّان" الحديث"
ي سلمة عن معمر عن الزّهري عن أب وفي رواية عبد الرّزّاق الّصنعاني

ية بن الحكم أن أصحاب النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم قالوا :   عن معاو
يا رسول اللّٰه ! منّا رجال يتطيّرون ، قال: ذاك شئ تجدونه في أنفسكم 
فلا يصدنّكم، قال : ومنّا رجال يأتون الـكهّان، قال: فلا تأتوا 

  .)195(كاهنا
                                                           

ِ الْفَاِجرِ وَالْمُنَافِِق وََأْصوَاتُهُْم وَتِلاَوَتُهُْم لاَ 192 ) البخاري، الّصحيح، كتاب التوحيد، باب قِرَاءَة
  .)7561(رقم  ُتجَاوِزُ َحنَاِجرَهُْم،

اِن، رقم (كتاب السّ  ) صحيح مسلم،193 ُكهَّ ـْ ـِْكهَانَةِ وَِإتْيَاِن ال يِم ال  5950و 5949لام، باب َتحْرِ
  ).5951و 

تحقيق عبد العزيز بن عبد اللّٰه بن باز ومحب الدين فتح الباري، ) ابن حجر العسقلاني، 194
  .10/219، محمّد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر (مصورة عن الّطبعة الّسلفية )، ترقيم الخطيب

  ).19500هـ)، المصنّف، رقم (211لرّّزاق بن همام الّصنعاني (ت ) عبد ا195
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صلى اللّٰه عليه وهؤلاء "الأصحاب" أو "الأناس" الذين سألوا رسول اللّٰه 
وسلم مباشرة كما أخبرت الّسيّدة الفاضلة أمّ المؤمنين عائشة رضي اللّٰه 

بصفة المتكلّم الجمعي (نحن) في رواية البيهقّي بسنده عن  -عنها، يظهرون
ية بن الحكم الّسلمي عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه  عطاء بن يسار، حّدثني معاو

إنّا كنّا حديث (كذا) عهد  عليه وسلم ثلاثة أحاديث قال: يا رسول اللّٰه
بجاهلية وإّن اللّٰه جاء بالإسلام وإّن رجالا منّا يتطيّرون قال: ذلك شيء 
يجدونه في صدورهم فلا يصدّنهم قلت: ورجال منّا يأتون الـكهنة قال: 
فلا يأتوهم قلت ورجال منّا يخّطون قال قد كان نبّي من الأنبياء يخّط 

ي الّصحيح من حديث فمن وافق خّطه فذاك. أخرجه مسلم ف
  .)196(الأوزاعيّ"

يغيّبون وراء ضمير المتكلّم المفرد في رواية  -أنفسهم -وهؤلاء الأناس 
ةٍ وَقَْد  -وفيها -الإمام مسلم،  َّ هِ ِإنِّى حَدِيُث عَْهدٍ ِبجَاهِلِي َّ ُلُْت يَا رَُسوَل الل ق

ً يَْأتُونَ ا ا رِجَالا َّ ُ بِالِإْسلاَِم وَِإّنَ مِن ه َّ َ الل َ تَْأتِهِْم ". جَاء انَ. قَاَل " فَلا ـْكُهَّ ل
رُونَ َّ ا رِجَاٌل يَتَطَي َّ   .)197("قَاَل وَمِن

كما يغيّب الأصحاب في رواية ثانية لعبد الرّزّاق وموالية للتي سبقت عنه،  
ليصير المتكلم فردا، فقد روى صاحب المصنّف عن معمر عن يحيى بن 

                                                           
ية بن الحكم قال:")16286البيهقّي، الّسنن الـكبرى، رقم(  )196  . وفي رواية البغوي عن معاو

ُ بالِإْسلاِم، وَ  ه َّ ةٍ، وَقَْد جَاءَنَا الل َّ ا قَوْمٌ حَدِيُث عَْهدٍ ِبجَاهِلِي هِ، ِإنَّ َّ ُلُْت : يَا رَُسوَل الل ا رِجَاٌل ق َّ مِن
انَ، ـْكُهَّ لاةِ،  يَْأتُونَ ال يِم الْكَلاِم فِي الّصَ الحديث... شرح الّسنة، كتاب الّصلاة، باب َتحْرِ

  ).726رقم(
يِم الْكَلاَِم فِى الّصلاة وَنَْسِخ مَا كَانَ مِْن ِإبَاَحتِهِ، 197 ) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب َتحْرِ

  )1227رقم (
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يسار قال : حدثنا أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن 
ية بن الحكم قال : قلت: "يا رسول اللّٰه! منا رجال يتطيرون ، قال :  معاو
ذاك شئ تجدونه في أنفسكم فلا يصدنّكم، قال: قلت: ومنّا رجال يأتون 
الـكهان، قال: فلا تأتوهم، قال: قلت: ومنّا رجال يخطون، قال : خّطَ 

  .)198(نبّيٌ ، فمن وافق علمَه علم"
  

الفطن في رواية البيهقّي يتبيّن أّن الحديث الذي رواه عطاء  والمتأمّل  
بن يسار عن ابن الحكم الّسلمي (هكذا دون تعيين منّا) هو في حقيقته 

ومالك روى منها  ، - )199(كما أخبر البيهقّي نفسه –ثلاثة أحاديث 
ية عن عمر بن الحكم الّسلمي،وروى حديث إتيان الـكهّ  ان حديث الجار

ية بن  ّ عن معاو ه يفصل بين الحكم الّسلمي، فيظهر من فعل مالك أن
                                                           

  ).19501) المصنف، رقم (198
ِ الّسلمي، عَْن رَُسوِل اللّٰهِ 16509) السنن الـكبرى، رقم(199 ُ بُْن اْلحَكَم يَة ) بسنده إلى مُعَاوِ

َ َأحَادِيثَ  ّ الرّجال الذين يخّطون.  ،صلى اللّٰه عليه وسلم ثَلَاثَة ّ إتيان الـكهان، ثم فذكر الّطيرة، ثم
) غير أّن 23765رقم(وقد سبقه إلى ذلك الإمام أحمد بن حنبل في المسند (ط الرسالة)، 

امٌ، سَمِعُْت َيحْيَى بَْن َأبِي َكثِيرٍ، عَْن  َّ ثَنَا هَم انُ، حَّدَ ثَنَا عَّفَ تقسيمه غير  تقسيم البيهقّي، قال: حَّدَ
ِثَلَا ُ ب ثَه ِ حَّدَ َ بَْن اْلحَكَم يَة ُ َأّنَ مُعَاوِ ثَه َ بَْن يَسَاٍر، حَّدَ ِ َأحَادِيَث هِلَاِل بِْن َأبِي مَيْمُونَةَ، َأّنَ عَطَاء ثَة

مَ، فالأوّل فيه ذكر الرجال الذين يخّطون ويتطيّرون  َّ َحفِظَهَا عَْن رَُسوِل اللّٰهِ َصلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسل
ية. والثّالث: الكلام في الّصلاة. وقال الرّاوي في  يأتون الـكهان. والثّاني:هو حديث الجار و

ثَنِيهَا. وغير خاف أّن آخرها: َأْو َكمَا قَاَل رَُسوُل اللّٰهِ صلى اللّٰه  عليه وسلم. هَذِهِ ثَلَاثَةُ َأحَادِيَث حَّدَ
رواية الرّاوي لا تجزم أّن ألفاظها هي عين ألفاظ النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم، وإنّما تخبر أّنها 
مقاربة لألفاظه، وهذا يعني أّنها رواية معنى لا حكاية لفظ ، كما لا يخفى أّن هذا التقسيم 

في ضبط حدوده ّي، (أي من تقسيم الرّواة بعد زمان حدوثه) بدليل الاختلاف للحديث بعد
  كما هو بيّن بين التقسيمين عند الإمام أحمد والحافظ البيهقّي.
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الأحاديث الثّلاثة كما  -روايتي الأخوين، في حين تجعل رواية مسلم 
من رواية راو واحد، وعليه فإّن روايتي الإمام مالك بن  -ذكرها البيهقيّ 

ية ابني الحكم الّسلمي أقرب إلى مضمون روايتي عبد  أنس عن عمر ومعاو
خاري، وأكثر تماهيا مع عبارتهما المتعلّقة بأّن" أصحاب النّبيّ الرّزّاق و الب

رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه  صلى اللّٰه عليه وسلم قالوا..." أو أّن أناسا سألوا
وسلم،  وهي رجع صدى أصيل وسابق لقول ابن حجر مفسّرا لفظة 

 " وقد"، حيث قال:"سأل أناٌس السيّدة أمّ المؤمنين عائشة رضي اللّٰه عنها: 
ية بن الحكم الّسلمي كما أخرجه مسلم من  سأل عن ذلك سُمّي ممّن معاو

"، فيكون مالك قد سمّى منهم عمر بن الحكم الّسلمي راوي حديث حديثه
ية بن الحكم راوي حديث إتيان الـكهّان، الذي يأتي  ية، ومعاو الجار

  ذكره. 
عمر بن  وعليه فإّن التّنافي بين الرّوايات من جهة الرّاوي الأصلي أكان

ية بن الحكم كان بسبب تجميع تلك الروايات أو  الحكم أو أخوه معاو
يظّل الثّابت  اختصارها، وهما يعودان مباشرة إلى مسألة الرّواية بالمعنى. و
من صيغتي الأصحاب والأناس مفهوم الجمع لا المفرد، وهو ما يتساوق 

ردت كتب دون تعارض مع ذلك الجمع من أبناء الحكم الّسلمي الذين أو
التّراجم أسماءهم تفصيلا، وساقت متون الرّوايات ذكرهم إجمالا 

  واختصارا.
 

قلت: وقد ثبت مالك على ذلك أي: على نسبة الرّواية إلى عمر بن     
هكذا قال الحكم الّسلمي، حتّى نقل ابن الأثير عن بعض العلماء قولهم:" 
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فلا  . )200(ي ذلك"مالك:"عُمر بن الحَكَم "، ولم تختلف الروّاة عنه ف
يحيى بن يحيى اللّيثي رواه عن مالك  يستقيم حينئذ ما نقله البيهقّي من أنّ 

فقال:" قرأت على مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار مجوّدا 
ية بن الحكم فذكره"   . )201(عن معاو

ابن التّركماني على ذلك  قال:" ثمّ ذكر البيهقى حديثا "عن وقد أجاب     
هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم" ثمّ مالك عن 

قال:" كذا رواه جماعة عن مالك ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجوّدا، 
ية بن الحكم"، ثمّ ذكره بسنده عن يحيى عن مالك عن هلال  فقال معاو

ية  :" الذى في موطأ يحيى بن يحيى بهذا -قلت  -عن عطاء عن معاو
ّ قال: الّسند عمر بن الحكم  ّمهيد ثم ية وهكذا أورده أبو عمر في الت لا معاو

هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم 
  .)202(لم يختلف الرّواة عنه"

: "وفي حديث الّسوداء عن بن موسىوقال القاضي أبو الفضل عياض 
   .)203(عمر بن الحكم كذا عند يحيى بن يحيى وسائر رواة الموطأ "

ية هو من رواية و  ننبّه إلى أّن إصرار الإمام مالك على أّن حديث الجار
ية بن الحكم  كما مرّ  –عمر بن الحكم لا يعني أّن مالكا لا يعرف أخاه معاو

                                                           
  ).12رقم( 1/230) جامع الأصول في أحاديث الرسول ، 200
  .7/387) البيهقّي، الّسنن الـكبرى،  201
 الجوهر النقي )،هـ750لمارديني أبو الحسن (ت ابن التركماني علاء الدين علي بن عثمان ا) 202

  .7/387،[دت]، على سنن البيهقّي، دار الفكر
مشارق الأنوار على صحاح الآثار،  اليحصبي، بن موسىالقاضي أبو الفضل عياض  )203

  .2/237نس ودار التراث، مصر،[دت]،المـكتبة العتيقة، تو



106 

 

ية  -بك فقد روى عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاو
لجاهلية بن الحكم الّسلمي قال:" قلت يا رسول اللّٰه أمور كنّا نصنعها في ا

كنّا نأتي الـكهّان قال: "فلا تأتوا الـكهّان". قال قلت:" كنّا نتطيّر". قال 
  ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنّكم".

فهذا مالك يقول في هذا  قال ابن عبد البرّ معلّقا على هذا الحديث:"  
ية بن الحكم"، كما سمعه منه وحفظه  الحديث :"عن ابن شهاب عن معاو

وربّما كان  -واللّٰه أعلم -سمعه كذلك من هلال لأدّاه كذلك عنه، ولو
ية بن  هذا من هلال إلّا أّن جماعة رووه عن هلال فقالوا فيه:" معاو

  . )204(" -واللّٰه أعلم - الحكم "
قلت: هذه الحيرة التي أبداها الحافظ ابن عبد البرّ هي خير معبّر عن    

ية،  لقول في بيانه وخلاصة اهذا الاضطراب في سند حديث الجار
  كالآتي:

  

ّ  أنّ  - ه صرّح فيه الرّاوي لا يمكن أن يكون تابعيّا باسم عمر بن الحكم لأن
بالّصلاة مع رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم، وهو يخبر عن نفسه أنّه أتى 

  النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم.
 ولا يمكن أن يكون مالك أخطأ أو سها أو ظّن، لأنّه استمرّ مصرّا على -

ما حفظ ووقع في كتابه، وهكذا ثبت النّقل عنه ورواه عنه الرّواة ولا 
  يوجد أّي تراجع منه في ذلك.

                                                           
  .22/79التمهيد،  ) 204
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ولا يثبت نفي وجود صحابي باسم عمر بن الحكم الّسلمي بل الثّابت ممّا  -
يق مالك وجود صحابي بهذا الاسم هو من  نقلناه من نصوص من غير طر

ية بن الحكم الّسلمي.   جملة إخوة معاو
ولأجل هذا التّنازع بين الإثبات والنّفي ذكر القاضي عياض  أّن  -

بعض الرّواة عن مالك عمد إلى إسقاط الاسم من كتابه واكتفى بمجرّد 
، هكذا دون تعيين أحد )205(النّسبة إلى الأب، فقال:" عن ابن الحكم"

ية ولا عمر. ولم يذكر القاضي مَْن مِن الرّواة عن  من الأخوين: لا معاو
  .)206(لك فعل ذلكما
وأيّا يكن الأمر فإّن هذا التّصرّف يكشف حالة الاضطراب المستحكم    

في الّسند، وتدخل هذه الحالة في باب الاضطراب في تعيين الرّاوي، ولا 
يين ثقتين  باعتبارهما  –يصلح أن يقال إّن الاضطراب حاصل بين راو

هما، فكيفما دار ، فلا يضرّ الاختلاف لقيام الحجّة بكّل من -صحابيين
الإسناد دار على ثقة، لأّن في ذلك تجاوز عن عدم الّضبط، أو هو 
اضطراب بتعارض الوصل والإرسال إذا كان عمر بن الحكم تابعيّا، أو 
هو اختلاق لصحابي غير موجود... وقاعدة الاضطراب في تعيين الرّاوي 

يان معلومين ثقتين وكان المتن واحدا، وحديث  تصلح فيما كان الرّاو

                                                           
  . 2/237) مشارق الأنوار، 205
لقد تبيّن بعد البحث أّن ذلك من فعل سويد بن سعيد الحدثاني أحد الرّواة لموّطإ الإمام  )206

ر، باب ما  َّ مالك بن أنس رضي اللّٰه عنه. انظر: كتاب الموطأ (بروايته)، كتاب المكاتب والمدب
  ).425يجوز من العتق في الرّقاب الواجبة، رقم(
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ية فاقد للشّرطين معا، فهو مضطرب الّسند والمتن، وقد ذكرنا لك  الجار
  وجه الأوّل وإليك الوجه الثّاني.ال
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  الفصل الثّالث

  

ية   بيان الاضطراب في متن حديث الجار
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  اختلاف ألفاظ روّاة الحديث

  تضعيف بعض طرقه. وسعي الألباني إلى

  

ية.     اختلاف ألفاظ روّاة حديث الجار

ية ابن الحكم الّسلمي:       ممّن روى حديث جار
    قال: عبد الرّزّاق الّصنعاني بسنده عن معمر عن يحيى بن أبي كثير  -

ية له فجاء بها النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم يستشيره في  "صّك رجل جار
:" أين ربّك فأشارت إلى وسلم ى اللّٰه عليهصلعتقها، فقال لها النّبيّ 

الّسماء"، قال:"من أنا؟" قالت:" أنت رسول اللّٰه" قال (أي: الرّاوي): 
أحسبه أيضا ذكر البعث بعد الموت والجنّة والنّار ثمّ قال(أي: رسول اللّٰه 

  . )207(صلى اللّٰه عليه وسلم): أعتقها فإّنها مؤمنة "
  

أخبرني عطاء أّن رجلا كانت  عن ابن جريج قالوروى عبدالرّزاق  - 
ية في غنم ترعاها وكانت له شاة صفي  في  )208(يعني غزيرة -له جار

فأراد أن يعطيها نبّيَ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم، فجاء الّسبُع  -غنمه تلك

                                                           
  ).16816(9/176) المصنّف، ( 207
عن عبد الرّزّاق أن اللفظة " عزيزة"،  للبن، ونقل السيوطي والمتقي الهنديأي غزيرة ا)  208

ُجها شرح لفظة " صفي"، ويمكن الجمع بين وهي لفظة مدرجة في أصل الرّواية ، قصد مُدرِ 
، ولذلك كان أراد أن في غنمه -أي: نادرة  –ها لأجل غزارة لبنها كانت عزيزة الشّرحين بأنّ 

  ى اللّٰه عليه وسلم.يهديها إلى النّبيّ صل
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فانتزع ضرعها، فغضب الرّجل فصّك وجه جاريته، فجاء نبّيَ اللّٰه صلى 
ا كانت عليه رقبة مؤمنة وافية قد اللّٰه عليه وسلم فذكر ذلك له، وذكر أّنه

هّم أن يجعلها إيّاها حين صّكها، فقال له النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم:" 
إيتني بها"، فسألها النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم :" أتشهدين أن لا إله إلّا 
اللّٰه؟" قالت:" نعم، وأّن محمّدا عبدُ اللّٰه ورسولُه؟ قالت: نعم، وأّن الموت 

قالت: نعم، وأّن الجنّة والنّار حّق؟ قالت نعم، فلمّا فرغ  والبعث حّق؟
  . )209(قال أعتق أو أمسك"

  

ثَنَا محمّد بُْن َأْحمَدَ بِْن الْبَرَاءِ، أخبرنا المُعَافَى بُْن وروى ابن قانع قال:"  -  حَّدَ
ُلَيٌْح، عَْن هِلَاٍل، عَْن عَطَاءِ بِْن يَسَاٍر، عَْن مُعَا َ بِْن ُسلَيْمَانَ، أخبرنا ف يَة وِ

ُ َسوْدَاءَ، فََأتَى بِهَا النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم  ُ َأرَادَ عِتَْق َأمَةٍ لَه ه َّ اْلحَكَمِ َأن
ُِّك ؟ " قَالَِت: الَّذِي فِي الّسماء فَقَاَل لَهَا: "مَْن َأنَا ؟"  َب فَقَاَل لَهَا : "مَْن ر

هِ صلى اللّٰه عليه وسلم: قَاَل "أَ  َّ هَا مُؤْمِنَةٌ "قَالَْت: رَُسوُل الل   . )210(ْعتِْقهَا؛ فَِإّنَ
                                                           

  ).16815رقم( 9/175) المصنّف، ( 209
 القاضي، معجم الّصحابة، عبد الباقي بن قانع أبو الحسين الأموّي مولاهم )210

). قلت: ابن قانع روى عنه الدّارقطني، قال الخطيب البغدادي: كان من 1027(3/73(
. 11/88. تاريخ بغداد،ـه351 أهل العلم والدراية والفهم، ورأيت عامّة شيوخنا يوثّقونه، توفي

. والمعافى بن سليمان، 1/282. تاريخ بغداد،ـه291ومحمّد بن أحمد بن البراء، ثقة، توفي سنة
وتهذيب الـكمال،  180-10/179. تهذيب التهذيب، ـه234ثقة روى له النّسائيّ، توفي سنة 

ه:"اتفاق الّشيخين عليه . وفليح بن سليمان بن أبي المغيرة، قال الحاكم أبو عبدالل28/146-147
يق  . 274-8/272. تهذيب التهذيب، ـه168يقوي أمره". روى له الجماعة، توفي سنة ومن طر

ية بن الحكم الّسلمي وليس فيه حديث  فليح بن سليمان أخرج أبوداود قطعة من حديث معاو
ية، وحكم الألباني عليه بالضّ  ّ الجار حد. ه ليس في أّي من رجال سنده مطعن لأعف مع أن
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) بن أبي الأسدورواه الذّهبي بسنده عن سعيد بن زيد، أخبرنا توبة( -
ِ نَْفسهُ قَاَل  يَة َارِ ثَنِي َصاِحُب اْلج العنبري، حّدثني عَطاء بن يسَار قَاَل حَّدَ

ٌ تَرْعَى... اْلحَدِيُث، وَفيه:"فَمَّدَ النّبيّ ص يَة لى اللّٰه عليه وسلم كَانَْت لِي جَارِ
هُ"، قَاَل:"فَمَْن  َّ ُ ِإلَْيهَا وََأَشارَ ِإلَْيهَا مُْستَْفهِمًا مَْن فِي الّسماء؟"،  قَالَْت:"الل يَدَه

هَا مُْسلِمَةٌ " هِ"، قَاَل:" َأْعتِْقهَا فَِإّنَ َّ   . )211(َأنَا؟"، قَالَْت:"َأنَْت رَُسوُل الل
أبي كثير بالّصحة فقال:"  وحكم الدّارقطني على رواية فليح ويحيى بن  

والّصحيح حديث يحيى بن أبي كثير وفليح بن سليمان عن هلال بن 
  .)212(أبي ميمونة"

رواه سعيد بن قلت: حديث الذّهبي هذا ذكره الحافظ المزّي قال:"   
، عن توبة العنبري، عن عطاء بن يسار، قال: -أخو حمّاد بن زيد  -زيد 

ية نفسه و    .)213(لم يسمّه "حّدثني صاحب هذه الجار

                                                                                                                       

)، ورواية فليح هذه 932السنن، كتاب الّصلاة، باب تشميت العاطس في الّصلاة، رقم(
يأتيكحذفها الألباني في اختصاره لكتاب العلوّ،   بالّصحة أن الدّارقطني حكم على رواية فليح  و

 فقال:" والّصحيح حديث يحيى بن أبي كثير وفليح بن سليمان عن هلال بن أبي ميمونة"،
  ل!!فتأمّ 

،  3) الحافظ أبو عبد اللّٰه الذّهبي، العلوّ للعليّ الغّفار، تحقيق حسن بن علي السّقاف، ط  211
يأتي الكلام عن  سعيد 120م. ص2007هـ/1428دار الإمام الروّاس، بيروت،  . قلت: و

بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو الحسن البصري أخو حمّاد بن زيد في النّص. وأمّا 
. تهذيب ـه131ثقة، روى عن عطاء، روى عنه سعيد بن زيد، توفي سنة توبة العنبري ف

  .337-4/336الـكمال، 
ية، تحقيق محفوظ  212 ) الدّارقطني أبو الحسن علي بن عمر، العلل الواردة في الأحاديث النبو

ياض، 1الرحمن زين اللّٰه، ط   ).1228رقم( 7/83م، 1985/ـه1405، دار طيبة، الر
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أقول: هذه أربع روايات يدور سندها جميعها على سند مسلم في روايته    
ّ أو بعضا، فالأولى مدارها على يحيى بن أبي كثير ية كلا ، لحديث الجار

والثّانية على عطاء بن يسار، والثّالثة وهي رواية ابن قانع فيها هلال بن 
ية بن الحكم،  ّ أبي ميمونة عن عطاء عن معاو ّ والر ي ابعة: رواية المز

ية  نفسه ية بن  والذّهبي مدارها على عطاء عن صاحب الجار أي: معاو
  .الحكم الّسلمي

يلاحظ أّن ألفاظ الروايات تختلف وهي على التّرتيب:    و
  أين ربّك؟ فأشارت إلى الّسماء.  -
  أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه؟.  -
ُِّك؟ قَالَِت: الَّذِي فِي الّسماء  - َب   ".مَْن ر
ُ ِإلَْيهَا وََأَشارَ ِإلَْيهَا مُْستَْفهِمًا مَْن فِي   - فَمَّدَ النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم  يَدَه

 الّسماء؟.
  وهذا الاختلاف في اللّفظ يوجب علينا أن نقرّ بحقيقة أولى هي:    

أنّه يستحيل أن يكون النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم قد قال هذه الألفاظ 
 دفعة واحدة.

يقة الثّانية هي: أنّه لا يمكن حمل اختلاف اللّفظ على تعّدد الواقعة، والحق
لأّن صاحب القّصة واحد وسندنا إليه كذلك واحد. ويجرّنا هذا إلى 

 الحقيقة الثّالثة وهي:
                                                                                                                       

، 2الأشراف بمعرفة الأطراف، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، طتحفة الحافظ المزّي،  )213
  ).11378رقم( 8/426م، 1983هـ/1403المـكتب الإسلامي، بيروت، 
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أّن هذا الاختلاف في اللفظ مرجعه إلى تصرّف الرّواة فيه، وأّن 
سير آخر لهذا التّغاير روايتهم للقّصة كان بالمعنى، وليس دون هذا من تف

 فيه.
  اضطراب الّشيخ الألباني وتدليسه:

  اضطرابه في قبول رواية سعيد بن زيد وردّها:

مرّت بنا قريبا رواية الحافظ الذّهبي بسنده عن سعيد بن زيد، أخبرنا  
ثَنِي بن أبي الأسدتوبة( ) العنبري، حّدثني عَطاء بن يسَار قَاَل حَّدَ

 َ ِ ن يَة َارِ ٌ تَرْعَى... اْلحَدِيُث، وَفيه:" َصاِحُب اْلج يَة ُ قَاَل كَانَْت لِي جَارِ ْفسه
ُ ِإلَْيهَا وََأَشارَ ِإلَْيهَا مُْستَْفهِمًا مَْن فِي  فَمَّدَ النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم يَدَه

هِ"،  الّسماء؟"،  قَالَْت: َّ هُ"، قَاَل: " فَمَْن َأنَا؟ "، قَالَْت: " َأنَْت رَُسوُل الل َّ "الل
 َ ٌ ق هَا مُْسلِمَة   ".اَل:" َأْعتِْقهَا فَِإّنَ
  

وقد حاول الّشيخ الألباني دفعها بدعوى ضعف سعيد بن زيد، حيث   
ية نفسه لا  يصّح  قال." وإذا علمَت أّن حديث عطاء عن صاحب الجار
مِْن قِبَل إسناده لأنّه من رواية سعيد بن زيد، فهو إن كان في نفسه 

ذلك ضعّفه جمٌع، بل كان يحيى بن سعيد صدوقا، فليس قوّي الحفظ، ول
"صدوق له  يضعّفه جّدا، وقد أشار الحافظ في التّقريب إلى هذا فقال:

  ). 214أوهام"(

                                                           
) الذّهبي أبو عبد اللّٰه شمس الدين محمّد بن أحمد، مختصر العلوّ للعليّ الغّفار، تحقيق محمّد  214

يلاحظ أّن 82ص م،1981/ـه1401،المـكتب الإسلامي،1ناصر الدين الألباني، ط . و
أعرض كليّا عمّا قيل فيه من الّشيخ الألباني ذكر ما قيل من جرح في سعيد بن زيد، و
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، ن يضعّفه جّدا إذ لم يكن يستمرئهقلت: نعم كان يحيى بن سعيد القّطا  
ث عنه. وعن البخاري وابن فحدّ  ولـكن رضيَه عبد الرحمن بن مهدي

ّ  ارميوأبي جعفر الدّ  حبّان . ووثّقه ابن معين والعجلي  ه صدوق حافظأن
، وقال ابن حبّان كان صدوقا حافظا وابن سعد وسليمان بن حرب،

    )215(.ـ ه167توفي سنة 
" وقد بيّن ابن عدّي الّضعف الذي قيل في سعيد بن زيد بقوله:     

 وليس له مَتْن مُنكَرٌ لا يأتي به غيره، وهو عندي في جملة مَن ينسب إلى
  ).216"(الّصدق

وقال الذّهبي فيمن كان في مثل حال سعيد بن زيد:" هذا فصل نافع  
في معرفة ثقات الرّواة الذين تكلّم فيهم بعض الأئمّة بما لا يردّ أخبارهم، 

                                                                                                                       

ل، ولم يكن هذا شأنه في تعليقه على " مختصر العلوّ للعليّ الغّفار" فقط ، بل تكرر منه ذلك تعدي
كان في  في سعيد بن زيد هذا لما 128إذ طعن في كتابه:  التوسل: أنواعه وأحكامه، ص 

إسناد رواية تخالف مذهبه فأورد ما قيل فيه من جرح، فقال:" سعيد بن زيد وهو أخو حماد 
بن زيد فيه ضعف ، قال فيه الحافظ في " التقريب" صدوق له أوهام . وقال الذّهبي في 
الميزان : قال يحيى بن سعيد ( القّطان):" ضعيف" ، وقال السعدّي : ليس بحجة ، يضعفون 

وقال النّسائيّ وغيره : ليس بالقوي ، وقال أحمد : ليس به بأس ، كان يحيى بن حديثه ، 
ياض، السعودية، 1سعيد لا يستمرئه. انظر: التوسل: أنواعه وأحكامه، ط ، مكتبة المعارف، الر

  .126م، ص2001/ـه1421
ذكره في متن  ل، ممّا نقيل في سعيد بن زيد هذا من تعدي قلت: ولم يذكر الّشيخ الألباني شيئا ممّا

  البحث.
). العجلي، الثقات، 3851رقم( 4/184ابن معين يحيى، تاريخه (رواية الدّوري)،  ) 215

  .4/29، تهذيب التهذيب )،590رقم( 1/399
  .3/378) ابن عدّي، الكامل في الضعفاء،  216
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وفيهم بعض اللّين، وغيرهم أتقن منهم وأحفظ، فهؤلاء حديثهم إن لم 
اللهّم إلّا أن  يكن في أعلى مراتب الّصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن

يكون للرّجل منهم أحاديث تستنكر عليه وهي التي تُكلِّم فيه من أجلها 
  ).  217فينبغي التوقّف في هذه الأحاديث"(

وقد بان ممّا سقناه من كلام ابن عدّي أّن سعيد بن زيد خلوٌ ممّا يمكن 
أن يستنكر عليه، وحينئذ فلا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، ولا يغيبّن 

ول الذّهبي في مطلع كلامه:" هذا فصل نافع في معرفة ثقات عنك ق
الرّواة الذين تكلّم فيهم بعض الأئمّة"، فقد حشرهم في زمرة الثّقات، 

  فتأمّل!
وذكر ابن حجر أّن البخاري أخرج له في التّعليق، كما أخرج له مسلم    

قائمة ). وزاد بدر الدّين العينيّ إلى 218وأبو داود والترمذّي وابن ماجه(
  ).219من أخرج لسعيد بن زيد أبا جعفر الّطحاوي(

                                                           
 مكتبة ،1ط، شكور المياديني تحقيق محمّد، ذكر أسماء من تكلّم فيه وهو موثق) الذّهبي،  217

  .27ص، م1986هـ / 1406 ،المنار، الزّرقاء 
قال عبد اللّٰه بن فهد الخليفي في بحثه " الدفاع عن حديث  .4/29، تهذيب التهذيب)  218

ية": "أنّه حتى لو كانت رواية سعيد بن زيد حسنة وهو صدوق فان روايته هنا معلولة  الجار
إسناد مسلم على شرط الّشيخين بمخالفته لمن هو أوثق منه عند مسلم، ولا يعزب عن ذهنك أن 

فرجاله ثقات متفق عليهم عند أهل الفن هذا ان كانت روايته حسنة والصواب أنها دون 
 انظر البحث المذكور على الموقع الالـكتروني.ذلك"

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forum وهذا قول عجيب لأّن سعيد بن زيد ، /
،  ايته هنا معلولة بمخالفته لمن هو أوثق منه عند مسلمروأيضا من رجال مسلم فكيف يقال: إّن 

ية على شرط الّشيخين، فهو مجرّد ادّعاء لأّن  وأمّا ادعاء الخليفي أّن إسناد مسلم في حديث الجار
ية، ولـكنّه لم يفعل وفّضل إخراج  ذلك كان يصدق فيما لو أخرج البخاري حديث الجار
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، وإن قال البيهقى عنه:" (أي: ابن زيد)وسعيدوقال ابن التّركماني: "    
واستشهد به البخاري، ووثّقه ابن ، ليس بالقوي"، فقد احتّج به مسلم

  .)220(" معين وغيره
 - حمد اللّٰهب -" فما في الكتابينومَن كان حاله كذلك شمله قول الذّهبي:   

رجل احتّج به البخاري أو مسلم في الأصول، وروايته ضعيفة. بل 
  .)221(حسنة أو صحيحة "

فََأمّا سعيد بن زيد،  وجزم أبو الحسن ابن القّطان بوثاقة سعيد فقال:" 
اد بن زيد فَثِقَة " َّ   .)222(َأُخو حَم

                                                                                                                       

انرضي اللّٰه عنها: حديث أمّ المؤمنين عائشة "، " سأل أناٌس النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم عن الـكهَّ
وكيف يكون ذلك والّسند كلّه  ولهذا لا يصّح أن يقال أّن إسناد مسلم على شرط الّشيخين

وقد صار من المعلوم ضرورة أّن شرط البخاري ليس هو شرط مسلم، فشرط أبي  معنعن،
سناد المعنن على الاتّصال، ونفي الانقطاع عبد اللّٰه هو:" ثبوت اللّقاء أو الّسماع في حمل الإ

والإرسال، في حين أّن شرط أبي الحسين مسلم هو مجرّد المعاصرة فقط، وبه اقتنع في مقدمة 
كتابه، واختار واعتقد صحّته وبالغ في الإنكار على من خالفه". انظر: الفهري أبو عبد اللّٰه محمّد 

المحاكمة بين الإمامين في الّسند المعنعن، تحقيق ابن رشيد، الّسنن الأبين والمورد الأمعن في 
  . 4-3م، ص1977/ـه1397محمّد الحبيب ابن الخوجة، الدار التونسية للنشر، 

مغانى الأخيار فى شرح أسامى رجال معانى  ، أبو محمّد محمود بن أحمد ) العيني بدر الدين 219
 ، دار الـكتب العلميّة،1الآثار، تحقيق محمّد حسن إسماعيل، ط

  .1/410،م2006/ـه1427بيروت،
  .6/112) الجوهر النّقي، 220
ّ الذهبي شمس الدّ  )221 ، تحقيق عبد (في علم مصطلح الحديث) د بن أحمد، الموقظةين محم
 ّ   .80، صـه1405، دار البشائر الإسلاميّة، بيروت، 1ة، طاح أبوغُدّ الفت
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يظل الرّد الأقوى على الّشيخ الألباني في تضعيفه لسعيد بن زيد هو   و
تحسينه لحديث هذا الرّاوي نفسه في موطن آخر من مؤلّفاته، فقد قال 

  سعيد بن زيد ما نّصه:الّشيخ عن إسناد فيه 
 - "قلت:" وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ، وفي سعيد بن زيد  

كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن إن شاء اللّٰه  -وهو أخو حمّاد 
: وهو حديث جيّد 20الفروسيّة "، ص  تعالى، وقال ابن القيّم في "

  . )223(الإسناد..." 
  

  بيان تدليس الّشيخ الألباني في نقله عن الحافظ البيهقّي: 
  

ية: وممّا يُرَدُّ     " وهذا الحديث على الّشيخ الألباني قوله عن حديث الجار
صحيح بلا ريب، لا يشّك في ذلك، إلّا جاهل أو مغرض من ذوي 

جاءهم نّص عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم  الأهواء الذين كلّما
يله بل  يخالف ما هم عليه من الّضلال، حاولوا الخلاص منه بتأو
بتعطيله، فإن لم يمكنهم ذلك، حاولوا الّطعن في ثبوته، كهذا الحديث، 
فإنّه مع صحّة إسناده وتصحيح أئمّة الحديث إيّاه دون خلاف بينهم 

أخرجه في "صحيحه" وكذا أبو عوانة في أعلمه، منهم الإمام مسلم حيث 

                                                                                                                       
بيان الوهم  حميري الفاسي،أبو الحسن علي بن محمّد بن عبد الملك الكتامي ال) ابن القّطان 222

ياض، 1، طتحقيق الحسين آيت سعيد والإيهام في كتاب الأحكام،  ،دار طيبة، الر
  .4/632،  م1997هـ/1418

، المـكتب الإسلامي، 1، ط) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل223
  .5/338م، 1979هـ/1399
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:"وهذا صحيح، البيهقّي في "الأسماء" حيث قال عقبه "مستخرجه عليه"، و
  . )224(قد أخرجه مسلم"

  

عند التّفصيل، إذ فيه من المآخذ ما فيه عند  فقوله هذا لا يسلّم له به    
 منعطف كّل معنى، فادعاؤه أّن "هذا الحديث صحيح" غير مسلّم له به إذ

الفهرّي  )225(في سنده هلال بن أبي ميمونة أو هلال بن عليّ بن أسامة
، وقال أبوحاتم الرّازي، )226(العامرّي قال فيه النّسائيّ: ليس به بأس"

                                                           
خ الألباني في معرض ردّه على الّشيخ . قال ذلك الّشي82) مختصر العلوّ للعليّ الغّفار، ص 224

ومع ذلك نرى الـكوثري الهالك في تعّصبه يحاول التّشكيك في صحّته  الـكوثري، وقال إثره:"
بادّعاء الاضطراب فيه، فقد علّق على هذا الحديث فيما سوّده على كتاب "الأسماء" بقوله 

ل عليه ما يستحّق" عن ): "انفرد عطاء بن يسار برواية حديث القوم "كذا قا442-441(ص
ية بن الحكم، وقد وقع في لفظ له كما في "كتاب العلوّ" للذّهبي!" " ما يدل على أن حديث  معاو
ية لم يكن إلا بإشارة، وسبك الرّاوي ما فهم من  الرسول صلى اللّٰه عليه وسلم مع الجار

ية الإشارة في لفظ اختاره"! " فلفظ عطاء الذي يدل على ما قلنا هو: "حدثني ص احب الجار
ُ ِإلَْيهَا مُْستَْفهِمًا: مَْن فِي الّسماء؟ قَالَْت:  نفسه. اْلحَدِيُث" وَفِيهِ: فَمَّدَ النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم يَدَه
هَا مسلمة". وهذا من الدليل على أن  هِ، قَاَل: "َأْعتِْقهَا فَِإّنَ َّ اللّٰه، قال: فمن أنا، فقالت: رَُسوُل الل

لفظ الرسول صلى اللّٰه عليه وسلم"! "وقد فعلت الرّواية بالمعنى في الحديث ما "أين اللّٰه" لم يكن 
تراه من الاضطراب". ثمّ قال الّشيخ الألباني:" فماذا يقول المؤمن عن هذا الرّجل الذي يستغّل 

  علمه واطلاعه لتشكيك المسلمين في أحاديث نبيهم صلى اللّٰه عليه وسلم؟ عامله اللّٰه بما يستحّق".
ّ قلت: م   ياقة والاختلاف.ا كان ينبغي مجاوزة حدود البحث العلمي إلى مخالفة آداب الل

أو هلال بن أبي آمنة، كما في سند أبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني  ) 225
، دار الراية، 1). انظر: الآحاد والمثاني، تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة، ط1398رقم(

ياض،    .2/571م، 1991/ـه1411الر
  .11/73) تهذيب التهذيب،  226
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، وقال الذّهبيّ مفسّرا مصطلح أبي حاتم )227(يكتب حديثه وهو شيخ"
ي الرازي:" قد علمُت بالاستقراء التّام أّن أبا حاتم الرّازي إذا قال ف

  . )228(رجل:" يكتب حديثه " أنّه عنده ليس بحجّة"
:"هو شيخ"، ليس هو عبارة جرح، -أي أبو حاتم -قوله وقال في الميزان:" 

ً ما هي  ً ممّن قال فيه ذلك، ولـكنها أيضا ولهذا لم أذكر في كتابنا أحدا
   .)229(عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجّة"

ّطان:" فأمّا قول أبي حاتم فيه: "شيخ"، فليس وقال أبو الحسن ابن الق 
يف بشيء من حاله إلّا أنّه مقّل و ليس من أهل العلم، وإنّما وقعت  بتعر

  .)230(له رواية ُأخذت عنه "
ٌ َحسَُن اْلحَدِيِث يَرْوِي عَْن عَطَاءِ بِْن يَسَارٍ  "وقال الفسوي: وَهِلَاٌل ثِقَة

   .)231(الحجّة"َأحَادِيَث ِحسَانًا، وحديثه يقام مقام 

                                                           
  .9/76) الجرح والتعديّل،  227
  .6/360) سير أعلام النبلاء،  228
  .2/385) ميزان الاعتدال،  229
  .4/627 ) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، 230
ّ  ،الفسوي أبو يوسف يعقوب بن سفيان ) 231 اريخ، تحقيق أكرم ضياء العمري، ط المعرفة والت

  . 2/466،  م1981هـ/1401لة ، بيروت، ، مؤسسة الرسا2
ُ الّشيخاِن فقد جَاوز القنطرة هَذَا َأيْضا  قال القرشي: قلت:   اس َأن من روى لَه َّ وَمَا يَقُوله الن

عَفَاء  َابه عَن لَيْث بن أبي سليم وَغَيره من الّضُ من التجوه وَلَا يقوى فقد روى مُسلم فى كِت
 ُ مَا روى عَْنه َّ َافِظ قَاَل فَيَقُولُونَ ِإن َابه للاعتبار والشواهد والمتابعات وَهَذَا لَا يقوى لَِأن اْلح م فى كِت

الِاْعتِبَار والشواهد والمتابعات ُأمُور يتعرفون بهَا حَال الحَدِيث وَكتاب مُسلم الْتزم فِيهِ الّصحيح 
بن نصر اللّٰه فَكيف يتعرف حَال الحَدِيث الذى فِيهِ بطرق َضعِيفَة ". عبد القادر بن محمّد 
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فإذا تركنا قوله: "وحديثه يقام مقام الحجّة"، لأنّه معارض بما قّدمنا ذكره  
من قول أبي حاتم وغيره، علمنا أّن حديث هلال بن أبي ميمونة حسن 

  لا صحيح، وفيما يأتي يؤكّد ذلك.
ية :" مع صحّة إسناده      أمّا قول الّشيخ الألباني إّن حديث الجار

حديث إيّاه دون خلاف بينهم أعلمه"، فلا يقبل على وتصحيح أئمة ال
ية لم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه ولا في  ، لأنّ عواهنه حديث الجار

بعد ذكره له من حديث  -من كتبه ولا  يغرّنك قول الحميدي  أيّ 
:" وقد أخرجه البخاري في كتابه في القراءة خلف الإمام ولم يتّفق  -مسلم

، فإنّما اكتفى البخاري بإخراج ما )232(مع الّصحيح"له إخراجه في الجا
تعلّق منه بالّصلاة، وبالّطيرة والـكهّان فقط، ولم يذكر شيئا من حديث 

ية  . وأخرج أبو عبد اللّٰه أيضا ما تعلّق منه بالّصلاة فقط في )233(الجار
  .)234(خلق أفعال العباد

                                                                                                                       

هـ)، الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة، مير محمّد 775القرشي أبو محمّد محيي الدين الحنفي (ت
  .1/428كتب خانه، كراتشي، [دت]،

  
) الحميدي محمّد بن فتوح ، الجمع بين الّصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق علي حسين  232

  ).3130رقم( 3/410، م2002هـ/1423، دار ابن حزم ، بيروت،2البواب، ط 
، كتاب القراءة خلف الإمام، محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد اللّٰه ) انظر:البخاري 233

 20 - 19م، ص1980هـ/1400، المـكتبة الّسلفية، 1تحقيق فضل الرحمن الثوري، ط
  ).40) و(39) و(38رقم(
ياضدار ا، ط/ عبد الرحمن عميرة ، تحقيقخلق أفعال العباد ) البخاري، 234  ،لمعارف، الر

  .107و 58، صالسعودية
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وفي الباب  ولم يخرجه الترمذّي في سننه، ولا شيئا منه بل اكتفى بقوله:
ية بن الحكم " . وهو يشير فيه إلى مسألة )235(عن ابن مسعود ومعاو

  الكلام في الّصلاة فقط.
وكذا الّشأن عند الدّارمي فقد اكتفى منه إلى قوله صلى اللّٰه عليه   

إّن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس إنّما هي وسلم:" 
  . )236(التّسبيح والتّكبير وتلاوة القرآن" 

الكلام  "ولم يخرج ابن ماجه منه  شيئا ولا ابن خزيمة مع روايته لقطعة  
  .)237(منه فقط "في الّصلاة

" قد أخرجه مسلم في صحيحه، وأّن البيهقّي في ا قول الألباني:وأمّ    
"الأسماء" نّص على ذلك وقال عقبه:" وهذا صحيح، قد أخرجه مسلم". 

ل والنّقل، فأمّا أن يكون الإمام فهو كلام غير صحيح ولا دقيق في القو
في صحيحه فذلك ممّا لا يُنْكَر، ولـكّن ذلك في النّسخ  )238("أخرجهمسلم "

                                                           
) الترمذّي، محمّد بن عيسى أبو عيسى الترمذّي الّسلمي، الجامع الّصحيح (سنن الترمذّي)،  235

تحقيق  أحمد محمّد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، أبواب الّصلاة، باب [ 
  ).405ما جاء ] في نسخ الكلام في الّصلاة، رقم(

لدارمي عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمّد، سنن الدارمي، تحقيق فواز أحمد زمرلي، خالد ) ا 236
هـ، كتاب الّصلاة، باب النهي عن 1407، دار الكتاب العربي، بيروت، 1السبع العلمي، ط

  ).1502الكلام في الّصلاة، رقم (
يمة، تحقيق محمّد ) ابن خزيمة محمّد بن إسحاق أبو بكر الّسلمي النيسابوري، صحيح ابن  237 خز

باب  كتاب الّصلاة، م،1970/ـه1390مصطفى الأعظمي، المـكتب الإسلامي، بيروت، 
  ).859نسخ الكلام في الّصلاة وحظره بعد ما كان مباحا، رقم(

  ) الظفران للاحتراز لما يأتي بعد ذلك من بحث. 238
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فلم يخرج  )239(ا في النّسخة الواصلة إلى الحافظ البيهقيّ أمّ الواصلة إلينا، 
ية.    فيها  شيئا من حديث الجار

                                                           
سين بن على بن موسى البيهقى الامام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الح ) 239

في شعبان وسمع أبا الحسن محمّد بن  ـه384الخسروجردى البيهقى صاحب التصانيف، ولد سنة 
الحسين العلوى وأبا عبد اللّٰه الحاكم وأبا طاهر بن محمش وأبا بكر بن فورك وأبا على الروذبارى 

يه وأبا عبد الرحمن السلمى وخلقا بخراسان، و هلال بن محمّد الحفار وعبد اللّٰه بن يوسف بن بانو
وأبا الحسين بن بشران وابن يعقوب الإيادي وعدة ببغداد، والحسن بن أحمد بن فراس وطائفة 
  بمكة ، وجناح ابن نذير وجماعة بالـكوفة، وبورك له في علمه لحسن قصده وقوة فهمه وحفظه. 

ن الـكبير عشر وعمل كتبا لم يسبق إلى تحريرها، منها الأسماء والصفات وهو مجلدان، والسن
مجلدات، والسنن والآثار أربع مجلدات، وشعب الإيمان مجلّدان، ودلائل النّبوة، ثلاث 
مجلدات، والسنن الصغير مجلدان، والزهد مجلد، والبعث مجلد، والمعتقد مجلد، والآداب مجلد، 
ونصوص الّشافعي ثلاث مجلدات، والمدخل مجلد، والدعوات مجلد، والترغيب والترهيب 

ية، مجلد ،  وكتاب الخلافيات مجلدان، والأربعون الـكبرى، والأربعون الصغرى، وجزء في الرؤ
  ومناقب الّشافعي مجلد، ومناقب أحمد مجلد، وكتاب الأسرى، وكتبا عديّدة لا أذكرها.

  قال عبد الغافر في تاريخه: كان البيهقى على سيرة العلماء قانعا باليسير متجمّلا في زهده وورعه.
م الحرمين أبى المعالى قال: ما من شافعي إلّا وللشافعي عليه منّة إلا أبا بكر البيهقى فإن وعن إما

  له المنّة على الّشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه.
يّن  قال أبو الحسن عبد الغافر في ذيل تاريخ  نيسابور: أبو بكر البيهقى الفقيه الحافظ الأصولي الدَّ

وفرد أقرانه في الإتقان والضبط من كبار أصحاب الحاكم، ويزيد الورع واحد زمانهَ في الحفظ 
عليه بأنواع من العلوم، كتَب الحديث وحفظه من صباه وتفقه وبرع وأخذ في الأصول 
وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز ثمّ صنّف، وتواليفه تقارب ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد، 

لل الحديث ووجه الجمع بين الأحاديث، طلب منه الأئمة جمع بين علم الحديث والفقه وبيان ع
الانتقال من النّاحية إلى نيسابور لسماع الـكتب فأتى في سنة إحدى وأربعين وعقدوا له 
المجلس لسماع كتاب المعرفة وحضره الائمة، وكان على سيرة العلماء قانعا باليسر، وحضره 

  .3/1134هبي، تذكرة الحّفاظ، الذّ  ـه458الأجل في عاشر جمادى الأولى من سنة 
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ية بسنده عن العبّاس بن الولي   د بن مزيد، فقد روى البيهقّي قّصة الجار
أخبرني أبي، حّدثنا الأوزاعيّ، حّدثنا يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن 
ية بن الحكم الّسلمي،  أبي ميمونة، حدثني عطاء بن يسار، حّدثني معاو
ِ ( يعني  َ اْلحَدِيَث بِطُولِه م : فَذَكَر َّ ِ وََسل ُ عَلَيْه هِ َصلَّى اللّٰه َّ ُلُْت لِرَُسوِل الل قَاَل: ق

لاة، والطيرة، وإتيان الـكهّان، والخّط)، قَاَل: ثمّ َأَطلَعُْت الكلام في الصّ 
يَةٌ لِي ... فذكره.   غُنَيْمَةً تَرْعَاهَا جَارِ

يق أبي داود الّطيالسي، حّدثنا حرب بن شّداد   ثمّ أسنده البيهقّي من طر
يد عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن  وأبان بن يز

ية بن الحكم الّسلمي، فذكره بمعناه. ( كذا هي عطاء بن يسار، عن م عاو
  عبارته).

ّ قال البيهقّي:"  عًا من حديث ثم وهذا َصحيح، قد أْخرجَه مُسلم مُقّطَ
ِ الأوزاعيّ ، وحجّاج الّصوّاف، عن يحيى بِن أبي كثير  يَة َارِ ةِ اْلج ، دُونَ قِّصَ

ُّ وأظنّه  مَا تَرََكهَا مَِن اْلحَدِيِث لاْختِلاِف الر َّ ِ ِإن وقد ذكرُت في  وَاةِ فِي لَْفظِه
َ بَن الحكم في لفظ  ية كتاب الّظِهار من الّسنن مخالفة مَن خالف معاو

  . )240(الحديث"
  

عًا من حديث فتأمّل جيدا قوله:  وهذا َصحيح، قد أْخرجَه مُسلم مُقّطَ
"، فإنّه يشير إلى الأوزاعيّ، وحجّاج الّصوّاف، عن يحيى بِن أبي كثير

ي كتاب السلام، باب تحريم الـكهانة وإتيان الـكهّان، قال: رواية مسلم ف
                                                           

، مكتبة السوادي، 1، تحقيق عبد اللّٰه بن محمّد الحاشدي، طالبيهقّي، الأسماء والّصفات ) 240
  ).891، رقم(2/327جدة، 
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حّدثنا محمّد بن الّصبّاح وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حّدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن عليّة عن حجّاج بن أبي عثمّان الّصواف ح وحّدثنا إسحاق بن 
إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ، كلاهما عن يحيى بن أبي 

ية بن ثير ك عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاو
، والّطيرة، والرّجال الذين الحكم الّسلمي، فذكر فيه "إتيان الـكهان

، وهذه الرّواية مشتركة بين الّسندين وليس فيها ذكرٌ مطلقا )241(يخّطون"
ية.   لقّصة الجار

  

ِ ثمّ تنبّه جيّدا لقوله:    يَة َارِ ةِ اْلج مَا تَرََكهَا مَِن اْلحَدِيِث وأظنّه  " دُونَ قِّصَ َّ ِإن
 ِ وَاةِ فِي لَْفظِه ُّ "، فإنّه لا يعني اختلاف ألفاظ روّاة الّسندين لاْختِلاِف الر

المذكورين آنفا عند المقارنة بينهما، إذ لا يمكن لهذه المقارنة أن تنعقد 
هو متاح بين أيدينا من فيما  –مطلقا لسبب بسيط: هو أنه لا تعرف

يق - صادرالم ية من طر مسلم أو غيره عن إسحاق بن  رواية لقّصة الجار
يه عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن  إبراهيم ابن راهو

                                                           
ِكهَانَةِ  241 ـْ يِم ال ) هذه الرّواية المشتركة عند الإمام مسلم في صحيحه، كتاب السلام ، باب َتحْرِ

اِن، رقم ـْكُهَّ َ قَالاَ  )، ونصّها:"5951(وَِإتْيَاِن ال ِ بُْن َأبِى َشيْبَة اِح وََأبُو بَكْر َّ ب ثَنَا محمّد بُْن الّصَ وَحَّدَ
ثَنَا ِإْسمَاعِيُل  َ  -حَّدَ ة َّ َ ابُْن عُلَي َ َأخْبَرَنَا  - وَهُو ثَنَا ِإْسحَاُق بُْن ِإبْرَاهِيم عَْن حجّاج الصوّاف ح وَحَّدَ

ثَنَا الَأوْ  زَاِعىُّ كِلاَهُمَا عَْن َيحْيَى بِْن َأبِى َكثِيرٍ عَْن هِلاَِل بِْن َأبِى مَيْمُونَةَ عَْن عِيسَى بُْن يُونَُس حَّدَ
بِىِّ  َّ لَمِّىِ عَِن الن ِ الّسُ َ بِْن اْلحَكَم يَة . بِمَعْنَى حَدِيِث -صلى اللّٰه عليه وسلم-عَطَاءِ بِْن يَسَاٍر عَْن مُعَاوِ

َ عَْن مُ  هْرِّىِ عَْن َأبِى َسلَمَة ُّ ا رِجَاٌل الز َّ ُلُْت وَمِن َ وَزَادَ فِى حَدِيِث َيحْيَى بِْن َأبِى َكثِيرٍ قَاَل ق يَة عَاوِ
هُ فَذَاكَ ". ونَ قَاَل " كَانَ نَبِّىٌ مَِن الَأنْبِيَاءِ َيخُّطُ فَمَْن وَافََق َخّطُ   َيخُّطُ
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عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير 
ية بن الحكم الّسلمي   .)242(بن يسار، عن معاو

عًا من حديث قد أْخرجَ  وما كان للبيهقي أن يقول:"  ه مُسلم مُقّطَ
الأوزاعيّ وحجّاج الّصوّاف"، والحال أّن مسلما قد أخرج حديث ابن 

يق  -)243(قبل ذلك -الحكم ية من طر بطوله بما في ذلك حديث الجار
حجّاج بن أبي عثمّان الّصواف نفسه مستقلّا عن سند الأوزاعيّ، لأنّه 

                                                           
يق الأوزاعيّ ترد في المصادر التالية: 242 ية من طر الـكبرى، البيهقّي،  ) رواية حديث الجار
) بسنده عن َأبُي الْعبّاس محمّد بُْن يَعْقُوَب، أنبأ الْعبّاس بُْن الْوَلِيدِ بن مزيد، 19985رقم(

عن إسحاق  ) بسنده1141) ورقم(556(َأْخبَرَنِي َأبِي، ثنا الأوزاعيّ. والنّسائيّ، الـكبرى، رقم
، في صحيحه، بن منصور قال أنبأ محمّد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعيّ. وابن حبّان

) بسنده عن عبد اللّٰه بن محمّد بن سلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: 2247رقم(
) بسنده عن 1368حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعيّ. وأبو عوانة، المستخرج، رقم(

، وَ  رِّيُ الِإْسكَنْدَرَانِيُّ كَّ هِ بِْن مَيْمُوٍن الّسُ َّ ، قَالا: محمّد بُْن عَبْدِ الل قَفِّيُ َّ َأْحمَدُ بُْن محمّد بِْن عُثمّانَ الث
ثَنَا َأبُو عَمْرٍو الأوزاعيّ. والّطحاوي، مشكل الآثار،  ثَنَا الْوَلِيدُ بُْن مُْسلٍِم، قَاَل: حَّدَ حَّدَ

) بسنده عن يونس(بن عبد الأعلى) قال: أخبرنا بشر بن بكر، عن الأوزاعيّ. 4368رقم(
ّ 4651ورقم( د بن عبد اللّٰه بن ميمون البغدادي قد حدثنا قال: حدثنا الوليد بن ) بسنده محم

) بسنده عن أبي شعيب عبد اللّٰه 937مسلم، عن الأوزاعيّ. والطبراني، المعجم الـكبير، رقم(
يمة، كتاب التوحيد  بن الحسن الحراني ثنا يحيى بن عبد اللّٰه البابلتي ثنا الأوزاعيّ. وابن خز

وَب قَاَل: ثنا مُبَشِّرٌ  ، بسنده عن1/279ّل،وإثبات صفات الرّب عّز وج ُّ يَادُ بُْن َأي َأبي هَاشٍِم زِ
، عَِن الأوزاعيّ.  َلَبِيَّ   يَعْنِي ابَْن ِإْسمَاعِيِل اْلح

يق الإمام مسلم.   أقول: وكّل هذه الطرق ليس فيها طر
ية في النسخ الو ) 243 اصلة إلينا، وهي وهي الرّواية الوحيدة عند مسلم التي فيها ذِكْر قّصة الجار

ِ في صحيحه في كتاب المساجد،  يِم الْكَلاَِم فِى الّصلاة وَنَْسِخ مَا كَانَ مِْن ِإبَاَحتِه ، باب َتحْرِ
يةفي  –)، وهذه الرّواية 1227برقم( ليست في النّسخة التي  -جزئها المتعلق بحديث الجار

  عرفها البيهقّي.
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وصفه، مخلّا بأمانة  بذلك سيكون متناقضا في قوله، مجانبا للحقيقة في
، جعلاه يجزم يقينا أّن النّقل .. وإنّما قال البيهقّي ذلك بعد تتبٍّع وتبيّنٍ

ية،  الإمام مسلما أخرج حديث ابن الحكم الّسلمي لـكن دون قّصة الجار
وهذه الحقيقة ذكرها مرّتين، وبعبارتين قاطعتين، وفي كتابين من أشهر 

ما أحلنا عليه من كتاب الأسماء كتبه، أمّا الأولى فقد مضى ذكرها في
بعد إيراد حديث   والّصفات له، وأمّا الثّانية فقوله في الّسنن الـكبرى،

ية ما نّصه: أخرجه مسلم في الّصحيح من حديث الأوزاعيّ دون  "الجار
ية  ، وإعلانه  الثّاني هذا كان سابقا في الأصل عن )244("قّصة الجار

ُت في كتاب الّظِهار من الّسنن مخالفة ... وقد ذكرالأوّل بدليل قوله فيه:"
يةَ بن الحكم في لفظ الحديث   ".مَن خالف معاو

وممّا يصّدق قول البيهقّي، فعل الإمام مسلم نفسه، فقد أخرج في أّول"   
يِم الْكَلاَِم فِى الّصلاة وَنَْسِخ مَا كَانَ مِْن ِإبَاَحتِهِ" من كتاب  باب َتحْرِ

لحجّاج بن أبي عثمّان الّصواف، ، حديث ا)245(المساجد من صحيحه
يه)، عن عيسى بن  وأردفه مباشرة بحديث إسحاق بن إبراهيم (ابن راهو

(بن أبي إسحاق السبيعي)، عن (أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو)  يونس
ُ "، وقد  ّ قال:" بِهَذَا الِإْسنَادِ َنحْوَه الأوزاعيّ، عَْن َيحْيَى بِْن َأبِى َكثِيرٍ، ثم

عند مسلم ليس فيها ذكر  أّن رواية عيسى بن يونس -مرّ فيما –ذكرنا 
ية، وأّن ما فيها هو حديث "إتيان الـكهان ، والّطيرة، مطلقا لقّصة الجار

فيكون قول مسلم:"بهذا الإسناد  والرّجال الذين يخّطون" فقط،
                                                           

  .10/57،السنن، باب ما يجوز في عتق الـكفارات) انظر: 244
  ) .1228) و (1227) الحديثان برقم ( 245
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"، يفيد أّن رواية الحجّاج تقارب أو هي تشابه رواية عيسى بن )246(نحوه
ّ ذ، وهيونس ّ شا الت ّ ابه في الل غاير فيه لـكن بما لا فظ يمكن أن يعني الت

 ّ ّ يحيل المعنى، ولـكنّه لا يعني مطلقا الت ّ فاوت في الل يادة فيه وإلّا فظ والز
، وإنّما عنى مسلم بقوله ذلك أّن" ابن )247(لكان نبّه على ذلك كما هو دأبه

                                                           
يناه عن مسعود بن علي أبو إسحاق الأبناسي إبراهيم بن موسى ) قال 246 : هذا له تعلق بما رُوِّ

السجزي أنه سمع الحاكم أبا عبد اللّٰه الحافظ يقول: إّن مما يلزم الحديثّيَ من الضبط والإتقان: 
: "نحوه"، فلا يحّلُ له أن يقوَل: "مثله" إلا بعد أن يعلم أن يفرق بين أن يقول: "مثله"، أو يقول

الشذا أنهما على لفظ واحد، ويحّلُ له أن يقول: "نحوه" إذا كان على مثل معانيه، واللّٰه أعلم. 
  1/378 ،الفياح من علوم ابن الّصلاح

يه في لفظه أو م اربه في عناه والنحو ما يقوقال الّصنعاني الأمير الحسني: " والمثل ما يساو
  .1/163. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار،معناه"

يم  من قصد مسلم من قوله" بهذا الإسناد  247 ) نسوق ثلاثة أمثلة على ما نشرحه للقارئ الـكر
  نحوه" من صحيحه .

ّ  الأوّل:  لُِث، رقم( ة،من كتاب الوصي ُّ ةِ بِالث َّ ْ 4296باب الْوَِصي ثَنَا َيحْيَى بُْن َيح يَى ) قال: حَّدَ
ِيهِ قَاَل عَادَنِى رَ  مِيمِّىُ َأْخبَرَنَا ِإبْرَاهِيمُ بُْن َسعٍْد عَِن ابِْن شِهَاٍب عَْن عَامِرِ بِْن َسعٍْد عَْن َأب َّ ُسوُل الت

هِ  َّ ُ عَلَى الْمَوِْت فَقُلُْت يَا رَُسوَل  -صلى اللّٰه عليه وسلم- الل ةِ الْوَدَاِع مِْن وََجٍع َأْشفَيُْت مِنْه َّ فِى َحج
ُ ا ِث ُق ب ٌ َأفََأتََصّدَ ٌ لِى وَاِحدَة َّ ابْنَة َلَغَنِى مَا تَرَى مَِن الْوََجِع وََأنَا ذُو مَاٍل وَلاَ يَرِثُنِى ِإلا هِ ب َّ لُثَْى مَالِى لل

َ « قَاَل  ِ قَاَل ». لا ُق بِشَْطرِه ُلُْت َأفََأتََصّدَ َ « قَاَل ق َك َأْن تَذَر َّ لُُث َكثِيرٌ ِإن ُّ لُُث وَالث ُّ َ الث وَرَثَتََك لا
 َّ َ الل ً تَبْتَغِى بِهَا وَجْه اَس وَلَْسَت تُنْفُِق نَفَقَة َّ فُونَ الن ً يَتَكَّفَ ٌ مِْن َأْن تَذَرَهُْم عَالَة َ خَيْر َّ َأْغنِيَاء هِ ِإلا

ْقمَةُ َتجْعَلُهَا فِى فِى اْمرََأتَِك  ُّ ى الل َّ َّ ». ُأِجْرَت بِهَا َحت هِ ُأخَل َّ ُف بَعْدَ َأْصحَابِى قَاَل قَاَل قُلُْت يَا رَُسوَل الل
ً وَلَعَلَّكَ «  ً وَرِفْعَة ِ دَرَجَة َّ اْزدَْدَت بِه هِ ِإلا َّ ِ وَْجهَ الل َف فَتَعْمََل عَمَلاً تَبْتَغِى بِه َّ َك لَْن ُتخَل َّ ُف  ِإن َّ ُتخَل

 َ هُّمَ َأْمِض لَأْصحَابِى ِهجْر َّ يُضَرَّ بَِك آخَرُونَ الل ى يُنْفََع بَِك َأقْوَامٌ وَ َّ هُْم عَلَى َأْعقَابِهِْم َحت تَهُْم وَلاَ تَرُدَّ
 َ هِ ». لـَِكِن الْبَائُِس َسعْدُ ابُْن َخوْلَة َّ ُ رَُسوُل الل مِْن َأْن تُوُفِّىَ  -صلى اللّٰه عليه وسلم-قَاَل رَثَى لَه

ةَ.   بِمَكَّ
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ّ قال برقم (   ِ  4297ثم ِ بُْن َأب ُ بُْن َسعِيدٍ وََأبُو بَكْر ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا ُسْفيَانُ بُْن ) حَّدَ َ قَالاَ حَّدَ ى َشيْبَة
ثَنَا إِ  اهِرِ وَحَْرمَلَةُ قَالاَ َأخْبَرَنَا ابُْن وَهٍْب َأخْبَرَنِى يُونُُس ح وَحَّدَ ثَنِى َأبُو الّطَ ْسحَاُق بُْن عُيَيْنَةَ ح وَحَّدَ

 َ َ َأْخبَرَنَا عبد الرّّزاق َأْخب َ وَعَبْدُ بُْن حُمَيْدٍ قَالا هْرِّىِ بِهَذَا الِإْسنَادِ ِإبْرَاهِيم ُّ هُْم عَِن الز ُّ ٌ كُل رَنَا مَعْمَر
  َنحْوَهُ.

َ َأحَدُ َأرْكَاِن الِإْسلاَمِ من كتاب الإيمان،  الثّاني:  َّتِى هِى لَوَاِت ال )، 109، رقم(باب بَيَاِن الّصَ
يِف بِْن عَبْدِ  قال:" ثَنَا قُتَيْبَةُ بُْن َسعِيدِ بِْن جَمِيِل بِْن َطرِ قَفِّىُ عَْن مَالِِك بِْن َأنٍَس  فِيمَا  حَّدَ َّ هِ الث َّ الل

هِ يَقُوُل جَاءَ رَجٌُل ِإلَى رَسُ  َّ هُ سَمَِع َطلْحَةَ بَْن عُبَيْدِ الل َّ ِيهِ َأن هِ قُرِئَ عَلَيْهِ عَْن َأبِى سُهَيٍْل عَْن َأب َّ وِل الل
ْأِس نَْسمَعُ  َّ ُ الر ى دَنَا  صلى اللّٰه عليه وسلم مِْن َأهِْل َنجْدٍ ثَائِر َّ ُ مَا يَقُوُل َحت ِ وَلاَ نَْفقَه دَوِّىَ َصوْتِه

هِ صلى اللّٰه عليه  َّ هِ صلى اللّٰه عليه وسلم فَِإذَا هُوَ يَْسَأُل عَِن الِإْسلاَِم فَقَاَل رَُسوُل الل َّ مِْن رَُسوِل الل
 ُ يْلَةِ ". فَقَاَل هَْل عَلَىَّ غَيْر َّ عَ وَِصيَامُ وسلم" خَمُْس َصلَوَاٍت فِى الْيَوِْم وَالل وَّ َّ َأْن تَّطَ هُّنَ قَاَل " لاَ. ِإلا

هِ صلى ال َّ ُ رَُسوُل الل َ لَه عَ". وَذَكَر وَّ َّ َأْن تَّطَ ُ فَقَاَل:" لاَ، ِإلا لّٰه شَهْرِ رَمََضانَ". فَقَاَل هَْل عَلَىَّ غَيْرُه
َّ َأنْ  َ فَقَاَل هَْل عَلَىَّ غَيْرُهَا قَاَل:"لاَ، ِإلا َ يَقُوُل  عليه وسلم الزَّكَاة جُُل وَهُو َّ َ الر عَ" قَاَل: فََأْدبَر وَّ تَّطَ

يدُ عَلَى هَذَا وَلاَ َأنْقُُص مِنْهُ. هِ لاَ َأزِ َّ   وَالل
هِ صلى اللّٰه عليه وسلم" َأفْلََح ِإْن َصدََق". َّ   فَقَاَل رَُسوُل الل

وَب وَقُتَيْبَةُ بُْن َسعِي110ثمّ قال برقم(   ُّ ثَنِى َيحْيَى بُْن َأي دٍ جَمِيعًا عَْن ِإْسمَاعِيَل بِْن َجعْفَرٍ عَْن ) حَّدَ
بِىِّ صلى اللّٰه عليه وسلم بِهَذَا اْلحَدِيِث َنحْوَ  َّ هِ عَِن الن َّ َ بِْن عُبَيْدِ الل ِيهِ عَْن َطلْحَة َأبِى سُهَيٍْل عَْن َأب

هِ صلى اللّٰه عليه وسلم "  َّ هُ قَاَل فَقَاَل رَُسوُل الل َّ َ َأن ِيهِ ِإْن َصدََق ". َأْو " حَدِيِث مَالٍِك غَيْر َأفْلََح وََأب
ِيهِ ِإْن َصدََق ". ةَ وََأب َّ َن   دَخََل اْلج

ةُ، رقم ( الثّالث:  َّ َن ثَنَا َأبُو 117كتاب الإيمان، باب بَيَاِن الِإيمَاِن الَّذِى يُْدخَُل بِهِ اْلج ) قال: حَّدَ
َيٍْب  ْفُظ ل - بَكْرِ بُْن َأبِى َشيْبَةَ وََأبُو كُر َّ َيٍْب وَالل يَةَ عَِن الَأعْمَِش عَْن  - َأبِى كُر ثَنَا َأبُو مُعَاوِ قَالاَ حَّدَ

بِىَّ  َّ هِ  -صلى اللّٰه عليه وسلم-َأبِى ُسْفيَانَ عَْن جَابِرٍ قَاَل َأتَى الن َّ عْمَانُ بُْن قَوْقٍَل فَقَاَل يَا رَُسوَل الل ُّ الن
ْمُت  َ وَحَرَّ بَة يُْت الْمَْكتُو َّ بِىُّ َأرََأيَْت ِإذَا َصل َّ َ فَقَاَل الن ة َّ َن َلاََل َأَأْدخُُل اْلج َلُْت اْلح صلى -اْلحَرَامَ وََأحْل

  " نَعَْم ". - اللّٰه عليه وسلم
ّ قال برقم( هِ بُْن 118ثم َّ ثَنَا عُبَيْدُ الل َ حَّدَ َ قَالا اء يَّ ِ ِ وَالْقَاسِمُ بُْن زَكَر اعِر ثَنِى حجّاج بُْن الّشَ ) وَحَّدَ

عْمَانُ بُْن مُوسَى عَْن َشيْبَانَ عَ  ُّ ٍ قَاَل: قَاَل الن ِن الَأعْمَِش عَْن َأبِى َصاِلحٍ وََأبِى ُسْفيَانَ عَْن جَابِر
هِ . بِمِثْلِهِ. وَزَادَ فِيهِ وَلَْم َأزِْد عَلَى ذَلَِك َشيْئًا. َّ   قَوْقٍَل يَا رَُسوَل الل
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عيسى بن يونس روى عن  عليّة روى عن حجّاج الّصوّاف، وأنّ 
كلاهما قد حّدثا عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي  الأوزاعيّ 

ية بن الحكم الّسلمي عن النّبيّ  صلى  -ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاو
بمعنى حديث الزّهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن  -اللّٰه عليه وسلم

ية بن الحكم الّسلمي، ونّصه:" ِ ُأمُورًا معاو ه َّ ُلُْت يَا رَُسوَل الل َّا  قَاَل ق كُن
ُلُْت  انَ". قَاَل ق ـْكُهَّ انَ". قَاَل:" فَلاَ تَْأتُوا ال ـْكُهَّ َّا نَْأتِى ال ةِ كُن َّ َاهِلِي نَْصنَعُهَا فِى اْلج

كُمْ  َّ ن ُ َأحَدُكُْم فِى نَْفِسهِ فَلاَ يَُصّدَ رُ". قَاَل:" ذَاكَ شَْىءٌ َيجِدُه َّ َّا نَتَطَي ، )248("كُن
على رواية أّي  –ى بن أبي كثير ثمّ زاد مسلم فقال:" وزاد في حديث يحي

ٌ مَِن الَأنْبِيَاءِ  قال: قلت:" ومنّا رجاٌل يخُّطون". قال:" -الزّهري كَانَ نَبِّى
هُ فَذَاكَ  . (ولم يزد مسلم على هذا شيئا). وعليه )249("َيخُّطُ فَمَْن وَافََق َخّطُ

عًا منفهذا بيان قول البيهقّي: حديث  " وهذا َصحيح، قد أْخرجَه مُسلم مُقّطَ
، وليس فيه كما ترى الأوزاعيّ، وحجّاج الّصوّاف، عن يحيى بِن أبي كثير"

ية، فأنّى يصّح حينئذ أن يكون حديث الحجّاج  ذكر لحديث الجار

                                                                                                                       

يادة قليلة فانظره  لمّا استوت الرّوايتان في المثال الأوّل لم ينبّه على شيء، و  في الثّاني نبّه على ز
يادة   - كما في المثال الأخير –في اللّفظ تفاوتت بها رواية على أخرى، وانظره قد نبّه على ز

ولـكنّه لمّا لم يزدها نبّه على ذلك أيضا، وهذا لو حصل في حديث ابن الحكم الّسلمي لكان ذكره 
  وبيّنه.

  ).5949) هذا عند مسلم برقم( 248
249  ّ ) فيها ذكر لطرق مسلم 5950والتي بينهما أي برقم( )5951واية عنده رقم() وهذه الر

لَمِّىِ  إلى ابن شهاب الزّهري ِ الّسُ َ بِْن اْلحَكَم يَة ْحمَِن بِْن عَوٍْف عَْن مُعَاوِ َّ َ بِْن عَبْدِ الر عَْن َأبِى َسلَمَة
َّا نَْصنَعُهَا فِى الْ  هِ ُأمُورًا كُن َّ ُلُْت يَا رَُسوَل الل انَ. قَاَل قَاَل ق ُكهَّ ـْ َّا نَْأتِى ال ةِ كُن َّ َاهِلِي انَ « ج ـْكُهَّ فَلاَ تَْأتُوا ال

رُ. قَاَل ».  َّ َّا نَتَطَي كُمْ « قَاَل قُلُْت كُن َّ ن   ".ذَاكَ شَْىءٌ َيجِدُهُ َأحَدُكُْم فِى نَْفِسهِ فَلاَ يَُصّدَ
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 ّ ّ الّصواف بتلك الز ّ يقال:إّن الإمام مسلما يادة الـكبيرة في الر واية، ثم
لإسناد بهذا اأورده بسنده عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ، وقال:" 

  نحوه" ؟!!!
  

فـإذا تبيّن هذا أدركنا أّن رواية الإمام مسلم بسنديها عن حجّاج      
الّصواف والأوزاعيّ متشابهة متقاربة لفظا ومعنى، وليستا متفاوتتين لا 
ّيادة التي أقحمت فيها إقحاما، وهذا  لفظا ولا معنى، وهي خلو من تلك الز

  يقود إلى حقيقتين جليّتين هما:
  

ية  )250(أن الإمام مسلما أخرج رواية الّصواف لى:الأو دون قّصة الجار
يه عن عيسى بن يونس  يق ابن راهو لتضاهي رواية الأوزاعيّ من طر
عنه، وليس هناك من سبب وجيه لترك تلك القّصة غير ما ذكره الحافظ 

وَاةِ فِيالبيهقّي  ُّ مَا تَرََكهَا مَِن اْلحَدِيِث لاْختِلاِف الر َّ ِ  من أنّه"ِإن ، وعليه "لَْفظِه
ية ليست أصيلة في رواية مسلم الواصلة إلينا.   فإّن قّصة الجار

ّ  -أّن الاعتماد على رواية مسلم  الثّانية: غير مسلّم  -سخ الواصلة إلينافي الن
  به لما مرّ بيانه.

                                                           
بن أبي عدّي عنه ) رواية حجّاج الصوّاف ترد من طرق يحيى القّطان وإسماعيل بن علية وا 250

)، 23767) و(23762عن يحيى بن أبي كثير، وهذه الرّوايات عند أحمد في المسند، برقم (
)، وابن حبّان 8589) والنّسائيّ في السنن، برقم(3284) و( 931وأبوداود في سننه، برقم (

)، وابن الجارود في 938) ، والطبراني في المعجم الـكبير، برقم (165في صحيحه، برقم (
  ).212المنتقى، برقم(
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وعليه فإّن ما ذكره البيهقّي ُيحيل على تساؤل خطير هو: هل كان للإمام 
ية وأخلى الثّانية منه؟ أم مسلم نسختان أخرج في  أحديهما حديث الجار

هو تراجع عن إخراجه في صحيحه، بعد أن كان أخرجه وراجت به 
يدَ في النّسخة المعروفة عندنا؟ فإن  بعض نسخ صحيحه؟ أم أنّ  الحديث زِ

زيد، هل كان ذلك بإذن من الإمام أم بغير إذنه؟ وهذه الأسئلة 
ردنا نقله من كلام البيهقّي، وهو مشروع طرحها وإلّا فبم نفسّر ما أو

  أقرب زمانا وعلما منّا بالإمام مسلم وبصحيحه؟.
  

ية أم أحاديث الجواري؟       حديث الجار
  

ية ابن الحكم الّسلمي حتى صار رمزا     اشتهر هذا الحديث بنسبته إلى جار
ية" التي تطلق في أثناء الكلام  لها وعَلَمًا عليها...، وعبارة "حديث الجار

، )251(ى نسبة الجهة والحّد... إليه سبحانه، أو تأتي في سياق نفيهما عنهعل
، إنّما هي عبارة دالّة على تلك )252(أو هي ترد في عناوين بعض التآليف

ية، مشيرة إليها، عانية بأمرها   .)253(الجار
                                                           

) انظر مثلا: ابن تيمية الحراني أبو العبّاس أحمد عبد الحليم، بيان تلبيس الجهمية في  251
، مطبعة الحكومة، مكة 1تأسيس بدعهم الكلامية، تحقيق محمّد بن عبد الرحمن بن قاسم، ط

  . 1/536،ـه1392المـكرمة، 
ية محمّد بن أبي بكر أيوب الزرعي أب  و عبد اللّٰه، اجتماع الجيوش الإسلاميّة على ابن قيم الجوز

  .152م، ص1984/  ـه1404، دار الـكتب العلمية،  بيروت، 1غزو المعطلة والجهمية، ط
ية، للّشيخ أبي علي محمود منصور  252 ية بشرح حديث الجار ) من ذلك مثلا: القوافل الجار

ية، لحسن تنقيح الفهوم العالية بما ثبت وما لم يثبت ف والمعروف بالداني،  ي حديث الجار
ية، لنضال بن إبراهيم آله رشي. الّسقاف، يل وحديث الجار   ورفع الغاشية عن المجاز والتأو

  ) قال الفرّاء: رجل عاٍن بأمري، أي مَعْنِيّ به. وأنشد: 253
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ّ ولا تعني هذه الشّهرة أّن القّصة حدثت مرّة     ر واحدة نادرة، ولم تتكر
طلقا على عهده صلى اللّٰه عليه وسلم، فيقال إّن هذا بعدها أو قبلها م

الحديث فريد في بابه، أصل في معناه، ذلك أّن المصادر الحديثيّة 
المعتمدة التي روته، روت أيضا قصصا لجواٍر كثرٍ مشابهة لها، مغايرة 

  لألفاظها ومعناها، منها: 
ية الأنصاري التي رواها مالكقصّ    اللّٰه  عن ابن شهاب عن عبيد ة جار

قال:" أتى رجل من الأنصار النّبيّ صلى  بن عبد اللّٰه بن عتبة بن مسعود
ية له سوداء فقال لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يا  اللّٰه عليه وسلم بجار
ً َأْعتِْقهَا،  ِ مُؤْمِنَة ً مُؤْمِنَةً، فَِإْن ُكنَْت تَرَى هَذِه رسول اللّٰه ِإّنَ عَلَيَّ رَقَبَة

هُ؟" قَالَْت: نَعَْم، قَاَل:" َأتَشْهَدِيَن َأنِّي فَقَاَل:" َأتَشْهَدِ  َّ ا الل َ ِإلَّ يَن َأْن لَا ِإلَه
هِ؟" قَالَْت: نَعَْم، قَاَل:" َأتُؤْمِنِينَ بِالْبَعِْث بَعْدَ الْمَوِْت؟" قَالَْت: نَعَْم،  َّ رَُسوُل الل

  .)254(قَاَل: "َأْعتِْقهَا "
                                                                                                                       

غِْل *** له َجفيراِن وأّيُ نَبْلِ  يُل الّشُ   عاٍن بِقْصوَاها طو
عِنايةً، وأنا معنِيٌّ به واعتنيت به وبأمره. أبو الحسين أحمد  ومن الباب: عَناني هذا الأمر يَعنينِي

يا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمّد هارون، دار الفكر،  بن فارس بن زكر
  ، مادّة : عَنِيَ.4/146م. 1979هـ/1399

 )16814وعبد الرّزّاق في المصنف، رقم()، 1469) الموطأ، (رواية الليثي)، رقم( 254
 15271) ، والبيهقّي، السنن الـكبرى، رقم (15743، المسند، (ط/الرسالة)، رقم(وأحمد

ِ بِْن عُتْبَةَ عَْن عُبَيْدِ اللّٰهِ  ). قال البيهقّي:19986و "هَذَا مُْرَسٌل وَقَْد قِيَل عَْن عَوِْن بِْن عَبْدِ اللّٰه
ُ عَنْهُ. وَقَْد قِيلَ  َ رَضِيَ اللّٰه َيْرَة َ عَْن َأبِي هُر ِ بِْن عُتْبَة ِيهِ عَْن جَّدِه ". وقال  : عَْن عَوٍْن عَْن َأب

قال البيهقّي: هذا مرسل،  الأرناؤوط:" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الّشيخين غير صحابيه،
: ظاهره الإرسال، لـكنه محموٌل على الاتصال، للقاء عبيد 9/114قال ابن عبد البر في "التمهيد" 

به  بقوله: وفيه نظر، إذ لو كان  4/85الزرقاني في "شرح الموطأ" اللّٰه جماعة من الّصحابة. وتعّقَ
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ية التي رواها ابن عبّاس قال    أّن رجلا أتى النّبيّ صلى  :"وقّصة الجار
ية سوداء أعجمية " فقال !اللّٰه عليه وسلم فقال:" إّن عليّ رقبة وعندي جار

النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم صلى اللّٰه:" ائتني بها"، فقال:" أتشهدين أّن لا إله 
إلّا اللّٰه؟ قالت:" نعم"، قال:" وتشهدين أنّي رسول اللّٰه؟" قالت:" نعم"، 

  .)255(" قال:" فأعتقها
ية التي رواها عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : أتت    وقّصة الجار

ية سوداء: فقالت المرأة:"  رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم امرأة ومعها جار
يا رسول اللّٰه إن علي رقبة مؤمنة أفتجزي عنّي هذه ؟" فقال لها رسول 

ال:" فمن أنا؟ " اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم:" أين اللّٰه؟" قالت:" في الّسماء" ق
قالت:" أنت رسوله قال:" أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه وأنّي رسول اللّٰه ؟" 
قالت:" نعم" قال:" أتؤمنين بما جاء من عند اللّٰه ؟" قالت:" نعم"، قال: 

  . )256(أعتقها فإنها مؤمنة"
يةوقصّ   الشريد بن سويد الثقفي وفيها قال:" أتيت النّبيّ صلى اللّٰه  ة جار

ية سوداء نوبيّة  عليه وسلم فقلت:" إّن على أمّي رقبة وإّن عندي جار

                                                                                                                       

كذلك ما وجد مرسٌل قط، ثمّ قال: فلعله أراد للقاء عبيدالله جماعة من الّصحابة الذين رووا 
  . 1/287هذا الحديث. وأخرجه ابن خزيمة، التوحيد،

ورقم )، 5523)، والطبراني، الأوسط، رقم(8(7/215) ابن أبي شيبة، المصنّف،  255
  ) .12369) ، وفي الـكبير، رقم (7070(

  ).18148) المعجم الـكبير، رقم ( 256
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أفتجزىء عنها؟" قال:"ادع بها"، فقال:" أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه؟"، 
  .)257(قالت:" نعم"، قال:" أعتقها فإّنها مؤمنة" 

وقّصة أخرى يرويها عبد الرّزّاق الّصنعاني بسنده عن عمرو بن أوس  
ه هلـكت وأمرته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة عن رجل من الأنصار أّن أمّ 

ية  فجاء النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم فذكر ذلك له وقال:" لا أملك إلّا جار
"، فقال النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم:" !سوداء أعجميّة لاتدري ما الّصلاة

إيتني بها"، فجاء بها فقال:" أين اللّٰه؟" قالت:" في الّسماء"، قال:" فمن أنا؟" 
  . )258(:" رسول اللّٰه"، قال أعتقها"قالت

وعن ابن عبّاس عن الحكم يرفعه أّن رجلا أتى النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم  
" فقال:" إئت !وقال:" إّن على أمّي رقبة مؤمنة وعندي رقبة سوداء أعجمية

بها"، فقال:" أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه وأنّي رسول اللّٰه؟" قالت:" نعم"، 
  . )259(قال:" فأعتقها"

  

                                                           
شعيب الأرنؤوط : إسناده  )19484) و(19473) و(17945) أحمد، المسند، رقم ( 257

فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال  -وهو ابن علقمة الليثي -حسن لأجل محمّد بن عمرو
ِك ؟ "  الإسناد ثقات رجال الّصحيح، وفيه: أنّ  ُّ َب النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم قال لها: " مَْن ر

 " ٌ هَا مُؤْمِنَة ُ . قَاَل: " مَْن َأنَا ؟ " فَقَالَْت: َأنَْت رَُسوُل اللّٰهِ، قَاَل: " َأْعتِْقهَا، فَِإّنَ قَالَْت: اللّٰه
ولم )، 3285) واللّفظ للدارمي. ورواه أبوداود، السنن، رقم(2348والّدارمي، الّسنن، رقم(

وأخرجه ابن   حسن صحيح". يفصح أبوداود عن صيغة الرّواية، وقال الألباني في تعليقه عليه:"
  .2/284خزيمة في التوحيد، 

  ).16851) عبدالرّّزاق، المصنف، رقم( 258
  ).30343) ابن أبي شيبة، المصنف، رقم ( 259
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إّن تكرّر القّصة حقيقّي ينبئ عنه تعّدد الرّواة من الّصحابة، وتغاير   
ألفاظ أحاديثهم فيها، وهو إن لم يكن تغايرا بيّنا ظاهرا فلأّن وحدة 
القّصة في حيثيّاتها هي التي تجعلها كذلك متقاربة، وهذا طبعا لا يمنع 

احدة، فإّن ، وهي أيضا إن كانت من جهة سبب الورود و)260(تعّددها
ّ مرجع ذلك فيها يعود إلى الرّغبة في  خاء الإعتاق والنّذر به، مع حال الر

 ّ ّ والوفرة التي صار عليها الن ّ اس في أواخر العهد الن ساع  بوي بموجب ات
 ّ نوات الأولى من ة أو السّ الفتوح  ووفرة  المغانم  قياسا على الفترة المـكي

 ّ دعوة مبكرة وأصيلة إلى فّك لك مع ذفاق العهد المدني، إضافة إلى ات
  .)261(الرّقاب وتحرير  العبيد

                                                           
يق زهير بن عباد عن حفص بن ميسرة 260 عن زيد  ) ينقل ابن حجر عن ابن شاهين من طر

ية  ية في غنم ترعاها ففقد منها شاة فضرب الجار بن أسلم عن عكاشة الغنوي أنه كان له جار
ية بن الحكم الّسلمي . الإصابة في تمييز الّصحابة،    .4/535على وجهها فذكر مثل حديث معاو

) فَّكُ 12الْعَقَبَةُ ( ) وَمَا َأْدرَاكَ مَا11) في سورة البلد قوله تعالى:" فَلا اقْتََحمَ الْعَقَبَةَ ( 261
ُ مِْن 13رَقَبَةٍ ( َ حَّدِثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَه )"، والّسورة مكيّة. وفي الحديث " قيل لعَْمرِو بِْن عَبَسَة

هِ صلى اللّٰه عليه وسلم يَقُوُل "مَْن َأْعتََق  َّ هِ صلى اللّٰه عليه وسلم، قَاَل سَمِعُْت رَُسوَل الل َّ رَُسوِل الل
 ِ ً مُؤْم ارِ "، أبوداود، السنن، رقم(رَقَبَة َّ ُ مَِن الن ً كَانَْت فِدَاءَه َ عَِن 3968نَة َيْرَة )، وعَْن َأبِى هُر

 ُ بًا مِنْه هُ بِكُّلِ ِإْرٍب مِْنهَا ِإْر َّ ً َأْعتََق الل بِىِّ صلى اللّٰه عليه وسلم قَاَل " مَْن َأْعتََق رَقَبَةً مُؤْمِنَة َّ  مَِن الن
ارِ "، مسلم رقم ( َّ وعتق النّسمة ليس كفّك الرّقبة، فقد " جاء أعرابي إلى رسول ). 3868الن

اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّٰه علمني شيئا يدخلني الجنة فقال : لئن أقصرت 
الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النّسم وفّك الرّقبة قال: أو ليسا واحدا؟ قال: فإّن عتق 

 نها"، رواه الحاكم، المستدرك على الّصحيحين،الرّقبة أن تعين في ثمتقها وفّك النّسمة أن تُفرَد بع
"، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه )، قال الحاكم:"2861كتاب المكاتب، رقم(

  ".صحيح الذّهبي في التلخيص معلقا عليه:"
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وما يهمّنا من تعّدد القّصة ليس هو شأن التّعدد في ذاته على أهميّته في  
الإخبار عن حال الرّوح الإسلاميّة الّسامية في طلب طاعة اللّٰه تعالى 
ية، وإنّما الذي  وابتغاء مرضاته، وفهم مقاصد الشرع ونزعته التّحرير

حال التّحكم المذهبي البارد، القائم على  مجرّد الّظن واتباع  بيان هونا يهمّ 
الهوى، لأّن الّظن هنا هو ترجيح أحد النّصين من غير دليل مرّجح، ولا 

ُأتْبِع في الآية بهوى النّفس في  لكذشّك أنّه مذموم لأنّه من التحكّم، ول
ّنَ وَ  َّ الّظَ بِعُونَ ِإلا َّ   .)262(مَا تَهْوَى الَأنفُُس "قوله تعالى :" ِإن يَت

والتّحكم هو الإلزام بشيء دون شيء، بلا دليل ولا حجّة ترّجح دليلا     
  على آخر سواء أكان الدليلان نقليين أو عقليين، صحيحين أو ضعيفين.

والحالة التي نحن بصددها هي حالة تحكّم صارخ لأّن انتقاء العبارة    
ية ابن الحكم السّ  لمي "أين اللّٰه"، وتشييد مقالة كلامية المنقولة عن جار

 ، في مقابل)263(به يلتزمو  ظاهرهايعتقد عليها، واعتبارها عبارة أصيلة 
                                                           

  .23) النّجم : 262
، جامعة الإمام محمّد 1م، ط) قال ابن تيمية في كتاب الاستقامة ، تحقيق محمّد رشاد سال 263

:" فإّن عامّة أهل السنة وسلف الأمة وأئمتها لا 1/126، ـه1403بن سعود، المدينة المنورة، 
يحة عن النّبيّ صلى اللّٰه عليه  ينفون عنه الأين (المكان) مطلقا لثبوت النصوص الّصحيحة الصّر

ية:" أين اللّٰه؟"، قالت:" في وسلم بذلك سؤالا وجوابا، فقد ثبت في الّصحيح عنه أنه قال للج ار
  الّسماء"، وكذلك قال ذلك لغيرها". 

وقال عبد اللّٰه بن صالح البرّاك في تعليقه على كتاب العلوّ للإمام الذّهبي:" هذا الحديث بمجموع 
رواياته (أي: بما في ذلك صيغة أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه؟")، يدّل على إثبات صفة العلوّ للّه 

سألها النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم عن صحّة إيمانها فقال لها :" أين اللّٰه ؟" فقالت:" في تعالى حيث 
الّسماء". قال(البرّاك): وقد بيّن علماء الإسلام ما اشتمل عليه الحديث من أحكام، فقال أبو 

يلات:" اعلم أّن الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما : في يعلى الحنبلي في كتابه إبطال التأو
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ّ قال في كتابه:"  جواز الّسؤال عنه سبحانه بأين هو؟ ، وجواز الإخبار عنه بأنّه في الّسماء، ثم
ّ ذكر حديث  فصل في جواز إطلاق القول بأنّه سبحانه في الّسماء كما وصف نفسه...ثم

ّ قال البراك: وهذا الحديث قد سلّم له أئمّة الّسنة، وبيّنوا معناه، وليس كم ية"، ثم ا فهمه الجار
بعض العلماء من أّن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم أعطاها الإيمان المطلق، بل أراد امتحانها، 

فلم تقبل عقولهم ما  -نفاة العلوّ والفوقيّة –مع ما يجب عليها من الواجبات.. وأما أهل الأهواء 
يلا ت البعيدة، أخبر به الّصادق المصدوق صلى اللّٰه عليه وسلم، فتناولوا الحديث بالتأو

يفات الخاطئة،(...) ثمّ ذكر منهم ابن فورك والنّووي. انظر: الذّهبي شمس الدين أحمد  والتحر
، دار الوطن 1بن محمّد، كتاب العلو للعلي العظيم، تحقيق وتعليق عبد اللّٰه بن صالح البرّاك، ط

ّياض،   .271- 1/270م، 1999/ـه1420للنشر، الر
والانتقاء منها حيث أعرض عن الّصيغ كلّها ما خلا  فتأمّل وجه التحكم في النصوص،   

ّ ليعمي عن غرضه استخدم لفظة  صيغة "أين اللّٰه؟" ليدعي إثبات جهة العلوّ للّٰه سبحانه، ثم
وإنّما محّل النّزاع هو إثبات الأين  "صفة" بدل "جهة" مع أّن صفة العلو للّه ليست محّل نزاع،

ّ والجهة والمكان له سبحانه، وغرض عبد ال راك ليس إثبات صفة العلوّ بل إثبات الجهة لّٰه الب
ّ بك قول ابن تيمية آنفا والمكان وقد مرّ  اس في شرحه على العقيدة ، وهاك ما قال محمّد خليل الهر
وَلَا َيجُوزُ أْن يُفهم مِْن قَوْلِهِ: "فِي الّسماء" أّنَ الّسماء ظرٌف لَهُ ُسبْحَانَهُ؛ :"  145الواسطية، ص

كُْم فِي بَْل إْن ُأر  َّ ِ تَعَالَى: "وَلأَصلِّبَن ِ الْمَعْرُوفَةُ؛ فِـ "فِي" بِمَعْنَى عَلَى؛ َكمَا فِي قَوْلِه يد بِالّسماء هَذِه
خْل" طه: َّ ُ فِي َأعْلَى 71جُذُوِع الن ه ُسبْحَانَه َّ ُ الْعُلُوِّ؛ فِـ "فِي" عَلَى َحقِيْقَتِهَا؛ فإن يدَ بِهَا ِجهَة ، وإْن ُأرِ

ّ . أقول: العلوّ" ر عنها الهراس بقوله:"على مهما تباعد هذا العلو فهو يظّل جهة ومكانا وقد عب
 ّ ز والمكان ، ولذلك لما لم يستطع الهراس التخلّص من حقيقتها"، وهل حقيقة الجهة غير الحي

ا ِإذَا َأرَادَ بِهَا الْمَكَانَ  :"141حضور معنى الحيّز والمكان أضاف إليه وصف العدم فقال ص وََأمَّ
قُ ال َّ هُ لَْم يَكُْن ثمّ خَلٌْق؛ ِإْذ لَا يَتَعَل َّ  عَدَميَّ الَّذِي هُوَ خلاءٌ محٌض لَا وُُجودَ فِيهِ؛ فَهَذَا لَا يُقَاُل: ِإن

ِ الْ  َّت عَلَيْه َا دل َ فِي مَكَاٍن بِهَذَا الْمَعْنَى؛ َكم ه َّ ُ َأْمرٌ عدميٌّ، فَِإذَا قِيَل: ِإّنَ الل ه َّ َلُْق، فَِإن ِ اْلخ ُت آيَابِه
  وَاْلَأحَادِيُث؛ فََأّيُ محذوٍر فِي هَذَا؟!

ا ِحينَ نَْسَأُل عَنْهُ بِـ (َأيَْن) ! وَنَسُوا َأّنَ َأْكمَلَ اْلخَلِْق 140وقال أيضا ص َّ هم يَْضحَكُونَ مِن َّ :" ولعل
 ْ ُ بِـ (َأي ُ قَْد َسَأَل عَنْه هِ عَلَيْهِ وََسلَامُه َّ َّبِهِْم َصلَوَاُت الل هُ؟" وََأعْلَمَهُْم بِر َّ يَةِ:" َأيَْن الل َن) ِحينَ قَاَل لِْلجَارِ
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نَا قَبَْل  ُّ َب ُ بِـ: " َأيَْن كَانَ ر وَرَضِيَ َجوَابَهَا ِحينَ قَالَْت: فِي الّسماء . وَقَْد َأجَاَب كَذَلَِك مَن َسَألَه
هُ كَانَ فِي عَمَاءٍ.. " اْلحَدِيَث. َّ   أن يخلق السموات وَاْلَأْرَض؟ بَِأن

ؤَاِل". هرّاس محمّد بن خليلوَلَْم يُرْ  َك غَلَْطَت فِي الّسُ َّ ائَِل، وَلَا قَاَل لَهُ: ِإن َ الّسَ ُ زَجَر ه َّ ُ َأن  ،وَ عَنْه
  .هـ 1415 ،دار الهجرة للنشر والتوزيع ،الخبر ،3، طشرح العقيدة الواسطية

المكانية بل أقول:" ورغم أّن قوله صلى اللّٰه عليه وسلم: "كان في عماء" ، لا يفهم منه معنى    
يد بن هارون(ت ):" العماء، أي: ليس معه ـه206معنى التفرّد بالوجود بدليل قول يز

)، إلّا أّن الهراس وغيره يعرضون عن هذا المعنى 3109شيء"(الترمذّي، السنن، رقم
ّ يزعمون أنّه حقيقة مراد اللّٰه تعالى من قوله، وعين القصد من  ويتمّسكون بظاهر اللفظ، ثم

ه صلى اللّٰه عليه وسلم ممّا أثر عنه ونسب إليه، على أنّه من باب الإنصاف أن نقول: عبارة رسول
إّن "مصطلح": الجهة العدمية أو المكان العدمي ليس من مخترعات خليل الهرّاس وإنّما هو من 

وإن أراد بالجهة أمرا عدميا وهو ما  ...قوله:" وضع ابن تيمية وكثيرا ما يقع في مؤلّفاته منها 
العالم وقال إن اللّٰه فوق العالم فقد أصاب وليس فوق العالم موجود غيره". منهاج السنة  فوق

ية، تحقيق محمّد رشاد سالم، ط ".. فإذا قال ذلك . وقال:2/334 ، مؤسسة قرطبة،1النبو
يد بذلك ؟ أتريد بذلك أن اللّٰه في جهة موجودة تحصره  القائل إن اللّٰه في جهة، قيل له: ما تر

ل أن يكون في جوف الّسماء، أم تريد بالجهة أمرا عدميّا وهو ما فوق العالم فإنّه وتحيط به مث
ليس فوق العالم شيء من المخلوقات؟". انظر: الجواب الفاصل بتمييز الحّق من الباطل، تحقيق 

ّياض، ص   .23عواد بن عبد اللّٰه المعتق، ط/ مكتبة الرّشد، الر
ن العدمي أو الجهة العدمية أو الحيّز العدمي) متخابط " وهذا المصطلح بعباراته المتنوعة( المكا 

لأّن كلمة فوق تشير إلى جهة، والجهة أمر اعتباري لا يفهم إلّا إذا اعتبرنا جسمين أو 
مكانين، فنقول زيد في جهة اليمين من عمر، والّسماء في جهة الفوق من الأرض، وهكذا. 

و إليه ممّن هو في خياله ووهمه، فنقول:" أّن العدم وأمّا عبارة هذا الرّجل أو عبارة من ينسبها ه
الذي هو فوق العالم"، فإذا كان ما فوق العالم عدما، والعدم ليس جسما ولا له مكان، 
ّ بعد ذلك تسمّيه حيّزا، فهل العدم موجود، وهل العدم يقع  فكيف قلت أنّه فوق العالم، ثم

عالم شيء، والعالم لا تنسب إليه جهة ولا فوق العالم أو تحته...!!؟(...) فلا يوجد فوق ال
ينسب هو إلى جهة من أي أمر سواء معدوما أو موجودا... فاللّٰه تعالى موجود، والعالم 
موجود، وليس بين اللّٰه تعالى والعالم نسبة لا في جهة ولا في مكان، لا نسبة بين اللّٰه والعالم إلّا 
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يات من مثل حالها في  غّض النّظر عن بقيّة عبارات الجواري الأخر
صغر سنّها وعُجْمتها، إنّما هو انتقائية وتحكّم بالرأي الفاسد في دين اللّٰه، 

ية الذي نُقل  -على سبيل التنزّل –لأنّنا اذا افترضنا  صحّة حديث الجار
عن الإمام مسلم، وخلوّه من أي مطعن، فهو معارض بروايات أخر 

الإمام أحمد في مسنده قال: أنبأنا عبد الرّزّاق، منها ما رواه  صحيحة
أخبرنا معمر، عن الزّهري، عن عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه، عن رجل من 

سوداء، فقال: يا رسول اللّٰه، إّن عليّ رقبة مؤمنة، الأنصار؛ أنه جاء بَِأمَةٍ 
فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه 
وسلم: "أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه؟" قالت:" نعم". قال: "أتشهدين أنّي 
رسول اللّٰه؟" قالت:" نعم". قال:" أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ " قالت:" 

  : "أعتقها".نعم"، قال
، )264(قال ابن كثير:"وهذا إسناد صحيح، وجهالة الّصحابيّ لا تضرّ"  

هذا حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة في  وقال الإمام الذّهبي:"

                                                                                                                       

ووجود اللّٰه لا يحتاج إلى قيد الجهة والحيز  الخالقية من جهة اللّٰه والمخلوقية من جهة العالم،
حتى يصّدق به (إلّا عند من يعتبره جسما)، بل نحن نصّدق بوجود اللّٰه بلا قيد الجهة ولا 

، دار 1التّحيّز، فتأمّل". سعيد عبد اللّطيف فودة، الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية، ط
  .253م، ص 2000/ـه1420الرازي، عمّان، 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق  ) ابن كثير 264
يع، 2سامي بن محمّد سلامة، ط   .2/374م، 1999هـ / 1420، دار طيبة للنشر والتوز
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وِْحيد"، َّ ّ قال: رواه أحمد،  )265(الت ي في مجمع الزّوائد، ثم وأورده الهيثمّ
ر المنير ثمّ . وذكره أيضا ابن الملّقن في البد)266(ورجاله رجال الّصحيح"

ُ َأْحمد عَن عبد الرّزّاق، عَن معمر، عَن  قال:" هَذَا الحَدِيث َصحِيح رَوَاه
  .  )267(الزّهري، عَن عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه، عَن رجل من اْلَأنَْصار"

البيهقّي:"هذا مرسل"، وقول وعلى افتراض أّن هذه الرّواية ضعيفة لقول 
إّن التّحكم واقع لا محالة، إن لم ، ف)268(ابن عبد البر: " ظاهره الإرسال"

يكن باعتبار الروايتين صحيحتين، في الافتراض الأوّل، فباعتبارهما 

                                                           
) الذّهبي شمس الدين أبو عبد اللّٰه محمّد بن أحمد، العلوّ للعلي الغفار في إيضاح صحيح  265

، مكتبة أضواء السلف،  1مّد أشرف بن عبد المقصود، طالأخبار وسقيمها، تحقيق أبو مح
ياض،    ). 18رقم ( 1/15م، 1995 -هـ 1416الر

دار الفكر، بيروت، ، ومنبع الفوائدمجمع الزوائد نور الدين علي بن أبي بكر،  الهيثمّي)  266
  .1/170، هـ 1412

ري، البدر المنير في ) ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الّشافعي المص 267
تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الـكبير، تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن 

ياسر بن كمال، ط ياض، السعودية، 1سليمان و ، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الر
. وحذفه الألباني في اختصاره للعلوّ، وحذف من قبله 164 -8/163م، 2004هـ/1425

ية عن قصده ممّا يعني أنّه ينتقي حديث فليح  ر ذلك منه ينفي العفو � ُّ بن سليمان منه، وتكر
  الروايات طبقا لمذهبه الاعتقادي وهواه،  فتأمّل!!

من تعليق على رواية مالك بسنده عن عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة بن  ) انظر ما تقّدم 268
ّمهيد( مسعود الإرسال، لـكنه محموٌل على الاتصال، ظاهره  ):"9/114وقول ابن عبد البر في الت

  للقاء عبيد اللّٰه جماعة من الّصحابة".
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، لأّن ترجيح إحديهما في الحالتين )269(ضعيفتين في الافتراض الثّاني
قائم على الهوى والانتقاء المذهبي لا على الدليل الّساطع والحجّة الظاهرة، 

" المتشابهة إلى عبارة "من ربّك؟"، أو إلى ولو ردّت عبارة "أين اللّٰه؟
عبارة " أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه" المحكمة، لكان في ذلك قطع للخلاف 

  ووقاية للمسلمين من الفرقة، وصون لدين اللّٰه من الاختلاف والتّفرقة.
ووجه آخر لهذا التحكّم المقيت يتبيّن من مخالفة رواية عطاء التي نقلت  

م لرواية عطاء نفسه عند عبد الرّزّاق فقد روى بسنده عن الإمام مسل
ية في غنم  عن ابن جريج قال أخبرني عطاء: أّن رجلا كانت له جار

في غنمه تلك، فأراد أن يعطيها  - يعني غزيرة -ترعاها وكانت شاة صفيا
نبّي اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم، فجاء الّسبع فانتزع ضرعها، فغضب الرّجل 

، فجاء نبّي اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم فذكر ذلك له فصّك وجه جاريته
وذكر أّنها كانت عليه رقبة مؤمنة وافية قد هّم أن يجعلها إيّاها حين 
صّكها، فقال له النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم:" إيتني بها فسألها النّبيّ صلى 

ّ  اللّٰه عليه وسلم:" دا أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه؟" قالت:" نعم"، "وأّن محم
       عبد اللّٰه ورسوله"، قالت:" نعم"، "وأّن الموت والبعث حق" قالت:

" نعم"، "وأّن الجنّة والنّار حّق"، قالت" نعم". فلمّا فرغ قال أعتق أو 

                                                           
) نعني بذلك رواية عبد الرّزّاق عن عبيدالله بن عبدالله ورواية مسلم عن ابن الحكم الّسلمي  269

سواء باعتبار رواية مسلم صحيحىة من باب التنزّل، أو باعتبارها ضعيفة لما أوردناه عليك من 
  لغ درجة نفي إخراج مسلم لها.وجوه ذلك تب
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بير،  قلت :أمسك؟"  أثبت هذا ؟ قال: نعم ، وزعموا، وحدثنيه أبو الز
  )270 (.فولدت بعد ذلك في قريش

                                                           
بن فهد الخليفي في  عبدالله اعترض .16815رقم  9/175) عبد الرّزّاق، المصنّف،  270

ية على هذه الرّواية فقال: أمّا من حيث الرّواية فصحابي هذا الحديث  دفاعه عن حديث الجار
ية الّسلمي لأّن عطاء  ية  - ليس معاو غير عطاء في رواية  في رواية عبد الرّزّاق -وهو عن معاو

مسلم فعطاء في رواية مسلم هو عطاء بن يسار كما جاء مصرّحا به وابن جريج لا يروي عن 
عطاء بن يسار إذن من هو عطاء في رواية عبد الرّزّاق؟ إنه عطاء بن أبي رباح على الرّاجح 

نه ابن ويروي ع -وهم ابن أبي رباح والخراساني وابن السائب -من اسمه عطاء  عندي وكلّ 
ية الّسلمي ومطعون بسماعه من جمع الّصحابة، ولم يسمّ  عطاء  جريج لا يعرف له سماع من معاو

  الّصحابيّ في الحديث ولم يصرح بالّسماع منه فالرّواية مرسلة لا صحيحة ".
ية ابن الحكم أحد غير عطاء بن يسار، وعليه فلا يمكن أن يكون  أقول: لم يرو حديث جار

ية صحا صرّح  بيا آخر غير ابن الحكم الّسلمي، وإن كان عطاء قد أبهمه هنا فقدصاحب الجار
باسمه في رواية الذّهبي بسنده عن سعيد بن زيد، أخبرنا توبة العنبري، حّدثني عَطاء بن يسَار 

يَةٌ تَرْعَى... يَةِ نَْفسهُ قَاَل كَانَْت لِي جَارِ َارِ ثَنِي َصاِحُب اْلج حجّة عبد اللّٰه  وإنّما كان انبناء قَاَل حَّدَ
الخليفي في نفي وجود ابن الحكم الّسلمي في رواية عبد الرّزّاق على أساس دعوى عدم ثبوت 
ية ابن  رواية عبد الملك ابن جريج عن عطاء بن يسار الذي هو الرّاوي الوحيد لحديث جار

ر، يرّجح أن يكون عطاء هنا هو عطاء بن أبي رباح لا ابن يسا -أي الخليفي –الحكم، وهو 
ار سكوت كتب تراجم الرواة على مسألة ثبوت رواية وأساس هذه الدعوى يقوم على استثم

ابن جريج عن عطاء بن يسار من عدمها، والظاهر أّن غموض هذه المسألة هو التي دفع كبار 
ّسكوت عليها، ودليل ذلك مثلا أّن أبا نعيم الأصبهاني وغيره الجمّاعين لتراجم الرواة إلى التزام ال

)، أن ـه40نحو عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن أسماء بنت عميس (ت  وى بسنده عنر
النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم قال لنعمى بنت جعفر:" مالي أرى أجسام ولد جعفر أنضاء ؟ أبهم 
حاجة ؟  قالت: لا، ولـكنهم تسرع إليهم العين، أفأرقيهم؟ قال: نعم" فعرضت عليه كلاما لا 

  ).7221" أرقيهم". معرفة الّصحابة، رقم (بأس به، فقال:

الرّواية أن نقول: إن المزّي صاحب تهذيب الـكمال، وابن حجر مهذب التهذيب من  من ويهمّنا 
بعده والذّهبي في سير أعلام النبلاء وغيرهم في ترجمتهم لأسماء بنت عميس لم يذكروا مطلقا 
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يين ل م يذكروا البتّة رواية أّي منهما عنها، وهذا من روى عنها من العطاءين، وفي ترجمتهم للرّاو
الغموض مردّه  إلى نقص في المعلومات في هذا الجانب، وإلى صعوبة القطع فيها نظرا لتعاصر 

سنة، وابن أبي  85وعاش  ـه104وتوفي سنة  ـه19الرجلين، فعطاء بن يسار مدني ولد سنة 
 ـه80ي حين ولد ابن جريج سنة ، فـه87وعاش  ـه114ومات سنة  ـه27رباح مكيّ ولد سنة 

سنة، وعاصر  24، وبذلك يكون ابن جريج قد عاصر عطاء بن يسار مّدة ـه150وتوفي سنة 
سنة، وتكون رواية ابن يسار عن أسماء بنت عميس أقرب للقبول  34ابن أبي رباح مّدة 

واسطة بين  والتصديق بموجب الّسن والمساكنة المكانيّة (أعني المدينة)، ولا نستطيع افتراض
يين محّققة، وإمكان التلاقي بينهما متأكّد،  ابن جريج وعطاء بن يسار لأّن المعاصرة بين الرّاو
ولا  شيء يحملنا على افتراض تلك الواسطة ما دامت الأخبار تؤكّد عدمها، وما دام الضبط 

فظه لنا المترجمون الزّمني لتواريخ الميلاد والوفاة ثابت ومدوّن بل إّن هذا الضبط الزمني الذي ح
للرجال الثلاثة يؤكد أّن إمكان لقاء ابن جريج للعطاءين أمر محّقق ، بل افترض الذّهبي أكثر 

يلزم عطاء (أي ابن أبي  من ذلك وهو إمكان لقاء ابن جريج لبعض الّصحابة فقال :" من
) ـه110(ت رباح) هذا كله، يغلب على الظن أنه قد رأى أبا الطفيل(عامر بن واثلة) الكناني

)، فإذا كان 6/327بمكة، لـكن لم نسمع بذلك، ولا رأينا له حرفا عن صحابي"(سير أعلام 
إمكان لقاء ابن جريج الّصحابيّ قائما فمن باب أولى الحكم بإمكان لقاء التابعي، ويزيدك تأكيدا 

قنيهم لذلك أّن ابن جريج يوصف بأنّه حجازي  وأنّه كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومت
)، وأنّه سيد شباب أهل الحجاز كما وصفه شيخه ابن أبي رباح 6/360(تهذيب التهذيب،
واليمامة وما والاها"  )، وحجازيّته تعني ذيوع صيته بين "مكّة والمدينة18/347(تهذيب الـكمال، 

، ولمّا كان ذيوع الصيت لا يكون إلّا  باللّقاء والاختبار )6/171(ابن حجر، فتح الباري،
ستكشاف مدى علم الرجل (كما حصل للإمام البخاري عند دخوله بغداد) فإن ذلك كان وا

يقتضي تطواف ابن جريج بأرض الحرمين ولقاءه بعلمائها ومدارستهم العلم، وقد فعل ذلك 
بالتأكيد، وهو وإن كان نسب إلى مكّة مولدا وإقامة، فإّن ذلك غير مانع من إقامته بعض 

لى اللّٰه عليه وسلم، ومن ثمّة ظهر شانه وتبيّن مقامه حتى استحق من الوقت بمدينة النّبيّ ص
الأوصاف ما وصف به، وكّل هذا يعني أّن لقاءه بابن يسار قد وقع دون ريب في ذلك، وإن 
كان المترجمون لا يذكرون ذلك فهم أيضا لا ينفونه، مع وجود أسانيد تدّل على ذلك اللّقاء 

الرّزّاق عن ابن جريج عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت  وتمنع نفيه، منها: ما رواه عبد
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عن النّجم أفيها سجدة؟ قال:" زيد قرأتها عند رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم فلم يسجد". 
، فهذا الّسند صريح في بيان رواية ابن جريج عن عطاء بن )5899رقم( 3/343المصنّف، 

يسار إذ روايته عن زيد بن ثابت ثابتة كما ذكره  يسار، وعطاء هنا لايمكن أن يكون غير ابن
المزّي في تهذيبه، ورواية ابن جريج عن عطاء بن يسار محمولة على الاتصال لما ذكرنا لك من 

 ّ قاء، نعم لابن جريج روايات عن عطاء بن يسار بواسطة عمرو بن المعاصرة بينهما وإمكان الل
اسطة زيد بن أسلم كما عند أحمد في المسند )، أو بو1268دينار مثلا عند أبي داود برقم(

تخريج أحمد محمّد  17743)، أو بواسطة محمّد بن المنكدر كما عند الطبري برقم (23682برقم(
)... غير أنّه 2239شاكر)، أو بواسطة سعد بن إبراهيم كما عند عبد الرّزّاق في مصنّفه برقم(

لمتقّدم ذكره، ولو افترضنا وجود واسطة لم تذكر لنا واسطة بينهما في حديث زيد بن ثابت ا
دون دليل إلّا الافتراض القائم على العنعنة بين ابن جريج وعطاء بن يسار، وحكمنا بموجب 
ذلك على الّسند بالانقطاع لكنّا فتحنا على أصول رواية الحديث بابا من البلاء لا يغلق، وتركنا 

ي أوثق أصلين حديثيين معتمدين، وأعني قاعدة معتمدة في قبول الرّواية عند واحد من صاحب
فََق عَلَيْهِ مة صحيحه:" لك أبا الحسين مسلم بن الحجّاج القائل في مقدّ ذب َّ ائَِع الْمُت وَذَلَِك َأّنَ الْقَوَْل الّشَ

ِ بِالَأْخبَارِ وَالرِّوَايَاِت قَدِيمًا وَحَدِيثًا َأّنَ كُّلَ رَجٍُل ثِقَةٍ رَوَى ِ حَدِيثًا  بَيْنَ َأهِْل الْعِلْم عَْن مِثْلِه
ُ لـَِكوْنِهِمَا جَمِيعًا كَانَا فِى عَصْرٍ وَاِحٍد وَِإْن لَْم يَْأِت فِى مَاعُ مِنْه ُ وَالّسَ ُ لِقَاؤُه ٌ مُمِْكٌن لَه خَبَرٍ  وَجَائِز

ةُ بِهَا لاَزِ  َّ ُج ٌ وَاْلح ِتَة َ تَشَافَهَا بِكَلاٍَم فَالرّواية ثَاب هُمَا اْجتَمَعَا وَلا َلَةٌ قَّطُ َأّنَ َّ َأْن يَكُونَ هُنَاكَ دَلا ٌ ِإلا مَة
ا وَالَأْمرُ مُْبهَمٌ  اوَِى لَْم يَلَْق مَْن رَوَى عَنْهُ َأْو لَْم يَْسمَْع مِنْهُ َشيْئًا فََأمَّ َّ عَلَى الِإْمكَاِن  بَيِّنَةٌ َأّنَ هَذَا الر

ى تَكُونَ  َّ مَاِع َأبَدًا َحت نَا فَالرّواية عَلَى الّسَ رْ َّ ا". (صحيح مسلم، المقّدمة،  الَّذِى فَس َّ ن َّ َّتِى بَي ُ ال َلَة لا الدَّ
). ولا يقال: إن قبول العنعنة يكون مشروطا بأّن صاحبها غير مشهور بالتدليس وابن 1/23

وعللها قد بيّنوا نوع تدليس ابن جريج المعرفة بالرّجال وطرق الرّواية  جريج مكثر منه ، فأهل
بن جريج فإنّه قبيح التّدليس لا يدلّس إلا فيما سمعه من تجنب تدليس ا فقال الدّارقطني:"

مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما، وأما ابن عيينة فكان يدلس عن 
ارفا بأصناف التدليس وخصائص فترى الدّارقطني ع 6/360". تهذيب التهذيب، الثقات

ه، وجب قبول قوله في ابن جريج، وإلّا فإّن ، وإذا قبلنا قوله في ابن عيينة لثقتنا بعلمأهله
  التدليس واحد في أنّه أخو الـكذب.
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يضاف إلى هذا ما أورده ابن حجر من أّن كبار علماء هذا الشأن قد ذكروا الرّواة الذين لم   و
وقال الترمذّي: قال محمّد بن اسماعيل (البخاري):" لم يسمع  يصّح سماع ابن جريج منهم، فقال:"

من عمرو بن شعيب ولا من عمران بن أبي أنس"، وقال أحمد(بن حنبل):" لم يسمع ابن جريج 
من عثيم بن كليب"، وقال أبو حاتم(الرازي):" لم يسمع من أبي الزناد ولا من أبي سفيان 

:" لم يسمع من هـ)301الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون، تطلحة بن نافع"، وقال البرديجي(
  قال البزار (أبوبكر):" لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت".مجاهد إلا حرفا واحدا"، و

وقد قال ابن معين (الإمام يحيى):" لم يسمع ابن جريج من حبيب بن أبي ثابت إلّا حديثين 
  . 6/359تهذيب التهذيب،  حديث أم سلمة ما أكذب الغرائب وحديث الراقي".

ائقه لم ينفوا سماع ابن جريج من فهؤلاء جهابذة هذا العلم والسابرون لأغواره والعارفون بدق
عطاء بن يسار إذ ليس لديهم دليل على ذلك النّفي، ولم يتعرّضوا إلى الإثبات لعسره لا في 
رواية ابن جريج عن عطاء بن يسار بل في تمييز أحد العطاءين في كثير من الرّواة المشتركين 

وأبي سعيد الخدري... وذلك  بينهما كأسماء بنت عميس وأسامة بن زيد وزيد بن خالد الجهني
إذا لم يفصح الرّواي عن أّي من العطاءين يعني؟ أو إذا لم تحّف قرينة دالة تميّز بينهما كأن 
ينفرد أحدهما بالرّواية عن صحابي بعينه دون الآخر كانفراد ابن أبي رباح بالرّواية عن زيد بن 

ر بالرّواية عن زيد بن ثابت أرقم وصفوان بن أميّة وأوس بن الّصامت، وانفراد ابن يسا
وخوّات بن جبير وابن الحكم الّسلمي، أو بقرينة أن الحديث معروف مشهور من رواية عطاء 
ية، فإنه لم يروه غير  بن يسار عن سائر أترابه ممّن يشاركونه اسمه كما هو الحال في حديث الجار

يقه.عطاء بن يسار عن ابن الحكم الّسلمي، وعليه فلا يثبت إلّا من ط   ر
/ ـه368ابن عبد البر النمري القرطبي المالـكي ( : أّن الحافظوممّا يشار إليه في هذه المسألة

) حديثه قال: حدثنا ـه235) قد نقل عن الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة العبسي(تـه463
بير سأل ابن عبّاس  وكان الذي  -يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء بن يسار أّن ابن الز

( الاستذكار، . "فقال: لا تؤذّن ولا تقم فلما ساء الذي بينهما أذّن وأقام -ا حسنا يومئذبينهم
 1421، دار الـكتب العلمية، بيروت، 1تحقيق سالم محمّد عطا، محمّد علي معوض، ط

  ). 2/379م، 2000/ـه
هـ) فقال: وروى 795هـ/736وذكر نفس الخبر أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (   

بير سأل ا بن أبي شيبة: أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن يسار ، أّن ابن الز
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الرّزّاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو  فيه عبدوسند هذه الرّواية   
بكر الّصنعاني، وهو ثقة حافظ مصنف شهير، روى عن معمر وابن جريج 
والأوزاعيّ ومالك والسفيانين وغيرهم، وعنه ابن حنبل وإسحاق بن 

يه ة زهير بن حرب وسفيان حمد بن منصور الرّمادي وأبو خيثموأ راهو
يعّد عبد الرّزّاق من أثبت  كثير، وخلق بن عيينة وعلي بن المديني و

  .)271().ـه211الروّاة  في ابن جريج ، مات سنة(
وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشّي الأموّي مولاهم المـكيّ    

ثقة فقيه فاضل، روى عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وعمرو بن 
ن الّسائب وعطاء ب دينار وعطاء بن أبي رباح وجعفر بن محمّد الّصادق

                                                                                                                       

فقال : لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما  - وكان الذي بينهما حسنا يومئذ - ابن عبّاس 
في شرح صحيح البخاري ، تحقيق طارق بن عوض اللّٰه بن محمّد،  فتح الباريأذّن وأقام" .( 

 ).6/59هـ، 1422، دار ابن الجوزي، السعودية، الدمام ،  2ط
يحيى بن سعيد  ) بالآتي، قال:" حدثنا8رقم  2/75وقد ورد سند ابن أبي شيبة في مصنّفه(  

بير سأل ابن عبّاس قال:" وكان الذي بينهما حسن فقال:"  عن ابن جريج عن عطاء أّن ابن الز
  ذن وأقام".لا تؤذّن ولا تقم فلما ساء الذي بينهما أ

فهل يقبل أن يقال: إّن هذا مجرّد خطإ في النّقل، أم يقال إّن هذا ترجيح بعد تمحيص؟ وإذا 
كان الخطأ واردا، فهل من الصدفة أن يخطئ الحافظان مع سعة علمهما، وبراعتهما فيه، وبعد 

افظين ابن الزمان بينهما؟ أم المسألة فيها نظر وتحقيق؟ وهب أّن المتمسك تمّسك برّد قول الح
عبد البر وابن رجب الحنبلي، فبم  نرد سند عبد الرّزّاق بن همام الّصنعاني عن ابن جريج عن 

  عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت ... الخبر؟
  .6/279. تهذيب التهذيب، 61-18/52) تهذيب الـكمال،  271
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وإسماعيل بن علية  عبد اللّٰه بن المبارك، وروى عنه وعطاء الخراساني
  .)272( )ـه151، مات سنة (وعبد الرّزّاق بن همام

وعطاء بن يسار الهلالي أبو محمّد المدني القاص مولى ميمونة زوج النّبيّ      
صلى اللّٰه عليه وسلم، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، روى عن أبيّ 

ب وأسامة بن زيد وجابر بن عبد اللّٰه وزيد بن ثابت وعبادة بن بن كع
الصامت وعبد اللّٰه بن سلام وعبد اللّٰه بن عبّاس وعبد اللّٰه بن عمر بن 
الخطاب وعبد اللّٰه بن عمرو بن العاص وخلق غيرهم، روى عنه أبوسلمة 
بن عبد الرحمن وزيد بن أسلم وعمرو بن دينار، وغيرهم، مات 

  )273().ـه 104سنة(
ية، و  روى بسنده أّن عَطاء بن  بك أّن الذّهبي فقد مرّ أمّا صاحب الجار

يَةٌ  ُ قَاَل كَانَْت لِي جَارِ ِ نَْفسه يَة َارِ ثَنِي َصاِحُب اْلج يسَار قَاَل حَّدَ
. وإذا أعرضنا عن الخصومة فيه، واعتبرناه )274(تَرْعَى...(الحديث)

ية بن الحكم الّسلمي، فله صحبة روى عن ال نّبيّ صلى اللّٰه عليه تجوّزا معاو
ية بن الحكم، وأبو  وسلم، روى عنه عطاء بن يسار، وابنه كثير بن معاو

روى له البخاري في القراءة خلف الإمام، وفي  سلمة بن عبد الرحمن،
  .)275(أفعال العباد، ومسلم، وأبو داود، والنّسائيّ 

                                                           
، 1محمّد عوامة، ط) ابن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي، تقريب التهذيب، تحقيق  272

يا،    .348 -18/338تهذيب الـكمال،  .1/617م،1986/ـه1406دار الرّشيد، سور
  .126 -20/125، تهذيب الـكمال، 1/676) تقريب التهذيب،  273
  . 120) العلوّ للعليّ الغّفار، ص 274
  .28/170، تهذيب الـكمال، 2/195) تقريب التهذيب،  275
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رة، ، ومتنه سليم من النّكا)276(وعليه فهذا سند صحيح بمعايير المحّدثين 
يدنا  صريح العبارة، ظاهر المعنى، بعيد عن اللّبس والخفاء...، بل ويز

ق ُّ عبد الرّزّاق منها عند شيخه ابن  )277(وثوقا من صحّة هذه الرّواية توث
قلت:" أثبت هذا؟ ". قال:" نعم"، وزاده تتبّعا  جريج حيث سأله، فقال:"

ية إلى مكّة وأنّ  ية حيث أكّد له انتقال الجار ها ولدت في لمصير الجار
ّبير المـكّي حّدثه بهقريش، وأّن شيخ يادةه أبا الز على أّن الحديث يأتي  . ز

ية بن الحكم الّسلمي، وهذا يُبلغنا إلى نفس السؤال: ما  يق معاو من طر
الذي جعل صيغة "أين اللّٰه؟" هي المعتمدة الّشائعة، المشهورة الرّائجة، 

للّٰه؟"، ترد في رواية صحيحة عن والحال أّن صيغة" أتشهدين أن لا إله إلّا ا
نفس الّصحابيّ صاحب القّصة ونفس الرّاوي لها عنه؟ ولا نجد جوابا 
لهذا السؤال إلّا أن نقول:" جاء الرّواج من الخصومة فيها بين مثبت للجهة 
والأين للّٰه تعالى، ومنزّه له عن ذلك، فشاعت هذه الرّواية باعتماد 

يق الأوّل على ظاهرها في إثبا يق الثّاني لها الفر يل الفر  –ت مذهبه، وتأو
لورودها من طرق أخرى صحيحة تخالف الأولى  -عند قبول صحّتها تنزّلا

يه اللّٰه عن الجهة  ية نفسها، وتوافق العقل والنّقل في تنز في لفظ الجار
                                                           

: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  1/617قريب، ) لا يعترض علينا بقول ابن حجر في الت276
وعن أحمد بن حنبل: إذا قال الأموي مولاهم المـكي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل"، 

"، ابن جريج قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء بمناكير وإذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به
ية قال ابن جريج: أخبرني وفي صيغة التحديث في قصة الج وهذا نسوقه دفعا للتدليس، ار

  .6/359تهذيب التهذيب، عطاء". 
بيدي) يقال:" توثَّق من الأمر: أخذ فيه بالوَثاقَة". 277 َّ تاج ، محمّد بن محمّد الحسيني ،المرتضى الز

  (مادة : وثق). وتوثّق: تثبّت وتقوّى. ،العروس من جواهر القاموس
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، فمن هذه الخصومة تأتّت شهرة حديث )278(والمكان أي عن التّجسيم
ية، أمّا من جهة ترجيح صيغة على صيغة أخرى عند مَن يتمّسك به  الجار

  ممّن يثبت الأين والجهة فهو ترجيح بلا دليل سوى التحكّم والهوى.

                                                           
فهكذا ما  ل به القضيّة، يقول ابن تيمية:") منطلق المشكل هو الأساس المعرفي الذي تتناو 278

ذكروه عن السمنية إنما كان أصل قولهم أن الموجود لا بد أن يمكن أن يكون محسوسا 
بإحدى الحواس لا أنه لا بد لمن أقر به أن يحس به وهذا الأصل الذي قالوه عليه أهل 

ين بأن اللّٰه تعالى يرى متفق ون على أن مالا يمكن معرفته الأثبات فإن أهل السنة والجماعة المقر
  .1/325. بشيء من الحواس فإنما يكون معدوما لا موجودا

يقول: وحينئذ فنقول اتفاق الناس على استعمال هذا اللفظ ( الوجود و الموجود) في هذا  و
المعنى دليل على تلازمها فكما أن كل ما وجده واجد فله حصول في نفسه فكما له حصول في 

جده الواجد ولا يجوز أن يسمى بالموجود ما يكون حيث لا يجده الواجد نفسه فإنه بحيث ي
لأّن هذا سلب لمعنى اللفظ الذي به صح إطلاقه على هذا المسمى كما أن اسم الحي والعالم 
والقادر لما أطلقوه على المسمى باعتبار كونه عالما وحيا وقادرا لم يجز أن تخرج هذه المعاني من 

ثيرا ممن أطلق هذا الاسم على اللّٰه تعالى لا يريد به إلا ما فيه من معنى هذه الأسماء ولهذا ك
الإضافة مثل قول الداعي: يا مقصود يا موجود، وقول: المذكر والداعي: يا من يجيب من 

ُ َشيْئاً قصده، أو من طلب اللّٰه صادقا وجده، وعلى هذا دل قوله ُ لَْم َيجِْده ى ِإذَا جَآءَه َّ :" َحت
 َّ قوله ووجد  ]، فإنما دل على هذا المعنى بلفظ الفعل الماضي وهو39هَ عِندَهُ " [ النور:وَوَجَدَ الل

اللّٰه عنده لـكنه عداه إلى مفعولين وإذا كان كذلك علم أنه يجب أن يكون بحيث يجده 
وجود الشيء فإن  يحسونهالقاصد والطالب ويجده الواجدون وهذا بعينه هو أنه بحيث 

لا يستعمل لفظ موجود ووجدته فيما لا يحس ولا يمكن  هو هوبل  وإحساسه متلازمان
هو بل  وجود الشيء وإحساسه متلازمان" فإن . ففي قوله:330-1/329،الإحساس به البتة

"، دليل على أن ابن تيمية يرى أّن الإحساس بالمعنى العام هو المصدر الأساسي للمعرفة هو
عة له، وما لايدرك بالحواس مباشرة يدرك الإنسانية وباقي القوى الذهنية تدور حوله وتاب

بالمقايسة أي بقياس الغائب على الشاهد، عبر  وسيلتي التخيّل والوهم، ولذلك تؤخذ الألفاظ 
على ظواهرها، وعلى أصل المواضعة اللفظية.. فيفهم منها الـكبر  والحجم.. واليد والعين.. فيتم 
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لى حقيقتها الحسيّة فتدرك بالحّس، وما التجسيم بواسطة ظاهر الألفاظ لأن تلك الأوصاف ع
لايدرك بالحّس لا تدركه أيّة قوّة أو ملـكة من الملكات الذّهنية، ذلك أّن ما لا يحّس لا 

  يدركه الوجود بل العدم.
يقول أيضا: الوجه السبعون: أن جميع الناس من المثبتة والنفاة متفقون على أن هذه المعاني(  و

ات قائمة بنفسها كاليد والعين والوجه وغيرها، وهي صفات للّٰه الصفات العينية التي هي صف
لأنها أجزاء ذاته،كما هي أعيان عند البشر وأجزاء من ذواتهم) التي حكيناها عن خصمك، 
يفهمونها من هذه النصوص من غير إنكار منهم لها ولا قصور في  هي التي تظهر للجمهور و

تفاء هذه الصفات العينية، لم يعتقدوا انتفاءها خيالهم ووهمهم عنها، والنفاة المعتقدون ان
لـكونها مردودة في التخيل والتوهم، ولـكن اعتقدوا أن العين التي تكون كذلك هو جسم، 

  واعتقدوا أّن الباري ليس بجسم فنفوا ذلك.
ومعلوم أن كون الباري ليس جسما ليس هو ممّا تعرفه الفطرة بالبديهة، ولا بمقدمات قريبة   

ة، ولا بمقدمات بيِّنة في الفطرة، بل مقدمات فيها خفاء وطول، وليست مقدمات من الفطر
بيّنة، ولا متفقا على قبولها بين العقلاء، بل كل طائفة من العقلاء تُبَين أّن من المقدمات التي 
نفت بها خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقليد، 

يقولون: بل قامت القواطع العقلية وطوائف كثيرون م ن أهل الكلام يقدحون في ذلك كله، و
على نقيض هذا المطلوب. وأّن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما، وما لا يكون جسما 

ّ  لا يكون   .1/94. معدوما، ومن المعلوم أّن هذا أقرب إلى الفطرة والعقول من الأوّل إلا
قال:" ولأّن العوام لا يفرقون بين قول  يعلى الحنبلي مستشهدا به: وقال ناقلا كلام القاضي أبي

القائل: طلبته فلم أجده في موضع ما، وبين قوله: طلبته فإذا هو معدوم"، فبينوا أن المستقر في 
فطر الناس أن قولهم: طلبته فلم أجده في موضع ما. هو يدل على أنهم لم يحسوه في أين من 

ة)، هذا بمنزلة قولهم: فإذا هو معدوم؛ لأن ضد المعدوم هو ما مكنأالأيون (مكان من ال
يكون حيث يجده الواجد، وقولنا بحيث يجده الواجد هو إشارة إلى الأين الذي يوجد فيه، فما 

يمتنع أن يجده الواجد، وما امتنع أن يجده الواجد لم يكن موجودا  حيث"" له ولا "أينلا " 
" الأين" و" الحيث" ونحوهما من الظروف من جميع الوجوه بل كان معدوما، كما بين أن نفي 

كنفي المقارنة بالقبل والبعد، والمع، ومعلوم أن هذا لا ينطبق إلا على المعدوم فكذلك 
  .1/330الآخر.
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فما لا  أين له ولا  حيث أي:ما لا مكان له، هو في عداد المعدوم،  لأّن الموجود هو الذي 
ن وجهة منه بحيث يمكنه أن يشير  إليه، ويحّدد مكانه، وما لا يجده غيره أي يحس به في مكا

يكون كذلك فلا وجود له أصلا، وكي يكون في جهة معيّنة فلا بّد أن يكون جسما، وعليه فما 
لا يكون جسما أي لا  يتحيّز، لا  يمكن الإحساس به، ولا تخيّله  وفق ظاهر النّص، فيكون 

يل النّص ونفي ظاهره  بحمله على المجاز بمثابة المعدوم، فنفي الجسميّة نف ي للوجود،  كما أّن تأو
  هو تعطيل له، ومخالفة لمراد اللّٰه تعالى حقيقة منه.

ا على الفخر الرازي الذي ينفي عن اللّٰه تعالى الجسمية والمكان، وأنّه سبحانه لا وقال رادّ
علمون بصريح العقل بطلان " ولـكن المقصود بيان أنه هو وأمثاله كما يداخل العالم ولا خارجه:

قول هؤلاء النفاة، فالمثبتة يعلمون بصريح العقل امتناع أن يكون موجودا معينا مخصوصا قائما 
يكون مع ذلك لا داخل العالم ولا خارجه  وأنه في اصطلاحهم لا جسم ولا  -بنفسه و

ولا قائم بغيره،  كما يعلمون أنه يمتنع أن يقال: إنه لا قائم بنفسه - عرض ولا جسم ولا متحيز 
فإنك إذا استفسرتهم عن معنى التحيز ومعنى الجسم فسروه بما يعلم أنه الموصوف بأنه القائم 
بنفسه، ولهذا لا يعقل أحد ما هو قائم بنفسه إلا ما يقولون هو متحيز وجسم، فدعوى المدعين 

موجود وجود موجود ليس بمتحيز ولا جسم ولا قائم بمتحيز أو جسم مثل دعواهم وجود 
  .1/335ليس قائما بنفسه ولا قائما بغيره. 

أّن كّل مّدع يّدعي وجود موجود ليس جسما متحيّزا في  -وبصريح لفظه –فعند ابن تيمية  
مكان وجهة ولا قائما بالمتحيّز (أي العرض) هو مستحيل الوجود،أي معدوم لا وجود له، 

من هنا تفهم لماذا يتمّسك هؤلاء ف.. وهو كدعوى وجود موجود لا  قائم بنفسه ولا بغيره.
ية ويستميتون في الدفاع عن صيغة:"أين اللّٰه؟ "، مع أّنها ليست الصيغة الوحيدة بحديث الجار

   للحديث...

أخذت المقاطع المتقدمة من كتاب: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لأبي 
 ّ ، مطبعة 1د بن عبد الرحمن بن قاسم، طالعبّاس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق محم

. ونحيل على مذكرة بحث التّخرج للأستاذ سليم الحداد، ـه1392الحكومة، مكة المـكرمة، 
المعرفة والوجود عند ابن تيمية من خلال كتابه بيان تلبيس الجهمية، كلية العلوم الإنسانية 

  .2006/2007والاجتماعية، جامعة تونس الأولى، قسم الفلسفة، 
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  اختلاف لفظ حديث الجواري:
  

ية بلفظ       " أين اللّٰه" لقد بيّنا فيما تقدم من البحث أّن حديث الجار
يين في هذه الرواية، هما:  -كما سبق ذكره –معارض    بصيغتين أخر

يق حمّاد بن سلمة عن محمّد ىالأول    : صيغة " من ربّك؟ "، وهي من طر
بن عمرو عن أبي سلمة عن الشّريد بن سويد الثقفي قال: قلت:" يا رسول 
ية سوداء"، قال:"  اللّٰه إّن أمّي أوصت أن نعتق عنها رقبة وعندي جار
ادع بها"، فجاءت فقال: "من ربّك ؟ " قالت:" اللّٰه " قال: " من أنا ؟ "، 

.                                                                   )279(ت:" رسول اللّٰه "، قال:" أعتقها فإنها مؤمنة "قال
يق عبد اللّٰه بن عتبة عن أبيه عن جّده، بصيغة:  جاءت امرأة ومن طر

إلى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم بأمة سوداء فقالت:" يا رسول اللّٰه إّن 
فتجزئ عنّي هذه ؟"، فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم : عليّ رقبة أ
؟"، قالت:" ربّي اللّٰه"، قال:"فما دينك؟"، قالت:" الإسلام" قال "من ربّك

  . )280(:" فمن أنا ؟" قالت:" أنت رسول اللّٰه"
يق عون بن عبد اللّٰه عن أخيه عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه عن أبي  ومن طر

ية سوداء أتى رجٌل النّبيّ ، بصيغة: هريرة لاَ  صلى اللّٰه عليه وسلم بجار
، فقال إّن عليّ رقبة مؤمنة فقال لها النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم:" من تُْفِصحُ 

                                                           
، 17974رقم 4/222وأحمد، المسند، 189رقم 1/418) أخرجه ابن حبّان في صحيحه، 279

، والطبراني، 15049رقم 7/388والبيهقّي، الـكبرى، 6480رقم 4/110والنّسائيّ، الـكبرى،
  .660رقم  2/258، وأبو نعيم، معرفة الّصحابة،7257رقم 7/320المعجم الـكبير،

، والبيهقّي، 14026رقم 136/،17راني، الـكبير،،  والطب5126رقم 3/289المستدرك، ) 280
  .15046رقم   7/388الـكبرى، 
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ربّك؟ " فأشارت إلى الّسماء فقال :  " فمن أنا فقالت:" رسوله وأومأت 
بيدها إلى الأرض"، فقال له النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم:" أعتقها فإّنها 

  . )281(مؤمنة"
  " أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه ؟ " ، وهي تأتي:صيغة  :والثّانية

يق ابن شهاب ، عن عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة بن مسعود ،   من طر
ية له  أّن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم بجار

" ، فقال سوداء ، فقال :" يا رسول اللّٰه إن عليّ رقبة مؤمنة أفأعتق هذه؟
لها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم :" أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه ؟ " 
قالت:" نعم"، قال: " أتشهدين أّن محمّدا رسول اللّٰه ؟"، قالت:" نعم"، 
قال:" أتوقنين بالبعث بعد الموت ؟ " قالت :" نعم" ، فقال: رسول اللّٰه 

  . )282(صلى اللّٰه عليه وسلم :" أعتقها"
يق  بن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو والحكم بن عتيبة عن سعيد  ومن طر

بن جبير عن ابن عبّاس أّن رجلا أتى النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم فقال:" 
ية سوداء أعجميّة"، فقال النّبيّ صلى اللّٰه عليه  إّن عليّ رقبة وعندي جار

                                                           
، والهيثمّي، بغية الباحث عن زوائد 2598رقم 3/95) الطبراني، المعجم الأوسط،  281

  .15045رقم 7/388، والبيهقّي، الـكبرى،15رقم  1/160مسند الحارث
  

ية يحيى اللّيثي)  282  3/451، المسند، ، وأحمد1469رقم  2/777) الموطأ، (رو
هذا مرسل  وقال البيهقّي: 4776رقم  13/300، البيهقّي، معرفة السنن والآثار،15781رقم

رقم  10/57، و15048رقم  7/388، والسنن الـكبرى،وروي موصولا ببعض معناه
. وعبد الرّزّاق، المصنّف، 1/34، والحافظ الهيثمّي، غاية المقصد في زوائد المسند، 19771

  .906رقم  3/7، وابن الجارود، المنتقى،16814رقم 9/175
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قال:"  "أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه؟"،  قالت:" نعم". وسلم ائتني بها فقال:
  .  )283(وتشهدين أنّي رسول اللّٰه؟" قالت:  " نعم"، قال:" فأعتقها"

ّبيع ثنا  يد بن حكيم ثنا يحيى بن السكن عن قيس بن الر يق يز ومن طر
حبيب بن أبي ثابت عن محمّد بن علي عن حنين عن ابن عبّاس أّن رجلا 

اللّٰه  جاء إلى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم بأمة سوداء فقال:" يا رسول 
إّن عليّ رقبة مؤمنة فهل تجزئ هذه عنّي؟" فقال لها رسول اللّٰه صلى اللّٰه 
عليه وسلم:" أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه؟ " قالت:" نعم" قال:" أتشهدين أنّي 
رسول اللّٰه؟". قالت:" نعم" قال:" أعتقها فإّنها تجزئ".  لم يرو هذا 

س بن عبد الحديث عن حبيب إلّا قيس وحنين هو مولى العبّا
  .)284(المطلب

يق أبي الوليد الطيالسي ثنا حمّاد بن سلمة عن محمّد بن عمرو عن  ومن طر
أبي سلمة عن الشّريد قال: أتيت النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم فقلت:" إّن 
ية سوداء نوبيّة أفتجزىء عنها؟" قال:" ادع  على أمّي رقبة وإّن عندي جار

قالت:" نعم" قال:" اعتقها فإّنها  لّا اللّٰه؟".أتشهدين أّن لا إله إبها". فقال:" 
 - وهو ابن علقمة الليثي - مؤمنة". وإسناده حسن من أجل محمّد بن عمرو

فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال 
  .)285(الّصحيح.

                                                           
، 12369رقم 12/26. والمعجم الـكبير له، 5523رقم  5/350) الطبراني، الأوسط ، 283

  .30343رقم 6/162وابن أبي شيبة، المصنّف،
  .7070رقم 7/129) الطبراني، الأوسط، 284
  ).2348رقم( 2/244)، الدارمي السنن، 17945)  أحمد، المسند، رقم( 285
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يق عبد الرّزّاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أّن رجلا    ومن طر
ية في غنم تر يعني غزيرة في  -عاها، وكانت له شاة صفي كانت له جار

فأراد أن يعطيها نبّي اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم، فجاء الّسبع  -غنمه تلك
فانتزع ضرعها، فغضب الرّجل فصّك وجه جاريته، فجاء نبّي اللّٰه صلى 
اللّٰه عليه وسلم فذكر ذلك له، وذكر أّنها كانت عليه رقبة مؤمنة وافية قد 

ها حين صّكها، فقال له النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم:" هّم أن يجعلها إيّا
أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه؟"  إيتني بها"، فسألها النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم:"

قالت:" نعم"، "وأّن محمّدا عبد اللّٰه ورسوله؟"، قالت:" نعم"، "وأّن الموت 
" نعم". فلمّا والبعث حق؟" قالت:" نعم"، "وأّن الجنّة والنّار حّق؟"، قالت

  . )286(فرغ قال أعتق أو أمسك"
إذا تأمّلنا صيغ الرّوايات المختلفة تبيّنا شّدة اضطراب ألفاظ أحاديث ف  

ية ابن الحكم الّسلمي فقط، وبان لنا فعل  الجواري، لا ألفاظ حديث جار
الرّواية بالمعنى في اختلاف الألفاظ، وعليه فإّن إقامة العقائد على مثل 

ة أمر لا يستقيم عقلا بموجب اختلاف النّقل، وإذا رمنا هذه الرّواي
  استقراء الألفاظ أمكن أن نحصرها في الآتي:

أّن حديث الشّريد ورد بلفظ " من ربّك؟"، و" أتشهدين أن لا إله إلّا  -
ية سوداء أعجميةاللّٰه؟"، وبصيغة "أين اللّٰه؟"، وكانت  ، كما في رواية جار

 . )287(قمحمّد بن عمرو عند عبد الرّزّا

                                                           
  ).16815رقم( 9/175عبد الرّزّاق، المصنّف، )  286
  ).16851رقم( 9/182،ن، م)  287
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أّن لفظ سند عطاء( و نؤكّد على صيغة سند عطاء) هو بصيغة:  -
"أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه؟". وبصيغة " أين ربّك؟ "، فأشارت إلى 

. وبلفظ )288(الّسماء". كما في حديث يحيى بن أبي كثير عند عبد الرّزّاق
 . "أين اللّٰه؟" كما هو مشتهر على الألسنة في هذه الأزمنة المتأّخرة

وغير خاف عليك أن تسأل: لم اختار بعضهم عبارة " أين اللّٰه؟ "، والحال 
  أّن نفس الرّاوي قد روى الخبر بصيغة" أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه"؟!!!.

؟"، قالت:" أّن لفظ عبد اللّٰه بن عتبة عن أبيه عن جّده هو: "من ربّك -
 وبصيغة "أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه؟". ربّي اللّٰه"،

"من ربّك؟"  ، بصيغةعبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه عن أبي هريرةأن رواية  -
فأشارت إلى الّسماء، وبصيغة "أين اللّٰه؟" فأشارت إلى الّسماء بأصبعها 

ية سوداء، كما عند البيهقيّ    .)289(وكانت جار
يقيه ( سعيد بن جبير وحنين مولاه) هو"  - أّن لفظ ابن عبّاس من طر

دون  -للّٰه؟"، وبصيغة  " أين اللّٰه؟" عند البزّارأتشهدين أن لا إله إلّا ا
يق   .  )290(-تعيين الّطر

ويمكن أن نقول بعد هذا الحصر أّن لفظ " أين اللّٰه؟"، وصيغة " أين    
اللّٰه؟"  هو "مَن ربّك؟" ( ولا يقال:"مَن ربّك ؟"، تعود إلى أصل واحد

ية كانت نوبية أي  لأنّه سؤال لا صلة له هنا بالموضوع) بناء على أّن الجار
كما في رواية أبي هريرة عند  –سوداء أعجميّة أو عجماء لا تفصح 

                                                           
  ).16816رقم( 9/176،ن، م)  288
  ).3286رقم( 3/227. وأبو داود، 7/388) السنن الـكبرى، 289
  ). 38482) جامع الأحاديث، رقم( 290
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، فخاطبها بما يمكنه صلى اللّٰه عليه وسلم أن يستدّل به -الّطحاوي وغيره 
، والرّواية بالمعنى  -كما يعرف عندنا اليوم –على إيمانها بلغة الإشارة 

وهو ما يفسّر ترجمت ذلك بلغة الكلام أي: القول، فأحالت المعنى ، 
وقوع الصيّغ المختلفة في متون نفس الروّاة، وصيغة "أين ربّك " أو "أين 
اللّٰه؟"، ليست سؤالا لاستجلاء الإيمان، وإنّما هي صيغة معرفة المكان، 
وهذا ليس موضوع القّصة ولا هو المطلوب من السؤال، دليل ذلك أّن 

  يغة "أين ربّك ؟".سؤال الملـكين في القبر هو بصيغة "من ربّك؟"، لا بص
ية ابن    أمّا صيغة "أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه؟ " فهي ترد في قّصة جار

الحكم الّسلمي وفي قّصة ثانية، صاحبتها لا تحسن الإفصاح أيضا عن 
يق عبد اللّٰه  )291(المطلوب معرفته ضرورة، كما في موطأ مالك  من طر

ضا في حديث الشّريد بن عتبة عن أبيه عن جّده.   وترد هذه الّصيغة أي
ية سوداء نوبيّة، كما عند الدارمي ، أو )292(بن سويد الثّقفي، وكانت الجار

ية سوداء أعجميّة، كما في حديث ابن عبّاس عند الطبراني، وابن  هي: جار
  .)293(أبي شيبة

وفي رواية مالك أّن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول اللّٰه صلى اللّٰه  
ية له سوداء  فقال يا رسول اللّٰه إن عليّ رقبة مؤمنة فإن عليه و سلم بجار

كنت تراها مؤمنة ُأعتقها فقال لها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم:" 

                                                           
  ) .1469) الموطأ، رقم( 291
  .2348رقم  2/244) السنن،  292
، ومصنّف ابن أبي 12369رقم  12/26، والـكبير،5523) الطبراني، الأوسط، رقم  293

  .30343رقم   6/162شيبة، 
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أتشهدين ان لا إله إلّا اللّٰه؟" قالت:" نعم" قال:" أتشهدين أن محمّدا رسول 
اللّٰه؟" قالت:" نعم" قال:" أتوقنين بالبعث بعد الموت؟" قالت:" نعم"، فقال 

" فإن كنت تراها ، فقوله:)294(صلى اللّٰه عليه و سلم:" َأعتقها " رسول اللّٰه
"، دليل على أّنها لم تكن تفصح، ولو كانت قادرة على  مؤمنة أعتقها

الإفصاح لفهم الّصحابيّ ذلك عنها، فلمّا كانت أعجمية أوكل أمرها إلى 
 النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم، وبذلك ندرك أّن الرّواية كانت حكاية معنى،
وليست صريح لفظ، ولا يهولنّك استخدام فعل" قال" الذي يفيد النطق 
ية، فإّن هذا يأتي في سياق المجاز  بالكلام حقيقة، ونسبته إلى الجار
"والعرب َتجْعل القَول عبارة عن جميع الأفعال وتُْطلِقه على غير الكلام 

مَشَى . قال واللسان فتقول:" قال بيدِه" : أي أخَذَ :" وقال بِرْجله" : أي 
  الّشاعر : 

  وقالت له العَيْناِن سَمْعاً وطاعةً 
به : أي رَفَعه .   َلَب . وقال بثَوْ أي أْومَأْت وقال بالماء على يَدِه : أي ق

هْو،  فقال:" ما  َّ وكّلُ ذلك على المجاز والاتِّساع كما رُوِي في حديث الس
مَُأوا برؤوسِهم . أي نَعم يَقُوُل ذُو اليَدَيْن ؟ قالوا َصدَق"، رُوِي أنهم أوْ 

يقال: قال بمعنى أٌقبَل وبمعنى مَال واْستَراح وضَرَب  موا . و ولم يَتَكلَّ

                                                           
  .1469) رقم رواية اللّيثي( ) الموطأ 294
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وغَلَب وغير ذلك، قال ابن الأثير: وقد تكرّر ذِكر القول بهذه المعاني في 
  . )295(الحديث

َيِّنَ مَِن الْبَشَرِ  " ...وفي كتاب اللّٰه تعالى قوله في قّصة مريم:  ا تَر َأحَدًا  فَِإمَّ
ا" ًّ َلَْن ُأكَلِّمَ الْيَوْمَ ِإنِسي ْحمَِن َصوْمًا ف َّ ، ومعلوم أّنها )296(فَقُولِي ِإنِّي نَذَْرُت لِلر

لم تتكلم لتخبرهم بنذرها، ولو تكلّمت لنقضته، وإنّما أخبرتهم بذلك إشارة 
لا قولا، قال الّشيخ ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية:" وأطلق القول على 

ً مجازاً  ما يدلّ  على ما في النفس ، وهو الإيماء إلى أنها نذرت صوما
ً ". فالمراد أن تؤدي ذلك بإشارة إلى  َ إنِْسيّا َ اليَوْم بقرينة قوله " فلن ُأكلِم
ً بأن تشير إشارة تدّل على الانقطاع عن الأكل،  أنها نذرت صوما

شرعهم  وإشارةً تدّل على أنها لا تتكلّم لأجل ذلك، فإن كان الّصوم في
مشروطاً بترك الكلام كما قيل فالإشارة الواحدة كافية، وإن كان الّصوم 
عبادة مستقلة قد يأتي بها الّصائم مع ترك الكلام، تشير إشارتين للدلالة 
على أّنها نذرت الأمرين، وقد علمت مريم أّن الّطفل الذي كلّمها هو 

الى:" فأشارت الذي يتولّى الجواب عنها ِحين تُسأل بقرينة قوله تع
، واللّٰه تعالى في سياق آيات قّصة مريم عليها السلام هو )297(إليه"

القاّص علينا أحداثها، وهو سبحانه المعبّر عمّا جرى على ألسنة المتخاطبين 
                                                           

) ابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمّد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر،  295
بيروت، تحقيق  طاهر أحمد الزاوى و محمود محمّد الطناحي، المـكتبة العلمية ، 

  (باب القاف مع الواو). 4/124م، 1979هـ/1399
  .26) سورة مريم:الآية:  296
فََأَشارَْت ِإلَيْهِ قَالُوا َكيَْف نُكَلِّمُ مَن كَانَ  . والآية هي قوله تعالى:"29) سورة مريم:الآية:  297

ا ًّ   .16/93". ابن عاشور، التّحرير والتّنوير، فِي الْمَْهدِ َصبِي
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فيها من كلام عن علم يقيني كامل محيط إحاطة تامّة بما فيه من تفاصيل 
ية ابن الحكم فالرّاوي بشر يجوز عليه الخطأ  ومعان...أمّا في قّصة جار

والنّسيان والوهم، بل يجوز عليه الخلف فيخلط بين المعاني، أو هو لا 
يحسن أن ينبئ عنها إذا سمع لفظها فما بالك إذا كانت المعاني إشارة 
أحالها الرّاوي إلى عبارة ... ولا أدّل على ذلك من الاضطراب الـكبير 

في تحديد معانيه، فضلا في لفظ الحديث، وما انجرّ عنه من الاختلاف 
عن توجيه العقول إلى تلك المعاني طبقا لمسلّمات كّل عقل وضوابط 

  كل معتقد.
ورحم اللّٰه الإمام الّشافعي حين حمل ألفاظ الحديث على توّسع العرب 

أراد أن يعرف النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم"  في الكلام، وفهم منه أنّ 
ية م "،إيمانها ّ ولم يفهم من قول الجار ز، عنى المكانية ولا الجهة ولا الحي

وأّن الإشارة إلى ظاهر الكتاب لا  ينبغي أن يفهم منها ضرورةً ذلك 
الظاهر، ولا أنّه مراد اللّٰه تعالى حقيقة، لأّن هذه المسائل ممّا يجب 
يه المطلق وفقا  يض أمرها إلى اللّٰه سبحانه مع التنز التوقّف عندها، وتفو

ِ لقوله تعالى:"  مِيُع البَِصيرُ".لَيَْس كَم َ الّسَ ٌ وَهُو ِ شَْيء  وقوله تعالى:" )298(ثْلِه
 َّ َبِيرُ". لا طِيُف اْلخ َّ َ الل َ يُْدرِكُ الَأبَْصارَ وَهُو ُ الَأبَْصارُ وَهُو وطبقا  )299(تُْدرِكُه

  لقاعدة: " كّل ما بدا في بالك فاللّٰه خلاف ذلك".
ّ فكان النّبيّ   خاطبها على  -وسلمصلى اللّٰه عليه -قال الّشافعي:"وهو إن صح

كانوا يعتقدون في الأوثان أنها -قَدرِ معرفتها، فإنها وأمثالها قبل الإسلام
                                                           

  .11: الآية: ) سورة الشورى 298
  .103سورة الأنعام:الآية:  ) 299
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ه؟" حتّى إذا  َّ آلهة في الأرض، فأراد أن يعرف إيمانها، فقال لها:"أين الل
أشارت إلى الأصنام عرف أنها غير مؤمنة، فلما قالت:"في 

ة باللّه الذي في الّسماء الّسماء"،عرف أنها برئت من الأوثان، وأنها مؤمن
     وأشارت إلى ظاهر ما ورد به إله وفي الأرض إله، أو أشار،

  . )300(الكتاب" 
وهذا المعنى زاده إيضاحا أبو حيّان في تفسيره حين اعتبر الّظرفية     

ولذا جاء عنه ذلك في القرآن وفي  على سبيل المجازبالنسبة إلى اللّٰه تعالى 
مَاوَاِت وَفِي الَأْرضِ  الّسنة، كقوله تعالى: " هُ فِي الّسَ َّ وقوله ) 301(" وَهُوَ الل

ٌ " تعالى:" ٌ وَفِي الَأْرِض ِإلَه َ الَّذِي فِي الّسماء ِإلَه وفي الحديث:"  )302(وَهُو
أين اللّٰه؟" قالت:" في الّسماء"، ومن كلام العرب:" لا وَذُو في الّسماء 

  .)303(بَيْتُهُ" يعنون اللّٰه تعالى"
                                                           

لَبِي أبو عبد اللّٰه محمّد بن إدريس الإمام، تفسير الإمام الّشافعي، جمع  300 ) الّشافعي الْمُّطَ
ان، ط َّ م، 2006/ـه1427، دار التدمرية ،السعودية، 1وتحقيق أحمد بن مصطفى الفر

َّ  . قال هذا أثناء كلامه على حديث3/1397 ه بن عتبة، عن أبيه، ولا إشكال عون بن عبد الل
  على مستوى قول الجاريتين. في الاستشهاد بكلام الّشافعي هنا لتشابه بل لتطابق النّصين

وانظر قوله:" وأّنها مؤمنة باللّه الذي في الّسماء إله وفي الأرض إله". فلو فهم من ذلك معنى  
ماء إله"، ولاكتفى به دون قوله:" وفي المكان والجهة لقال: وأّنها مؤمنة باللّه الذي في السّ 

الأرض إله". ولمّا لم يفهم منه معنى المكانية ساق الكلام كما هو في أصل كتاب اللّٰه، لأّن 
  تعيين مكان ما ليس أولى من غيره.

  .3) سورة الأنعام:الآية:  301
  .84) سورة الزخرف:الآية: 302
بحر المحيط في التفسير، تحقيق صدقي ) أبو حيان الأندلسي محمّد بن يوسف أثير الدين، ال 303

. ابن عادل الحنبلي الدمشقي أبو 4/118هـ ،1420محمّد جميل، ط/ دار الفكر، بيروت، 
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ية : " أين  -صلى اللّٰه عليه وسلم  -" وقوله طبي فقال:وكذا فعل القر  للجار
ٌل مع هذه  -صلى اللّٰه عليه وسلم  -اللّٰه ؟ " هذا السؤال من النّبيّ  ُّ تَنَز

ية على قدر فهمها ، إذ أراد أن يُظهِر منها ما يدّل على أّنها ليست  الجار
وكأّنها  ممّن يعبد الأصنام ولا الحجارة التي في الأرض ، فأجابت بذلك ،

قالت :" إّن اللّٰه ليس من جنس ما يكون في الأرض. و" أين ": ظرف 
يُسأل به عن المكان، كما أّن " متى" ظرف يُسأل به عن الزمان... وهو 
لا يصّح إطلاقه على اللّٰه بالحقيقة، إذ اللّٰه تعالى منزّه عن المكان، كما هو 

يزل موجودًا، ولا منزّه عن الزّمان، بل هو خالق الزّمان والمكان، ولم 
زمانَ ولا مكانَ، وهو الآن على ما عليه كان، ولو كان قابلاً للمكان لكان 
ص، ولكان فيه إمّا متحرّكًا وإمّا ساكنًا، وهما  ا به، ويحتاج إلى مخّصِ مختّصً
أمران حادثان، وما يتّصف بالحوادث حادث، على ما يبسط القول فيه 

ٌ في علم الكلام، ولَمَا َصدَق قوله ت "، إذ كانت  عالى : " لَيَْس كَمِثْلِهِ شَْيء
تماثله الكائنات في أحكامها، والممكنات في إمكانها، وإذا ثبت ذلك، 

إنّما أطلقه على اللّٰه بالتوّسع والمجاز  - صلى اللّٰه عليه وسلم  - ثبت أّن النّبيّ 
لضرورة إفهام المخاَطبَة القاصرة الفْهمَ، الناشئة مع قوم معبوداتهم في 

أن يتعرّف منها: هل هي ممّن  -صلى اللّٰه عليه وسلم  - وتهم، فأراد النّبيّ بي
يعتقد أن معبوده في بيت الأصنام، أم لا ؟ فقال لها: " أين اللّٰه ؟ " 
فقالت:" في الّسماء"، فقنع منها بذلك، وحكم بإيمانها، إذ لم تتمّكن من 

هت اللّٰه تعالى عن أن يكون من قبيل معبوداتهم  فهم غير ذلك، وإذ نزَّ
                                                                                                                       

حفص سراج الدين عمر بن علي، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
  .7/99م، 1998/ـه 1419، دار الـكتب العلمية، بيروت، 1وعلي محمّد معوض،ط
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وأصنامهم، ورفعته عن أن يكون في مثل أمكنتهم، وحملها على ذلك: أنها 
رأت المسلمين يرفعون أبصارهم وأيديهم إلى الّسماء عند الدعاء، فتُركت 
 على ذلك في تلك الحال لقصور فهمها، إلى أن يتمّكن فَْهمُها وينشرح

تحيل عليه المكان إذ لو قيل لها في تلك الحالة: اللّٰه تعالى يسصدرها، 
والزمان، لخيف عليها أن تعتقد النفي الْمَْحض والتعطيل، إذ ليس كل 
يعقله على وجهه، بل إنّما يعقله العالمون الذين شرح  عقل يقبل هذا، و
اللّٰه صدورهم لهدايته، ونوّر قلوبهم بنور معرفته، وأمّدهم بتوفيقه 

  )304(ّل منهم الأفهام.ومعونته، وأكثرُ الخلق تغلب عليهم الأوهام، وتَكِ 
  

  رواية الحديث بالمعنى:
  

لا نبحث هنا في مسائل رواية الحديث بالمعنى من جهة حكم تلك الرّواية  
وشروطها وما يترتب عليها، ولا نروم مناقشة ذلك، وإنّما غرضنا أن نبيّن 
أّن الرّواية بالمعنى أمر حصل أثناء رواية الحديث ونقله، وأّن ذلك يعود 

الّصحابة والتابعين، وأنّه قد استمرّ بعدهم، ولا أدّل على ذلك  إلى زمان
ينها وتصنيف مؤلفيها لها  من صحيح البخاري وباقي الـكتب فإّنها بعد تدو
نقلت لنا بطرق وأسانيد اختلف الرواة في رواية كثير من ألفاظها 
ومتونها، فنرى الحافظ ابن حجر يقول مثلا في شرح البخاري: وقع في 

                                                           
، تحقيق المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمأحمد بن عمر،  القرطبي أبو العبّاس ) 304

يوسف علي بديوي، وآخرين، ط ، دار ابن كثير، ودار الكلم 1محي الدين ديب مستو و
ول القرطبي على . قلت:" يحمل ق144-2/142م ،1996/ـه1417الّطيب، دمشق، بيروت، 

ية". افتراض صحّة حديث   الجار



166 

 

يمة والأصيلي رواية ا لـكُشميهني كذا وفي رواية أبي ذرّ كذا وفي رواية كر
كذا، وهكذا يتكرّر ذلك، وما ذلك إلّا لاختلاف روّاة الّصحيح في 

  رواية الكتاب.
ولتأكيد حصول الرّواية بالمعنى في زمن مبكّر ساق لنا ابن عبد البر هذا   

َ بِْن الخبر بسنده عن مَكُحول قال: دخلُت أنَا وأبُو اْلأَ  ْزهَرِ، على وَاثِلَة
فقلنا: يا أبا اْلَأْسقَع، حّدِثنا بحديث  )305( -رضي اللّٰه عنه -اْلَأْسقَع

يادة ولا  سمِعْتَه من رسول اللّه صلى اللّٰه عليه وسلم لَيْس فيه وَهْم ولا زِ
نقصان، قال:" هل قرأ أحد منكم من القرآن هذه اللّيلة شيئا؟ قال:" فقلنا: 

حافظين حتّى ِإنّا لنزيد الوَاوَ وَاْلَألَِف وَنُنْقِص، قال:"هذا نعم وما نحن له ب
يدون  ِ القرآنُ مُْذ كَذا بين َأظهُركم لا تَْألُون حفظه، وإنّكم تزعمون َأنّكم تَز
وتَنْقُِصون فكيْف بأحاديَث سمعناها من رسول اللّه صلى اللّٰه عليه وسلم 

ثتكم عسى ألّا يكون سمعناها منه إلّا مرّة واحدة، حَ  سبُكم ِإذا حَّدَ
  . )306(بالحَديث على المَعنى" 

                                                           
واثلة بن الأسقع أسلم قبل تبوك وشهدها وروى عن النّبيّ صلى اللّٰه عليه و سلم، وكان )  305

من أهل الصفة، نزل الشام و شهد فتح دمشق وحمص وغيرهما، مات في خلافة عبد الملك 
وهو آخر من مات بدمشق من الّصحابة . ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، 

، ـه1412، دار الجيل، بيروت1، تحقيق علي محمّد البجاوي، طالإصابة في تمييز الّصحابة
6/591.  

) ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد اللّٰه النمري القرطبي، جامع بيان العلم وفضله،  306
 1994هـ / 1414، دار ابن الجوزي، السعودية، 1تحقيق أبي الأشبال الزهيري، ط

  .1/347م،
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يادة الألف والواو أو إنقاصهما، وإنّما هو    ولا يتعلق الأمر بمجرّد ز
 -يتجاوز ذلك إلى استبدال لفظة بأخرى قريبة منها ولـكن لا تطابقها، 

، وقد ذكر لنا الخطيب - هذا إن كان في كلام العرب لفظة تطابق لفظة
ا لذلك حديَث رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم:" نضّر اللّٰه البغدادي نموذج

امرئا سمع منّا حديثا حفظه حتى يبلّغه غيره، فرّب حامل فقه إلى من 
فقال:" ... إّن رواة   )307(هو أفقه منه، ورّب حامل فقه ليس بفقيه".

هذا الخبر نفسه قد رووه على المعنى فقال بعضهم:" رحم اللّٰه "، مكان" 
، و"مَن سمع"، بدل "امرئا سمع"، و"روى مقالتي"، بدل" منّا نضّر اللّٰه"

غ أفقه من مبلِّغ"، مكان"  َّ حديثا"، و"بلغه"، مكان "أدّاه" وروي "فرّب مبل
غ أوعى من سامِع"، و"رّب حامل فقه لا فقه له"، مكان"  َّ فرّب مبل
ليس بفقيه"، وألفاظ سوى هذه متغايرة تضمنّها هذا الخبر وقد ذكرنا 

على الاستقصاء باختلاف ألفاظها في كتاب أفردناه لها والظاهر طرقه 
يدّل أّن هذا الخبر نقل على المعنى فلذلك اختلفت ألفاظه وان كان 

  ) 308(معناها واحد".
ولا  يعني وجود الرّواية بالمعنى في الحديث أّن كّل الرّواة كانوا يستجيزون 

ضوابط، بل كان ذلك لأنفسهم أو هم يجيزونه لغيرهم دون حدود أو 

                                                           
  ).5847العلم، باب الحّث على إبلاغ العلم، رقم( ) النّسائيّ، السنن الـكبرى، كتاب 307
) الخطيب البغدادي، الـكفاية في علم الرواية، تحقيق أبي عبدالله السورقي، وإبراهيم  308

  .202حمدي المدني، المـكتبة العلمية، المدينة المنورة، ص
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، والظاهر أّن )309(بعضهم يترّخص فيه وبعضهم الآخر يتشّدد في ذلك
كما أخبر الّصحابيّ واثلة بن الأسقع  )310(الرّواية بالمعنى كان واقَع حال

،  )311(بذلك، ولـكنهم عملوا على ضبطها فجوّزوها إذا كان الأمر خفيفا
، فكان أبو عين لفظهوأخبروا عن وقوعها إذا لم يتيّقنوا من أداء الحديث ب

                                                           
) روى الخطيب بسنده عن أبي سعيد الأصمعي قال سمعت بن عون يقول أدركت ستة  309
ة منهم يشددون في الحروف وثلاثة يرخصون في المعاني وكان أصحاب الحروف القاسم بن ثلاث

الحسن والشعبي والنخعي،  محمّد ورجاء بن حيوة ومحمّد بن سيرين وكان أصحاب المعاني
   .1/347، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله،ص186،ص الـكفاية

ه الرابع من جواز الرّواية بالمعنى، قال: الرابع : وهو ) وهذا ما يؤكّده الرازي في الوج 310
الأقوى أن نعلم بالضرورة أن الّصحابة الذين رووا عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم هذه 
الأخبار ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس وما كانوا يكرّرون عليها في ذلك المجلس بل كما 

لأعصار والّسنين وذلك يوجب القطع بتعّذر روايتها على سمعوها تركوها وما ذكروها إلّا بعد ا
تلك الألفاظ". الرازي محمّد بن عمر بن الحسين،المحصول في علم الأصول، تحقيق  طه جابر 

ياض،1فياض العلواني، ط   .4/671،ـه1400، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة ، الر
الكا رحمه اللّٰه عن الأحاديث يقّدم فيها ) أورد ابن عبد البر عن أشهب قال : "سألت م 311

يؤّخر والمعنى واحد قال : " أمّا ما كان من قول النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم فإنّي أكره ذلك ،  و
وأكره أن يزاد فيها أو ينقص وما كان منها غير قول النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم فلا أرى بذلك 

وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد قال:"أرجو  بأسا " قلت : حديث النّبيّ صلى اللّٰه عليه
  .1/350أن يكون هذا خفيفا ". جامع بيان العلم وفضله،
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إذا حّدث الحديث عن رسول اللّٰه صلى  )312( -رضي اللّٰه عنه -الدرداء
  )313(اللّٰه عليه وسلم ثمّ فرغ منه قال: اللّهم إلّا هكذا أو َكشَْكله".

إذا حّدث عن رسول اللّٰه صلى  -رضي اللّٰه عنه -وكان أنس بن مالك
اللّٰه صلى اللّٰه اللّٰه عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: " أو كما قال رسول 

  )314(عليه وسلم".
وروى مسروق بن زيد عن عبد اللّٰه بن مسعود، أنه حّدث يوما بحديث  

ّ أرعد وأرعدت ثيابُه  فقال:" سمعت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم ثم
   )315(وقال: أو نحو هذا أو شبه هذا".

وهذه الّصيغة في التّبرّؤ من عدم رواية الحديث بلفظه صارت مصطلحا  
ذلك التّوقّي، ومواضعة بين أهل هذا الفّن في إفادة أّن الرّواية تمّت على 

  بالمعنى لا بنفس ألفاظ النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم. 
  شارحا مصطلح:" أو كما قال": )316(قال صاحب لسان المحدثين 

                                                           
) عويمر أبو الدرداء صحابي مشهور بكنيته وباسمه جميعا، أنصاري من الخزرج أسلم يوم بدر  312

لفارس عويمر"، وشهد أحدا وأبلى فيها، قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يوم أحُد: نعم ا
ية قضاء دمشق في خلافة عمر، قال الواقدّي: وجماعة مات  وقال:" هو حكيم أمتي". ولاه معاو

  .4/747سنة اثنتين وثلاثين، الإصابة ،
  205) الـكفاية، ص 313
  .1/343جامع بيان العلم وفضله، ) 314
  .1/344. وجامع بيان العلم،205) الـكفاية، ص 315
مُعجم يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين ب الـكتروني، هو ، كتا2/167) لسان المحدثين،  316

القديمة والحديثة ورموزهم وإشاراتهم وشرِح جملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم 
  islamport.com/w/mst/Web/2396/1.htm.ونادر أساليبهم، مؤلفه: محمّد خلف سلامة
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يه  " كان جماعة ممّن يلتزم الرّواية باللّفظ يقول عُقيب الحديث الذي يرو
ث الذي يخشى أنّه وَهم فيه أو في لفظه :" أو كما قال"، بمعناه أو الحدي

أو يقول :"أو نحوه"، أو يقول:" أو شبهه"، وما أشبه ذلك من العبارات 
الدالّة على التردّد والتوقّي والتبرّؤ من دعوى الإتيان بألفاظ الحديث على 

  وجهها .
ي وقد كان قومٌ من الّصحابة يفعلون ذلك، وهم أعلم النّاس بمعان

  الكلام، خوفاً من الزّلل، لمعرفتهم بما في الرّواية بالمعنى من الخطر.
صحيح الإمام مسلم إحدى عشرة  وصيغة:" أو كما قال"، وردت في       

ية ابن الحكم الّسلمي ، ولا ندري )317(مرّة، ثالثتها وقعت في حديث جار
                                                           

ثَنَا َأبُو َجعْفَرٍ محمّد بُْن لتسهل به المقارنة،  1227) نذكر بحديث الإمام مسلم رقم 317 قال: حَّدَ
اِح وََأبُو بَكْرِ بُْن َأبِى َشيْبَةَ  َّ ب َبَا فِى لَْفِظ اْلحَدِيثِ  - الّصَ ثَنَا ِإْسمَاعِيُل بُْن ِإبْرَاهِيمَ عَْن  - وَتَقَار قَالاَ حَّدَ

 ْ يَةَ حجّاج الصوّاف عَْن َيحْيَى بِْن َأبِى َكثِيرٍ عَْن هِلاَِل بِْن َأبِى مَي مُونَةَ عَْن عَطَاءِ بِْن يَسَاٍر عَْن مُعَاوِ
هِ  َّ لَمِّىِ قَاَل بَيْنَا َأنَا ُأَصلِّى مََع رَُسوِل الل ِ الّسُ ِإْذ عَطََس رَجٌُل مَِن  -صلى اللّٰه عليه وسلم - بِْن اْلحَكَم

 ْ ُ بَِأبَْصارِهِْم فَقُل هُ. فَرَمَانِى الْقَوْم َّ . الْقَوِْم فَقُلُْت يَرْحَمَُك الل ُت وَاثُْكَل ُأمِّيَاهْ مَا َشْأنُكُْم تَنْظُرُونَ ِإلَىَّ
 َّ ا َصل َّ ا رََأيْتُهُْم يَُصمِّتُونَنِى لـَِكنِّى َسكَّتُ فَلَم َّ َاذِهِْم فَلَم بُونَ بَِأيْدِيهِْم عَلَى َأْفخ هِ فَجَعَلُوا يَضْرِ َّ - ى رَُسوُل الل

َ  -صلى اللّٰه عليه وسلم َ وَُأمِّى مَا ر هِ مَا فَبَِأبِى هُو َّ ُ فَوَالل ُ َأْحسََن تَعْلِيمًا مِنْه َأيُْت مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَه
 َّ اِس ِإن َّ َبَنِى وَلاَ َشتَمَنِى قَاَل " ِإّنَ هَذِهِ الّصلاة لاَ يَْصلُُح فِيهَا شَْىءٌ مِْن كَلاَِم الن مَا َكهَرَنِى وَلاَ ضَر

 َ ُ وَقِرَاء ْكبِير َّ ْسبِيُح وَالت َّ َ الت ُ الْقُرْآِن ". هُو ِ ة ه َّ َا قَاَل رَُسوُل الل ُلُْت يَا  - صلى اللّٰه عليه وسلم- َأْو َكم ق
ً يَْأتُونَ الْـ  ا رِجَالا َّ هُ بِالِإْسلاَِم وَِإّنَ مِن َّ َ الل ةٍ وَقَْد جَاء َّ هِ ِإنِّى حَدِيُث عَْهدٍ ِبجَاهِلِي َّ انَ. رَُسوَل الل كُهَّ

 َّ رُونَ.قَاَل " فَلاَ تَْأتِهِْم ". قَاَل وَمِن َّ جَاٌل يَتَطَي   ا رِ
كُْم". قَالَ  َّ ن َ يَُصّدَ اِح" فَلا َّ ب هُْم ". قَاَل ابُْن الّصَ ّنَ َ يَُصّدَ ُ فِى ُصدُورِهِْم فَلا  قَاَل" ذَاكَ شَْىءٌ َيجِدُونَه

ٌ مَِن الَأنْبِيَاءِ َيخُّطُ فَمَْن وَافََق خَ  ونَ. قَاَل " كَانَ نَبِّى جَاٌل َيخُّطُ ا رِ َّ ُلُْت وَمِن ُ فَذَاكَ ". قَاَل ق ه ّطَ
لَعُْت ذَاَت يَوٍْم فَِإذَا الذِّيُب قَْد  ةِ فَاّطَ َّ ِي ان َّ يَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِى قِبََل ُأحُدٍ وَاْلجَو ذَهََب وَكَانَْت لِى جَارِ

َا يَْأَسفُونَ لـَِكنِّى َصكَْكتُهَا صَ  ةً فََأتَيُْت رَُسوَل بِشَاةٍ مِْن غَنَمِهَا وََأنَا رَجٌُل مِْن بَنِى آدَمَ آَسُف َكم كَّ
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 ّ يث هو قائل واة الأربعة الذين تعاقبوا على نقل الحدتحديدا مَْن مَِن الر
، يضاف )318(ذلك، بدءا بيحيى بن أبي كثير وانتهاء بابن الحكم الّسلمي

يين هما: أبو جعفر محمّد بن الّصبّاح وأبو  إليه أّن مسلما حّدث به عن راو
"، فمن خلال وَتَقَارَبَا فِى لَْفِظ اْلحَدِيثِ  بكر بن أبي شيبة وقال:"

الروّاة لا تتطابق ضرورة هاذين(المؤشّرين) العبارتين ندرك أّن ألفاظ 
وألفاظ النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم ولذلك ذُكرتا من باب التردّد والتّوقّي 
والخوف من الزّلل، ولا يمكن أن يقال إّن مسلما قد ذكر عبارتيه في 
القطعة الأولى من الحديث الخاّصة بمسألة الكلام في الّصلاة فقط، أمّا 

فاظه صلى اللّٰه عليه وسلم، لأنّنا نرى أّن بقية ألفاظ الحديث فهي عينها أل
الرّواية التي جمعها مسلم وغيره في حديث واحد وساقها مساقا واحدا هي 

                                                                                                                       

هِ  َّ هِ َأفَلاَ ُأْعتِقُهَا قَاَل " ائْتِنِى بِهَا ".  -صلى اللّٰه عليه وسلم -الل َّ مَ ذَلَِك عَلَىَّ قُلُْت يَا رَُسوَل الل فَعَّظَ
هُ ". قَالَْت فِى الّسماء. َّ   فََأتَيْتُهُ بِهَا فَقَاَل لَهَا " َأيَْن الل

هَا مُؤْمِنَةٌ ". قَاَل " مَْن َأنَا ". قَالَْت  هِ. قَاَل " َأْعتِْقهَا فَِإّنَ َّ   َأنَْت رَُسوُل الل
يتغيّر الّسند من عند يحيى بن أبي كثير، فرواية أبي داود الطيالسي في سننه  ) 318
حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد وأبان بن يزيد عن ) ترد كالآتي 1105برقم(

ية بن الحكم الّسلمييحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي م ، يمونة عن عطاء بن يسار عن معاو
". وعليه فإّن التّوقي من عدم صلى اللّٰه عليه وسلم  أو كالذي قال رسول اللّٰه والعبارة فيها: "

مطابقة ألفاظه عليه السلام منحصر بين الأربعة المذكورين، ولا  يمكن أن يكون لغيرهم لأن 
، ولو كان من غير هؤلاء الأربعة لما وجدنا اتفاقا على سند الطيالسي إليهم ليس هو سند مسلم

هذا التّوقي بينهم ضرورة، يدّل على ذلك أيضا أّن أبا داود الطيالسي لم يذكر حصول تقارب في 
  اللفظ بين شيخيه كما حصل بين شيخي مسلم.
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 )319(في الأصل ثلاثة أحاديث كما ذكر ذلك أحمد بن حنبل والبيهقّي 
ية، فانظره  وقد ذكرنا هذا الأمر عند بيان اضطراب سند حديث الجار

  هناك.
هب إليه من أّن الرّواية كلّها كانت بالمعنى وأّن ونستدل أيضا على ما نذ 

ألفاظها ليست هي عينها ألفاظ النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم وإن تقاربت 
نستدّل على ذلك من خلال المقارنة بين الروايات في كّل  -أقول -منها، 

ّ الّطيرة، فمسألة الخّط،  مقطع من مقاطعها بدءا من مسألة الـِكهانة ثم
ية ابن الحكم الّسلمي.وانتهاء بح   ديث قّصة جار

ع عبارات الروّاة والمقارنة     ُّ وقد أعددنا لذلك ثلاثة جداول يسهل بها تتب
بينها، وتبيُّن اختلاف ألفاظهم فيها، وحصرنا هذه المقارنة في الجدول 
الأوّل في روايتي مسلم بسنده عن يحيى بن أبي كثير عن هلال عن 

الزّهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عطاء بن يسار، و بسنده عن 
ية بن الحكم الّسلمي، وأضفنا إليهما رواية عبد الرّزّاق  كلاهما عن معاو
ية أي: من نفس  عن معمر عن يحيى عن هلال عن عطاء عن معاو

يق مسلم الأولى.   طر
ويتبيّن المُقارِن أّن ألفاظ الرّوايات على تقارب معانيها لا تتطابق وإنّما   

يادة ونقصانا بل ويُروى في بعضها ما لا يُروى في هي تتغاي ر وتتفاوت ز

                                                           
ِ الّسلمي، عَنْ 16509) السنن الـكبرى، رقم( 319 ُ بُْن اْلحَكَم يَة رَُسوِل اللّٰهِ  ) بسنده إلى مُعَاوِ

فذكر الّطيرة، ثمّ إتيان الـكهان، ثمّ الرّجال الذين يخّطون.  ، صلى اللّٰه عليه وسلم ثَلَاثَةَ َأحَادِيثَ 
) غير أّن 23765وقد سبقه إلى ذلك الإمام أحمد بن حنبل في المسند (ط الرسالة)، رقم(

  تقسيمه غير  تقسيم البيهقّي.
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بعضها الآخر، وهذه المقارنة وإن كنّا نروم بها إثبات وقوع الرّواية بالمعنى 
ية بطوله  ، فإنّنا نشير إلى أّن -كما ورد عند مسلم وغيره  -في حديث الجار

ر اختلاف ألفاظ الكلام الدّال على ذلك جائز في المعنى الظاه َّ ر المفس
الذي لا يحيل المعاني، ولا يخرج بالعبارة عن جلائها ووضوحها في 
الأصل في إفادة المعنى إلى أخرى خفيّة مشكلة، لذلك لا يجد المقارن 
خلافا في فهم مسائل الجدول الأوّل، ولا يعكّر عليه صفو ذلك الفهم 

فيه، وهذا هو تغايرُ العبارات فيها لأّن الكلام فيها ليس هو فيما ُيختلف 
الجائز الذي عليه الأكثرون في إقامة لفظ مقام آخر بحيث يكون معناه 

وَذهب اْلَأْكثَرُونَ  مطابقا لمعنى اللفظ الذي بلغه. قال في توجيه النّظر:"
ْفظ الَّذِي  َّ ِإلَى َجوَاز ذَلِك (أي الرّواية بالمعنى) ... فَِإذا أبدل الرّاوي الل

ْفظ الَّذِي بلغه بِلَْفظ آخر يقوم مقَ  َّ ِمَعْنى الل امه ِبحَيُْث يكون مَعْنَاهُ مطابقا ل
ْفظ بِمَا  ... وقال أيضا:"بلغه جَازَ ذَلِك َّ ا ِإبْدَال الل يق لَا يجوز لَهُ ِإلَّ وَقَاَل فر

ُلُوِس وَالْعلم بالمعرفة  يه فِي الْمَعْنى َكمَا يُبدل الْقعُود بِاْلج يرادفه ويساو
 ِ يِم  والاستطاعة بِالْقُْدرَة ْحرِ َّ والإبصار بالإحساس بالبصر والحظر بِالت

 ِ ق ِإلَيْه َّ ُمْلَة مَا لَا يتَطَر تفَاوت بالاستنباط  وََسائِر مَا لَا يشّك فِيهِ وعَلى اْلج
ِنَوْع استدلال يخْتَلف  مَا ذَلِك فِيمَا فهمه قطعا لَا فِيمَا فهمه ب َّ والفهم وَِإن

   )320( فِيهِ النّاظرون"

  

  
                                                           

، المطبعة 1، طتوجيه النظر إلى أصول الأثر ،بن صالحالجزائري الدمشقّي طاهر ) انظر:  320
  .299 -298م، ص1910هـ/1328الجمالية،  مصر، 
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  لالجدول الأوّ
  

موضوع   
  الرواية

 الرّواية نّص   توثيق الرواية

  

  الـكهانة 

بسنده عن  1227مسلم رقم
يحيى بن أبي كثير عن هلال 

  عن عطاء عن ابن الحكم

هِ ِإنِّى حَدِيُث عَهْدٍ  َّ ُلُْت يَا رَُسوَل الل ق
ا  َّ هُ بِالِإْسلاَِم وَِإّنَ مِن َّ ةٍ وَقَْد جَاءَ الل َّ ِبجَاهِلِي

انَ. قَاَل" فَلاَ تَْأتِهِْم " رِجَالاً يَْأتُونَ ـْكُهَّ   ال

عن الزّهري  5949مسلم رقم  
ية بن  عن أبي سلمة عن معاو

  الحكم الّسلمي

َّا نَْصنَعُهَا فِى  هِ ُأمُورًا كُن َّ ُلُْت يَا رَُسوَل الل ق
انَ. قَاَل " فَلاَ  ـْكُهَّ َّا نَْأتِى ال ةِ كُن َّ َاهِلِي اْلج

انَ ". قال مسلم: ـْكُهَّ غَيْرَ َأّنَ مَالِكًا  تَْأتُوا ال
فِى حَدِيثِهِ ذَكَرَ الّطِيَرَةَ وَلَيَْس فِيهِ ذِكْرُ 

اِن. ـْكُهَّ   ال

عن  19501عبد الرّزّاق رقم  
 معمر عن يحيى بن أبي كثير

عن هلال بن أبي ميمونة عن 
عطاء بن يسار قال حدثنا 

ية بن الحكم   معاو

قلت ومنا رجال يأتون الـكهان قال فلا 
  تأتوهم

  

  يَرةالّطِ 

بسنده عن  1227مسلم رقم
يحيى بن أبي كثير عن هلال 

  عن عطاء عن ابن الحكم

رُونَ. َّ ا رِجَاٌل يَتَطَي َّ   قَاَل وَمِن

قَاَل " ذَاكَ شَْىءٌ َيجِدُونَهُ فِى ُصدُورِهِْم 
اِح " فَلاَ  َّ ب هُْم". قَاَل ابُْن الّصَ ّنَ فَلاَ يَُصّدَ

َّكُْم ". ن   يَُصّدَ

ّ  5949مسلم رقم   هري عن الز
ية بن  عن أبي سلمة عن معاو

  الحكم الّسلمي

رُ. قَاَل " ذَاكَ شَْىءٌ  َّ َّا نَتَطَي ُلُْت كُن قَاَل ق
َّكُمْ  ن   ".َيجِدُهُ َأحَدُكُْم فِى نَْفِسهِ فَلاَ يَُصّدَ

قال قلت يا رسول اللّٰه منّا رجال عن  19501عبد الرّزّاق رقم  
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 معمر عن يحيى بن أبي كثير

عن هلال بن أبي ميمونة عن 
عطاء بن يسار قال حدثنا 

ية بن الحكممعا   و

يتطيّرون قال ذاك شيء تجدونه في 
  أنفسكم فلا يصدنّكم.

  

  الخطّ 

بسنده عن  1227مسلم رقم
يحيى بن أبي كثير عن هلال 

  عن عطاء عن ابن الحكم

ونَ. قَاَل "  ا رِجَاٌل َيخُّطُ َّ ُلُْت وَمِن قَاَل ق
خُّطُ فَمَْن وَافََق كَانَ نَبِّىٌ مَِن الَأنْبِيَاءِ يَ 

هُ فَذَاكَ ".   َخّطَ

عن الزّهري  5949مسلم رقم  
ية بن  عن أبي سلمة عن معاو

  الحكم الّسلمي

وَزَادَ فِى حَدِيِث َيحْيَى بِْن َأبِى  قال مسلم:
ا رِجَاٌل  َّ ُلُْت وَمِن َكثِيرٍ قَاَل ق

ونَ يادة ليست في رواية َيخُّطُ ...فهذه الز
  الزّهري

عن  19501قمعبد الرّزّاق ر  
 معمر عن يحيى بن أبي كثير

عن هلال بن أبي ميمونة عن 
عطاء بن يسار قال حدثنا 

ية بن الحكم   معاو

قال: قلت ومنّا رجال يخّطون قال خّط 
  نبّي فمن وافق علمه علم.

  
ية ابن الحكم الّسلمي ا الجدول الثّاني فقد تضمّ أمّ        ن حديث جار

يق كان فيه راو واحد أو أكثر أوردنا رواياته من أنفسه، وفيه  ّي طر
ية من الجواري  من رجال سنده، ولم نأت برواية أخرى فيها قّصة لجار

يات اللائي سقنا لك أحاديثهّن   .- كما مرّ بك آنفا -الأخر
ويتبيّن المقارن بيسر اختلاف الألفاظ وصيغ الكلام في الحديث، مع  

العبارة وتفاوتها  التباين من جهة طول الرّواية واختصارها، وتغاير
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يادة أو النقصان، الأمر الذي آل إلى إحالة المعنى من الجلاء إلى  بالز
الغموض، ومن الوضوح إلى الإشكال، وبذلك خرج الحديث من 

  الإحكام إلى الاشتباه.
ّيادة والنّقصان يذكر الإمام مسلم في روايته مكان رعي الغنم  فمن حيث الز

  ، وليس في بقيّة الروايات شيء من ذلك. )321"(بأنّه" قِبَل ُأحُد والجوّانية
ويشترك مالك وعبد الرّزّاق في ذكر أّن الرجل كانت عليه رقبة مؤمنة 
وافية، فصادف أن وقعت هذه الحادثة فجاء يستشير النّبيّ صلى اللّٰه عليه 
وسلم في عتقها، لا من جهة العتق ذاته ولـكن من جهة توقّف ذلك 

ا يفيد أّن هذا الّصحابيّ ما كان قادرا على ، وهذ)322(العتق على الإيمان
                                                           

ية قرب المدينة إليها  321 ياء مشددة موضع أو قر ) الجوّانية بالفتح وتشديد ثانيه وكسر النون و
يون. الحموي أبو عبد اللّٰه ياقوت بن عبد اللّٰه، معجم البلدان ، دار ينسب بنو الجوّاني العلو

  .2/175الفكر، بيروت، 
) اختلف في ذلك: فقال مالك:" فأما الرقاب الواجبة التي ذكر اللّٰه في الكتاب فإنّه لا  322

هُ ُسبْحَانَهُ  . وفي منح الجليل:2/778يعتق فيها إلاّ رقبة مؤمنة. الموطأ (رواية يحيى)  َّ ا ذَكَرَ الل َّ لَم
 ِ ِ الْقَتِْل مُؤْم ارَة ارَاِت حَمْلًا وَتَعَالَى فِي َكّفَ ـْكَّفَ ِ مِْن ال ِ الّظِهَارِ وَغَيْرِه ارَة ً كَانَ كَذَلَِك فِي َكّفَ نَة

وْدَاءِ مَا دَّلَ  ـْكُْفرُ يُنَافِيهَا وَفِي حَدِيِث الّسَ ْبَةُ وَال دِ وَلَِأّنَ الْقَْصدَ الْقُر َّ عَلَى ذَلَِك إْذ لِلْمُْطلَِق عَلَى الْمُقَي
بِيِّ  َّ عليش الّشيخ  عَلَيَّ رَقَبَةٍ َأفََأْعتِقُهَا وَلَْم يَذْكُرْ إذَا لَزِمَتْهُ. - صلى اللّٰه عليه وسلم  -قَاَل َسيِّدُهَا لِلن

دار  ، ط/منح الجليل شرح مختصر خليل ،هـ)1299محمّد بن أحمد أبو عبد اللّٰه المالـكي (ت 
  .4/247، م1989هـ/1409 ،الفكر،  بيروت

َمِينِ، َأْو فِي شَْيءٍ وََجَب عَلَيْهِ الْعِتُْق وَإ رحمه اللّٰه تعالى: وقال الّشافعي     ارَةِ الْي ذا َأْعتََق فِي َكّفَ
َمْرَاءَ وََأقَّلُ  وْدَاءَ، وَاْلح َ وَالّسَ يَعْتُِق فِيهَا اْلَأْسوَدَ، وَاْلَأْحمَر ٌ وَ ا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَة ِ إلَّ ِ اسْمُ  لَْم َيجْزِه مَا يَقَُع بِه

ِ مُؤْمِنًااْلِإيمَاِن عَلَى الْعََجمِ  ّ يَكُونَ بِه َ بِِصفَتِهِ، ثم ". الّشافعي، الأمّ، ّيِ َأْن يَِصَف اْلِإيمَانَ إذَا ُأمِر
، دار الوفاء للّطباعة ةالنّشر والتّوزيع، المنصورة، 1تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، ط

  .8/160م، 2001/ـه1422مصر،
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   ْ ارَاِت هل لابد من الرقبة وقَاَل الْمَاوَْردِّيُ (من الّشافعية): قَْد ذَكَر ـْكَّفَ نَا َأّنَ الْعِتَْق فِي ال
يَن ، وَقَاَل َأبُو َحنِيفَةَ : ُيجْزِئُ عِتُْق  ا فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَهُوَ قَوُْل اْلَأْكثَرِ الْكَافِرَةِ المؤمنة لَا ُيجْزِئُ ِإلَّ

ِ الْقِتَاِل أبو الحسن الم ارَة ا فِي َكّفَ اوردى، : كتاب الحاوى الـكبير، دار الفكر ـ فِي جَمِيعِهَا ِإلَّ
  .15/727بيروت،

(من الحنابلة):"... أنه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وقال ابن قدامة المقدسي
وسائر الـكفارات هذا ظاهر المذهب وهو قول الحسن و مالك و الّشافعي و إسحاق و أبي عبيد 

فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية وهو وعن أحمد رواية ثانية أنه يجزئ 
قول عطاء و النخعي و الثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي و ابن المنذر لأن اللّٰه تعالى أطلق 
ية بن الحكم .  الرقبة في هذه الـكفارة فوجب أن يجزئ ما تناوله الاطلاق ولنا ما روى معاو

و محمّد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد اللّٰه بن أحمد بن قدامة المقدسي أب
  .8/585،ـه1405، دار الفكر، بيروت، 1ط

غِير  ير رَقَبَة َيجْزِي فِيهَا الّصَ َمين َتحْرِ ارَة الْي وقال الشيباني(صاحب أبي حنيفة):" وَالْعِتْق فِي َكّفَ
ـْكَبِير وَالْكَافِر وَالْمُسلم لَِأن اللّٰه تَعَالَى لم ي سم فِي ذَلِك رَقَبَة مُؤمنَة". أبو عبد اللّٰه محمّد بن وَال

هـ)، الأصل المعروف بالمبسوط، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، 189الحسن بن فرقد الشيباني (ت 
  .3/198نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة، كراتشي،[دت] 

 ُ ُ الْكَافِرَة قَبَة َّ َمِينِ وَاْلِإفْطَارِ وقال السّرخسي(من الأحناف):" وَُتجْزِي الر ِ الّظِهَارِ وَالْي ارَة فِي َكّفَ
دار  ، ط/المبسوط، هـ)483(ت  شمس الأئمة محمّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي عِنْدَنَا.

  .7/2، م1993هـ/1414، المعرفة، بيروت
  ه باطن:ها مؤمنة فيه فقه ظاهر وفق:" وقوله: أعتقها فإنّ  وقال أبو القاسم السّهيلي من المالـكية:"

ّ أمّا الظّ  قبة المؤمنة هي التي تجزئ في اهر فإنّه علّق العتق بالإيمان، فيحصل من ذلك أّن الر
  ارات.الـكفّ 

مؤمن عتيق من النّار.  وأمّا الفقه الباطن لمّا أمر بالعتق وعلّل بالإيمان دّل ذلك على أّن كلّ 
بالمؤمن. كيف لا يعتق المؤمن واللّٰه أحّق بفضيلة العتق، وشرف الإنعام، لا سيما وقد تسمّى 

  مَن كان مؤمنا، وقد شرّفه بأن سمّاه باسمه".
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ية والتّحقق منه نظرا لصغر سنّها وعُجمتها وعدم إفصاحها،  تبيّن إيمان الجار
وهذا النّذر بعتق الرّقبة المؤمنة الوافية بدا لفظا صريحا في الروايتين المشار 

يادة خلت منها سائر الروايات الأخرى.   إليهما، وز
لرّزّاق عن معمر وابن جريج في ذكر" تتمّة وتشترك روايتا عبد ا 

الشّهادة"(وأّن الموت والبعث حّق؟ وأّن الجنّة والنّار حّق) ممّا يؤكّد أّنهما 
يادة في بقيّة  رواية واحدة وإن تغاير  إسناداهما قليلا، ولم تُذْكَر هذه الز

  الروايات.
يقه إلى عطاء بن يسار) روا ُ الذّهبي (من طر ُق رواية َ عبد وتَُصدِّ ية
صلى  - الرّزّاق (عن معمر عن يحيى) في بيان صيغة التّواصل بين النّبيّ 

ية ابن الحكم الّسلمي، حين تكشف الرّوايتان أّن  -اللّٰه عليه وسلم وجار
إنّما خاطبها  -صلى اللّٰه عليه وسلّم-إجابتها كانت عبر الإشارة، وأّن النّبيّ 

إشارة :("أين ربّك؟ بنفس ما كانت تتقن من طرق التّواصل، أي: ال
ُ  النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم فَمَدَّ إلى الّسماء")، ("  فأشارت ِإلَْيهَا وََأَشارَ  يَدَه

ُ ")، وأنّه ما كان ليخاطبها ِإلَْيهَا مُْستَْفهِمًا ه َّ :" مَْن فِي الّسماء؟"، قَالَْت:"الل
لا   )323(عبارةً لأّنها ما كان لها أن تفقه عنه ما يقول إذ كانت عجماء 

  تفصح.
                                                                                                                       

ه)، مسائل النحو واللغة والحديث 581أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللّٰه السهيلي( ت  
يف  م، 1989والفقه ، تحقيق  طه محسن، مجلة المورد العراقية ، المجلد الثّامن عشر ، خر

  .98العدد الثّالث ، ص
ياٍد  ) 323 سِب كز َّ قال َأبو إسحق:" الَأْعجَمُ الذي لا يُْفِصُح ولا يُبَيِّنُ كلامَه وِإن كانَ عَرَبيَّ الن

يّة،  فصيح الألفاظ، كانت في لسانه عجمة الَأْعجَِم ( زياد بن سليمان من شعراء الدّولة الأمو
  ) قال الّشاعر:ـه100توفّي نحو  فلقب بالأعجم.
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لما ُأخبِر  -صلى اللّٰه عليه وسلم -ومن فضول الكلام أن نقول: إنّه   
بالقّصة وتبيّن حيْرة الّصحابيّ الذي جاء يستشيره في عتقها، كان يدرك 
ية ما كانت تفهم العربيّة فضلا عن أن تتكلّمها أو تتقنها، ولو  أّن الجار

 - صلى اللّٰه عليه وسلم –كانت كذلك، ما احتاج الّصحابيّ أن يستشيره 
في شأنها، ولَكَانَ َأْعتَقَها وانتهت القضيّة، لـكنّه احتاج إلى تلك 
الاستشارة لإبراء ذمّته بأن يبني قراره على يقين... ومن نافلة القول 
ذكر أّن هذه الّشواهد المهمّة  غابت من روايتي الإمامين مالك ومسلم، 

دث في سرد تفاصيل القّصة، الأمر الذي يفيد أّن اختزالا واختصارا ح
صلى اللّٰه عليه  -وأّن الإشارات التي كانت واسطة التّواصل بين النّبيّ 

ّ بذلك  -وسلم وبين الَأمَة الّسوداء قد ُحوِّلت إلى عبارات لفظية، فتم
الاستغناء عن تلك التّفاصيل المهمّة التي ُتجْلي الّصورة وتُعِين على تحديد 

  في تأكيد حصول رواية الحديث بالمعنى. الدّلالة، وهذا معطى مهمّ 
وما كان للرواية بالمعنى أن تكون ذات خطب جسيم في هذا المقام لو   

كان شأنها يماثل المسائل الثّلاثة الّسابقة ( إتيان الـكهان والّطيرة 
                                                                                                                       

  منه        مُنْتَهى كّلِ َأْعجٍَم وفَِصيح مَْنهَل للعبادِ لا بُدَّ 
 ُ َمٌ  ،فَأما العََجمّيُ فالذي من جنس العََجم َأفَْصَح َأو لم يُْفِصحْ  ،والُأنثى عَجْماء وقال  ..والجمع عَج

 ً وكّلُ مَْن لم يُْفصح  ...ثعلب َأفَْصَح الَأْعجَمِّيٌ قال َأبو سهل َأي تكلم بالعربية بعد َأن كان َأْعجَمِيّا
  . لسان العرب، مادة (ع.ج.م).والَأْعجَمُ: الَأْخرَُس  ..بشيء فقد َأْعجَمه

م ولا يُفصح: صبيٌّ أعجم... وقولهم: العََجمُ الذين  َّ بيِّ ما دام لا يتكل يقال للّصَ وقال ابن فارس: و
وهم عَجَماً... و ُّ هم لمّا لم يَْفهَمُوا عنهم سَم العجماء: ليسوا من العرب، فهذا من هذا القياس كأّنَ

البهيمة، وسمِّيت عجماءَ لأّنها لا تتكلم، وكذلك كّلُ مَن لم يَقدرِ على الكلام فهو أعجمُ. معجم 
  مقاييس اللّغة، مادة (عجم).
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والخّط)، بيد أّن هذه القطعة من الحديث تدخل في باب المتشابه لأّنها 
وحكى الكيا " تجوز رواية هذا النّوع بالمعنى،من أحاديث الّصفات، ولا 

صلى اللّٰه  -الإجماع على هذا، لأّن اللفظ الذي تكلّم به النّبيّ  )324(الطبري
يه اللفظ الذي تكلّم به الرّاوي، ويحتمل  -عليه وسلم لا يُْدرَى هل يساو

يل أم لا  ووجه ذلك أّن ضبط حديث  )325(؟ما يحتمله من وجوه التأو

                                                           
َا الطبري أو 324 ، العلامة، شيخ الّشافعية، ومدرس النظامية، أبو الحسن إلكيا الهراسي ) ِإلْكِي

ل، فتفّقه بإمام الحرمين، وبرع في المذهب وأصوله، علي بن محمّد بن علي الطبري الهراسي، رح
  وإلى أن مات. هـ493وقدم بغداد، فولي النظامية سنة 

تخرّج به الأئمّة، وكان أحد الفصحاء، ومن ذوي الثروة والحشمة، له تصانيف حسنة منها " 
م شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين " وهو من أجود كتب الجدل والخلافيات، و"أحكا

القرآن "، مات إلكيا في المحرم سنة أربع وخمس مئة، وله ثلاث وخمسون سنة وشهران، وكانوا 
. وقال ابن خلكان: ولم أعلم لأي 351- 19/350يلقبونه شمس الاسلام،   سير أعلام النبلاء، 

الأعيان معنى قيل له الكيا، وفي اللغة العجمية: ِإلْكِيا هو الـكبير القدر المقدم بين الناس. وفيات 
  .3/289وأنباء أبناء الزمان، 

) الشوكاني اليمني محمّد بن علي بن محمّد، إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول،  325
. 1/156م، 1999هـ / 1419، دار الكتاب العربي، 1تحقيق الّشيخ أحمد عزو عناية، ط

ل البزدوي: (...) الثّالث فلا يحّل وقد ذكروا في رواية الحديث المتشابه بالمعنى أقوالا منها : قو
يله على غيره ليس بحجّة، وأمّا الرّابع  يل، وتأو فيه النّقل( بالمعنى) لأنّه لا يفهم معناه إلّا بتأو
فلا يتصوّر فيه النّقل لما مرّ أّن المجمل ما لا يفهم مراده إلّا بالتّفسير، والمتشابه ما انسّد علينا 

عنه". علي بن محمّد البزدوي الحنفي، كنز الوصول الى معرفة باب دَرْكه وابتلينا بالـكّف 
  .191الأصول، مطبعة جاويد بريس، كراتشي، ص

وقال السّرخسي:" فأمّا المشكل والمشترك لا يجوز فيهما النّقل بالمعنى أصلا، لأّن المراد بهما لا  
يل يكون بنوع من الرأي كالقياس فلا يكون  يل، والتأو   حجّة على غيره.يعرف إلّا بالتّأو
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لما يترتّب عليه من مسائل العقائد  لام عظيم الخطرالنّبيّ عليه السّ 
والأحكام، ورواية ما يعّد متشابها من حديثه بالمعنى إنّما هو محض 
يل، لأنّا نعلم أّن الألفاظ خدم للمعاني، وتغيير الخدم استحالة  تأو
للمخدوم، وصرف له عن أصله، "والرّاوي إذا أراد النقل بالمعنى كان 

توافُق ألفاَظ الحديث وتؤدي معناه،  طلب ألفاظٍ  غايته الاجتهاد في
وأهل العلم على أشّد اختلاٍف في معاني الألفاظ وفهم دقائقها والوقوع 
على مواقعها، فيجوز أن يغفل عن بعض تلك الدّقائق وينقله إلى لفظ 
ّ يتّصل الخبر بالّطبقة الثّانية وهو خال  آخر غير دال على تلك الدّقيقة، ثم

َ ما ترك الأوّل من تلك الدّ  قيقة، فينقلوه أيضا بالمعنى ويدَعُون منه نحو
ّ جرّا حتى يقع التّفاوت الـكثير". وعليه فـ" الفرق  )326(منه، وهلم

يل فيها، وبين الألفاظ التي  [كامن] بين الألفاظ التي لا مجال للتّأو
يل فيها مجال، فيجوز النقل بالمعنى في الأوّل دون الثّاني، حكاه أ بو للتّأو

الحسين ابن القّطان عن بعض أصحاب الّشافعي، واختاره الكيا 
  )327(الّطبري.

                                                                                                                       

وأمّا المجمل فلا يتصوّر فيه النّقل بالمعنى لأنّه لا يوقف على المعنى فيه إلا بدليل آخر، والمتشابه 
كذلك، لأنا ابتلينا بالـكّف عن طلب المعنى فيه فكيف يتصوّر نقله بالمعنى". أصول 

  .1/357م. 1993هـ/  1414 ،دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان ،1السّرخسي، ط
) السبكي علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم  326

  .2/345،ـه1404، تحقيق  دار الـكتب العلمية، بيروت، 1الأصول للبيضاوي، ط
  .1/158) إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول، 327
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فلأجل دقّة اللّفظ في قسم المتشابه منعوا روايته بالمعنى، وأوجبوا نقله    
ية في قول الرّاوي:" أين اللّٰه؟" قالت:" في )328(بلفظه ، وحديث الجار

روايته بالمعنى ، و)329(-لا ريب في ذلك –الّسماء"، هو من قسم المتشابه 
  جليّة لكّل ذي عينين ألقى الّسمع وهو شهيد. 

                                                           
مجلة مركز بحوث السنّة والّسيرة، ) عبد العزيز أحمد الجاسم، حكم رواية الحديث بالمعنى،  328

  .542-541م، ص2001، سنة 10جامعة قطر، دولة قطر، العدد 
) قال الإمام النووي:" قوله صلى اللّٰه عليه وسلم:" أين اللّٰه؟". قالت:" في الّسماء". قال:"  329

أحاديث من أنا". قالت:" أنت رسول اللّٰه". قال:" اعتقها فإّنها مؤمنة". هذا الحديث من 
وفيها مذهبان تقّدم ذكرهما مرّات في كتاب الإيمان، أحدهما: الإيمان به من غير  فاتالصّ 

خوض في معناه مع اعتقاد أّن اللّٰه تعالى ليس كمثله شيء، وتنزيهه عن سمات المخلوقات. 
ّ بأّن  يله بما يليق به، فمن قال بهذا، قال كان المراد امتحانها هل هي موحّدة تقر والثّاني: تأو

ق المدبّر الفعّال هو اللّٰه وحده وهو الذي اذا دعاه الدّاعي استقبل الّسماء كما اذا صلّى الخال
المصلّي استقبل الـكعبة، وليس ذلك لأنّه منحصر في الّسماء كما أنّه ليس منحصرا في جهة 
الـكعبة بل ذلك لأّن الّسماء قبلة الدّاعين كما أّن الـكعبة قبلة المصلّين، أو هي من عبدة 

ثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم، فلما قالت:" في الّسماء" علم أّنها موحِّدة وليست عابدة الأو
  .5/24، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ،النووي للأوثان".

حين قال لها : َأيَْن اللّٰهُ ؟ فقالَْت : فِي  - صلى اللّٰه عليه وسلم -وقال القرطبي:" وقوُل الَأمَةِ للنبيِّ 
هم كانوا يُْطلِقون ذلك : ليس السّ  ماء، ولم يُنْكِرْ عليها ذلك ، وما قد رُوَِي عن بعض الّسلف أّنَ

يلاٍت صحيحةً قد أبداها كثيرٌ من أهل العلمِ في كتبهم ، لـكّنَ  ٌل تأو على ظاهره، بل هو مُؤَّوَ
ضون  َّ يَل المتشابهات ، ولا يتعر لها ، مع عِلْمهم السلََف ـ رضى اللّٰه عنهم ـ كانوا يجتنبون تأو

بأّنَ اللّٰه تعالى يستحيُل عليه ِسمَاُت المُحْدَثَات ، ولوازمُ المخلوقات ، واستيفاءُ المباحث في علم 
  .2/101 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، الكلام".

ية كان أشار إليه في الرّوض    ولأبي القاسم السّهيلي كلام بديع في حديث الجار
ُ ؟ قَالَْت فِي الّسماء فقال 3/442الأنف :" وَقَْد َأْملَيْنَا فِي حَدِيِث اْلأمةِ الّتِي قَاَل لَهَا : َأيَْن اللّه

 ِ َمْدُ لِلّه وكان الظّن يوجهني إلى الّظفر به في أماليه غير  ".مَْسَألَةٌ بَدِيعَةٌ َشافِيَةٌ رَافِعَةٌ لِكُّل لَبٍْس وَاْلح
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عنه في قسم الأمالي الذي نشره طه محسن في مجلّة المورد أّن الّظن لم يوفق في توجيهه، فبحثت 
العراقية، بيد أنّي لم أظفر به فيه أيضا، ولا في كتابه نتائج الفكر في علل النّحو، وكان لي أن أعثر 

  في كتاب الّشيخ عليش فلذلك أسوقه لك بلفظه. -بتوفيق من اللّٰه تعالى –عليه 
   ُ َ  -قال الّشيخ عليش: وَقَوْلُه لَامُ عَل ِ الّصلاة وَالّسَ هَ تَعَالَى لَا  -يْه َّ هُ مِْن الْمُتَشَابِهِ، لَِأّنَ الل َّ َأيَْن الل

يلَاٌت.   يُْسَأُل عَنْهُ بَِأيَْن وَلَهُ تَْأوِ
ؤَاُل بَِأيَْن ثَلَاثَةُ َأقْسَاٍم، اثْنَانِ  هَيْلِيِّ عَلَيْهِ كَلَامٌ َحسٌَن مِنْهُ:" الّسُ جَائِزَاِن فِي َحّقِهِ  وَلَِأبِي الْقَاسِِم السُّ

ِمَعْرِفَةِ عِلْمِهِ وَِإيمَانِهِ َكسُ  ؤَاُل بِقَْصدِ اْختِبَارِ الْمَْسؤوِل ل ُل: الّسُ صلى  -ؤَالِهِ تَعَالَى وَوَاِحدٌ لَا َيجُوزُ، اْلَأوَّ
  اْلَأمَةَ. -اللّٰه عليه وسلم 

 َ هِ تَعَال َّ ِّ مَلـَكُوِت الل ؤَاُل عَْن مُْستَقَر ِ وَمَلَائِكَتِهِ، الثّانِي: الّسُ ِ َكعَرِْشهِ وَكُرِْسيِّه ى وَمَوِْضِع ُسلْطَانِه
ه  َّ نَا قَبَْل خَلْقِهِ الْعَالَمَ قَاَل  –صلى اللّٰه عليه وسلم  -َكسُؤَاِل الْقَائِِل لِرَُسوِل الل ُّ َب صلى  -"َأيَْن كَانَ ر

  حْتَهُ هَوَاءٌ" .: كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ، وَمَا تَ -اللّٰه عليه وسلم 
 َ ُ هُو ِ وَالْعَمَاء ِ وَغَيْرِهَا مِْن خَلْقِه ِّ الْمَلَائِكَة مَا َسَأَل عَْن مُْستَقَر َّ ؤَاُل فِيهِ حَْذٌف، وَِإن  فَهَذَا الّسُ

 َ ه َّ بُونَ الل رَ عَْن إذَايَةِ َأْولِيَائِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:" ُيحَارِ َّ حَاُب. وَِإذَا جَازَ َأْن يُعَب يُؤْذُونَ 33" [المائدة: الّسَ ] وَ
كِهِ. ـْ رَ بِاْسمِهِ عَْن مَلَائِكَتِهِ وَعَْرِشهِ وَُسلْطَانِهِ وَمِل َّ هَ، جَازَ َأْن يُعَب َّ   الل

يٍن   نَهُ عَْن َأبِي رَزِ ُلْت: هَذَا اْلحَدِيُث َأْخرَجَهُ اْلِإمَامُ َأْحمَدُ وَابُْن مَاجَهْ وَالترمذّي وََحّسَ رَضِيَ  -ق
 َ هُ ت َّ ُ الل هِ ...اْلحَدِيَث. قَاَل الترمذّي قَاَل َأْحمَدُ بُْن مَنِيٍع، قَاَل -عَالَى عَنْه َّ ُلْت: يَا رَُسوَل الل ، قَاَل ق

. هَيْلِيِّ يِل السُّ ِيدُ بُْن هَارُونَ: "الْعَمَاءُ لَيَْس مَعَهُ شَْيءٌ". وَهَذَا يُغْنِي عَْن تَْأوِ   يَز
هَيْلِيُّ وَالثّالِثُ  ُ وَتَعَالَى، فَهَذَا ُسؤَاٌل لَا َيجُوزُ وَهُوَ ثمّ قَاَل السُّ ِنَا ُسبْحَانَه ّ َب ؤَاُل بَِأيَْن عَْن ذَاِت ر : الّسُ

ؤَاِل َكمَا قَا ُ فَسَادَ الّسُ مَا َسبِيُل الْمَْسؤوِل َأْن يُبَيِّنَ لَه َّ ُ َسائِلُهُ، وَِإن َل عَلِيٌّ ُسؤَاٌل فَاِسدٌ لَا ُيجَاُب عَنْه
 َ هُ ت َّ مَ الل َّ هُ؟" فقال:" إّن الَّذِي َأيَّن اْلَأيَْن لَا يُقَاُل فِيهِ َأيَْن؟ كَر َّ ُ ِحين قِيَل لَهُ:" َأيَْن الل عَالَى وَْجهَه

 ِ َلَّذِي خَلَقَهَا كَانَ مَوُْجودًا قَبَْل خَلْق ةَ َمخْلُوقَةٌ، وَا َّ ائِِل فَسَاد ُسؤَالِهِ بَِأّنَ اْلَأيْنِي َّنَ لِلّسَ َ فَبَي ، هَا لَا َمحَالَة
ةَ عَلَى مَا كَانَ قَبَْل  َّ َ بَعْدَ َأْن خَلََق اْلَأيْنِي رُ فَهُو َّ ُ تَعَالَى لَا تَتَغَي ةَ لَهُ، وَِصفَاتُه َّ مَا وَلَا َأيْنِي َّ خَلْقِهَا. وَِإن

 َ ، ف ّكِ ّنِ وَالّشَ ِ َأْو عَْن َطعِْم الّظَ ؤَاِل كَمَثَِل مَْن َسَأَل عَْن لَوِْن الْعِلْم يُقَاُل مَْن عَرََف مَثَُل هَذَا الّسُ
عْمَ مِْن ِصفَةِ الْ  وْنَ وَالّطَ َّ ؤَاَل فَهُوَ مُتَنَاقٌِض لَِأّنَ الل ّنِ ثمّ َسَأَل هَذَا الّسُ َأْجسَاِم، َحقِيقَةَ الْعِلْمِ َأْو الّظَ

يل منح الجل ،عليش أبو عبد اللّٰه المالـكي وَقَْد َسَألْت عَْن ِجسٍْم فَسُؤَالُك ُمحَاٌل َأْي مُتَنَاقٌِض.
  .249 -4/248،شرح مختصر خليل
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 ّ فظ و لا عن حقيقة و لذلك فإّن هذه الرّواية لا تعبّر عن أصالة الل
"أين  صيغة إلى شذوذ تلميحا صريحاالمعنى، وقد ألمح ابن حجر العسقلاني 

ني، اللّٰه؟"، بناء على أّن  لفظة (أيَْن) تدّل في الحقيقة على الوجود المكا
واللّٰه تعالى موجود بلا مكان، لأنّه خالق المكان. فقال في فتوحات 
ّبوبيّة قاصر، فلا  الباري سبحانه عليه:" إّن إدراك العقول لأسرار الر
َ ؟)  ولا ( كيَف ؟ )، كما لا يتوجّه عليه في  يتوجّه على حكمه: ( لِم

يَ يبنِ أن  -حينئذ  –فلا يجوز للمسلم . )330(وجوده( أيْن؟ ) و حيْث )"
ِ  عقائده على لفظ شاذّ  ّ  راوٍ ل نا ندري لا ندري أحفَظ أم نسي؟ بل إن

  ل المعنى.أنّه غيّر اللّفظ، وحوّ  -من جهة مقارنة النّصوص –اضطرارا 
الرّواية، فلنا أن نسلك بمعناها  لا بدّ من قبول -لا تنزّ  –وإن كان    

  سبيلين:
هو أّن مَن أتى بلفظ يدّل  الأوّل:" أّن وجه ثبوت إيمانها بذلك القول     

على التّجسيم لايكون به مؤمنا إلّا إن كان عاميّا لا يفقه معنى التّجسيم، 
ية".   )331(فيكتفى منه بذلك كما في قّصة الجار

                                                           
  .221 -1/220فتح الباري،  ) 330
.  والّصياغة من كتاب استحالة المعيّة بالذّات وما يضاهيها من متشابه 13/359) م،ن،  331

الّصفات، لمحمّد الخضر ابن مايابى الجنكي الشنقيطي، المطبعة المحمودية، مصر، [د ت]، ص 
319.  
ية عاميّة يصفها وإنّك لتعجب ممّن يدعو إل     ى أخذ أعظم ركن في دين اللّٰه تعالى من جار

هو نفسه بأّنها جاهلة، بدعوى أّنها تعلم أّن رّبها في الّسماء، وأّن النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم أقرّها 
على ذلك ، وأنّه لو كان يعلم أّنها كانت على خطإ ما سكت عليه.  يقول الّشيخ محمّد الصالح 

ية لم تتعلم، والغالب على الجواري الجهل، لا سيما وهي أمة غير حرة، العثيمين:" ...  فهذه جار
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يقولون:  لا تملك نفسها، تعلم أن رّبها في الّسماء، وُضلّال بني آدم ينكرون أّن اللّٰه في الّسماء، و
إمّا أنّه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال! أو أنه في كل مكان!". شرح العقيدة 

، دار ابن الجوزي، السعودية 6سطية لابن تيمية، بعناية : سعد بن فواز الصميل ، ط الوا
  .1/390،ـه1421

وقد بيّنا أّن الألفاظ الواردة في الحديث ليست على الحقيقة وإنّما هي ترجمة لها من الرّواة،    
ّمسّ  ك بها مع أّن غيرها من وأّن هذه الّصيغة ليست الوحيدة لهذه الرّواية ، ومن التّحكّم البارد الت

ّ منها لاضطراب هذا الحديث المنسوب لصحيح مسلم ...، و أنّه على  الّصيغ صحيح بل هو أصح
افتراض أّن لفظ الحديث ثابت وصحيح، فإّن النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم خاطبها على قدر عقلها، 

كما قال –اميّة الجاهلة وغايته أن يستوضح منها ما يدل على إيمانها، لا أن يصبح قول هذه الع
ّ  حجّة -العثيمين يصبح من خالف هذا المعتقد من ضل ال بني آدم. قال الحافظ على المسلمين، و
ية : "أين اللّٰه ؟ " هذا السؤال من النّبيّ ـ صلى اللّٰه " القرطبي: وقوله ـ صلى اللّٰه عليه وسلم ـ للجار

ية على قدر فهمها ،  ٌل مع هذه الجار إذ أراد أن يظهر منها ما يدّل على أنها عليه وسلم ـ تَنَزُّ
ليست ممن [يعبد] الأصنام ولا الحجارة التي في الأرض، فأجابت بذلك ، وكأّنها قالت: إن اللّٰه 

و"أين ": ظرف يُسأل به عن المكان،(...) وهو لا . ليس من جنس ما يكون في الأرض
كان، كما هو منزّه عن الزّمان، بل هو يصّح إطلاقه على اللّٰه بالحقيقة؛ إذ اللّٰه تعالى منزّه عن الم

خالق الزّمان والمكان، ولم يزل موجودًا، ولا زمانَ ولا مكانَ، وهو الآن على ما عليه كان، ولو 
ًا،  ص، ولكان فيه إمّا متحركًا وإمّا ساكن ا به، ويحتاج إلى مخّصِ ً للمكان لكان مختّصً كان قابلا

ادث، (...)، ولما َصدَق قوله تعالى:" ليس وهما أمران حادثان، وما يتّصف بالحوادث ح
كمثله شيء"، إذ كانت تماثله الكائنات في أحكامها، والممكنات في إمكانها، وإذا ثبت هذا، 
ثبت أّن النّبيّ ـ صلى اللّٰه عليه وسلم ـ إنّما أطلقه على اللّٰه بالتّوّسع والمجاز لضرورة إفهام المخاطبة 

عبوداتهم في بيوتهم، فأراد النّبيّ ـ صلى اللّٰه عليه وسلم ـ أن القاصرة الفهم، النّاشئة مع قوم م
يتعرّف منها : هل هي ممّن يعتقد أّن معبوده في بيت الأصنام، أم لا ؟ فقال لها:" أين اللّٰه ؟ " 
هت  قالت: في الّسماء، فقنع منها بذلك، وحكم بإيمانها؛ إذ لم تتمكن من فهم غير ذلك. وإذ نزَّ

كون من قبيل معبوداتهم وأصنامهم ، ورفعته عن أن يكون في مثل اللّٰه تعالى عن أن ي
أمكنتهم ، وحملها على ذلك: أنها رأت المسلمين يرفعون أبصارهم وأيديهم إلى الّسماء عند 
الدّعاء ، فتُركت على ذلك في تلك الحال لقصور فهمها، إلى أن يتمّكن ففهمها وينشرح 
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اللّٰه تعالى يستحيل عليه المكان والزمان، لخيف عليها أن  صدرها، إذ لو قيل لها في تلك الحالة :
يعقله على وجهه، بل إنّما  تعتقد النّفي الْمَْحض والتّعطيل ؛ إذ ليس كل عقل يقبل هذا، و
يعقله العالمون الذين شرح اللّٰه صدورهم لهدايته، ونوّر قلوبهم بنور معرفته، وأمّدهم بتوفيقه 

فانظر إلى كلام هذا العالم  م الأوهام، وتَكِّل منهم الأفهام ".ومعونته، وأكثر الخلق تغلب عليه
كالبيهقّي والأبّي وابن حجر... ممّن يستقي  -الجليل، ثمّ سل نفسك هل يكون هذا وأمثاله كثّر 

  من ضلّال بني آدم؟ كما قال العثيمين. - هؤلاء العلم منهم
يقولون: إما أنّه لا فوق العالم  ولا تحته ولا يمين ولا شمال! أو أنه في كل وأمّا قول العثيمين": و

  مكان!". فهذا تلبيس منه، وهو كلام معلوم مشروح في كتب علماء الأمّة قديما وحديثا منه:
أي أن  تعالى لا داخل العالم ولا خارجهقول  الّسّقاف:" اعلم أن معنى قول أهل العلم إن اللّٰه  

لا يوصف بأنه منفصل عنه، وذلك لأن  اللّٰه سبحانه لا يوصف بأنه متصل بالعالم وكذلك
الاتصال والانفصال من أوصاف الأجسام، فالجسم إما أن يكون متصلا بالآخر أو منفصلا 

  متنائيا عنه، واللّٰه تعالى" ليس كمثله شيء" كما وصف نفسه.
ى وإن المنطقة التي يتخيلها المجسمة والمشبهة فوق العرش والتي يتصورون أن المولى سبحانه وتعال 

ّ وصفه بأنّه  حاّل فيها هي مكان بلا شك ولا ريب، ولولا أّنها مكان لما أمكن تخيّلها، ولماصح
فيها، وأنّه في جهة ما فوق العرش، ولماصحّت أيضا إشارتهم إليه، فهم بناء على ذلك يتخيلون أّن 

قريبا  اللّٰه تعالى ذات من الذوات الجسمانية، فيقيسونه سبحانه على الأجسام التي وصفناها
وأنّه خلق العالم والعرش تحته فصار هو فوقه!! فهم إذا يتصورون ويتخيلون بأن اللّٰه تعالى قبل 
خلق هذا العالم وإيجاده من العدم كان له تحت!! وإذا كان له تحت فله فوق وأمام وخلف 

  ويمين ويسار!! 
 ّ موا للشّرع فلم يقولوا بأّن اللّٰه فالعقدة الموجودة في عقول هؤلاء المجّسمة والمشبّهة هي أّنهم لم يسل

تعالى لا يمكن إدراكه وتصوره، وأنه خارج عن كل ما يجول في الأوهام ويحوم في الخواطر 
والنفوس، ولو أّنهم سلّموا بوجوده سبحانه مع إقرارهم بأنّه لا يمكن تصوّره لنجوا وكانوا على 

يه!!". حسن بن علي السّ  ّقاف، صحيح شرح العقيدة عقيدة الإسلام الحّقة عقيدة التّنز
ية، ط   .334-333م، ص2007/ـه1428، دار الإمام الرّواس، بيروت، 4الّطحاو

وتعالى[ اللّٰه ] عن الحدود ):" ـه321وقال الإمام أحمد بن محمّد أبو جعفر الّطحاوي (ت 
يه الجهات الّست كسائر المبتدعات (أي: والغايات، والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحو
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والثّاني: أن نردّ المتشابه إلى المحكم، وأن نركن إلى الّسليم البيّن المشتهر    
ات التي ذكرنا صيغها هي رواية:" من الألفاظ... والمحكم المشتهر في الرّواي

أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه ؟"،" وأّن محمّدا عبدُ اللّٰه ورسولُه"، فبهاتين 
الشّهادتين ُيحكَم للمرء بالإيمان، وبهما يدخل الإسلام، وليس من أركان 
الإيمان قّط القول بأّن اللّٰه تعالى في مكان، لا في الّسماء، ولا في 

ا " لك،الأرض، ولا في غير ذ َّ ةِ عَم َّ ُسبْحَانَ رَبَِّك رَّبِ الْعِز
مِيُع البَِصيرُ")332(يَِصفُونَ"  .)333(،" لَيَْس كَمِثْلِهِ شَْيءٌ وَهُوَ الّسَ

 
  

                                                                                                                       

يّة ( بيان عقيدة أها الّسنة والجماعة)، طالمخل ، دار ابن حزم، 1وقات)". متن العقيدة الّطحاو
  .15م، ص1995/ـه1416بيروت،

ولا يلزم  وكون اللّٰه تعالى ليس في جهة لا يلزم منه ألّا يوصف بالعلو، قال الحافظ ابن حجر:"  
لعلو، لأن وصفه بالعلو من من كون جهتي العلو والّسفل محال على اللّٰه تعالى أن لا يوصف با

  .6/136". فتح الباري،جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحّس 
بموجب التجسيم الذي  ولما كانت هذه المسألة لا تدخل في الوهم، ولا يحيط بها خيال،   

إن  عليه المجّسمة، عسر على عقولهم قبولها، وامتنع على أذهانهم إدراكها، حتى قال الغزالي:"
اللّٰه تعالى مقدس عن المكان، ومنزه عن الأقطار والجهات، وأنه ليس داخل العالم ولا 

أقوام حتى أنكروه إذ لم يطيقوا  حيّر عقولخارجه، ولا هو متّصل به ولا هو منفصل عنه، قد 
  .4/419، دار الدعوة ،استانبول، تركية " إحياء علوم الدين،سماعه ومعرفته

  
  .180: ) سورة الّصافات: الآية 332
  .11) سورة الّشورى: الآية: 333
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  الجدول الثّاني
4  

  

  

  

  

قصة  
ية   الجار

بسنده عن  1227مسلم رقم
يحيى بن أبي كثير عن هلال 

  عن عطاء عن ابن الحكم

 َ ٌ ت يَة رْعَى غَنَمًا لِى قِبََل قَاَل وَكَانَْت لِى جَارِ
لَعُْت ذَاَت يَوٍْم فَِإذَا  ةِ فَاّطَ َّ ِي ان َّ ُأحٍُد وَاْلجَو
الذِّيُب قَْد ذَهََب بِشَاةٍ مِْن غَنَمِهَا وََأنَا رَجٌُل 
َ آَسُف َكمَا يَْأَسفُونَ لـَِكنِّى  مِْن بَنِى آدَم

هِ  َّ ةً فََأتَيُْت رَُسوَل الل صلى اللّٰه  - َصكَْكتُهَا َصكَّ
ُلُْت يَا رَُسوَل  - ه وسلمعلي مَ ذَلَِك عَلَىَّ ق فَعَّظَ

ُ بِهَا  َ ُأْعتِقُهَا قَاَل:"ائْتِنِى بِهَا ". فََأتَيْتُه ِ َأفَلا ه َّ الل
هُ ". قَالَْت فِى الّسماء. َّ   فَقَاَل لَهَا:" َأيَْن الل

هِ".  َّ قَاَل:" مَْن َأنَا". قَالَْت:"َأنَْت رَُسوُل الل
 َ هَا مُؤْمِنَةٌ".قَاَل:" َأْعتِْقهَا ف   ِإّنَ

مالك عن  1468مالك رقم  
هلال بن أسامة عن عطاء 

  بن يسار عن عمر بن الحكم

أنه قال:" أتيت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه 
ية لي  وسلم فقلت:" يا رسول اللّٰه إن جار
كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة 
من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب 

وكنت من بني آدم فلطمت  فأسفت عليها
وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟". فقال لها 

؟". سلم:" أين اللّٰهرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و
فقالت:" في الّسماء". فقال:"من أنا؟". 
فقالت:" أنت رسول اللّٰه". فقال رسول اللّٰه 

  صلى اللّٰه عليه وسلم:" أعتقها". 
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عن  16816عبد الرّزّاق رقم  
  كثير معمر عن يحيى بن أبي

ية له فجاء بها النّبيّ صلى  "صّك رجل جار
يستشيره في عتقها فقال لها اللّٰه عليه وسلم 

النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم :" أين ربّك؟ 
فأشارت إلى الّسماء"، قال:" من أنا ؟" 
قالت:" أنت رسول اللّٰه" قال ( أي: 
الرّاوي): أحسبه أيضا ذكر البعث بعد 

 ّ قال(أي: رسول اللّٰه الموت والجنّة والنّار ثم
  صلى اللّٰه عليه وسلم): "أعتقها فإّنها مؤمنة".

ابن قانع معجم الّصحابة   
ُلَيٌْح، بسنده عن  1027رقم ف

عَْن هِلَاٍل، عَْن عَطَاءِ بِْن 
يَةَ بِْن اْلحَكَمِ    يَسَاٍر، عَْن مُعَاوِ

ٍ لَهُ َسوْدَاءَ، فََأتَى بِهَا النّبيّ   هُ َأرَادَ عِتَْق َأمَة َّ َأن
ِك؟  ُّ َب صلى اللّٰه عليه وسلم فَقَاَل لَهَا:"مَْن ر
"قَالَِت:الَّذِي فِي الّسماء فَقَاَل لَهَا:"مَْن َأنَا؟" 
ِ صلى اللّٰه عليه وسلم: قَاَل  ه َّ قَالَْت:رَُسوُل الل

هَا مُؤْمِنَةٌ "   "َأْعتِْقهَا؛ فَِإّنَ

الذّهبي العلو للعلي الغّفار    
عن سعيد بسنده  120ص

بن أبي ا توبة (بن زيد، أخبرن
) العنبري، حّدثني الأسد

ثَنِي  عَطاء بن يسَار قَاَل حَّدَ
يَةِ نَْفسهُ  َارِ   َصاِحُب اْلج

ٌ تَرْعَى... اْلحَدِيُث،  يَة قَاَل كَانَْت لِي جَارِ
وَفيه:" فَمَّدَ النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم يَدَهُ ِإلَْيهَا 

َ ِإلَْيهَا مُْستَْفهِمًا مَْن فِي ال ّسماء؟"،  وََأَشار
هُ "، قَاَل: " فَمَْن َأنَا ؟ "، قَالَْت: "  َّ قَالَْت:"الل
هَا مُْسلِمَةٌ  هِ"، قَاَل:" َأْعتِْقهَا فَِإّنَ َّ َأنَْت رَُسوُل الل

."  

    

  

ية في غنم ترعاها  أّن رجلا كانت له جار
في غنمه يعني غزيرة  -وكانت له شاة صفي 
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عن ابن  16815عبد الرّزّاق 
  جريج عن عطاء أن رجلا

فأراد أن يعطيها نبّيَ اللّٰه صلى اللّٰه عليه  - تلك
وسلم فجاء الّسبُع فانتزع ضرعها فغضب 
الرّجل فصّك وجه جاريته فجاء نبّيَ اللّٰه 
صلى اللّٰه عليه وسلم فذكر ذلك له وذكر أّنها 
كانت عليه رقبة مؤمنة وافية قد هّم أن 
يجعلها إيّاها حين صّكها فقال له النّبيّ صلى 

عليه وسلم إيتني بها فسألها النّبيّ صلى اللّٰه  اللّٰه
عليه وسلم :" أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه ؟ 
قالت:" نعم، وأّن محمّدا عبدُ اللّٰه ورسولُه؟ 
قالت: نعم، وأّن الموت والبعث حّق؟ 
قالت: نعم وأّن الجنّة والنّار حّق؟ قالت 

  نعم، فلمّا فرغ قال أعتق أو أمسك".

   

فقد جمعنا فيه روايات الجواري اللاّئي كانت  ل الثّالثوأمّا الجدو   
ية ابن الحكم الّسلمي، وقّسمناه إلى أربعة أودية  قّصتهن تشبه قصة جار
ية  فذكرنا مظاّن الرّواية دون استقصاء لذلك، واهتممنا بوصف الجار
ّ أوردنا ألفاظ المحاورة التي كانت بين  حسب ما جاء في كّل خبر، ثم

ية، وجعلنا الوادي الأخير لتعيين النّبيّ صلى ا للّٰه عليه وسلم وبين الجار
يّة أو هي جمعت بينهما على  ية سواء أكانت قوليّة أو إشار إجابة الجار

  حسب ظاهر الرّوايات.
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وما نريد أن نعيد التأكيد عليه هو أّن تكرّر القّصة حقيقي ينبئ عن  
م فيها، وهو إن لم ذلك تعّدد الرواة من الّصحابة، وتغاير ألفاظ أحاديثه

فلأّن وحدة القّصة في حيثيّاتها هي  )334(يكن تغايرا بيّنا ظاهرا حادّا،
  .)335( التي تجعلها كذلك متقاربة، وهذا طبعا لا يمنع تعّدده

في هذه القصص كلّها، هّن  )336(وما نوجّه إليه النّظر هو أّن " الولائد" 
ّ جميعا من الإماء الّسود ية  ف واحدة منهنّ ، ولا تتخل عن ذلك، حتى جار

، ولا غرابة في ذلك )337(ابن الحكم الّسلمي قد وصفت بأّنها سوداء
، وكان من شأن )338(فالفتوحات لم تمتّد بعد إلى مناطق الرّقيق الأبيض

                                                           
) بدليل أّن الحديث الواحد يروى بصيغ متعّددة تتلاقى مع ألفاظ الحديث الثّاني، راجع  334

  اختلاف لفظ حديث الجواري. مبحث:
ية أم حديث الجواري؟ 335   ) مضى هذا في مبحث: حديث الجار
ُ ) قال في لسان العرب الوليدة:  336 ة َّ بي  وقال في تاج العروس: والجمع : الولائد.،  الَأمَةُ والّصَ

 ُ دَه بعضُهم بمن يُولَدُ في الرِّّق، وُأنْثاهما بهاءٍ : وَلِيدَة : ج الوَلائِد َّ   مادة (ولد). .الوَلِيد: العبْدُ ، وَقَي
"وفي حديث الّسوداء عن عمر بن الحكم كذا عند يحيى بن يحيى القاضي عياض:" ) قال 337

  .2/237ارق الأنوار على صحاح الآثار،مش وسائر رواة الموطأ ".
وقال ابن كثير:" وفي موطأ الإمام مالك ومسندي الّشافعي وأحمد، وصحيح مسلم، وسنن  أبي 
ية بن الحكم أنه  يق هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاو داود والنّسائيّ، من طر

ية السوداء...   .8/40و 2/374، تفسير القرآن العظيم لما جاء بتلك الجار
وجدنا جواد علي قد أثبت هذا الاستنتاج عند كلامه على عنصر العجم في المجتمع  ) 338

أشار إلى التزاوج الذي كان بين العرب والزنج، أي: السودان المجلوبين من  العربي حيث 
يقيا، في أيّام الجاهليّة، وإلى انصراف العرب عنه في الإسلام، ما خلا البادية؛ وذلك  إفر

بغيرهّن على ما يظهر، بسبب الفتوح وتوّسع بس بب إقبالهم على التزوج بالفارسيّات والرّوميات و
أسواق النّخاسة في هذا الوقت، وارتفاع مستوى الوضع الاقتصادي للعرب في الإسلام عنه 

. في الجاهليّة، ممّا مكنّهم من التزّوج بالأجنبيّات البيض الجميلات وتفضيلهّن على السودانيّات"
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أولئك الولائد أن ينشأن ضمن تجمعات القوّة الخادمة للأسياد في أدنى 
بالخدمة وبسائر تقوم  الّطبقات منزلة في المجتمع، طبقة العبيد التي

وقد كثر  )339(الأعمال التي يأنف الإنسان " الحرّ" من ممارستها.
استخدام أهل الحضَر للعبيد لوجود حاجة كبيرة عندهم إليهم، فكانت 
علاقتهم بسادتهم تقوم على اتّساع الهوّة التّراتبية بينهما، حيث يعيش عبيد 

ع مالـكيهم أهل القرى في شبه عزلة عن المجتمع عامّة، وعن مجتم
يّة وأحسن حالا من  خاّصة. في حين " كان عبيد الأعراب أكثر حر

عبيد أهل الحضر، ذلك لأّن البادية لا تعرف الأعمال المرهقة، ولا 
الحرف الـكثيرة التي فرضتها الحضارة على أهل الحضارة، لذلك صارت 

م الأعمال التي يقوم بها عبيد الأعراب أقّل بكثير من الأعمال التي يقو
بها عبيد أهل القرى، وصار العبد في البادية ألصق بصاحبه من مثيله 
ية، حتى صار وكأنّه جزء من أهل البيت الذي اشتراه أو  في القر

  )340(ورثه".

                                                                                                                       

دار  ،4، ط المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام وذلك طبعا كان بعد العهد النّبوي.
  .7/312،م 2001هـ/ 1422 ،الساقي

هُ  وفي الحديث عن أبي ذرّ الغفاري:"... .8/146) م،ن،  339 َّ ِإْخوَانُكُْم َخوَلـُكُْم، َجعَلَهُْم الل
َلْبَُس، وَلاَ تُكَلِّفُوهُْم َتحَْت َأيْدِيكُْم، فَمَْن كَانَ َأُخوهُ َتحَْت يَدِ  ا ي َّ ا يَْأكُُل، وَلْيُلْبِْسهُ مِم َّ َلْيُْطعِْمهُ مِم هِ ف

ْفتُمُوهُْم فََأعِينُوهُْم". البخاري، الّصحيح، كتاب الإيمان، باب الْمَعَاصِي مِْن  َّ مَا يَغْلِبُهُْم، فَِإْن كَل
ةِ، رقم ( َّ َاهِلِي يقال: القوم خول فلان، أي أتباع، وهم  ،). والخول: الخدم والعبيد30َأمْرِ اْلج و

يقع على العبد والَأمة، لسان العرب مادة (خ و ل)، فهم إذن الأتباع  حشم الرجل وأتباعه. و
  المغلوبون على أمرهم الخاضعون لحكم المتحكّمين في رقابهم من الّسادة.

  .8/161) المفصل في تاريخ العرب، 340
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وفي مجتمع شبه مغلق تقريبا، ينكفئ المرء على جماعته، وتستغرقه    
ن تكون ثقافته وعاداته، ويتواصل بلسان قومه، وبلغته الأمّ... وطبيعي أ

الجواري الّصغيرات اللّائي ولِدن في مجتمع العبيد، أو أولئك اللّائي جيء 
تقّن لغة بهّن حديثا من أوطانهّن الأصليّة عبر أسواق النّخاسة، لا ي

َ بهّن إلى النّبيّ  ساداتهّن، ويشهد لهذا أّن كّل سادة الجواري اللائي ُأتِي
لم يكن مالـكوهّن  -كما نقلناه في الجدول الثّالث -صلى اللّٰه عليه وسلم 

قادرين على التّواصل معهّن، بل ما كانوا قادرين على الإفادة عِلْمًا بما 
 ُ وا بذلك.. وتدّل النّصوص على يدّل على إيمانهّن، فضلا على أن يقطَع

ذلك صراحة حين تخبر أّن النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم سأل الأمَة الّسوداء 
عند  عون بن عبد اللّٰه بن عتبة عن أبيه عن جده، كما في حديث –

فقال:" ... فتصلين الخمس ...؟ إذ لو كان سيّدها على  -الحاكم والبيهقيّ 
صلى اللّٰه عليه  –احتاج أن يستشير النّبيّ معرفة بذلك لَبَان له أمرُها وما 

في عتقها، وأيضا لو كان قادرا على التّواصل اللّغوي معها ما  -وسلم
ّ إلى مشورته  في شأنها، وهذا يؤكّد النّتيجتين  -عليه الّسلام -اضطر

الّسالفتين (شبه العزلة وانقطاع التواصل بين المجتمعين)، ولا تهولنّك 
.، لأنّك إذا أْمعَنَْت النّظر في وصف بعض صيغة: قال... فقالت..

ية سوداء أعجميّةالجواري في بعض الروايات وجدَت الآتي: "، وإذا "جار
: " أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه؟" قالت: نعم فقال قرأت الّصيغة وجدتها:

فكيف تكون عجماء  )341(".قال:" أتشهدين أني رسول اللّٰه؟" قالت: نعم

                                                           

341
  .)12369 رقم( الـكبيرو،  )5523(الّطبراني، الأوسط، )  
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ية سوداء وهي تفصح عن مرادها بل سان عربي مبين؟ وإذا كانت "جار
تتواصل بالإشارة، فكيف يعقل أن تفصح عجماء  )342(لا تفصح"

  مطبَقة بألفاظ صريحة بيّنة المعنى.
عَِن حيث يروي  )343(ثمّ انظر إلى فعل الرّواية بالمعنى بين رواية البيهقيّ  

ِ بِْن عُ  ِ بِْن عَبْدِ اللّٰه َ َأّنَ رَجُلًا مَِن اْلَأنَْصارِ ابِْن شِهَاٍب، عَْن عُبَيْدِ اللّٰه  تْبَة
" َأتَشْهَدِيَن َأْن جاء بوليدة سوداء(...) فقال لها النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم:

ا اللّٰهُ؟"، قَالَْت:" نَعَْم "، قَاَل:" َأتَشْهَدِيَن َأّنَ محمّدا رَُسوُل اللّٰهِ؟"،   َ ِإلَّ لَا ِإلَه
 ِ   .نِينَ بِالْبَعِْث بَعْدَ الْمَوِْت؟ قَالَْت: " نَعَْم "قَالَْت: " نَعَْم"، قَاَل:" َأفَتُؤْم

عن عون بن عبد اللّٰه عن  )344(ابن عبد البر وتجد نفس القّصة عند 
ية  عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة عن أبي هريرة قال:" جاء رجل بجار

" أين اللّٰه ؟" فأشارت (...) فقال لها النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم: أعجمية
ّسماء فقال لها " فمن أنا؟" فأشارت إليه وإلى الّسماء أي: أنت إلى ال

  ".رسول اللّٰه
ولسنا نقصد مجرّد تغاير الألفاظ بين الرّوايتين، فقد نبّهنا إلى ذلك سابقا،  

ولـكنّنا نلفت الانتباه إلى تبّدل صيغة التّواصل بينهما، ففي الأولى كانت 
َ  الرّاويالّصيغة قوليّة حيث جعل  ُ وتفِصُح عن الوليدة َ تتكلّم الّسوداء

                                                           
الحارث بن أبي أسامة / الحافظ نور الدين الهيثمي، بغية الباحث عن زوائد مسند )  342

ية ،  ،1، طالحارث، تحقيق : د. حسين أحمد صالح الباكري مركز خدمة السنة والسيرة النبو
  ).15م، رقم (1992هـ /1413، المدينة المنورة

  ).19986الّسنن الـكبرى، رقم (  ) 343
344

  .115/ 9التمهيد ،  )
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يّة  مرادها كما يوحي بذلك ظاهر الرّواية، وفي الثّانيّة كانت الّصيغة إشار
ية كانت أعجميّة و الحال أّن الرّواية هي نفسها ومدارها على  لأّن الجار
عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة، ولـكن فعل الرّواية بالمعنى قد غاير بين 

  ين ألفاظهما.صيغتيهما كما غاير ب
ويمكن أن نركن إلى القطع بأّن صيغة التّواصل في كل أحاديث   

ية ابن الحكم الّسلمي - الجواري  بين  -التي كانت على شاكلة حديث جار
بيّات الّسوداوات،  -صلى اللّٰه عليه وسلم –النّبيّ  وبين أولئك الجواري النّو

اللفظ، وعلى قد قامت على الإشارة دون العبارة، وعلى الرّمز دون 
  الإماءة دون الكلام .

فذلك لأّن وإذا كانت أغلب الرّوايات تجنح إلى اعتماد الّصيغة القوليّة   
الإشارة لا تُرْوَى وإنّما يُقَاُل مَقُولُهَا لَْفظًا، ولا يدوّن مضمونها كتابة إلّا 
يلها إلى عبارة، ولا تضبط معاني رموزها بغير عَْقٍل لها عبر قَيْدِ   عبر تحو

ُ على وجه  الكلام..، وعليه فإّن صيغة (قال...، فقالت...) لا تَرِد
الحقيقة، إذ لم يكن هناك قول قيل، ولا عبارة صُرَِّح بها، ولا كلام 
` النّبيّ صلى اللّٰه  َّ َظ به، وإنّما الذي كان هو إشارات وإيماءات اضطُر ِّ ُلُف ت

اء بالإشارة عليه وسلم إلى استيضاحها من هذه الفتاة الّصغيرة العجم
ُلفظ،  يلها إلى كلمات ت ّ راوي الخبر بعد ذلك إلى تحو نفسها، واضطر
وعبارات تُقال، وخبرٍ يُروى، ولو لم يكن ذلك كذلك، لما وَجَدَ 
الحديُث إلى التّدوين سبيلا، ولما كان له في الـكتب المدوّنة أثر، ولا قَدَرَ 

جرّد ترجمة لتلك الرّواة على نقله إلينا..، فكّل ما كان حينئذ هو م 
الإشارات، بمقتضى ما فهمه الرّاوي منها، بل هو اجتهادات في التّرجمة 
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أي: هو ترجمات لها لا ترجمة واحدة مفردة، وهو ما يفسّر اختلاف 
الألفاظ باختلاف الّصيغ، وتنوّع العبارات بتعّدد الأفهام. وليس في 

ّمترس" خلف ظاهر اللّفظ،  وشفينا أنفسنا من ذلك إشكال إذا تجاوزنا "الت
تحّكمات المذهب، وَصدَقْنَا الوِْجهة إلى اللّٰه تعالى، وأمعنّا النّظر، وأطلنا 
التّأمّل، فحينها يتبيّن أّن ذلك كلّه محض توحيد، وصدق يقين، وإدراك 
لقصور العقل واللّغة معا عن الإحاطة بكنه اللّٰه سبحانه، فلا يَعْرُِف اللّٰهَ 

ُ  -حقيقةً –تعالى  ، وفي عجز عقولنا ولغاتنا عن -جّل في علاه –إلّا اللّٰه
إدراك ذاته وصفاته إدراكٌ، أنّه واجُب الوجود بذاته ولذاته، له الأسماء 
ُ الَأبَْصارَ وَهُوَ  َ يُْدرِك ُ وَهُو ُ الَأبَْصار َّ تُْدرِكُه الحسنى، ومطلق الـكمال،" لا

َبِيرُ" طِيُف اْلخ َّ ِ )345(الل هَادَة َّ ُ الْغَيِْب وَالش ُ الْمُتَعَاِل"  ، "عَالِم ـْكَبِير "  )346(ال
مِيُع البَِصيرُ"    .)347(لَيَْس كَمِثْلِهِ شَْيءٌ وَهُوَ الّسَ

  

  

                                                           
  .103) سورة الأنعام: الآية  345
والـكبير: مجاز في  . يقول الّشيخ ابن عاشور في تفسير هذه الآية:" 9) سورة الرّعد: الآية  346

ً للمعقول  العظمة، إذ قد شاع استعمال أسماء الـكثرة وألفاظ الـكبر في العظمة تشبيها
الي: المترفّع. وصيغت الّصفة بصيغة التّفاعل بالمحسوس، وشاع ذلك حتى صار كالحقيقة. والمتع

ً . والمراد  للدّلالة على أّن العلوّ صفة ذاتية له لا من غيره، أي الرّفيع رفعة واجبة له عقلا
بالرّفعة هنا المجاز عن العزّة التّامة بحيث لا يستطيع موجود أن يغلبه أو يُكرهه، أو المنزّه عن 

تفسير التحرير والتنوير،  ).3عَمّا يُشْرُِكون" (النحل:  النقائص كقوله عزّ وجّل تعالى:"
13/98. 

  .11) سورة الشورى: الآية  347
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  الجدول الثّالث
  

وصف   مصدر الرواي
ية   الجار

صيغة   ألفاظ الرواية
  التواصل

  5523الطبراني،الأوسط

  12369والمعجم الـكبير

سعيد بن جبير عن بن عبّاس 
  أن رجلا

  

ية  جار
سوداء 
  أعجمية

أتشهدين أن لا إله إلّا "
اللّٰه؟"، قالت:" نعم"،قال: 
"وتشهدين أني رسول اللّٰه"، 

  قالت:" نعم".

  

  قولي

 7070الطبراني الأوسط 

حنين مولى ابن عبّاس عن 
  ابن عبّاس

  

أمة 
  سوداء

أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه 
قالت نعم قال أتشهدين أني 

  رسول اللّٰه قالت نعم

  

  قولي

  18148الطبراني الـكبير 

 عون بن أبي جحيفة عن أبيه

قال: أتت رسول اللّٰه صلى 
  .اللّٰه عليه و سلم امرأة

  

  

  

ية  جار
  سوداء

فقال لها رسول اللّٰه صلى 
اللّٰه عليه و سلم: أين اللّٰه ؟ 
قالت: في الّسماء قال: فمن 
أنا ؟ قالت: أنت رسوله قال: 
أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه 
وأني رسول اللّٰه ؟ قالت : 

تؤمنين بما جاء نعم قال : أ
  من عند اللّٰه ؟ قالت : نعم

  

  

  

  قولي

  1469الموطأ 

بن شهاب عن عبيد اللّٰه بن 
  عبد اللّٰه بن عتبة بن مسعود

  

ية  جار
  سوداء

أتشهدين أن لا إله إلّا اللّٰه 
قالت نعم قال أتشهدين ان 
محمّدا رسول اللّٰه قالت نعم 
قال أتوقنين بالبعث بعد 

  الموت قالت نعم

  

  

  قولي
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  2348الدارمي 

  عن أبي سلمة عن الشريد

ية  جار
سوداء 

  نوبية

فقال أتشهدين أن لا إله إلّا 
  اللّٰه قالت نعم

  

  قولي

  

  

  

عَْن  19986البيهقّي، الـكبرى
عُبَيْدِ اللّٰهِ بِْن عَبْدِ اللّٰهِ بِْن عُتْبَةَ 

  َأّنَ رَجُلًا مَِن اْلَأنَْصارِ 

وَلِيدَة 
  َسوْدَاء

َ ِإلَّ  ا اللّٰهُ؟ َأتَشْهَدِيَن َأْن لَا ِإلَه
قَالَْت: نَعَْم، قَاَل:" َأتَشْهَدِيَن 
َأّنَ محمّدا رَُسوُل اللّٰهِ؟  قَالَْت: 
" نَعَْم، قَاَل:َأفَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعِْث 

  بَعْدَ الْمَوِْت؟ قَالَْت: " نَعَْم "

  

  

  قولي

  6480النّسائيّ الـكبرى 

أبي سلمة عن الشريد بن 
  سويد الثقفي

ية  جار
  نوبية

لت: اللّٰه قال: "من ربك؟" قا
"من أنا؟ قالت:" أنت رسول 

  اللّٰه".

  

  قولي

  

  5126الحاكم، المستدرك 

 15269والبيهقّي، الـكبرى

عون بن عبد اللّٰه بن عتبة عن 
  أبيه  عن جده

  

  

  

أمة 
  سوداء

"من ربك؟" قالت: ربي 
اللّٰه" قال:" فما دينك؟ قالت: 
"الإسلام قال:" فمن أنا؟ 
قالت:" أنت رسول اللّٰه": 

لين الخمس؟ قال:" فتص
وتقرين بما جئت به من 

  عند اللّٰه؟" قالت : نعم".

  

  

  

  قولي

 115/ 9ابن عبد البر، التمهيد

عون بن عبد اللّٰه عن عبيد 
اللّٰه بن عتبة عن أبي هريرة 

  قال: جاء رجل

  

ية  جار
  أعجمية

"أين اللّٰه" فأشارت إلى 
الّسماء فقال لها "فمن أنا" 
فأشارت إليه وإلى الّسماء 

  اللّٰهأي أنت رسول 

  

  إشاري
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  2598الطبراني،الأوسط

عون بن عبد اللّٰه عن أخيه 
عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه عن أبي 

  هريرة

  

ية  جار
  سوداء

  

من ربك فأشارت إلى 
الّسماء فقال فمن انا فقالت 
رسوله وأومأت بيدها إلى 

  الأرض

  

  إشاري

 7257الطبراني، الـكبير

  والنّسائيّ  15272والبيهقيّ 

  189ابن حبّان6480

بي سلمه عن الشريد بن عن أ
  سويد الثقفي

خادم 
  سوداء

ية  جار
 سوداء

  نوبية

ية  جار
  نوبية

من ربك قالت: اللّٰه قال: 
  من أنا ؟ قالت : رسول اللّٰه

  

  قولي

ُ اللّٰهِ  16مسند الحارث  عَبْد
ثَنِي نَافٌِع ، عَِن  بُْن عَوٍْن حَّدَ

  ابِْن عُمَرَ َأّنَ رَجُلا

وَِإّنَ هَذِهِ 
يَةَ  َارِ اْلج

 َ ٌ َأْعج ة َّ   مِي

ُِّك قَالَْت فِي  َب قَاَل لَهَا َأيَْن ر
الّسماء قَاَل مَْن َأنَا قَالَْت 

 ِ   َأنَْت رَُسوُل اللّٰه

  

  قولي

محمّد بن  16851عبد الرّزّاق
عمرو ، عن عمرو بن أوس ، 

  عن رجل من الانصار

ية  جار
سوداء 
  أعجميّة

فقال: أين اللّٰه ؟ قالت: في 
الّسماء، قال: فمن أنا ؟ 

  ول اللّٰهقالت : رس

  

  قولي

عون بن  15مسند الحارث 
  عبد اللّٰه عن أبي هريرة

وعن عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه 
  عن أبي هريرة

ية  جار
سوداء 

  تفصحلا

من ربك فأشارت برأسها 
إلى الّسماء فقال من أنا 
فأشارت إلى الّسماء تعني 

  إنك رسول اللّٰه

  

  إشاري

  7756النّسائيّ  1227مسلم  

  931أبوداود 

ية للّٰه قالت في الّسماء أين ا  جار
قال فمن أنا قالت أنت 

  رسول اللّٰه

  

  قولي
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  7906أحمد

عَْن عَوٍْن، عَْن َأِخيهِ عُبَيْدِ 
اللّٰهِ بِْن عَبْدِ اللّٰهِ بِْن عُتْبَةَ، عَْن 

 َ َيْرَة   َأبِي هُر

يَةٍ  ِبجَارِ
 َ   َسوْدَاء

ُ ؟ " فََأَشارَْت ِإلَى  " َأيَْن اللّٰه
 ِ ابَة َّ ب ، الّسماء بِِإْصبَعِهَا الّسَ

فَقَاَل لَهَا: " مَْن َأنَا ؟ " 
فََأَشارَْت بِِإْصبَعِهَا ِإلَى 
ِ وَِإلَى الّسماء،  رَُسوِل اللّٰه

  َأْي: َأنَْت رَُسوُل اللّٰهِ.

  

  

  إشاري

 4970اتحاف الخيرة المهرة 

  عكرمة، عن ابن عبّاس

ية  جار
  سوداء

أين اللّه؟ قالت بيدها إلى 
الّسماء. قال: من أنا؟ قالت: 

  للّٰه.أنت رسول ا

  

إشاري+ 
  قولي

  18148الطبراني، الـكبير

المنهال بن  5523الأوسط،
عمرو و الحكم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عبّاس : أن 

  رجلا

ية  جار
  سوداء

ية  جار
 سوداء

  أعجميّة

أين اللّٰه ؟ قالت: في الّسماء 
قال: فمن أنا ؟ قالت: أنت 
رسوله قال: أتشهدين أن لا 
إله إلّا اللّٰه وأني رسول اللّٰه 

قالت : نعم قال : أتؤمنين  ؟
بما جاء من عند اللّٰه ؟ قالت 

  : نعم

  

  

  

  قولي

هِلَاِل بِْن  19984البيهقيّ 
ُأَسامَةَ ، عَْن عَطَاءِ بِْن يَسَاٍر ، 

  عَْن عُمَرَ بِْن اْلحَكَمِ رَضِيَ 

 ً يَة   جَارِ

  

َأيَْن اللّٰهُ؟ "، فَقَالَْت: " هُوَ 
فِي الّسماء "، فَقَاَل: " مَْن 

 َ قَالَْت: " َأنَْت رَُسولُ َأنَا"؟ ف
 ِ   اللّٰه

  

 قولي
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  الخاتمة:
  

ية عن قضايا عميقة ومثيرة      كشفت لنا مباحث دراسة حديث الجار
  في التّراث "الحديثي" الإسلامي، نجملها في الآتي:

أوّلا: أّن دعوى التّواتر في حديث النّبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم لا تصمد     
يّة، عند النّقد العلمي الّصا رم البعيد عن العاطفة المتلبّسة بالقدسيّة النّبو

وذلك لأّن أصل الاصطلاح الأصولي لم يكن نتاج النماذج الحديثيّة إذ 
لا توجد رواية لحديث تبلغ مبلغ التّواتر بذلك المعنى، وكّل ما يثبت منه 

  هو ما جرى على معنى التّواتر اللّغوّي كما ذكره الّشافعي ومن بعده.
استحال وجود المتواتر وبطل، ثبت أّن الأخبار كلّها أخبار آحاد، فلمّا 

واستصحب ذلك أّن العلم الذي يفيده الحديث أيّا كان نوعه في هذا 
وهذا يعني أّن العقائد  لمّا كانت  لا ، القسم إنّما هو العلم النّظرّي الّظنيّ 

ّظني لإثباتها لم يجز بواقع الحال الاستدلال بال، تثبت إلّا بالقطع واليقين
  لأّن اليقينيّ القطعيّ لا  يثبت إلّا بمثله والّظنيّ ليس من ذلك في شيء.

  

في الّصحيحين حقيقي،  -على ندرته –الثّاني: أّن وجود الّضعيف    
وهذا لا ينقص شيئا من عظمة الّشيخين وحفظهما وصحّة معرفتهما، فلا 

ّ كتابه أبى اللّٰه تعالى إلّا أنينبغي أن يستعظم ذلك فقد  وأّن من  .يتم
ية ابن الحكم الّسلمي لاضطراب سنده ومتنه  ذلك الّضعيف حديث جار

من الأحوال، وهو  معا، وأّي دعوى لتصحيحه لا تثبت بحال
 ّ ة ولا يشيّد عليه دليل، فضلا لاستحكام الاضطراب فيه لا تقوم به حج
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ى عل –حديث آحاد لا يفيد إلّا الّظن لا من جهة سنده فقط  عن أنه
بل ومن جهة متنه أيضا لأنّه من المتشابه الذي  -افتراض صحّته تنزّلا

تختلف فيه العقول ولا تتّفق عليه الأفهام، وهو بالإضافة إلى ذلك روايةُ 
يلها إلى عبارة،  ُ إشارةٍ، اضطربْت ألفاُظ الرّواة في تحو معنًى، وترجمة

  ٌل؟فكيف تُقام على حديث هذه حاله عقيدةٌ، وتُبنى عليه أصو
الثّالث: أّن هذه الدراسة سلـكْت سبيل جمع الرّوايات ودراستها   

اعتمادا على منهج التّحليل والمقارنة، وتوّجهْت إلى النّظر فيما وراء مجرّد 
الألفاظ، فتطرّقْت إلى ما له صلة بها من المسائل الأصوليّة والتّاريخية 

ثيّة بالأساس، الاجتماعية دون إغراق في ذلك لأّنها كانت دراسة حدي
ية، فإّنها  وهي وإن كان هدفها الأصلي بيان الاضطراب في حديث الجار
حاولْت أيضا طلب المخرج له بالتّرجيح بين الرّوايات، فقصدْت إلى الجمع 
بينها( وليس بين الجمع والتّرجيح تناقض)، واجتهدْت في ذلك بردّ الّشاذ 

غ الرّواية إلى المحكم منها، إلى المحفوظ المشهور، وبإرجاع المتشابه من صي
ومَن أبى التّرجيح وهو إمكان يسمح به الاجتهادُ، ويمّكُن منه التّرجيح، 

. فقد أبقى الاضطراب على حاله، والحديث مضطرٌب لا مِريَة في ذلك
" بن حجر العسقلاني قلنا مثله: أحمد بن عليوإذا استعرنا عبارة أبي الفضل 

فظ  َّ ية أي لفظ حديث ا –وَفي الل   . )348(ُمخالفة كثيرة " -لجار
  

  والحمد للّٰه أوّلا وآخرا، والّصلاة  والّسلام على نبيّه الخاتم.

                                                           
348 (  ّ   ). 1616رقم ( 4/380كتاب الـكّفارات، لخيص الحبير،الت
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