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 ؟هابعض  بعض العلامء ف أحاديث الصحيحني هل ضع  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وعىل آله  ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله إمام النبيني وخاتم املرسلني

 األطهار وصحابته األخيار والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين. 

* ـ يرى بعض اإلخوة أن كل من انتقد بعض الروايات التي يف الصحيحني أو أحدمها 

 فقوله مردود عليه وال كرامة!. 

 البيان: بعض  يض، وإليك أقول: هذا ترسع غري مر  

ربيعة بن أيب عبد * ـ روى مالك يف املوطأ والبخاري ومسلم يف صحيحيهام من طريق 

يقول: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ليس بالطويل الرمحن عن أنس بن مالك أنه سمعه 

، وتوفاه البائن، بعثه اهلل عىل رأس أربعني سنة، فأقام بمكة عرش سنني، وباملدينة عرش سنني

 . اهلل عىل رأس ستني سنة

وعددا ربيعة بن أيب عبد الرمحن علق ابن عبد الرب يف كتاب التمهيد بعد أن ذكر رواية 

املنفرد أوىل "أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ُتويف وهو ابن ثالث وستني فقال: من الروايات يف 

وأما من طريق اإلسناد فحديث ربيعة أحسن إسنادا يف ظاهره  ،م إليه من اجلامعةبإضافة الوه  

  ."وذلك خمالفة أكثر احلفاظ له ،فهقد بان من باطنه ما يضع  إال أنه 

ونقل التي ذكرت القولني السابقني تلك الروايات وأشار ابن حجر يف فتح الباري إىل 

هو اإلسامعييل ]. "مهاال بد أن يكون الصحيح أحد  "اإلسامعييل أنه قال: اإلمام أيب بكر عن 
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شيخ اإلسالم أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن إسامعيل املعمر اإلمام احلافظ احلجة الفقيه 

 صاحب املستخرج عىل صحيح البخاري[.  371اجلرجاين املتوىف سنة اإلسامعييل 

أخرج مسلم عن ابن نمري عن أيب أسامة ]قال اإلمام الدارقطني يف كتاب التتبع: * ـ 

قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أنه عطاء عن أيب هريرة  عن حبيب بن الشهيد عن

ناكم. وهذا اهلل صىل اهلل عليه وسلم أسمع   رسوُل ناه فام أسمع   ."يف كل صالة قراءة"وسلم: 

خالفه حييى القطان وسعيد بن أيب عروبة وأبو عبيدة احلداد  ،ه إال أبو أسامةمل يرفع أول  

فام  ،قال: يف كل صالة قراءةأنه عن أيب هريرة رووه عن حبيب بن الشهيد عن عطاء  ،وغريهم

 ،جعلوا أول احلديث من قول أيب هريرة .ناكمأسمع   اهلل صىل اهلل عليه وسلم ه رسوُل ناأسمع  

 . [وهو الصواب

هو عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي أبو احلسن اإلمام الدارقطني ـ ملن ال يعرفه ـ ]

كان فريد "قال فيه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد:  :385ارقطني البغدادي املتوىف سنة الد

وقته، انتهى إليه علم األثر واملعرفة بعلل احلديث عرصه، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام 

 والقايض أب. ووصفه "والثقة والعدالة وأسامء الرجال وأحوال الرواة، مع الصدق واألمانة

ووصفه الذهبي يف سري  ."دارقطني أمري املؤمنني يف احلديثكان ال"بقوله: الطيب الطربي 

  .["علم اجلهابذة ،يخ اإلسالمش ،اإلمام احلافظ املجود"أعالم النبالء بقوله: 

أخرج مسلم حديث ابن وهب عن خمرمة وقال اإلمام الدارقطني يف كتاب التتبع: ]* ـ 

رسول اهلل صىل اهلل عن أبيه عن أبيه عن أيب بردة بن أيب موسى األشعري  عن هبن بكري عن أبي

عىل ما بني أن جيلس اإلمام ": أنه قالستجاب فيها الدعاء يوم اجلمعة يف الساعة املُ عليه وسلم 

، عن أيب بردة هيسنده غري خمرمة بن بكري عن أبي هذا احلديث ملو ."قىض الصالةإىل أن تُ املنرب 
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من  :والصواب ،ومنهم من بلغ به أبا موسى ومل يسنده، رواه مجاعة عن أيب بردة من قوله وقد

  .["قول أيب بردة

أن النبي  يد عن أنسجعفر عن مُح  إسامعيل بنمن طريق ومسلم روى البخاري  * ـ

قال: حتمر  .صىل اهلل عليه وسلم هنى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا ألنس: ما زهوها؟

 ؟!. ع اهلل الثمرة بم تستحل مال أخيكوتصفر، أرأيت إن من

يد عن أنس بن مالك عن مُح ـ وهو يف املوطأ ـ  مالكمن طريق ومسلم البخاري روى و

قال:  .صىل اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الثامر حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟أن رسول اهلل 

يأخذ أحدكم  أرأيت إذا منع اهلل الثمرة، بم  "قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: حتى حتمر. 

 . "؟!مال أخيه

عن محيد عن أنس  الدراورديعبد العزيز بن حممد  عنحممد بن عباد روى مسلم عن و

  ."!إن مل يثمرها اهلل فبم يستحل أحدكم مال أخيه ؟": ىل اهلل عليه وسلم قالأن النبي ص

أخرجا مجيعا حديث مالك عن ]: عىل هذه الروايات فقال يف التتبع الدارقطنيوعلق 

 .؟يقيل: وما تزه ي،هنى عن بيع الثامر حتى تزه محيد عن أنس أن النبي صىل اهلل عليه وسلم

أحدكم مال  أرأيت إن منع اهلل الثمرة بم يأخذ"قال صىل اهلل عليه وسلم: . قال: حتى حتمر

منهم إسامعيل بن جعفر وابن املبارك وهشيم ومروان  ،وقد خالف مالكا مجاعة ."؟!أخيه

وأخرجا أيضا  قال أنس: أرأيت إن منع اهلل الثمرة. :قالوا فيه ،ويزيد بن هارون وغريهم

 ،وقد فصل كالم أنس من كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم ،حديث إسامعيل بن حعفر عن محيد

وأخرج مسلم عن ابن عباد عن الدراوردي عن محيد عن أنس أن النبي صىل اهلل عليه وسلم 

م فيه ابن عباد عىل الدراوردي عن . وهذا وه  "!يثمرها اهلل فبم يستحل مال أخيه؟إن مل "قال: 
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 :م بن محزة رواه عن الدراوردي عن محيد عن أنسمحيد حني سمعه ابن عباد منه، ألن إبراهي

 :قال .هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو. قلنا ألنس: وما تزهو؟

ابن عباد فإنه  فأما ،وهو الصواب. ؟!أرأيت إن منع اهلل الثمرة فبم يستحل مال أخيه ،حتمر

 ،صىل اهلل عليه وسلموأتى بكالم أنس ورفعه عن النبي  صىل اهلل عليه وسلمأسقط كالم النبي 

  .[وهذا خطأ

وما قاله أنس يف هذا احلديث هو مما اقتبسه من النبي صىل اهلل عليه وسلم يف حديث 

: يقولابن جريج عن أيب الزبري أنه سمع جابر بن عبد اهلل مسلم من طريق آخر، وهو ما رواه 

من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فال حيل لك أن  لو بعت  ": قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 ورصح ابن جريج يف بعض طرقه باإلخبار.  ."!تأخذ مال أخيك بغري حق؟ تأخذ منه شيئا، بم  

عوانة عن قتادة عن يونس بن جبري عن  أيبمن طريق * ـ روى مسلم يف صحيحه 

أنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن أيب موسى األشعري عن  حطان بن عبد اهلل الرقايش

غري }كم أحدكم، فإذا كرب فكربوا، وإذ قال ثم ليؤم   ،إذا صليتم فأقيموا صفوفكم"قال: 

رواه من ثم . "فقولوا آمني، فإذا كرب وركع فكربوا واركعوا {املغضوب عليهم وال الضالني

افع عن صحة هذه الزيادة ود ،"وإذا قرأ فأنصتوا"بزيادة به  عن قتادة سليامن التيميطريق 

  !.تريد أحفظ من سليامن؟وقال: 

مسلم هلذه الزيادة عددا من أئمة املحدثني من تضعيفها، فقد قال  ومل يمنع تصحيُح 

 "وإذا قرأ فأنصتوا"قوله  اعلم أن هذه الزيادة وهياإلمام النووي يف رشح صحيح مسلم: ]

السنن الكبري عن أيب داود السجستاين أن هذه اظ يف صحته، فروى البيهقي يف فمما اختلف احل

اللفظة ليست بمحفوظة، وكذلك رواه عن حييى بن معني وأيب حاتم الرازي والدارقطني 
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: هذه قال البيهقي: قال أبو عيل احلافظ ،احلاكم أيب عبد اهلل واحلافظ أيب عيل النيسابوري شيخ  

 ثم قال النووي: .[ادةأصحاب قت مجيعُ  فيها التيمي   ، قد خالف سليامن  اللفظة غري حمفوظة

  واجتامع هؤالء احلفاظ عىل تضعيفها مقدم عىل تصحيح مسلم.

احلسني بن عيل بن يزيد، ولد شيخ أيب عبد اهلل احلاكم هو احلافظ أبو عيل النيسابوري ]

هو واحد عرصه يف احلفظ واإلتقان والورع ، قال فيه احلاكم: 349ومات سنة  277سنة 

كان واحد : وابن نقطة يف التقييدوابن اجلوزي  وقال اخلطيب البغدادي واملذاكرة والتصنيف.

وأثنى عليه ابن  عرصه يف احلفظ واإلتقان والورع، مقدما يف مذاكرة األئمة، كثري التصنيف.

والذهبي يف عساكر وابن الصالح يف طبقات الفقهاء الشافعية وابن العديم يف بغية الطلب 

 احلافظ اإلمام العالمة الثبتتاريخ اإلسالم وتذكرة احلفاظ، وقال عنه يف سري أعالم النبالء: 

  .[أحد النقاد

بن عامر عن بن أيب هند عبد األعىل عن داود * ـ روى مسلم يف صحيحه من طريق 

 :اجلن قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ليلةأن ابن مسعود  عنعلقمة رشاحيل الشعبي عن 

بنا فأرانا  فانطلق  ابن مسعود: . قال "معه فقرأت عليهم القرآن ن فذهبُت اجل يداع أتاين"

ر اسم اهلل عليه يقع ىف أيديكم لكم كل عظم ذك  " وسألوه الزاد فقال ،آثارهم وآثار نرياهنم

 . "يكون حلام وكل بعرة علف لدوابكم أوفر ما

عن علقمة عن  يعن الشعببن أيب هند عبد اهلل بن إدريس عن داود ثم رواه من طريق 

  ومل يذكر ما بعده.قال مسلم: . "وآثار نرياهنم"إىل قوله  ،صىل اهلل عليه وسلمي عبد اهلل عن النب

قال الدارقطني: انتهى حديث ابن مسعود قال اإلمام النووي يف رشح صحيح مسلم: ]

كذا رواه أصحاب داود  ،من قول الشعبي :وما بعده، "نرياهنمفأرانا آثارهم وآثار "عند قوله 
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وغريهم. هكذا قاله  إدريس أيب زائدة وابنُ  زريع وابنُ  علية وابنُ  ابنُ  :الراوي عن الشعبي

 . [الدارقطني وغريه

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  عنعمر بن اخلطاب عن * ـ روى مسلم يف صحيحه 

تب له أو عن يشء منه فقرأه فيام بني صالة الفجر وصالة الظهر كُ من نام عن حزبه ": أنه قال

  ."كأنام قرأه من الليل

هذا اإلسناد واحلديث مما استدركه "قال اإلمام النووي يف رشح صحيح مسلم: 

 ."الدارقطني عىل مسلم وزعم أنه معلل بأن مجاعة رووه هكذا مرفوعا ومجاعة رووه موقوفا

 . "األشبه بالصواب املوقوف": عن هذا احلديث العلليف كتاب الدارقطني وقال 

وافقة امل، لكن ليس املهم يف هذا البحث وهذا مما مل يوافق النوويُّ الدارقطني  يف إعالله

 . ، إنام املهم اآلن هو أن الدارقطني يعل هذا احلديثأو عدم املوافقة عىل اإلعالل

عن العالء بن خالد  هأبيعن عمر بن حفص بن غياث * ـ روى مسلم يف صحيحه عن 

: أنه قالصىل اهلل عليه وسلم  بن مسعود عن النبيعن عبد اهلل أيب وائل الكاهيل عن شقيق 

  ."، مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنابجهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام ؤتىيُ "

أيب فقال: يرويه العالء بن خالد عن  احلديثعن هذا يف كتاب العلل الدارقطني سئل 

 ،ووقفه غريه ،فرفعه عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن العالء ،لف عنهواختُ  ،وائل

  عندي وإن كان مسلم قد أخرج حديث عمر بن حفص يف الصحيح. واملوقوف أصح

عالل بعض املرويات اجلزء الذي كتبه إلقال احلافظ أبو الفضل بن عامر الشهيد يف * ـ 

أيب  سليامن التيمي عن قتادة عن أيب غالب حديث  وجدت فيه حديث ]يف صحيح مسلم: 
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، م من التيميهو عندنا وه   "وإذا قرأ فأنصتوا"وقوله ، "وإذا قرأ فأنصتوا"، وفيه زيادة موسى

 . [مل يذكره احلفاظ من أصحاب قتادةليس بمحفوظ ، 

بن حممد بن أيب احلسني أمحد احلافظ أبو الفضل بن عامر الشهيد ـ ملن ال يعرفه ـ هو ]

الناقد  اإلمام احلافظقال الذهبي يف سري أعالم النبالء: : 317 سنة املتوىف حممد بن عامر اهلروي

وقد ، أبو الفضل حممد بن أيب احلسني أمحد بن حممد بن عامر اجلارودي اهلروي الشهيد املجود

خرج احلافظ أبو الفضل صحيحا عىل رسم صحيح مسلم، ورأيت له جزءا مفيدا فيه بضعة 

 ،ولعله مل يبلغ مخسني سنة، من األحاديث التي بني عللها يف صحيح مسلم الثون حديثاوث

وقال عنه يف تاريخ اإلسالم: إمام كبري عارف بعلل احلديث.  وهلذا مل يشتهر حديثه. ،رمحه اهلل

ي ات لصالح الدين الصفدي وكتاب البداية والنهاية  ف  وبنحو ذلك جاءت ترمجته يف الوايف بالو 

وكالم اإلمام الذهبي فيه ثناء عىل اجلزء الذي صنفه البن كثري وطبقات احلفاظ للسيوطي. 

 . [بيان علل بعض املرويات يف صحيح مسلماحلافظ ابن عامر الشهيد يف 

وجدت فيه حديث جعفر بن سليامن ]: ل بن عامر الشهيداحلافظ أبو الفض قالو* ـ 

أصابنا مطر ونحن مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :قال أنهالضبعي عن ثابت عن أنس 

وهذا حديث تفرد به جعفر بن سليامن من بني  ."إنه حديث عهد بربه": وقال فحرس ثوبه عنه

عيل بن ثم روى عن د هذا احلديث يف صحيح مسلم. أي وج  . [مل يروه غريه ،أصحاب ثابت

 قال:وروى عنه أنه  .، وعنده أشياء ليست عند غريهمل يكن عند جعفر كتاب قال: أنهاملديني 

وروى عن  .، وكان فيها أحاديث مناكريمراسيل عن ثابت، وكتب   أما جعفر بن سليامن فأكثر  

  .جعفر ضعيفعثامن بن أيب شيبة أنه قال: 
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وجدت فيه ألمحد بن عبدة عن محاد بن ]: احلافظ أبو الفضل بن عامر الشهيد قالو* ـ 

مرة النبي صىل اهلل عليه وسلم من اجلعرانة ابن عمر عُ عند ر ذك   أنه قال:زيد عن أيوب عن نافع 

وقد صح ، حيحوهو غري صوهذا حديث مل يروه غري ابن عبدة عن محاد،  .مل يعتمر منها قال:ف

  .[هلل عليه وسلم اعتمر من اجلعرانةاأن النبي صىل 

ابن وهب عن سليامن وجدت فيه عن ]: احلافظ أبو الفضل بن عامر الشهيد قالو* ـ 

بن بالل عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان إذا كان يف سفر 

، عائذا علينا نا وأفضل  صاحب  نا بحمد اهلل وحسن بالئه علينا، رب   ع سامع  سم  " :يقولأسحر و

وعبداهلل بن ، بداهلل بن عامر األسلمي عن سهيلعرف بعوهذا احلديث إنام ي   ."باهلل من النار

وال أعرفه إال من ، اهلل بن عامر سليامن سمعه من عبدفيشبه أن يكون ، عامر ضعيف احلديث

 . [حديث ابن وهب هكذا

وجدت فيه حديث سعيد بن عامر عن ]: احلافظ أبو الفضل بن عامر الشهيد قالو* ـ 

إبراهيم مقام  يف ،وافقت ريب يف ثالث :قال أنهجويرية بن أسامء عن نافع عن ابن عمر عن عمر 

حدثني حممد بن إسحاق بن إبراهيم الرساج  :فوجدت له علة أسارى بدر. احلجاب ويف ويف

حدثنا سعيد بن عامر عن  قالحدثنا حممد بن عمر بن عيل  قالحدثنا حممد بن إدريس  قال

 ، ومل يذكر ابن  فذكر احلديث، "وافقني ريب يف ثالث"جويرية عن رجل عن نافع أن عمر قال 

  .[ىوأدخل بني جويرية ونافع رجال غري مسم  ، عمر يف إسناده

ام بن حييى عن  البخاري من طريقمسلم وروى * ـ  بن أيب  إسحاق بن عبد اهللمه 

يقول:  أنه سمع النبي صىل اهلل عليه وسلم هريرة أيب عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عنطلحة 

 ،فبعث إليهم ملكا ،فأراد اهلل أن يبتليهم ،أبرص وأقرع وأعمى ،إرسائيل يبن إن ثالثة يف"
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 يالذ يعن وجلد حسن ويذهب  لون حسن  :قال ؟.ء أحب إليكيش يأ :فقال فأتى األبرص  

املال  يفأ :قال ،لونا حسنا وجلدا حسنا يفذهب عنه قذره وأعط   ،الناس. فمسحه ينر  قد قذ  

. ويف آخره:  ."فقال بارك اهلل لك فيها ،ناقة عرشاء يفأعط   .اإلبل :قال ؟.أحب إليك احلديث 

  عنك وسخط عىل صاحبيك. فقد ريض ،ليتمفإنام ابتُ  ،مالك أمسك  "امللك لألعمى: فقال 

ام بن حييى كذلك ورواه الُعقييل  ثم رواه به مرفوعا، يف كتاب الضعفاء من طريق مه 

من قوله موقوفا عليه، ومن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن عكرمة بن عامر من طريق 

وهذا "من قوله موقوفا عليه كذلك، وعلق بقوله: عبيد بن عمري  عنعمرو بن دينار طريق 

 . "كان يقص به ،قصصهمن كالم عبيد بن عمري و ،أصل احلديث

إسحاق بن عبد اهلل رجح إعالل الطريق املرفوع، وأن ياإلمام الُعقييل  يعني أنوهذا 

الذي عبيد بن عمري أخذه من  نهوأإنام قال ذلك القول من كالمه ال من روايته، بن أيب طلحة 

 . من قصصه الذي كان يقص بهاحلديث هو هذا أصل كان يقص القصص عىل الناس، وأن 

مسلمة بن فيه قال ، 322املتوىف سنة أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى العقييل ]

ديث، ما رأيت أحدا من أهل زماننا أعرف ثقة جليل القدر عظيم اخلطر، عامل باحلقاسم: 

جليل القدر،  : أبو جعفر العقييل ثقةوقال القايض أبو احلسن بن القطان الفايس. باحلديث منه

  .[اإلمام احلافظ الناقدبيف سري أعالم النبالء وصفه الذهبي و عامل باحلديث، مقدم يف احلفظ.

وابن حنبل  ومسلم   [{وتقول هل من مزيد}تعاىل باب قوله ]يف روى البخاري * ـ 

أنه قال: النبي صىل اهلل عليه وسلم  عنعن أيب هريرة بن منبه ام مه  من طريق وابن حبان 

حتاجت اجلنة والنار، فأما النار فال متتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، وال يظلم اهلل عز "

 . "فإن اهلل عز وجل ينشئ هلا خلقا وأما اجلنةوجل من خلقه أحدا، 
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 واخلرائطي يف كتاب مساوئ األخالق والطرباين يف مسند الشاميني منورواه مسلم 

يأيت  عرجاألطريق آخر عن وله رة مرفوعا به نحوه. أيب الزناد عن األعرج عن أيب هري طريق

 الكالم عنه قريبا إن شاء اهلل. 

والنسائي يف الكربى وابن خزيمة والطرباين يف األوسط من طرق عن ورواه ابن حنبل 

 حممد بن سريين عن أيب هريرة مرفوعا به نحوه. 

لنبي صىل اهلل عن قتادة عن أنس بن مالك عن ا نيمن طريقوابن خزيمة وروى مسلم 

حتى يضع رب العزة فيها لقى فيها وتقول هل من مزيد ال تزال جهنم يُ ": عليه وسلم أنه قال

وال يزال يف اجلنة فضل حتى ينشئ اهلل هلا ، قط قط ، فينزوي بعضها إىل بعض وتقولقدمه

  ."فيسكنهم فضل اجلنة خلقا

النبي صىل اهلل عليه عن  أنس عنثابت  عنمحاد بن سلمة وروى مسلم من طريق 

  ."يبقى من اجلنة ما شاء اهلل أن يبقى ثم ينشئ اهلل تعاىل هلا خلقا مما يشاء": قالأنه وسلم 

 [{إن رمحة اهلل قريب من املحسنني}باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل ]يف البخاري ورواه 

قال: أنه  عن النبي صىل اهلل عليه وسلم صالح بن كيسان عن األعرج عن أيب هريرةمن طريق 

فإن اهلل  أما اجلنة...، أنت رمحتي،  فقال اهلل تعاىل للجنة...، اختصمت اجلنة والنار إىل رهبام، "

حتى  ،هل من مزيد فتقوللقون فيها، في   ن يشاءوإنه ينشئ للنار م  ال يظلم من خلقه أحدا، 

 . "بعضها إىل بعض، وتقول قط قط قط ردفتمتلئ ويُ  ،يضع فيها قدمه
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ويف تبويب اإلمام البخاري رمحه اهلل للروايتني اللتني روامها يف صحيحه هلذا احلديث 

ام يف اجلزء املتعلق بام يفعل اهلل عز وجل  يف إشارة إىل صحة الرواية التي رواها من طريق مه 

 . "لقون فيهان يشاء فيُ نه ينشئ للنار م  وإ"، وإىل وقوع اخللل يف الرواية التي فيها جهنم لتمتلئ

يسكنهم  خلقا يوم القيامةينشئ الطرق املتقدمة قبل الرواية األخرية فيها أن اهلل تعاىل 

ومل يسبق هلم تكليف وال عمل، وهذا إكرام ورمحة من اهلل تعاىل، وباب الكرم  فضل اجلنة

دون يوم القيامة يلقيهم يف النار ينشئ خلقا واسع، أما الرواية األخرية ففيها أن اهلل عز وجل 

 !. تكليف وال عمل! سابقة

 وهذا اجلزء الذي يف الرواية األخرية غري صحيح سندا ومتنا:

أما من حيث السند فظاهره الصحة ألنه متصل من طريق الثقات، ولكنه معلول، 

يث وقع فيه خلل، فمقارنة رواية الراوي بالروايات األخرى أفادت بأن هذا اجلزء من احلد

حيث انقلب اللفظ عىل أحد الرواة يف السند فجعل اإلنشاء ألولئك اخللق واردا فيمن 

  .لهم اجلنةلهم النار بدال من أن يكون فيمن يدخ  يدخ  

فقد أن مثل هذا يستحيل وقوعه من اهلل جل وعال، يف ام من شك وأما من حيث املتن ف

مل يبعث ، والذين ين شهم يوم القيامة {وما كنا معذبني حتى نبعث رسوال}قال يف حمكم كتابه 

ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله }إليهم رسوال فكيف يعذهبم؟!، كيف وقد قال جل شأنه 

 . {لقالوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى

األئمة أعلوا ذلك الجزء من الحديث وقالوا هو مقلوب،  ولهذا فإن جماعة من

على أنه أحد األوجه في الجواب عن الرواية،  ابن حجر في فتح الباريذلك  وذكر

وأنه ينشئ للنار من "قوله : ]قالويسفه قائله، لم ورغم أنه لم يعتمده فإنه لم يردَّه و

 ،أن هللا ينشئ للجنة خلقا المعروف في هذا الموضع" :قال أبو الحسن القابسي "يشاء
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خلقا إال  وال أعلم في شيء من األحاديث أنه ينشئ للنار ،وأما النار فيضع فيها قدمه

 ،بن القيم بأنه غلطاوجزم  ،وقد قال جماعة من األئمة إن هذا الموضع مقلوب ."هذا

  {[.وال يظلم ربك أحدا}تعالى لقيني واحتج بقوله وكذا أنكر الرواية شيخنا الب  

، قال عنه 403علي بن محمد بن خلف المتوفى سنة هو أبو الحسن القابسي ]

وكان عارفا بالعلل اإلمام الحافظ الفقيه العالمة، الذهبي في سير أعالم النبالء: 

عمر بن رسالن هو  لقينيالب  . والرجال، والفقه واألصول والكالم، مصنفا يقظا دينا تقيا

سالم مجتهد شيخ اإل، قال فيه ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه: 805المتوفى سنة 

شيخ المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: بن حجر في وقال ا .العصر نادرة الوقت

 [. اإلسالم علم األعالم مفتي األنام

مثال العلة ]: معرفة أنواع علم احلديث يف كتابه 643املتوىف سنة  قال ابن الصالح* ـ 

بسم اهلل الرمحن يف املتن ما انفرد مسلم بإخراجه يف حديث أنس من اللفظ املرصح بنفي قراءة 

فكانوا يستفتحون "، فعلل قوم رواية اللفظ املذكور ملا رأوا األكثرين إنام قالوا فيه الرحيم

لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ، من غري تعرض "القراءة بـاحلمد هلل رب العاملني

ن رواه باللفظ املذكور رواه باملعنى الذي وقع ومسلم عىل إخراجه يف الصحيح، ورأوا أن م  

وأخطأ،  ،له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون باحلمد أهنم كانوا ال يبسملون، فرواه عىل ما فهم

ر هي الفاحتة، وليس فيه تعرض لذكر ألن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون هبا من السو

فذكر  أنه سئل عن االفتتاح بالتسمية وانضم إىل ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس ،التسمية

  .[أنه ال حيفظ فيه شيئا عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

يف النكت عىل  794املتوىف سنة بدر الدين الزركيش إعالل تلك الرواية ووافقه عىل 

وابُن يف الشذا الفياح من علوم ابن الصالح،  802واألبنايسُّ املتوىف سنة ، مقدمة ابن الصالح

وزيُن الدين العراقي املتوىف سنة يف كتاب املقنع يف علوم احلديث،  804امللقن املتوىف سنة 

برصة والتذكرة ويف ألفيته املسامة بالت يف التقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح 806
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، النكت عىل كتاب ابن الصالحكتاب يف  852حجر العسقالين املتوىف سنة  وابنُ ، ورشحها

يف تدريب  911املتوىف سنة ، والسيوطي فتح املغيثيف كتابه  902والسخاويُّ املتوىف سنة 

 . وأكثر من واحد من رشاح البيقونيةالراوي، 

ومتنه ضعيف لوجود هذا احلديث سنده صحيح "قال الزركيش بعدما عزاه ملسلم: 

 . "العلة فيه

ربام : ]ق من كتاب ابن الصالحق وأغل  أطل   ملايف كتابه التقييد واإليضاح  وقال العراقي

أن ما أخرجه أحد الشيخني البخاري أو مسلم  يعرتض معرتض عىل املصنف بأنك قدمت  

ن أعله م   وأيضا فلم تعني   ؟!،كتابهضعف هذا وهو فيام أودعه مسلم مقطوع بصحته فكيف يُ 

الفرج  ض بقول أيبه عن قوم مل تسمهم أهنم أعلوه معار  وما حكيت   ،نظر حمله من العلمحتى يُ 

واجلواب عن  ،تفقوا عىل صحتهائمة األن إقيق عقب حديث أنس هذا بن اجلوزي يف التح

سوى أحرف يسرية "ال ما أخرجه أحد الشيخني مقطوع بصحته قأن م ذلك أن املصنف ملا قد  

وهذا  ،فقد استثنى أحرفا يسرية ،"وغريه يض أهل النقد من احلفاظ كالدارقطنتكلم عليها بع

ذكر ثم  [.وابن عبد الرب رمحهم اهلل يوالدارقطن يعله مجاعة من احلفاظ الشافعأوقد  ،منها

فكيف يقول ابن  ،فهذا كالم أئمة احلديث يف تعليل هذا احلديث"ثم قال:  ،كالمهم يف ذلك

  ."؟!نقله يالتفاق الذاأفال يقدح كالم هؤالء يف  ؟!،ئمة اتفقوا عىل صحتهإن إأل ياجلوز

ملوضع وقد تكلم شيخنا عىل هذا ا"وقال ابن حجر مؤيدا كالم شيخه احلافظ العراقي: 

 . "سن عليهبام ال مزيد يف احلُ 

لم 544قال القايض عياض املتوىف سنة * ـ   قولهبفوائد كتاب مسلم: ] يف إكامل املع 

عن مسلم هنا  يوكذا رُ  "حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شاملهورجل تصدق بصدقة فأخفاها "
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 وكذا ،"حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه"واملعروف الصحيح ىف مجيع النسخ الواصلة إلينا، 

ثم ذكر ما يشري  .فيها باليمني[ ألن النفقة املعهودُ  ،، وهو وجه الكالميوالبخاراملوطأ  وقع يف

 . لمم فيها من الناقلني عن مسأن الوه  إىل 

 وقوع اخلطأ يف تلك اللفظة وأهنا مما انقلب فيه اللفظ عىل الراوي مجاعة  ووافقه عىل 

يف مطالع األنوار عىل صحاح اآلثار،  569املتوىف سنة ابن قرقول من أهل العلم: منهم 

، وابن امللقن يف رشحه لصحيح البخاري مسلمصحيح  رشح يف 676والنووي املتوىف سنة 

ويف النكت عىل كتاب  ، وابن حجر يف فتح البارياملسمى بالتوضيح لرشح اجلامع الصحيح

املتوىف ، والسخاويُّ يف عمدة القاري 855املتوىف سنة ، والعيني ابن الصالح ويف نزهة النظر

ويف رشح صحيح  يف تدريب الراوي 911املتوىف سنة يف فتح املغيث، والسيوطي  902سنة 

 1014ومال عيل القاري املتوىف سنة يف إرشاد الساري،  923والقسطالين املتوىف سنة ، مسلم

 1031يف كتابه مصطلحات أهل األثر عىل رشح نخبة الفكر، وزين الدين املناوي املتوىف سنة 

 . من واحد من رشاح البيقونيةوأكثر يف اليواقيت والدرر رشح رشح نخبة الفكر، 

ورجل تصدق "قوله صىل اهلل عليه وسلم : ]يف رشح صحيح مسلم قال النووي

هكذا وقع يف مجيع نسخ مسلم يف بالدنا  "حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شاملهبصدقة فأخفاها 

حتى ال تعلم "والصحيح املعروف ، وكذا نقله القايض عن مجيع روايات نسخ مسلم، وغريها

 [. "شامله ما تنفق يمينه

وقع يف الصحيح من رواية حييى ]وقال ابن حجر يف كتاب النكت عىل ابن الصالح: 

، لسبعة الذين يظلهم اهلل يف عرشهعن هشام عن حممد عن أيب هريرة ريض اهلل عنه يف ا بن سعيد
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 واه،كذا ر ،"ى ال تعلم يمينه ما تنفق شاملهورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت"فذكر منهم 

  .["حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه" من طرق أخرى يف الصحيحواملحفوظ 

قد يقع القلب يف املتن، كحديث أيب هريرة عند مسلم يف السبعة وقال يف نزهة النظر: ]

ى ال تعلم يمينه ما تنفق ورجل تصدق بصدقة أخفاها حت"الذين يظلهم اهلل يف عرشه، ففيه 

كام يف ، "يمينه حتى ال تعلم شامله ما تنفق"وإنام هو  عىل أحد الرواة،فهذا مما انقلب  ،"شامله

  .[الصحيحني

للعبد ": قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أنه قال هريرة أيب* ـ روى البخاري عن 

يف سبيل اهلل واحلج وبر أمي ألحببت  هادُ اململوك الصالح أجران، والذي نفيس بيده لوال اجل

 . "مملوكأن أموت وأنا 

والذي نفيس بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهلل "قوله ]علق ابن حجر يف فتح الباري فقال: 

 ،مل إىل آخرهاع هذه اجلُ ظاهر هذا السياق رف   "واحلج وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك

بن بطال وغري واحد بأن ذلك مدرج من قول اوجزم الداودي و ،وعىل ذلك جرى اخلطايب

فإنه مل يكن للنبي صىل اهلل عليه وسلم  ،"وبر أمي"ويدل عليه من حيث املعنى قوله  ،هريرةأيب 

 ُّ عىل إدراج  وفاته التنصيُص  ،هه الكرماين فقال أراد بذلك تعليم أمتهووج   ،هاحينئذ أم يرب 

والذي نفس أيب هريرة "بن املبارك ولفظه افقد فصله اإلسامعييل من طريق أخرى عن  ،ذلك

، 402 تلمساين، مات سنة طرابليس ،من أئمة املالكية باملغربأمحد بن نرص الداودي  [."بيده

 رشح عىل صحيح البخاري.  ولكل منهام ،449سنة  قرطبي، ماتعيل بن خلف ابن بطال و
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هذا الفصل الذي يف آخر احلديث ال جيوز "وقال يف النكت عىل كتاب ابن الصالح: 

وأيضا  ،إذ يمتنع عليه أن يتمنى أن يصري مملوكا ،اهلل عليه وسلمأن يكون من قول النبي صىل 

  ."ج يف املتنفلم يكن له أم يربها، بل هذا من قول أيب هريرة أدر  

عليه وسلم تزوج ميمونة  عن ابن عباس أن النبي صىل اهلل ومسلم* ـ روى البخاري 

 . وهو حمرم

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  وجنيزت"قالت أهنا عن ميمونة ذكر اخلطايب الرواية 

وأخربت بحاهلا  ،بشأهنا من غريها ميمونة أعلمُ وعقب بقوله:  "فونحن حالالن برس   

  م ابن عباس.وهو من أدل الدليل عىل وه   ،وبكيفية األمر يف ذلك العقد

يف كتابه تفسري املوطأ،  413املتوىف سنة ذلك أبو املطرف القنازعي معنى ووافقه عىل 

ابن واإلمام العالمة اإلفصاح، كتاب يف  560املتوىف سنة بن هبرية ير حييى بن حممد لوزوا

القايض عبد اهلل بن عمر ، ويف كشف املشكل من حديث الصحيحني 597املتوىف سنة اجلوزي 

قال الذهبي يف ]. رشح مصابيح السنة يف حتفة األبرار 685املتوىف سنة البيضاوي الشريازي 

كان عاملا عامال فقيها حافظا ورعا متقشفا قانعا باليسري دؤوبا تاريخ اإلسالم عن القنازعي: 

. وقال م، بصريا باحلديثعىل العلم كثري الصالة والتهجد والصيام، عاملا بالتفسري واألحكا

العلم وبرا قال وتواضعا ألهل كان من خيار الوزراء دينا وصالحا ورأيا وععن ابن هبرية: 

 . [وكان حيرض جملسه األئمة والفقهاء ،هبم

إن أبا ثور يقول بأي يشء  :قلت ألمحد :قال األثرمقال ابن حجر يف فتح الباري: ]و

وميمونة  ،بن عباسام بن املسيب يقول وه  ا ،اهلل املستعان" :فقال ؟!.بن عباسادفع حديث يُ 

 [. "تقول تزوجني وهو حالل
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صىل اهلل عليه وسلم ـ والدي املصطفى يف احلنفا مسالك يف رسالته ذكر السيوطي * ـ 

ـ احلديث  الذي رواه مسلم وفيه أن النبي صىل اهلل عليه  وهي مطبوعة ضمن احلاوي للفتاوي

فه هبذا اللفظ، وأطال يف  "إن أيب وأباك يف النار"وسلم قال للرجل الذي سأله عن أبيه  وضع 

رواه هي من احلديث الذي  "إن أيب وأباك يف النار" هذه اللفظة]بيان ذلك، وكان مما قاله: 

صىل ثم وجدنا احلديث ورد من حديث سعد بن أيب وقاص أن أعرابيا قال لرسول اهلل  ،مسلم

حيثام مررت بقرب كافر "قال:  .قال: فأين أبوك؟ ."يف النار"قال:  .: أين أيب؟اهلل عليه وسلم

ه عىل وهذا إسناد عىل رشط الشيخني، فتعني االعتامد عىل هذا اللفظ وتقديمُ  ."فبرشه بالنار

فقال: لقد كلفني رسول اهلل  يف آخره: فأسلم األعرايب بعدُ يف بعض الروايات زيادة غريه، و

 [. صىل اهلل عليه وسلم تعبا، ما مررت بقرب كافر إال برشته بالنار

رمحه اهلل يف كتاب التعديل  474توىف سنة * ـ قال اإلمام سليامن بن خلف الباجي امل

 ذلك وأخرج ،مالوه   فيه ما الكتابني يف جدو  "والتجريح وهو يتحدث عن الصحيحني: 

 االجتهاد أهل من كان فمن ،االجتهاد بحسب ذلك وإنام ،جزء يف ومجعه احلسن أبو الشيخ

 تلك كنت مل ومن ،نظرا ما بمثل وسقمه احلديث صحة يف ينظر أن لزمه الشأن هبذا والعلم

الشيخ "قوله  ."الصحيح يف خيرجاه مل فيام والتوقُف  صحته ادعيا ما يف مهاتقليد   لزمه هـ حال

 يعني به اإلمام الدارقطني.  "أبو احلسن

 انتقده ما أقسام مجلة هذه": الباري فتح مقدمة يف اهلل رمحهوقال احلافظ ابن حجر 

 أصل يف يؤثر ما منها يظهر ال لتها،وفص   وقسمتها وحققتها حررهتا وقد الصحيح، عىل األئمة

 عىلوهذا إقرار منه بأن بعض ما انتقده األئمة  ."النادر إال اهلل بحمد الكتاب موضوع

  .نادر ولكنه ،الكتاب موضوع أصل يف يؤثر الصحيح
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صاحب كتاب داود السجستاين  وأبووابن حنبل حييى بن معني و يالشافعفهل * ـ 

عيل النيسابوري  وواحلافظ أبوالُعقييل وأبو الفضل بن عامر الشهيد حاتم الرازي  وأبوالسنن 

أبو ووأمحد بن نرص الداودي واخلطايب  يوالدارقطنواإلسامعييل شيخ احلاكم أيب عبد اهلل 

والباجي وابن عبد الرب والبيهقي وعيل بن خلف ابن بطال  القنازعيوالحسن القابسي 

والبيضاوي والنووي وابن الصالح وابن اجلوزي وابن قرقول وابن هبرية القايض عياض و

وزيُن الدين ورساج الدين البُلقيني وبدر الدين الزركيش واألبنايسُّ وابُن امللقن والذهبي 

والسخاويُّ والسيوطي والقسطالين ومال عيل القاري والعيني العراقي وابُن حجر العسقالين 

م مردود عليهم وال قوهلُ الكبار ـ وفيهم عدد من األئمة ـ ، هل كل هؤالء املناويوزين الدين 

 اللهم غفرا. . كرامة؟!

ُع  ومما يدل عىل أنه ال إمجاع عىل صحة أحاديث الصحيحني باملعنى املشهور اليوم إمجا

هؤالء األعالم الذين تقدمت أسامؤهم عىل أن بعض املرويات يف الصحيحني قد تطرق اخللل 

 إىل بعض ألفاظها، وال ُيعقل أنه يكون قد وقع اإلمجاع عىل مسألة ما وكل هؤالء مل يعلموه. 

الواقع  ال بد فيها من كلمة توضح اإلشكالحة أحاديث الصحيحني صمسألة * ـ 

 فيها، فأقول سائال املوىل جل وعال التوفيق والسداد واملعونة: 

رمة منذ عرص مجع علامء احلديث الرشيف الذين اختصهم اهلل جل وعال هبذه املك  

يف ذلك مدونات ما وصل إليهم من أحاديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ودونوا السلف 

 واختار بعضهم أن يقترص عىل الصحيح يف بعض تلك املدونات احلديثية. منتقاة مما مجعوا، 

البخاري ومسلم وابن اجلارود وابن خزيمة من أولئك الذين اهتموا بجمع الصحاح 

 اهلل تعاىل وأجزل هلم املثوبة.  احلاكم رمحهمأبو عبد اهلل وابن حبان و
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وأقواهم وأدقهم نظرا يف معرفة الصحيح اإلمامان حممد بن إسامعيل البخاري املتوىف 

، وكتابامها أصح الكتب بعد كتاب 261ومسلم بن احلجاج النيسابوري املتوىف سنة  256سنة 

 اهلل عز وجل. 

ما انتقياه أن يقع يف  يمتنعلكن عملية انتقاء الصحاح من املرويات جهد برشي، فال 

وهي أعله بعض األئمة، عندمها مما صور، وهذا ما يفرس لنا وقوع بعض املرويات بعض الق

  .معلولة كذلك عىل ذات املنهج الذي مشى عليه اإلمامان البخاري ومسلم

وال خيفى أن صاحبي الصحيحني أرادا من تصنيف هذين الكتابني مجع املرويات 

ايات تلك األحاديث، فالبخاري الصحيحة واإلشارة إىل بعض ما تطرق إليه اخللل من رو

 ترصفه يف عناوين األبواب، ومسلم يشري إىل ذلك يف التقديم والتأخرييشري إىل ذلك يف 

 . وبعض ما انتُقد هو من هذا الباب الذي ال يغيب عن ذينك اإلمامني

 ال بد من النظر فيها ملن يتكلم يف روايات الصحيحني:  ملحوظاتوههنا 

 األوىل: 

هذه الكتب ألـِّفت ألهل احلديث، وليست لعامة العلامء فضال عن غريهم، ويف طريقة 

تصنيفها دقائق علمية ختصصية، فمن مل يعرف تلك الدقائق فإن خوضه فيها ونقله لرواية منها 

 قد يكون فيه ظلم للكتاب وللمؤلف. 

 الثانية: 

احلديث بألفاظ  كثريا ما يروي صاحب الصحيح احلديث  من طرق متعددة ويكون

خمتلفة ولو قليال، وأحيانا يكون اختالف اللفظ مغريا للمعنى، ويف هذه احلاالت ليس مراد 
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احلديث بكل األلفاظ التي ُروي هبا، بل مراده أن أصل احلديث  صاحب الصحيح تصحيح  

 . ، وقد يشري إىل الراجحصحيح، وأن الراجح من تلك األلفاظ هو واحد منها

ها له فمن الظلم الكبري أن يقع املرء عىل رواية يف أحد الصحيحني  فينقلها ويعزو 

 . يف الكتاب دون بيان موقعها فيه ابمجرد وجوده

بي صىل اهلل عليه وسلم يوم بسن الن تعلقامل عىل ذلك، وهو يف احلديثوهذا مثال 

تني، وروى البخاري ويف وهو ابن ثالث وستُ  هوفاته، فقد روى البخاري ومسلم من طرق أن

ويف وهو ابن مخس ويف وهو ابن ستني، وروى مسلم من طريق واحد أنه تُ من طريق واحد أنه تُ 

 وستني. 

فهل ُيعقل أن يكون اإلمامان غافلني عن أن الصواب هو الذي ُروي من طرق متعددة 

م فيه؟!.   وأن ما تفرد به راويه هو مما وه 

 أنس بن مالكروى البخاري ومسلم عن اثنني عن متنزه األنظار: ]كتايب قلت يف وقد 

 رسول كان": يقول سمعه أنه عنه اهلل ريض مالك بن أنس عن الرمحن عبد أيب بن ربيعة عن

 ،سنني عرش بمكة فأقام ،سنة أربعني رأس عىل اهلل بعثه، بالطويل ليس وسلم عليه اهلل صىل اهلل

، كتاب 1214 /3صحيح البخاري: . "سنة ستني رأس عىل اهلل وتوفاه ،سنني عرش وباملدينة

، كتاب الفضائل، باب يف صفة النبي صىل 1005 /2اللباس، باب اجلعد. صحيح مسلم: 

  وال شك يف أن هذا اللفظ خطأ.اهلل عليه وسلم ومبعثه وسنه. طبعة املكنز. 
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 اهلل رسول أن عباس ابن حدثناأنه قال  هاشم بني موىل عامروروى مسلم من طريق ]

، كتاب الفضائل، 1006 /2صحيح مسلم: . وستني مخس ابن وهو تويف وسلم عليه اهلل صىل

  وهذا كذلك خطأ.باب كم أقام النبي صىل اهلل عليه وسلم بمكة واملدينة. 

ألنه ال يمكن أن تكون الروايات يف سن النبي صىل اهلل عليه وسلم يوم وفاته ستني ]

  تكون  كلها صحيحة.وسنة ومخسة وستني سنة وثالثة وستني سنة 

 بن عروة عن شهاب ابنوالصواب هو فيام رواه البخاري ومسلم من طريقني عن ]

 .وستني ثالث ابن وهو تويف وسلم عليه اهلل صىل النبي أن عنها اهلل ريض عائشة عن الزبري

، كتاب املناقب، باب وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم، 892، 697 /2صحيح البخاري: 

، كتاب 1005 /2وكتاب املغازي، باب وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم. صحيح مسلم: 

 الفضائل، باب كم سن النبي صىل اهلل عليه وسلم يوم قبض. 

 ابن عن دينار بن مروعرواه البخاري ومسلم من طريق  جاء عىل الصواب فيامو]

 ثالث ابن وهو وتويف ،عرشة ثالث بمكة وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول مكث: قالأنه  عباس

 رسول عثبُ : قالأنه  عنهام اهلل ريض عباس ابن عن عكرمة. ورواه البخاري من طريق وستني

 رأم   ثم ،إليه وحىيُ  سنة عرشة ثالث بمكة فمكث ،سنة ألربعني وسلم عليه اهلل صىل اهلل

 مجرة أيبرواه مسلم من طريق و. وستني ثالث ابن وهو ومات ،سنني عرش فهاجر باهلجرة

، كتاب مناقب األنصار، باب 768 /2صحيح البخاري: به نحوه.  عباس ابن عن عيب  الُض 

، كتاب 1005 /2هجرة النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه إىل املدينة. صحيح مسلم: 

 م النبي صىل اهلل عليه وسلم بمكة واملدينة. الفضائل، باب كم أقا
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أنه  مالك بن أنس عن عدي بن الزبريرواه مسلم من طريق  جاء عىل الصواب فيامو]

 /2صحيح مسلم:  .وستني ثالث ابن وهو وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول بضـُق: قال

 ، كتاب الفضائل، باب كم سن النبي صىل اهلل عليه وسلم يوم قبض. 1005

بيعي عن  رواه جاء عىل الصواب كذلك فيامو]  عامرمسلم من طريق أيب إسحاق الس 

 اهلل صىل اهلل رسول مات :فقال خيطب معاوية سمع أنهبن عبد اهلل  جرير عن البجيل سعد بن

، كتاب الفضائل، باب كم أقام 1006 /2صحيح مسلم:  .وستني ثالث ابن وهو وسلم عليه

 النبي صىل اهلل عليه وسلم بمكة واملدينة. 

قد يقول قائل: إن رواية الستني واخلمسة والستني مها من باب التقريب بإلغاء الكرس ]

  العدد هو غري احلقيقة والواقع. هذا ال ينفي أن التقريب يفأن  اجلوابوأو جربه. 

 املثال املذكور يؤكد أن الشيخني مل يقصدا صحة احلديث بكل ألفاظه وال شك يف أن]

، وأهنام كانا يرويان احلديث من عدة طرق، وهي تشتمل عىل التي أدخالها يف كتاب الصحيح

م فيه راويه، ثم إنه مل يكن خافيا عليهام اللفظ الثابت وال عىل أهل  اللفظ الثابت وعىل ما وه 

  يه معظم الطرق، كام يف املثال السابق.املعرفة، وهو ما تتفق عل

وانظر كيف روى اإلمام البخاري رمحه اهلل الرواية الصحيحة يف مقدار عمر سيدنا ]

من كتاب املناقب وكتاب املغازي وهو  "باب وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم"رسول اهلل يف 

باب "الباب املناسب هلا، وكيف روى الرواية التي وقع فيها اخللل يف مقدار عمره الرشيف يف 

كتاب اللباس وهو الباب املناسب جلزء آخر من احلديث ال للفظ الذي تطرق إليه  من "اجلعد

 نظار. انتهى النقل من متنزه األ. [اخللل. فرمحه اهلل رمحة واسعة
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إىل منهجه يف هذا، حيث يف أحد املواطن يف صحيحه هذا وقد أشار اإلمام البخاري 

روى يف صحيحه عددا من طرق قصة مجل جابر مع النبي صىل اهلل عليه وسلم، ويف بعضها 

حتى يصل إىل املدينة، ويف  مله اجلمُل أن جابرا اشرتط عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم أن حي  

، وعلق منه دون اشرتاط وصولهنبي صىل اهلل عليه وسلم منحه ظهر اجلمل حتى بعضها أن ال

ومع  ."االشرتاط أكثر وأصح عندي"عىل اختالف ألفاظ احلديث يف ذلك قائال البخاري 

وعددا من الطرق عنده الراجحة هذا احلديث طرق هذا فقد روى يف صحيحه عددا من 

 املرجوحة هلذا احلديث. 

 الثالثة: 

م صاحب الصحيح يف بعض الروايات ويغيب عنه وجه إعالهلا، وقد بني  قد يو    عدد ه 

متابعة البحث بذل اجلهد وبحث، وال مانع من من األئمة بعضها، كام تقدم يف هذا امل

األئمة النقاد، ومنهم مل يذكره العلامء السابقون، عىل املنهج الذي ارتضاه الستخراج ما 

ويل كتاب سميته منهج اإلمامني البخاري ومسلم يف ]ام اهلل. رمحهالبخاري ومسلم اإلمامان 

 . [إعالل املرويات احلديثية

م فيها أو يف بعض طرقها؟، ال أشك أهنا  لكن كم نسبة هذه الروايات التي وقع الوه 

 قليلة جدا، وأهنا ال متس األسس الراسخة هلذا الدين. 

 * ـ خمالفة اإلمجاع: 

ع قول أحد اإلمجاع عىل صحة أحاديث الصحيحني فال جيوز سامقد يقول قائل: انعقد 

الذي يقول فيه أهل " :معرفة أنواع علم احلديث هكتابفيهام بعد ذلك، قال ابن الصالح يف 
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ه مقطوع بصحته، والعلم صحيح متفق عليه ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم مجيعُ  احلديث

تكلم عليها بعض  ، سوى أحرف يسريةذلك اليقيني النظري واقع به، خالفا لقول من نفى

  ."ه، وهي معروفة عند أهل هذا الشأنأهل النقد من احلفاظ كالدارقطني وغري

 أقول: 

مل يذكر ابن الصالح متى حصل ذلك اإلمجاع، كام إنه مل يذكر نموذجا ألسامء بعض 

معني، ومن املعلوم أن اإلمجاع عند الذين حيتجون به هو إمجاع   املجتهدين، وليس إمجاع  املج 

املقلدين، فال بد ملن يكون قوله حجة يف هذه املسألة أن يكون ممن بلغ رتبة االجتهاد يف علم 

 احلديث، بام فيه من علم اجلرح والتعديل والتصحيح والتضعيف واإلعالل. 

 حييى بن معنيمتى انعقد اإلمجاع يف هذه املسألة احلديثية اهلامة بخالف قول اإلمامني 

، طبقة شيوخ البخاري ومسلم؟!كبار أئمة علم احلديث ومن ا من وأمحد ابن حنبل ومه

من كبار األئمة كذلك ومها حاتم الرازي  أيبوداود السجستاين  أيباإلمامني وبخالف قول 

ن بعدهم معارصان للبخاري ومسلم؟!، وبخالف قول و أيب الفضل بن عامر الشهيد األئمة م 

وابن عبد والبيهقي  يوالدارقطنواإلسامعييل والباجي عيل النيسابوري  يبواحلافظ أوالُعقييل 

بعد هؤالء من املجتهدين يف هذا العلم وأمجعوا عىل خالف جاؤوا ن الذين وم   ؟!.الرب

 قوهلم؟!. 

إن انتقاد األئمة املتقدمني عىل زمان اإلمامني البخاري ومسلم واملعارصين قد ُيقال: 

 هلام كان كالمهم قبل حدوث اإلمجاع عىل صحة كل ما يف الكتابني. 
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إذن؟!، وهل يتم اإلمجاع بخالف أقوال أولئك العلامء  فاجلواب: فمتى حصل اإلمجاع

ومل يعلم به احلافظ ابن حجر  عىل مر العصور؟!، وهل حصل اإلمجاع يف زمان املجتهدين

 وغريه من العلامء املذكورين؟!. 

واألئمة علامء الكل من وقف عىل ما أوردُته من األمثلة عىل تضعيف بعض يبدو أن 

وأهنا اجتهادية، أنه ال إمجاع يف املسألة، قرار باإلال يسعه إال لبعض أحاديث الصحيحني الكبار 

م عىل ظاهره هو بخالف  املسألة الصالح رمحه اهلل وغفر له يف هذه كالم ابنأن كام يبدو  إذا فه 

 . اإلمجاع

ن آنس يف نفسه أهلية اخلوض  ل  بدلوه باحلجة والدليل بعيدا يف م  مسألة اجتهادية فليد 

ن فيام قاله النظر ينظرواالجتهاد ووأهل وشتان بني هذين الطريقني، اهلوى، التعصب وعن 

 تخطئته. بأو  كالمهوحيكمون بتصويب 

 * ـ كلمة اخلتام: 

عدد من اإلخوة: هل من احلكمة إظهار مثل هذا البحث اآلن يف ظل  ويتساءُل  تساءل  

امل  انيني هذه اهلجمة الرشسة عىل السنة النبوية  ؟. من الع 

مزيد إعادة نظر وحتتاج إىل أقول: كان عدد من العلامء السابقني قد وقفوا عىل أشياء 

األزمنة الغابرة دفن ها يف تلك متحيص يف عدد من العلوم اإلسالمية، ورأوا أن من احلكمة يف 

أن الوصول إليها وهي يف بطون رأوا بحر التنايس لئال تلوكها ألسنة العامة واملغرضني، و

 يف تلك األزمان.  هو األصوب  كان ستحيل، ولعل هذا باملشبه أاملخطوطات 
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ورة املعلوماتية ـ فقد تبدلت األحوال وصار الوصول إىل كثري من أما اليوم ـ يف ظل الث

 يف متناول اليد. واملسائل املصادر 

تبدل األحكام املبنية عىل املصالح اآلنية بتبدل ال ُينكر وولذا فال بد من البحث والبيان، 

 األزمان. 

 * ـ رجاء وأمل: 

وجل إىل االجتامع والتحاور أرجو أن يتداعى أهل العلم الغيورون عىل دين اهلل عز 

بغية التعليق عليها بام جيلو صفاءها  ،بشأن تشكيل جلان ملراجعة كتب الرتاث اإلسالمي

وأعني هبا األقوال التي ال دليل عليها وتتناىف مع ما دل  ،وينقيها من العوالق التي حلقت هبا

غري منقوض، ستدالل ما يتسع له اجتهاد املجتهدين املؤسس عىل اغري  وهذهعليه الدليل، 

يف ضوء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة وما تفرع عن هذين األصلني، وذلك 

ن بعدهم من  هومن ما استمر عليه عمل األمة من لدن أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم فم 

 التابعني واألئمة املجتهدين. 

امل  انيني الذين  اهلجمة غري املنضبطة عىل السنة النبوية اليوم يتبناها أحيانا أناس من الع 

 ال يؤمنون باهلل تعاىل وكتابه الكريم وال برسوله صىل اهلل عليه وسلم وسنته الرشيفة. 

وشتان بني من يريد هدم السنة النبوية الثابتة وقدسيتها وتشويه  مح لت ها من األئمة 

مقتفيا آثارهم م وبني من يريد الذب عن هذا الرصح املجيد بتنقيته من بعض العوالق األعال

حاتم وأيب زرعة عىل منهج أئمة املحدثني، كاإلمام أمحد ابن حنبل والبخاري ومسلم وأيب 

 والدارقطني وغريهم من أكابر أئمة هذا العلم الرشيف. والنسائي الرازيني 
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همون من الذي أراه باديا للعيان أنه إذ ا تقاعس أهل العلم الغيورون يف هذا فإهنم يس 

حيث ال يشعرون يف تغذية الغبش الذين ران عىل عقول كثري من أبناء املسلمني، حتى إن 

امل  انيني املشككني يف أركان اإليامن، وإذا استمر هذا االنحدار  كثريين منهم وقعوا يف أحابيل الع 

ية خترج الكثريين من أبناء املسلمني من حظرية الدين، عات هائجة وأعاصريُ  فستظهر أمواج  

 والعياذ باهلل جل جالله. 

اللهم إين أعوذ بجالل وجهك أن يدركني ذلك اليوم، اللهم وإذا أردت بقومي فتنة 

 فاقبضني إليك غري مفتون. 

 ]وسوف ت سألون[. للمشايخ هي التذكري بقول اهلل تعاىل كلمتي األخرية 

اللهم تولنا هبدايتك ورعايتك وتسديدك وتوفيقك يا غياث املستغيثني ويا أرحم 

 الرامحني. 

، واحلمد 2017 /12 /12، املوافق 1439 /3 /24وكتبه صالح الدين اإلدلبي يف 

 هلل رب العاملني. 

 


