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 قواعد النشر
دورية علمية محكمة، ) العلوم الشرعية(مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   

 : وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط اآلتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .جدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واالبتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤

 .أال يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للبا       أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦
 . أو لغيره 

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة ،أن يقــدم الباحــث طلبــاً بنــشره   -١

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠(ت البحث عن  أال تزيد صفحا -٢

وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣
 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين األسطر 

يقــدم الباحــث ثــالث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤
 ..واحدة واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة 

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 
١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف       : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينيـة، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً              

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
 أو ترسل علـى البريـد اإللكترونـي    CD على أسطوانة مدمجة ،تُعاد البحوث معدلة : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 .يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشر مستالت من بحثه : ًاسعا ت
 :عنوان المجلة 

 جميع المراسالت باسم عميد البحث العلمي
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
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 :ملخص البحث

فــي اللغــة " مــشكل الحــديث"يعــرف المحــور األول منهــا بمــصطلح  : يــشتمل البحــث علــى ثالثــة محــاور 
شريف، والتـي  ويلقي المحور الثاني الـضوء علـى أسـباب ظـاهرة استـشكال نـصوص الحـديث الـ            . الصطالحوا

ــدرج تحــت األقــسام الثالثــة التاليــة     أســباب : أســباب االستــشكال المتعلقــة بــنص الحــديث؛ ثانيــا     : أوال: تن
أســــباب االستــــشكال المتعلقــــة بــــالواقع الثقــــافي     : االستــــشكال المتعلقــــة بالقــــارئ والــــسامع؛ ثالثــــا    

. هــا األحاديــث الــشريفةويفــصِّل المحــور الثالــث فــي معرفــة األوجــه التــي تُستــشكل مــن خالل  .واالجتمــاعي
فيعرض لما أشارت إليه الدراسات السابقة مـن أوجـه بـين موسِّـع ومـضيِّق، ثـم يلخـص أوجـه استـشكال                     

مخالفــة القــرآن الكــريم، ومخالفــة األحاديــث الثابتــة، ومخالفــة اإلجمــاع، : النــصوص فــي تــسعة أوجــه، وهــي
مخالفـة العقـل، ومخالفـة الحـس والواقـع،      ومخالفة القياس، ومخالفة األصول العامة والقواعد الـشرعية، و       

وتخـتم الدراسـة ببيـان ألهـم النتـائج التـي توصـل              . ومخالفة التاريخ الثابت، ومخالفة الحقائق العلميـة الثابتـة        
 .إليها الباحث في هذا الموضوع
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 :المقدمة
 العــالمين وأفــضل الــصالة وأتــم التــسليم علــى نبينــا محمــد ســيد األولــين     الحمــد هللا ربِّ

واآلخــرين، ورضــي اهللا عــن الــصحابة والتــابعين ومــن تــبعهم بإحــسان علــى يــوم الــدين، أمــا  
 بعد،

، ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات التي تعمل علـى            "مشكل الحديث "فإن موضوع   
ــه،  ــا، والتعريـــف    تحريـــر تعريفـ ــاهرة استـــشكال الروايـــات، والموقـــف منهـ وبيـــان نـــشأة ظـ

وقد وفقني اهللا تعـالى إلعـداد دراسـة خاصـة          . باألسباب المؤدية إليها، واألوجه المتعددة لها     
، عرضـت  "مشكل الحديث، إشكالية المصطلح وتـاريخ النـشأة  : "حول هذا الوضوع بعنوان   

ي المحدثين ومتـأخريهم، واقترحـت تعريفـا    فيها للتعاريف المتعددة للمشكل عند متقدم    
ــه، وناقــشت الــشبهة المثــارة حــول هــذا المــصطلح، كمــا عرضــت لتــاريخ نــشأته،        مناســبا ل

 تــشكل علــى بعـــض   ، حيـــث كانــت بعــض أقولــه    وبينــت أنهــا تعــود إلــى زمــن النبــي       
 يجيـبهم ويبـين لهـم دون أي         الصحابة رضوان اهللا عليهم، فكانوا يسألونه عنها، وكان         

كمـا أعـددت ورقـة أخـرى تحـدثت فيهـا عـن أهميـة هـذا الموضـوع فـي            . )١(عتراض أو إنكـار   ا
عــصر العولمــة، وبينــت قواعــد االشــتغال بــه والتعامــل معــه، كمــا أشــرت إلــى تــأثره ســلبا         
وإيجابا بالواقع الثقافي لألمة، وضرورة الكتابة فيه في كـل عـصر بمـا يناسـبه، فلكـل عـصر                    

كــون مــشكال فــي زمــن قــد ال يكــون مــشكال فــي زمــن آخــر،      احتياجاتــه ومتطلباتــه، ومــا ي 
 .)٢(والعكس صحيح

ــاول           ــا آخــر مــن جوانــب هــذا الموضــوع، فهــي تتن ــأتي هــذه الدراســة لتــستكمل جانب وت
األسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظاهرة االستشكال أو        : قضيتين رئيستين، القضية األولى   

 .كال متن الحديث الشريفأوجه استش: تساعد على وجودها؛ والقضية الثانية
 :وقد اشتملت الدراسة على ثالثة محاور

فــي اللغــة واالصــطالح، ويؤكــد " مــشكل الحــديث"يعــرف المحــور األول منهــا بمــصطلح 
اختصاص مشكل الحديث باألحاديث المتعارضة في الظاهر مع غيرها من األدلة والقواعد            

 .ضته بوجه من أوجه الجمعوالحقائق، بحيث يمكن الجمع بين تلك األحاديث وما عار
                                                 

 .فتح الدين بيانوني. ، د"مشكل الحديث، إشكالية المصطلح وتاريخ النشأة"انظر مقال  )١(

 .فتح الدين بيانوني. ، د"مشكل الحديث وأهميته في عصر العولمة"ظر مقال ان )٢(



 

 
 أسباب استشكال متن الحديث الشريف وأوجهه ١٨

  بيانوني محمد أبوالفتحفتح الدين. د

. ويلقي المحور الثاني الضوء على أسباب ظاهرة استشكال نـصوص الحـديث الـشريف            
 :والتي يمكن إجمالها في ثالثة أقسام

تنــوع دالالت النــصوص بــين  : أســباب االستــشكال المتعلقــة بــنص الحــديث، وهــي  : أوال
صوص بــين خــاص وعــام داللــة قطعيــة وأخــرى ظنيــة، وتنــوع األحكــام التــي تــدل عليهــا النــ 

ومطلــق ومقيــد وناســخ ومنــسوخ، وكــون معظــم األحاديــث النبويــة ظنيــة الثبــوت، وروايــة    
 .الحديث بالمعنى، واالختصار في رواية الحديث الشريف

ــا ــسامع، وهــي تفــاوت مــدارك النــاس       : ثاني أســباب االستــشكال المتعلقــة بالقــارئ وال
 .وطبائعهم، وتنوع عقائدهم ومذاهبهم

 .ب االستشكال المتعلقة بالواقع الثقافي واالجتماعيأسبا: ثالثا
ــا األحاديـــث     ويفـــصِّل المحـــور الثالـــث فـــي معرفـــة األوجـــه التـــي تُستـــشكل مـــن خاللهـ

فيعرض لما أشارت إليه الدراسـات الـسابقة مـن أوجـه بـين موسِّـع ومـضيِّق، ثـم             . الشريفة
لكـــريم، مخالفـــة القـــرآن ا: يلخـــص أوجـــه استـــشكال النـــصوص فـــي تـــسعة أوجـــه، وهـــي 

ومخالفة األحاديـث الثابتـة، ومخالفـة اإلجمـاع، ومخالفـة القيـاس، ومخالفـة األصـول العامـة                 
والقواعــد الــشرعية، ومخالفــة العقــل، ومخالفــة الحــس والواقــع، ومخالفــة التــاريخ الثابــت،   

 .ومخالفة الحقائق العلمية الثابتة
 .في هذا الموضوعوتختم الدراسة ببيان ألهم النتائج التي توصل إليها الباحث 

@    @     @ 
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 ":مشكل الحديث"تعريف : أوال
 : التعريف اللغوي-أ

كلمة مشكِل في اللغة هي اسم فاعل من الفعل الرباعي أَشْكَل، وقد جاء في لسان         
لألَمـــر ويقـــال . مُـــشْتَبِهٌ ملتَـــبِس: لٌوحَـــرْف مُـــشْكِِِِِِ.  إِذا اخْـــتَلَطأَشْـــكَل عَلَـــيَّ األَمـــرُ: العـــرب
شــابهه : وشــاكله... التــبس: أشْــكَل األمــرُ: "وفــي المعجــم الوســيط. )١(مُــشْكِل: هبِالمــشتَ
 .)٢("المُلتَبِس: والمُشكِل. التبس: واستشْكَلَ األمرُ. وماثله

فالمــشكل فــي اللغــة هــو المُلتَــبِس والمُــشتبِه والمُخــتلِط، ويطلــق علــى كــل مــا غَمُــض  
 .)٣(ه بغيره، أو ألي سبب آخرودَقّ من األمور، سواء كان غموضه من جهة الشب

 : التعريف االصطالحي-ب
تعددت أقوال العلماء في تسمية هذا العلـم مـن جهـة وفـي تعريفـه وتحديـد معنـاه مـن                

اخـــتالف الحـــديث، ومختلـــف الحـــديث، : فقـــد أطلقـــت عليـــه األســـماء التاليـــة. جهـــة أخـــرى
ة المتقدمـة علـى   ولـم أقـف فـي المـصادر الحديثيـ      . )٤(ومشكل الحـديث، ومناقـضة األحاديـث      

) هـــ٣٢١(أو تحديــد للمــراد منــه، إال أن اإلمــام الطحــاوي " مــشكل الحــديث"تعريــف لمــصطلح 
إلـى أن المقـصود بهـذا المـصطلح هـو الروايـات التـي               " مـشكل اآلثـار   "أشار في مقدمة كتابـه      

خفي معناها الصحيح على كثير من الناس، وفهمت بطريقة جعلتها مـستحيلة المعنـى أو            
فأراد رحمه اهللا تعالى أن يـدرس هـذه الروايـات    . ها تعارضا مع دليل شرعي آخر    أدخلت علي 

دراسة دقيقة، من أجل فهمها فهما صحيحا يزيل ما علق بها من إشكال، أو دخل عليها                
 .)٥(من التباس

ــر بــين         ــدين عت ــور ال ــدكتور ن ــة فقــد ســوّى ال " مختلــف الحــديث "أمــا فــي المــصادر الحديثَ
هو ما تعارض ظاهره مع القواعـد فـأوهم معنـى بـاطال،             : " بقوله ، وعرفه "مشكل الحديث "و

                                                 
انظر لسان العرب، ألبي الفضل جمال الدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور اإلفريقـي المـصري، حـرف الـالم،              ) ١(

 .٣٥٩-١١/٣٥٨فصل الشين المعجمة، 
 ".شكل"إبراهيم أنيس وآخرون، مادة . المعجم الوسيط، د) ٢(
 .٧٥-٧٤تأويل مشكل القرآن، لإلمام عبد اهللا بن مسلم الدينوري، تحقيق السيد أحمد صقر، صانظر ) ٣(
انظر الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، لإلمام السيد الشريف محمـد بـن جعفـر         ) ٤(

 .١٥٨الكتاني، ص
 .١/٣، انظر مشكل اآلثار، لإلمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي) ٥(



 

 
 أسباب استشكال متن الحديث الشريف وأوجهه ٢٠

  بيانوني محمد أبوالفتحفتح الدين. د

وإلى التسوية بين المصطلحين ذهـب الـشيخ محمـد أبـو            . )١("أو تعارض مع نص شرعي آخر     
 .)٢(زهو

وفرق الشيخ محمد أبو شهبة بين مختلف الحديث ومشكل الحديث، فعـرف مختلـف    
المعنــى ظـاهرا، فيُوَفَّـق بينهمــا، أو   أن يوجـد حــديثان أو أكثـر متـضادّان فـي     : "الحـديث بقولـه  

ــرَجّح أحــدهما علــى اآلخــر    مــشكل "وعمــم المــراد بـــ . )٣("يُعتَبــر أحــدهما ناســخا لآلخــر، أو يُ
ليــشمل مختلــف الحــديث، إضــافة إلــى األحاديــث التــي عارضــت القــرآن الكــريم         " الحــديث

 .)٤(والعقل والحقائق العلمية
، "مــشكل الحــديث "و"  لــف الحــديث مخت"ويميــل الباحــث إلــى التفريــق بــين مــصطلحي    

باألحاديث التي يعارض بعضها بعـضا، انـسجاما    " مختلف الحديث "فيرى تخصيص مصطلح    
مع المعنى اللغوي من جهة، وحفاظا على طريقة استخدام المتقدمين لهذا المصطلح من    

ليشمل مختلـف الحـديث وغيـره       " مشكل الحديث "كما يرى تعميم مصطلح     . جهة أخرى 
ث التــي تتعــارض مــع بــاقي األدلــة الــشرعية أو تــوهم معنــى بــاطال لتعارضــها مــع  مــن األحاديــ

ــر ذلــك    ــاريخ وغي وبــذلك يــصبح كــل مختلــف مــشكال ولــيس كــل مــشكل       . العقــل أو الت
 .)٥(مختلفا

األحاديـث المقبولـة التـي      : بأنه" مشكل الحديث "وقد اخترت في دراسة سابقة تعريف       
اعــد الــشرعية والعقليــة، أو الحقــائق العلميــة   تــوهم التعــارض مــع غيرهــا مــن األدلــة والقو   

فأي حديث مقبول عارض ظـاهره دلـيال مـن األدلـة الـشرعية، كـالقرآن والـسنة                   . والتاريخية
واإلجمــاع والقيــاس، أو أوهــم التعــارض مــع األصــول والقواعــد الــشرعية أو نــاقض ظــاهره    

                                                 
 .٣٣٧منهج النقد في علوم الحديث، للدكتور نور الدين عتر، ص) ١(
 .٤٧١انظر الحديث والمحدثون، للشيخ محمد محمد أبو زهو، ص) ٢(
 .٤٤١الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، للدكتور محمد محمد أبو شهبة، ص) ٣(
 .٤٤٣-٤٤٢المرجع السابق، ص) ٤(
. ٤٥-٤٤فــتح الــدين بيــانوني، ص . ، د"ية المــصطلح وتــاريخ النــشأة مــشكل الحــديث، إشــكال : "انظــر مقــال) ٥(

وممن ألمح إلـى التفريـق بـين هـذين المـصطلحين ورجّـح ذلـك الـدكتور أحمـد محمـد الـسماحي، صـاحب                          
مختلـف الحـديث بـين    : "والـدكتور أسـامة خيـاط فـي كتابـه        ". المـنهج الحـديث فـي علـوم الحـديث         "كتاب  

أســـامة عبـــد اهللا خيـــاط،  . ن المحـــدثين واألصـــوليين والفقهـــاء، دانظـــر مختلـــف الحـــديث بـــي ". المحـــدثين
 .٣٩-٣٨ص
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وتُطبَّـق  " الحـديث مـشكل  "العقل أو الحقائق العلمية والتاريخيـة، فإنـه يـدخل فـي موضـوع           
 .)١(عليه قواعده

 :أسباب استشكال نص الحديث: ثانيا
إن التعــرف علــى األســباب والعوامــل التــي تــؤدي إلــى وجــود ظــاهرة استــشكال نــصوص 
الحديث الشريف أو تساعد على ذلك من األمور المهمة التي تعين على فهم حقيقـة هـذه             

تخـاذ الموقـف الـصحيح منهـا، واختيـار         الظاهرة ومعرفة أصولها وأبعادها، كمـا تعـين علـى ا          
ومــن خــالل دراســة ظــاهرة استــشكال النــصوص  . األســلوب المناســب فــي التعامــل معهــا 

الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، تبين للباحث عدد من األسباب التـي              
 فمنهـا مـا يتعلـق   : تساعد على وجودهـا، ويمكـن تقـسيم تلـك األسـباب إلـى ثالثـة أقـسام                 
 .بالنص نفسه، ومنها ما يتعلق بالقارئ، ومنها ما يتعلق بالواقع الثقافي

 : أسباب االستشكال المتعلقة بنص الحديث-أ
أســباب عامــة  : يمكــن تقــسيم أســباب االستــشكال المتعلقــة بــالنص إلــى قــسمين       

 .تشمل النصوص الشرعية، قرآنا وسنة، وأسباب خاصة تتعلق بنصوص السنة وحدها
 :تشكال العامة أسباب االس-أ
 . تنوع دالالت النصوص الشرعية بين داللة قطعية وأخرى ظنية-١

فالنــصوص الــشرعية ليــست كلهــا قطعيــة الداللــة بحيــث ال يمكــن فهمهــا إال بطريقــة   
واحدة، بل منهـا مـا هـو قطعـي، ومنهـا مـا هـو ظنـي تختلـف آراء العلمـاء فـي فهمـه وتحديـد                             

لمرء نـصا ظنـي الداللـة علـى وجـه يجعلـه يـوهم        فقد يفهم ا. المراد منه بين مصيب ومخطئ 
معنى باطال أو يتناقض مع دليل آخر، ولو فهم النص على وجه آخـر لـزال اإلشـكال وانتفـى                    

 .التعارض
ويمكـــن أن يُلحـــق بـــذلك اخـــتالف طبيعـــة النـــصوص الـــشرعية وضـــوحا وخفـــاء، فقـــد  

رفع الذين أوتـو     تفاوت وضوح النصوص، ليميز العالم من الجاهل، وي        اقتضت حكمة اهللا    
فمــن النــصوص مــا هــو واضــح جلــي ومنهــا مــا هــو دقيــق خفــي، ومنهــا مــا هــو  . العلــم درجــات

وبمعرفـة المتـشابه يتميـز    "محكم ومنهـا مـا هـو متـشابه يحتـاج إلـى تأمـل ونظـر واجتهـاد،              
                                                 

فـتح  . ، د"مـشكل الحـديث، إشـكالية المـصطلح وتـاريخ النـشأة       : "انظر التعريف المقترح وشرحه في مقال     ) ١(
 .٤٨-٤٧الدين بيانوني، ص
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 .)١("الفاضل من المفضول والعالم من المتعلم والحكيم من المتعجرف
إذَا مِـتّ فـال تُؤْذِنـوا بـي، إِنّـي      : "قَـال   يْفَـةَ بـن اليمـان   حُذَويمكن أن يمثـل لـذلك بحـديث     

 فكلمة النعي في هذا     .)٢("يَنْهَى عن النّعْي   أخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْياً، فإنّي سَمِعْتُ رسولَ اهللا         
مجـرد اإلخبـار واإلعـالم بوفـاة المـرء، كمـا تطلـق علــى        لالحـديث ظنيـة الداللـة، فهـي تطلـق      

نَعَى الميتَ يَنْعاهُ نَعْيـاً ونَعِيّـاً،       : القي" النياحة والبكاء وبيان المفاخر،      ندب الميت عن طريق   
 .)٣("إِذا أَذاعَ موته وأَخبر به، وإِذا نَدَبَه

فمــن فهــم الحــديث علــى المعنــى األول، وجــد تعارضــا بينــه وبــين أحاديــث أخــرى تثبــت      
 أَنَسٍ رَضِيَ اللَّـهُ  اري عنومن ذلك ما أخرجه اإلمام البخ    .  بموت عدد من الصحابة    إخباره  

 .)٤(..."نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ "عَنْهُ 
 يفهمه علـى    في هذا الحديث جعلت حذيفة بن اليمان        " النعي"فالداللة الظنية لكلمة    

بينمـا ذهـب كثيـر مـن     ". ال تؤذنوا بي: "عالم واإلخبار، ولذلك قال  المعنى األول، وهو مجرد اإل    
العلماء على حمل حـديث النهـي علـى نعـي الجاهليـة الـذي تـصاحبه النياحـة والبكـاء وبيـان               

وقـد أشـار إلـى ذلـك     .  من النعـي بمجـرد اإلعـالم واإلخبـار    المفاخر، وتفسير ما فعله النبي    
حض اإلعالم بذلك ال يكره فإن زاد على ذلك فال،          والحاصل أن م  : "الحافظ ابن حجر بقوله   

 ال تؤذنوا : حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول   ،وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك      
 .)٥("به أحداً إني أخاف أن يكون نعيا

أراد  الظـاهر أن حذيفـة   : "ويقول الشيخ المباركفوري في شرحه لحـديث حذيفـة          
وقال غيـره مـن أهـل     .  وحمل النهي على مطلق النعي     ، اللغوي بالنعي في هذا الحديث معناه    

كانت : قال األصمعي.  إن المراد بالنعي في هذا الحديث النعي المعروف في الجاهلية       :العلم

                                                 
شكل الحديث، إبراهيم وانظر دراسة نقدية في علم م   . ٢/٣٨٠فيض القدير، لإلمام عبد الرؤوف المناوي،       ) ١(

 .٥٣العسعس، ص
سـنن  . حـديث حـسن صـحيح     : أخرجه الترمـذي فـي كتـاب الجنـائز، بـاب مـا جـاء فـي كراهيـة النعـي، وقـال                       )٢(

 .٣/٣١٣ لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، الترمذي،

 .١٥/٣٣٣لسان العرب، البن منظور، مادة نعا، ) ٣(
 بـاب  ،كِتَاب الْمَغَازِيحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق الدكتور مصطفى البغا، صحيح البخاري، لإلمام م  )٤(

 .٤/١٥٥٤، غَزْوَةِ مُؤْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّأْم
 .٣/١١٧فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني،  )٥(
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نعـاه  :  ويقـول ،العرب إذا مات فيها ميت له قدر ركب راكب فرساً وجعل يسير في النـاس   
نعـى النجاشـي، وأيـضاً     ا هـذا ألنـه قـد ثبـت أنـه       وإنما قالو... وأظهر خبر وفاته  هفالن أي أنعي  

أخبر بموت زيد بـن حارثـة وجعفـر بـن أبـي طالـب وعبـد اهللا بـن رواحـة حـين            قد ثبت أنه    
قال حين أخبر بموت السوداء أو الـشاب الـذي كـان يقـم               وأيضاً قد ثبت أنه     . قتلوا بمؤتة 
 ، بـالموت ال يكـون نعيـاً محرمـاً      فهذا كله يدل على أن مجرد اإلعالم      . أال آذنتموني : المسجد

وإن كان باعتبار اللغة يصدق عليه اسم النعي، ولذلك قال أهل العلم إن المراد بـالنعي فـي                
 .)١(" النعي الذي كان في الجاهلية جمعاً بين األحاديث"ينهي عن النعي" :قوله
 تنــوع األحكــام التــي تــدل عليهــا النــصوص فــي القــرآن والــسنة بــين عــام وخــاص،     -٢
 .مطلق ومقيد وناسخ ومنسوخو

تتنوع األحكام التي تدل عليها النصوص الشرعية، فمنها مـا هـو عـام ويقابلـه الخـاص،               
يقــول اإلمــام . ومنهــا مــا هــو مطلــق ويقابلــه المقيــد، ومنهــا مــا هــو ناســخ ويقابلــه المنــسوخ    

 وعامًّـا  العـامَّ،  بـه  يُريـدُ  عامًّـا  القـولَ  يقـولُ  فقـدْ  والـدَّار،  اللِّـسان  عَرَبِيُّ اهللا ورسولُ: "الشافعي
وفيما يتعلـق   . )٢("هذا قَبْلَ اهللا رسولِ وسُنَنِ اهللا كتاب في لك وصفتُ كما الخاصَّ، به يريدُ

 يَـدَعْ  ولـم  بِـسُنَّتِهِ،  يَنْـسَخُهَا  ثـم  الـسنةَ  ويـسُنُّ : "بالناسخ والمنسوخ، يقول رحمه اهللا تعالى     
 اهللا رســولِ مِــن سَــمِعَ الــذي علــى ذَهَــبَ ربمــا ولكــن ،بــسنته ســنته مِــن نَــسَخَ كلَّمَــا يُبَــيِّنَ أنْ

ــخ علــمِ بعــضُ ــسوخ، عِلــمِ أو الناسِ ــظَ المَنْ ــن ســمِع الــذي دون أحــدهما فَحَفِ  اهللا رســولِ مِ
 .)٣("طُلِب إذا موجوداً فيهم يكون ال حتى عامَّتهم، على ذلك يذهب وليس اآلخَرَ،

المنسوخ من النـصوص الـشرعية،      فوجود العام والخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ و      
واختالف العلماء في حمل العـام علـى الخـاص والمطلـق علـى المقيـد، أو إبقـاء العـام علـى                       
عمومه والمطلق على إطالقه، أو القول بالنسخ أو عدمه، قد يؤدي إلـى ظهـور اإلشـكال فـي              

. ظـاهر بعض الروايات، بحيث تتعارض مع غيرها من النصوص أو القواعد أو الحقـائق فـي ال              
: وقد أشار الدكتور نور الدين عتر إلى أثر ذلك في استشكال نص الحديث الـشريف بقولـه    

وفي الواقـع إن ادعـاء التعـارض لـيس بالعـسير، مـادام فـي النـصوص مـا ال بـد منـه مـن عـام                 "
                                                 

 .٤/٥١تحفة األحوذي، للشيخ محمد بن عبد الرحمن المباركفوري،  )١(
 .٢١٤الرسالة، لإلمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، ص) ٢(
 .المرجع نفسه) ٣(
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 .)١("وخاص مستثنى منه، أو مطلق ومقيَّد يُقيَّد به
نة، واألحاديث الدالة على إباحتها،    ويمكن التمثيل لذلك بأحاديث النهي عن كتابة الس       

إن النهــي عــن الكتابــة : فقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلــى الجمــع بــين تلــك األحاديــث بقــولهم 
عام، واإلذن خاص لمن كان يحسن الكتابة وال يخشى عليه الخطأ، كعبـد اهللا بـن عمـرو،          

ــه لألح ) هـــ٢٧٦(وقــد أشــار اإلمــام ابــن قتيبــة    . حيــث كــان يحــسن الكتابــة   اديــث فــي تأويل
أن يكـون خـص بهـذا     : والمعنـى اآلخـر   : "المتعارضة في كتابة السنة إلى هذا الموقف، فقال       

عبد اهللا بن عمـرو، ألنـه كـان قارئـا للكتـب المتقدمـة، ويكتـب بالـسريانية والعربيـة، وكـان                       
غيــره مــن الــصحابة أميــين، ال يكتــب مــنهم إال الواحــد أو االثنــان، وإذا كتــب لــم يــتقن ولــم     

 فلما خشي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم، ولمـا أمـن علـى عبـد اهللا بـن                   يصب التهجي، 
 .)٢("عمرو ذلك أذن له

بينما ذهب فريـق آخـر إلـى القـول بنـسخ أحاديـث اإلذن ألحاديـث النهـي، وأن النهـي عـن                    
: كتابة السنة إنما كان فـي بدايـة البعثـة، وهـذا مـا اختـاره اإلمـام الرامهرمـزي، حيـث يقـول           

ــرة، وحـــين كـــان ال يـــؤمن االشـــتغال بـــه عـــن    أحـــسبه أنـــه كـــ " ــا فـــي أول الهجـ ان محفوظـ
أن النهـي   : والجـواب الـصحيح   : "وهو ما رجحه الشيخ أحمد محمد شاكر، بقولـه        . )٣("القرآن

 وهــذه األحاديــث، مــع اســتقرار العمــل بــين  …منــسوخ بأحاديــث أخــرى دلــت علــى اإلباحــة 
لــى جوازهــا، كــل ذلــك يــدل علــى أن أكثــر الــصحابة والتــابعين، ثــم اتفــاق األمــة بعــد ذلــك ع

حــديث أبــي ســعيد منــسوخ، وأنــه كــان فــي أول األمــر، حــين خيــف اشــتغالهم عــن القــرآن،  
 .)٤("وحين خيف اختالط غير القرآن بالقرآن

 :أسباب االستشكال الخاصة -ب
إضافة إلى أسباب االستشكال العامة التـي سـبق ذكرهـا، فـإن هنـاك أسـبابا أخـرى قـد                     

 :ل نصوص الحديث الشريف بصفة خاصة، ومن تلك األسباب ما يليتؤدي إلى استشكا
                                                 

 .٣٣٨منهج النقد في علوم الحديث، للدكتور نور الدين عتر، ص) ١(
تأويــل مختلــف الحــديث، لإلمــام عبــد اهللا بــن مــسلم بــن قتيبــة الــدينوري، تحقيــق محمــد زهــري النجــار،             ) ٢(

 .٢٨٧ص
محمــد . د: المحــدث الفاصــل بــين الــراوي والــواعي، لإلمــام الحــسن بــن عبــد الــرحمن الرامهرمــزي، تحقيــق  ) ٣(

 .٣٨٦عجاج الخطيب، ص
 .١٣٣الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، للشيخ أحمد شاكر، ص) ٤(
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 .الثبوت الظني لمعظم األحاديث النبوية -١

القرآن الكريم قطعي الثبوت، لكون آياته مروية بالتواتر، بينما معظم األحاديث النبويـة      
واحتمــال الــوهم فيمـا ثبــت بطريــق  . الـشريفة ظنيــة الثبــوت، لكونهـا مرويــة بطريــق اآلحـاد   

 غير ممكن، بينما يبقى الوهم محتمال فيما ثبت بطريق الظـن الغالـب، وإن تحققـت      قطعي
وال يفهــم مــن هــذا التــشكيك فــي صــحة   . فيــه شــروط الــصحة التــي يــشترطها المحــدثون  

األحاديث المقبولة، أو التقليل من أهميتها، كمصدر تـشريعي يجـب العمـل بـه، فهـذا أمـر ال         
وإن كــان –ود هنــا التنبيــه إلــى احتمــال الخطــأ     خــالف فيــه عنــد أهــل العلــم، لكــن المقــص      

 في بعض الروايات التي حكم عليهـا العلمـاء بالـصحة، فـالحكم بـصحة الروايـة ال          -ضعيفا
، وذلك حسب ما يقرره علمـاء الحـديث، فقـد يخطـئ     )١(يعني القطع بصحتها في واقع األمر   

الـشرعية، أو الحقـائق     الثقة، فيروي الحديث على وجه يجعله متناقـضا مـع األدلـة والقواعـد               
العلمية والتاريخية، وإن كـان األصـل سـالمة الروايـة مـن الخطـأ متـى تـوافرت فيهـا شـروط                    

ولذلك انتقد بعض العلماء عددا من الروايات التـي حكـم عليهـا غيـرهم بالـصحة،                 . الصحة
كَــانَ : "نحـو موقـف اإلمـام ابــن حـزم مـن حــديث حـديث ابـن عبـاس رضــي اهللا عنهمـا قـال          

ــهُ، فَقَـــالَ لِلنَّبِـــيِّ    الْمُـــسْلِ ــفْيَانَ وَالَ يُقَاعِدُونَـ ــرُونَ إِلَـــى أَبِـــي سُـ ــالَثٌ  : مُونَ الَ يَنْظُـ ــيَّ اهللاِ ثَـ ــا نَبِـ يَـ
ــيهِنَّ ــالَ .أَعْطِنِ ــمْ: قَ ــالَ .نَعَ ــفْيَانَ،    : قَ ــي سُ ــةَ بِنْــتُ أَبِ ــهُ، أُمُّ حَبِيبَ ــرَبِ وَأَجْمَلُ ــسَنُ الْعَ ــدِي أَحْ عِنْ
فهذا الحديث أخرجه اإلمام مـسلم فـي صـحيحه، ونقـل النـووي        . )٢("...نَعَم: قَالَ .أُزَوِّجُكَهَا

 النبـي  أن النـاس  بـين  خـالف  ال ألنـه  ،الـرواة  بعـض  من وهم الحديث هذا: "عن ابن حزم قوله   
 ٣("كافر وأبوها الحبشة بأرض وهي بدهر الفتح قبل حبيبة أم تزوج(. 

وهـذا الحـديث فـي قـصة أم حبيبـة رضـي             ": كما انتقد اإلمام البيهقـي هـذه الروايـة بقولـه          
فـإنهم لـم يختلفـوا فـي أن تـزويج أم حبيبـة              . اهللا عنها قد أجمع أهـل المغـازي علـى خالفـه           

رضي اهللا عنهـا كـان قبـل رجـوع جعفـر بـن أبـي طالـب وأصـحابه مـن أرض الحبـشة، وإنمـا                           
                                                 

ن عبــد الــرحيم بــن الحــسين العراقــي،  انظــر التقييــد واإليــضاح شــرح مقدمــة ابــن الــصالح، للحــافظ زيــن الــدي) ١(
 .١٠ص

صــحيح مــسلم، لإلمــام مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري، تحقيــق محمــد فؤادعبــد البــاقي، كتــاب فــضائل       ) ٢(
، ٢٥٠١: الــصحابة رضــي اهللا عــنهم، بــاب مــن فــضائل أبــي ســفيان بــن حــرب رضــي اهللا عنــه، حــديث رقــم        

٤/١٩٤٥. 
 .١٦/٦٣صحيح مسلم بشرح النووي، ) ٣(
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زمـن  رجعوا زمن خيبر، فتزويج  أم حبيبة كـان قبلـه، وإسـالم أبـي سـفيان بـن حـرب كـان          
الفـــتح، أي فـــتح مكـــة، بعـــد نكاحهـــا بـــسنتين أو ثـــالث، فكيـــف يـــصح أن يكـــون تزويجهـــا  

 .)١("بمسألته؟
كمـا  –وسواء اتفقنا مع من رد الحديث أو توقف فيه، أو مع من قبله وعمل علـى تأويلـه                  

 فهـو دليـل علـى كـون الثبـوت الظنـي لألحاديـث يمكـن أن يعـد                    -سيتم التفصيل فيه الحقا   
 .ستشكال نص الحديث، واهللا تعالى أعلمسببا من أسباب ا

 .الرواية بالمعنى -٢

ــه     ــرواة في أمــا الحــديث الــشريف، فقــد   . القــرآن الكــريم مــروي بلفظــه دون أي تــصرف لل
دخلت فيه الرواية بـالمعنى، حيـث رخـص علمـاء الحـديث فـي روايـة الحـديث بـالمعنى لمـن                       

لمعنى مـن ال يتحقـق فيـه شـرط          وقـد يُقْـدِم علـى الروايـة بـا         . )٢(كان عالما بمـا يحيـل المعنـى       
المحدثين، وال يخفى ما لتصرف الرواة في نص الحديث مـن أثـر فـي احتمـال تغييـب المعنـى          

، وإن كان األصل السالمة من ذلك متى تحقق شرط   )٣(األصلي، أو صرف المعنى عن وجهه     
: يثيقول اإلمام المعلمي في أثر الرواية بالمعنى على استشكال الحـد . المحدثين في ذلك 

ليس من الحق إنكار هذا االحتمال، لكن ليس مـن الحـق أن يجـاوز بـه حـده فهـو احتمـال         "
نــادر، يزيــده نــدرة أو يدفعــه البتــة أن تتفــق روايتــان صــحيحتان فــأكثر، والظــاهر الغالــب مــن    

 .)٤("رواية الثقة هو الصواب، وبه يجب الحكم مالم تقم حجة صحيحة على الخطأ

 . اختصار الرواية -٣

ف الـرواة فـي طريقـة روايـة الحـديث، فيرويـه بعـضهم تامـا، بينمـا يرويـه غيـرهم            قد يختل 
فمـنهم مـن منعـه مطلقـاً بنـاء      "وقد اختلـف العلمـاء فـي حكـم اختـصار الحـديث،        . مختصرا

 إذا لـم يكـن رواه هـو    ،على منع الرِّواية بالمعنى، ومنعه بعضهم وإن جازت الرِّواية بـالمعنى        
وَّزه جماعـــة مطلقـــاً ونـــسبه القاضـــي عيـــاض إلـــى مـــسلم،  وجـــ. أو غيـــره بتمامـــه قبـــل هـــذا

                                                 
 .٧/١٤٠ن البيهقي، لإلمام البيهقي،  سن)١(
 .١/٣٠١ انظر تدريب الراوي، لإلمام السيوطي، )٢(
، مــذكرة غيــر منــشورة لفــضيلة األســتاذ الــدكتور عبــد اهللا     "مــدخل إلــى دراســة مــشكل الحــديث   "انظــر ) ٣(

 .١٧الرحيلي حفظه اهللا تعالى، ص
ل والتـضليل والمجازفـة، للـشيخ عبـد الـرحمن      مـن الزلـ  " أضواء على الـسنة "األنوار الكاشفة، لما في كتاب     )٤(

 .٢٣٥بن يحيى المعلمي اليماني، ص
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ــذي ذهــب إليــه الجمــاهير والمحقِّقــون مــن أصــحاب الحــديث والفقــه واألصــول        والــصَّحيح الَّ
جـواز ذلــك مـن العـارف إذا كــان مـا تركــه غيـر متعلِّـق بمــا رواه بحيـث ال يختــلّ        و ،التَّفـصيل 

واية بالمعنى أم ال، وسواء رواه قبـل تامـاً أم   البيان وال تختلف الدّاللة بتركه سواء جوَّزنا الرِّ     
 .)١(..."ال

وقد يؤدي اختصار الحديث إلـى عـدم فهـم الحـديث علـى وجهـه، واخـتالف العلمـاء فـي                       
أي –ألُ  يُـسْ و: "وقـد ألمـح اإلمـام الـشافعي إلـى ذلـك بقولـه             . )٢(فهمه، ودخول اإلشـكال فيـه     

 مُتَقَـصًّى،  الخَبَرَ عنه المُخْبِرُ عنه ويُؤَدِّي ،المَسْألَةِ قَدر على فيُجيب الشيءِ عَن -الرسول  
 بعـضُ  رَآهُ حَفِـظَ  مـا  كـلٌّ  أدَّى فإذا... بعض دون مَعْناه بِبَعْض فيأتِيَ والخبَر مُخْتَصَرًا، والخَبَرَ

 .)٣("مختلفٌ شيءٌ منه وليس اختالفًا، السامِعِينَ
بي سعيد الخدري  أي عن ويمكن أن يمثل ألثر االختصار في استشكال الحديث  بما رو          

: -وذكـر سـنة مائـة     - قـال    وجابر بن عبد اهللا وأنس بن مالـك رضـي اهللا عـنهم أن النبـي                 
فقـد أشـكل هـذا الحـديث علـى بعـضهم       . )٤()فس منفوسةنإنه ال يبقى على ظهرها يومئذ      (

وهذا باطل بيِّن للعيان، ونحـن طـاعنون فـي سـني ثالثمائـة،            : "بسبب مخالفته للواقع، فقالوا   
وقد أجاب عن ذلك اإلمام ابن قتيبة بإشـارته إلـى وجـود كلمـة     . )٥("والناس أكثر مما كانوا  

ن هـذا حـديث قـد أسـقط        إ: "ساقطة من الحديث توضح معناه وترفع اإلشكال عنـه، فقـال          
 أخفـاه فلـم يـسمعوه، ونـراه بـل ال          الرواة منه حرفـا، إمـا ألنهـم نـسوه أو ألن رسـول اهللا                

يعنـي ممـن حـضره فـي      فـس منفوسـة،  ن يومئـذ  مـنكم  علـى األرض  ال يبقـى : نـشك أنـه قـال   
                                                 

وانظـر التقييـد واإليـضاح، للحـافظ زيـن الـدين عبـد          . ١/٤٩شرح النـووي علـى صـحيح مـسلم، لإلمـام النـووي،              ) ١(
 .٩٣؛ وشرح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر، ص١٩٠الرحيم بن الحسين العراقي، ص

 .١٧، للدكتور عبد اهللا الرحيلي، ص"راسة مشكل الحديثمدخل إلى د"انظر ) ٢(
 .٢١٤الرسالة، لإلمام الشافعي، ص) ٣(
والحــديث أخرجــه اإلمــام . ٩٩تأويــل مختلــف الحــديث، لإلمــام أبــي محمــد عبــد اهللا بــن قتيبــة الــدينوري، ص ) ٤(

 تـأتي مائـة   ال: مسلم في صحيحه بألفـاظ متعـددة، كتـاب فـضائل الـصحابة رضـي اهللا عـنهم، بـاب قولـه               
 ، لعــل أوضــحها حــديث جــابر ٤/١٩٦٦، ٢٥٣٨:نفوســة اليــوم، حــديث رقــممســنة وعلــى األرض نفــس 

اليـوم، تـأتي عليهـا مائـة سـنة       فـس منفوسـة  نمـا مـن   : ( أنه قال قبل موته بشهر أو نحو ذلـك     ن النبي   ع
كلمـة أدت إلـى   ، وهذا يؤكد قول اإلمام ابـن قتيبـة أن بعـض الـرواة أسـقط مـن الحـديث                  )وهي حية يومئذ  

 .استشكال معناه
 .٩٩تأويل مختلف الحديث، البن قتيبة، ص) ٥(
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 وهـذا مثـل قـول ابـن مـسعود        ". مـنكم "ذلك المجلس، أو يعني الصحابة، فأسقط الراوي        
 .)١(""غيري"ما شهدها أحد منا غيري، فأسقط الراوي : في ليلة الجن

هذه األسباب مجتمعة تجعـل ظـاهرة االستـشكال فـي نـص الحـديث الـشريف أوسـع                  
 .بر من ظاهرة استشكال آيات القرآن الكريم، واهللا تعالى أعلموأك
 : أسباب االستشكال المتعلقة بالقارئ أو السامع-ب
 . تفاوت المدارك واختالف الطبائع-١

من سنة اهللا في خلقه تفاوت المدارك واألفهام بين الناس، فقد يفهم بعضهم النص 
تعارض بين النصوص، بينما يتمكن على وجه يؤدي إلى وجود اإلشكال فيه، ويحقق ال

آخرون من فهم هذا النص بطريقة تحل اإلشكال وتزيل التعارض، وذلك فضل اهللا يؤتيه 
             : ولعل هذا التفاوت في المدارك واألفهام هو ما تشير إليه اآلية الكريمة. من يشاء

® $ yγ≈ oΨôϑ£γ xsù z⎯≈ yϑøŠn= ß™ 4 ˆξà2uρ $oΨ ÷s?#u™ $Vϑ õ3ãm $Vϑ ù=Ïã uρ 〈) ٧٩:األنبياء(. 
 في خلقه اختالف طبـائع النـاس ومـدى تأثرهـا بـالظروف المحيطـة                كما أن من سنته     

بها وتفاعلها معها، فمن الناس من يتأثر باألحداث والوقائع إلى حد كبير بحيث تـؤثر علـى                 
مستوى فهمه وإدراكه، ومنهم من يملك نفسه بحيث ال تؤثر فيـه تلـك الحـوادث إال بقـدر           

وعادة مـا يختلـف إدراك المـرء نفـسه لـنص مـا أو فعـل مـا حـال الرخـاء أو األمـن أو                  . حدودم
فالمواقف الدقيقة . الشعور باالطمئنان، عنه في موطن الشدة أو الخوف أو الشعور بالقلق     

. الــشديدة قــد تــؤثر ســلبا فــي قــدرة المــرء علــى تفهــم األمــور وإدراكهــا علــى وجــه صــحيح     
 واختالف الطبائع عامال مهما من العوامل التي تؤثر في عمليـة            وهكذا يعد تفاوت المدارك   

 .فهم النصوص وإدراك مراميها
 في أوقات  ومواقف سيدنا عمر ولعل المقارنة بين مواقف سيدنا أبي بكر 
فمن األمثلة على ذلك موقفهما من صلح . المحن والمصائب تعطينا مثاال واضحا على ذلك

 لهذا الصلح مع  التوفيق بين عقد الرسول نا عمر الحديبية، حيث صعب على سيد
، قريش، وبين وعده السابق للصحابة بزيارة البيت والطواف به، فسأل عن ذلك النبي 

، وذكر له اإلشكال مرة أخرى، فأجابه ولم يكتف بذلك بل ذهب إلى أبي بكر الصديق 

                                                 
 .المرجع نفسه) ١(
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فقد أخرج عنه . )١( قلبه، وعند ذلك هدأت نفسه، واطمأن بجواب رسول اهللا أبو بكر 
 : قُلْتُ، بَلَى: قَالَ؟ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا:فَقُلْتُ فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ : "اإلمام البخاري قوله 

 :قَالَ؟ ا إِذًا بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَ: قَالَ؟أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ
 أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ : قُلْتُ.إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي

 .وَمُطَّوِّفٌ بِهِ فَإِنَّكَ آتِيهِ : قَالَ، ال: قُلْتُ: قَالَ؟ فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ، بَلَى: قَالَ؟فَنَطُوفُ بِهِ
 أَلَسْنَا عَلَى : قُلْتُ، بَلَى: قَالَ؟ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا: فَقُلْتُ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْر:قَالَ

 أَيُّهَا الرَّجُلُ : قَالَ؟ إِذا فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا: قُلْتُ، بَلَى: قَالَ؟الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ
 . فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ،إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ 

 ؟ أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ،ى بَلََ: قَال؟ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ:قُلْتُ
 في فهم وهكذا نرى موقف سيدنا أبي بكر . )٢(" فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِه: قَالَ، ال:قُلْتُ

 ووعده للصحابة رضوان  فهما دقيقا، والتوفيق بين قول الرسول كالم رسول اهللا 
 فعله وموقفه عليه الصالة والسالم في صلح اهللا عليهم بالطواف بالبيت الحرام، وبين

بينما غاب ذلك عن سيدنا . الحديبية، وموافقته على العودة وعدم دخول مكة ذلك العام
 . بسبب شدة الموقف ودقتهعمر 

 لـم يكـن سـؤال عمـر        : قـال العلمـاء   : "يقول اإلمام النـووي فـي شـرحه لهـذا الحـديث           
 خفـي عليـه، وحثـاً علـى إذالل الكفَّـار، وظهـور         ، بل طلبـاً لكـشف مـا       كاًوكالمه المذكور ش  

وأمَّـا جـواب أبـي     .وقوَّته في نصرة الـدِّين، وإذالل المبطلـين        اإلسالم كما عرف من خلقه      
من الدَّالئل الظَّاهرة علـى عظـيم فـضله، وبـارع           : فهو بمثل جواب النَّبيِّ     لعمر    بكر

 .)٣(" دته فيه كلِّه على غيرهعلمه، وزيادة عرفانه، ورسوخه في كلِّ ذلك، وزيا
وقد أشار اإلمام المعلمي إلى أثر اختالف المدارك واألفهام فـي استـشكال النـصوص،               

                                                 
 فـي صـلح الحديبيـة أخرجهـا اإلمـام البخـاري، فـي كتـاب الـشروط، بـاب الـشروط فـي                قصة سـيدنا عمـر      ) ١(

لمقارنـة  مـن المفيـد هنـا ا      . ٢/٩٧٨صـحيح البخـاري،     : الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الـشروط       
 .، ومن حروب الردةبين موقفهما رضي اهللا عنهما من خبر وفاته 

جزء من حديث طويل أخرجه اإلمام البخاري، في كتاب الشروط، بـاب الـشروط فـي الجهـاد والمـصالحة           ) ٢(
وانظــر دراســة نقديــة فــي علــم مــشكل    . ٢/٩٧٨صــحيح البخــاري،  : مــع أهــل الحــرب وكتابــة الــشروط  

 .٦٥-٦٤عس، صالحديث، إبراهيم العس
 .١٢/١٤١شرح النووي على صحيح مسلم، لإلمام النووي، ) ٣(
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وال سيما فيما يتعلق باألمور الدينية والغيبية، وذلك لقصور علم الناس في جانـب علـم اهللا    
ــه، ولهــذا كــان فــي القــرآن آيــات كثيــرة يستــشكلها كثيــر مــن النــاس، وكــذل         ك وحكمت

ثـم علـق علـى ذلـك        . استشكل كثير من النـاس كثيـرا مـن األحاديـث الثابتـة عـن النبـي                  
وبهذا يتبين أن استشكال النص ال يعني بطالنه، ووجود النصوص التي يستـشكل             : "بقوله

ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنة عفوا، وإنمـا هـو أمـر مقـصود شـرعا، ليبلـو اهللا تعـالى مـا                       
في الصدور، وييسر للعلماء أبوابا من الجهـاد العلمـي يـرفعهم اهللا             في النفوس، ويمتحن ما     

 .)١("به درجات
 .  تنوع العقيدة والمذهب-٢

ال يخفى ما للمنهج العقدي والمذهبي، الذي يتبناه الباحث ويصدر عنه في أقوالـه وأفعالـه                
فاالتجــاه العقــدي والمــذهبي للباحــث يــتحكم فــي   . مــن أثــر فــي فهــم النــصوص وتفــسيرها  

جود اإلشكال ودرجته، فما يستشكله األثريـة أو أهـل الحـديث يختلـف عمـا يستـشكله            و
، ومـــا يستـــشكله أصـــحاب المـــذهب الظـــاهري ربمـــا يختلـــف عمـــا يستـــشكله   )٢(المعتزلـــة

يتـأول المتـأولون النـصوص مـن غيـر      "وكـم   . غيرهم من أصـحاب المـذاهب األخـرى، وهكـذا         
طئ الذين يحافظون عليه، ويفكرون به،  داع إلى ذلك سوى داعي منهجهم االعتقادي الخا       

 .)٣("ويسيرون في ضوئه
، فـي القـرن     "مشكل الحديث "ولعل من أهم األسباب التي أدت إلى ظهور المؤلفات في           

ــرأي وأهــل الحــديث، وظهــورَ فكــر         الثــاني والثالــث الهجــريين، النــزاعَ بــين مدرســتي أهــل ال
، البــن قتيبــة  " مختلــف الحــديث تأويــل"ومقدمــة . االعتــزال الــذي يقــدم العقــل علــى الــنص     

أمـــا بعـــد، أســـعدك اهللا : "الـــدِّيْنَوَري تبـــرز لنـــا هـــذه األمـــر بوضـــوح، حيـــث يقـــول فـــي مقدمتـــه
فإنــك كتبــت إلــي تُعلمنــي مــا وقفــت عليــه مــن ثلــب أهــل الكــالم أهــلَ الحــديث      ... بطاعتــه

 وامتهــانهم، وإســهابِِهم فــي الكتــب بــذمهم، ورمــيِهم بحمــل الكــذب وروايــة المتنــاقض، 
حتى وقع االختالف وكثرت النحل وتقطعت العـصم وتعـادى المـسلمون وأكفـر بعـضهم        

بـاب ذكـر أصـحاب    : ثـم قـال  ... بعضا، وتعلق كل فريق منهم  لمذهبه بجـنس مـن الحـديث       
                                                 

 .٢٢٣األنوار الكاشفة، للشيخ المعلمي، ص) ١(
 .٥٣، ٣٩انظر دراسة نقدية في علم مشكل الحديث، إبراهيم العسعس، ص )٢(
 .٢١هـ، ص١٢/٧/١٤٠٨: ، للدكتور عبد اهللا الرحيلي، بتاريخ"مدخل إلى دراسة مشكل الحديث) "٣(
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 .)١("الكالم وأصحاب الرأي
ويمكن التمثيل لذلك باألحاديث المتعلقة بصفات اهللا تعالى وأفعاله، والتي خصص لها 

ن فورك كتابا مستقال لحل اإلشكاالت التي أثيرت حولها، والعمل على تأويلها، اإلمام اب
 ووفقنا إلتمام ما ابتدأنا به على ،أسعدكم اهللا بمطلوبكم- وفقت فقد: "حيث يقول

 إلى إمالء كتاب نذكر فيه ما اشتهر من األحاديث المروية عن -والصوابتحري النصح 
 مما يتسلق به الملحدون على ،التشبيهيوهم ظاهره  مما صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

 .)٢("الطعن في الدين
ويالحظ أن كثيرا من األحاديث التي ذكرها ال يتوقف فيها أهل الحديث، أو أصحاب 
المدرسة األثرية، وال يجدون أي إشكال في التصديق بها، وهذا راجع لطبيعة مذهبهم في 

هم الظاهر، دون الخوض في حقيقة معناها، فهم هذا النوع من النصوص، القائم على ف
لكيف غير معقول، ا: "وذلك حسب ما روي عن أم سلمة رضي اهللا عنها أنها قالت

وكذلك ما روي عن اإلمام . )٣("غير مجهول، واإلقرار به إيمان، والحجود به كفر الستواءاو
لكيف غير ا ":مالك رحمه اهللا تعالى، في جواب من سأله عن كيفية االستواء، أنه قال

معقول، واالستواء منه غير مجهول، واإليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف 
 .)٤("أن تكون ضاال، وأمر به فأخرج

 . تفاوت المستوى العلمي والثقافي-٣
مـــن أســـباب االستـــشكال المتعلقـــة بالقـــارئ أو الـــسامع تفـــاوت المـــستوى العلمـــي         

 ما يستشكله العامي، وما يستشكله المثقف غير ما         والثقافي، فما يستشكله العالم غير    
وكثيـرا مـا يتعامــل غيـر المثقـف مـع النــصوص بقـدر أكبـر مـن التــسليم         . يستـشكله غيـره  

والتفويض، بينما يقف المثقف أمـام بعـض النـصوص موقـف المحلـل المـدقق، وال شـك أن                    
ص مــن هــذا ســيؤثر فــي مــسألة االستــشكال إيجابــا، وذلــك بحــل مــا توهمــه بعــض النــصو     

                                                 
 .١٢-١١تأويل مختلف الحديث، لإلمام أبي محمد عبد اهللا بن قتيبة الدينوري، ص) ١(
موسـى  : انظر مشكل الحـديث وبيانـه، اإلمـام أبـو بكـر محمـد بـن الحـسن بـن فـورك األصـبهاني، تحقيـق                      ) ٢(

 .٣٧محمد علي، ص
لإلمــام هبــة اهللا بــن  شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة مــن الكتــاب والــسنة وإجمــاع الــصحابة،    )  ٣(

 .٣/٣٩٧أحمد سعد حمدان، . د: الحسن بن منصور الاللكائي، تحقيق
 .٣/٣٩٨المرجع السابق، ) ٤(
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ــوهم كونهــا متعارضــة مــع          إشــكاالت، أو ســلبا، وذلــك بفهــم بعــض النــصوص بطريقــة ت
وبناء على ذلك يمكن أن يُعد المستوى العلمـي والثقـافي للمـرء             . غيرها من األدلة والقواعد   

عــامال مهمــا مــن عوامــل استــشكال نــصوص الحــديث الــشريف، فمــا يستــشكله الجاهــل  
شكله الطبيــب والمهنــدس مــثال يختلــف عمــا    يختلــف عمــا يستــشكله العــالم، ومــا يستــ    

 ...يستشكله طالب العلم، وهكذا
، فغيـر المثقـف قـد ال يتوقـف فـي فهـم هـذا                )١(..."ال عـدوى  "ويمكن التمثيل لذلك بحديث     

الحديث، وال يجد أي مشكلة في حمله على ظـاهره، دون مالحظـة أي معارضـة لـه مـع دليـل             
وقـف المستـشكل الباحـث عـن فهـم صـحيح       آخر، بينما يقف المثقف مـن هـذا الحـديث، م    

 .لهذا الحديث، ينفي التعارض الظاهري بينه وبين ما عارضه من نصوص
 : أسباب االستشكال المتعلقة بالواقع المحيط-ج
 . تنوع الواقع الثقافي-١

العلوم اإلنسانية والثقافة البشرية من األمور التي تتطور مـن عـصر إلـى عـصر، وتختلـف                  
، واإلنسان ابن بيئته، فهو يتـأثر بـالواقع الثقـافي للعـصر الـذي يعـيش فيـه،                   من بيئة إلى أخرى   

وتختلف ثقافته باختالف المكـان والبيئـة التـي تحـيط بـه، كمـا تختلـف بـاختالف التخـصص                     
فللواقع الثقافي وما يسود فيهما من أفكار وحقائق، وللتخـصص  . الذي يدرسه ويبحث فيه 

ظريـات، أثـر كبيـر فـي تكـوين عقليـة الباحـث، وفـي         العلمي وما يشتمل عليـه مـن قواعـد ون    
 .طريقة دراسته وفهمه للنصوص

وهذا األثر قد يكون إيجابيـا بحيـث يعـين علـى فهـم النـصوص فهمـا دقيقـا، وقـد يكـون                        
فاألفكــار والمعتقــدات الجديــدة التــي تظهــر مــن حــين إلــى آخــر تــؤثر فــي ظــاهرة            . ســلبيا

مكتـشفات العلميـة الحديثـة، ومـا يتوصـل          وكـذلك ال  . استشكال النصوص سـلبا أو إيجابـا      
إليه الباحثون في العلوم الكونية، قد يعين على فهم حـديث معـين، أو تـرجيح تفـسير مـن                    
التفسيرات على غيره، كما أن تلك المكتشفات قد تضيف إشكاالت جديدة على بعـض               

                                                 
ال عـدوى وال  : "يقـول قـال رسـول اهللا      : ، قـال  جزء من حـديث أخرجـه اإلمـام البخـاري عـن أبـي هريـرة                 ) ١(

انظـر صـحيح البخـاري، كتـاب الطـب، بـاب       ". دطيرة وال هامة وال صفر، وفِرَّ من المجذوم كما تَفِر من األس   
ــاب       . ٥/٢١٥٨، ٥٣٨٠:الجــذام، حــديث رقــم   ــة، انظــر صــحيح مــسلم، كت وأخرجــه مــسلم بألفــاظ مقارب

 .٤/١٧٤٣، ٢٢٢٠:السالم، باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر، حديث رقم
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 .األحاديث التي لم تكن مشكلة في السابق
شفات الحديثة في هـذا الموضـوع تـرجيح الـشيخ     ومن األمثلة على االستفادة من المكت    

، فبعـد  )١(..."ال عدوى والطيرة: "أحمد شاكر ما ذهب إليه اإلمام ابن الصالح في تأويل حديث         
أن عرض مسالك العلماء في تأويل هذا الحـديث، نقـال عـن اإلمـام الـسيوطي فـي التـدريب،              

، أن األمـراض ال تعـدي بطبعهـا،    وأقواها عندي المسلك األول الذي اختاره ابن الصالح      : "قال
لكن اهللا تعالى جعل مخالطة المريض سـببا إلعدائـه مرضـه، وقـد يتخلـف ذلـك عـن سـببه،                  
كما في غيره من األسباب، ألنـه قـد ثبـت مـن العلـوم الطبيـة الحديثـة أن األمـراض المعديـة                    

. أنواعهـا تنتقل بواسطة المكروبات، ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك، على اختالف     
وأن كثيـرا  . وأن تأثيرها في الصحيح يكون تبعا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من األنواع            

ــديهم وقايــة خلقيــة تمنــع قبــولهم لــبعض األمــراض المعينــة، ويختلــف ذلــك         مــن النــاس ل
فــاختالط الــصحيح بــالمريض ســبب لنقــل المــرض، وقــد       . بــاختالف األشــخاص واألحــوال  
 .)٢(" ابن الصالحيتخلف هذا السبب، كما قال

وهكــذا يمثــل الواقــع الثقــافي الــذي يعــيش فيــه المــرء ســببا مهمــا مــن أســباب ظــاهرة      
فمـا يستـشكله    . استشكال النصوص الشرعية عامة، ونصوص الحـديث الـشريف خاصـة          

من يعيش في عصر ما أو بيئة معينة يختلف عمـا يستـشكله مـن يعـيش فـي عـصر آخـر أو              
 .بيئة تختلف عن البيئة األولى

 .تنوع الواقع االجتماعي -٢
كمــا أن للواقــع الثقــافي أثــره فــي استــشكال بعــض النــصوص الــشرعية، فــإن للواقــع       

فقــد "االجتمــاعي ومــا يــسود فيــه مــن عــادات اجتماعيــة أثــر ينبغــي التنبــه لــه وعــدم إغفالــه،  
يكون استشكال النص ناشئا من إلف الواقع الخاطئ الذي عاشـه المـرء فتـرة طويلـة مـن                   

و شــاهد أفــراد مجتمعــه مطبقــين عليــه أو يكــادون، فتــستمرئ الــنفس ذلــك الــذي     دهــره، أ

                                                 
ال عـدوى وال  : "ول اهللا  يقـول قـال رسـ    : ، قـال  جزء من حـديث أخرجـه اإلمـام البخـاري عـن أبـي هريـرة                 ) ١(

انظـر صـحيح البخـاري، كتـاب الطـب، بـاب       ". طيرة وال هامة وال صفر، وفِرَّ من المجذوم كما تَفِر من األسد   
ــاب       . ٥/٢١٥٨، ٥٣٨٠:الجــذام، حــديث رقــم   ــة، انظــر صــحيح مــسلم، كت وأخرجــه مــسلم بألفــاظ مقارب

 .٤/١٧٤٣، ٢٢٢٠:السالم، باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر، حديث رقم
 .١٧٦الباعث الحثيث، للشيخ أحمد شاكر، ص) ٢(
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أَلِفته، أو ألفت عليه أغلب الناس، وال سيما أهل بلـده، ولـو كـان خاطئـا؛ فتـستغرب الـنفس                     
بعد هذا كل تصحيح يأتي، ولو كان التصحيح آية أو حديثا نبويا، فإن صعب عليهـا رد الـنص                   

والعــادات االجتماعيـة مــن  . )١("ى مــن أنـواع التأويــل الباطـل  أو تعـذر، ذهبــت تـرده بطــرق أخـر   
األمور التي تتطور من عصر إلى عصر، وتختلف من بيئة إلى أخرى، واإلنسان ابن بيئتـه، فهـو                  

 .يتأثر بالواقع االجتماعي للعصر الذي يعيش فيه
 ويمكن أن يمثل ألثر الواقع االجتمـاعي علـى فهـم بعـض النـصوص الـشرعية بموقـف                   

العلماء الذين أبـاحوا مـصافحة المـرأة األجنبيـة، واستـشكلوا األحاديـث الـواردة فـي                  بعض  
ويمكن تلمـس أثـر هـذا الواقـع االجتمـاعي فـي شـرح               . النهي عن ذلك، وعملوا على تأويلها     

ألن يطعــن فــي رأس أحــدكم بمخــيط مــن حديــد، خيــر لــه مــن أن يمــس  (بعــضهم لحــديث 
 يظهر أن الحديث ليس نصا فـي تحـريم المـصافحة،            فالذي: "، حيث يقول  )٢()امرأة ال تحل له   

فلـيس فـي هـذا    ... ألن المس في لغة القرآن والـسنة ال يعنـي مجـرد اتـصال البـشرة بالبـشرة         
إذن ما يـدل علـى تحـريم مجـرد المـصافحة، التـي ال تـصاحبها شـهوة، وال تخـاف مـن ورائهـا                       

 مـن مـرض، و خـروج        فتنة، وخصوصا عندما تدعو إليها الحاجة، كقدوم مـن سـفر، وشـفاء            
ولعـل  . )٣("من محنة، ونحو ذلك مما يعرض للناس، ويقبل فيه األقارب يهنئ بعضهم بعـضا       

واقــع انتــشار مــصافحة المــرأة األجنبيــة فــي مــصر ونحوهــا مــن بــالد المــسلمين، كــان ســببا  
خفيــا الستــشكال ظــاهر النــصوص التــي تــدل علــى تحريمهــا، فــي حــين أن جمهــور علمــاء    

 .كل مثل هذه الروايات، وأخذ بظاهرهاالمسلمين لم يستش
 :أوجه استشكال نص الحديث: ثالثا

تنوعت طريقة كتب علوم الحديث المعاصرة في تناول أوجه استشكال نصوص 
الحديث الشريف، فقد أشار الشيخ محمد أبو زهو في تعريفه لمشكل الحديث إلى وجه 

، حيث )٤(آخر في الظاهرواحد من أوجه االستشكال فقط، وهو مخالفة الحديث لحديث 
                                                 

 .١٨-١٧، للدكتور عبد اهللا الرحيلي، ص"مدخل إلى دراسة مشكل الحديث)  "١(
المعجم الكبير، لإلمام سليمان بن أحمد بن أيوب أبـو القاسـم الطبرانـي، تحقيـق حمـدي بـن عبدالمجيـد                      ) ٢(

ــه رجــال الــصحيح  ر": وقــال اإلمــام الهيثمــي  . ٢٠/٢١١الــسلفي،  ــد   ". واه الطبرانــي ورجال انظــر مجمــع الزوائ
 .٤/٥٩٨ومنبع الفوائد، لإلمام نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، 

 .١٦٣يوسف القرضاوي، ص. كيف نتعامل مع السنة النبوية، د) ٣(
 .٤٧١انظر الحديث والمحدثون، للشيخ محمد أبو زهو، ص) ٤(
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، وأضاف الدكتـور محمد عجـاج الخطيب "مشكل الحديث"، و"مختلف الحديث"سوى بين 
كما أشار الدكتور نور الدين عتر في . )١(إلى ذلك ما أشكل فهمه أو تصوره من األحاديث

: إلى وجهين من أوجه االستشكال" مشكل الحديث"أو " مختلف الحديث"تعريفه لـ 
أما الدكتور أسامة خياط فقد . )٢(ديث للقواعد، أو مخالفته لنص شرعي آخرمخالفة الح

عن ستة أوجه لالستشكال، خمسة منها " مختلف الحديث"تحدث في مقدمة كتابه 
تختص بتعارض الحديث مع غيره، كالقرآن أو الحديث أو اإلجماع أو القياس أو العقل، 

 الحديث نفسه، دون معارضة أما السادس فهو ما كان إشكاله بسبب غموض معنى
من خالل دراسته للجزء الثامن األخير -وزاد عليها األخ الدكتور محمد أبو الليث . )٣(لغيره

 أوجها كثيرة، فأوصلها إلى عشرين وجها، -، لإلمام الطحاوي"بيان مشكل اآلثار"من 
وقد بدا لي في . )٤(مكتفيا ببيان عدد األحاديث المتعلقة بكل وجه، دون اإلشارة إلى األمثلة

، كما اختالف األحاديث، واالعتراض على عمل النبي : بعضها شيء من التداخل، نحو
 :، حسب التعريف الذي اخترته، نحو"مشكل الحديث"أن عددا منها ال يدخل في 

 . خفاء معنى الحديث لغرابة في اللفظ، أو اشتراكه في معان عديدة، أو إطالقه-٣-١
 .لدقته على الفهم دون غرابة أو اشتراك أو إطالق خفاء معنى الحديث -٤
 . اختالف الفقهاء في اجتهادهم من الحديث-٥
 . اختالف أئمة التفسير في تفسير آية، واختالف أئمة القراءات في قراءة لفظ-٧-٦
 . اختالف أئمة علم الكالم في مسألة عقدية-٨
 . اختالف أئمة اللغة في شرح لفظ من ألفاظ الحديث-٩

بتعارض الحديث في " مشكل الحديث" اقترحت في دراسة سابقة تخصيص وقد
، الذي "مختلف الحديث"الظاهر مع غيره من األدلة أو القواعد أو الحقائق، قياسا على 

                                                 
 .١١٧حديث، للدكتور محمد عجاج الخطيب، صالمختصر الوجيز في علوم ال) ١(
 .٣٣٧انظر منهج النقد، للدكتور نور الدين عتر، ص) ٢(
 . وما بعدها٣٢أسامة عبد اهللا خياط، ص. انظر مختلف الحديث، د) ٣(
؛ وعلـوم الحـديث أصـيلها       ١٦٥محمـد أبـو الليـث الخيرآبـادي، ص        . ، د "مختلف الحديث ومـشكله   "انظر مقال   ) ٤(

؛ ورسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة، للـدكتور محمـد أبـو               ٣٠٩ محمد أبو الليث الخيرآبادي، ص     .ومعاصرها،  د  
الليــث شــمس الــدين، وهــي تحقيــق للجــزء الثــامن مــن كتــاب بيــان مــشكل اآلثــار، لإلمــام أبــي جعفــر              

 . ١٣٧-١٣٦الطحاوي، ص
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وبناء على ذلك فإن األوجه الخمسة . )١(يختص بما تعارض من األحاديث في الظاهر
 من عدها وجها من أوجه األخيرة ال تدخل في موضوع المشكل، ولم أقف على

واإلشكال الناتج عن خفاء معنى لفظة من ألفاظه فيدخل . استشكال الحديث الشريف
، أما إذا كان اإلشكال في فهم المعنى ناتج عن دقة معنى الحديث "غريب الحديث"في 

، الذي أشار إليه اإلمام "المتشابه"وعدم القدرة على إدراك حقيقته فأرى ضمه إلى 
ما خفيت : " بما يلي-في دراسة حديثة-، والذي اقترحت تعريفه )٢(ي ألفيّتهالسيوطي ف

 .)٣("داللته على المعنى المراد، سواء أمكن تأويله أو لم يمكن
سوى -ومما تجـدر اإلشارة إليـه أن عدد األمثلة لكل وجه من األوجـه التسعة األخيرة 

لدكتور الخيرآبادي ألحاديث  واحد أو اثنين فقط، وذلك حسب إحصاء ا-الوجه الرابع
ولعل في هذا دليال على عدم دخول تلك ".  بيان مشكل اآلثار"الجزء الثامن من كتاب 

. ، بشكل رئيس، وإنما ذُكرت عَرَضا واستطرادا، واهللا أعلم"مشكل الحديث"األوجه في 
 أو خفاء معنى الحديث لدقته على الفهم دون غرابة أو اشتراك: "أما الوجه الرابع وهو

، فقد أشار الباحث إلى أن لهذا الوجه اثنين وثالثين مثاال، وهذا النوع من األحاديث "إطالق
المتشابه في "، حيث لم يشتهر كون "مشكل الحديث"درج العلماء على تناوله ضمن 

وأرى أن يُفرد هذا النوع من األحاديث باسم . نوعا مستقال من أنواع علوم الحديث" المتن
 .كما أشرت إلى ذلك قبل قليل، "المتشابه"

وستعمل هذه الدراسة على استقراء أوجه استشكال نصوص الحديث الشريف، في 
خاصة، وما " مشكل الحديث"ضوء التعريف المقترح، ومن خالل دراسة ما جاء في كتب 

، وذلك من أجل "مشكل الحديث"ذكر في كتب شروح الحديث عامة حول موضوع 

                                                 
 .بعدها وما ٤٧، للباحث، ص"مشكل الحديث، إشكالية المصطلح وتاريخ النشأة"انظر مقال ) ١(
ألفيــة الــسيوطي فــي علــم الحــديث، للحــافظ عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي، شــرح الــشيخ أحمــد         )٢(

 .٢١٢شاكر، ص
يعـرف األسـتاذ   . ٧٢فـتح الـدين بيـانوني، ص   . المتشابه في متن الحديث الشريف، دراسة تأصيلية مقارنـة، د         ) ٣(

الحـديث الـذي ال   : "بأنـه " المتـشابه  "-كـار في تحقيقه لكتاب توضـيح األف     –محمد محيي الدين عبد الحميد      
انظـر توضـيح األفكـار لمعـاني تنقـيح األنظـار، لإلمـام محمـد بـن إسـماعيل                ". يُعلم تأويله على وجه الجـزم     

ما ال سبيل : "ويعرفه الشيخ أحمد شاكر بأنه  . ٢/٤٢٥الصنعاني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،        
 .٢١٢ ألفية السيوطي في علم الحديث، لإلمام السيوطي، صانظر". إلى معرفة حقيقة المراد منه
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 . واستكمال معالمهتوضيح مسائل هذا الموضوع
ومما تجدر اإلشارة إليه هنا أن أوجه استشكال الحديث ربما تشتبه بمقاييس نقد 

، وبين "مشكل الحديث"المتن عند المحدثين، وذلك بسبب العالقة الوثيقة بين موضوع 
وإن كانت تأتي بعد نقد سند -فدراسة اإلشكال في الحديث . عملية نقد متون الروايات

 تعد وسيلة مكملة لنقد متن -، وبيان حكمه من حيث القبول والردالحديث ومتنه
الحديث، فقد تكشف دراسة الحديث المشكل عن تحقق اإلشكال وعدم القدرة على 

فإذا أمكن الفصل نظريا بين عملية نقد الروايات ودراسة . حله، فيحكم حينئذ برد الرواية
التطبيق، فالتداخل حاصل وال مشكل الحديث، فإنه ال يمكن الفصل بينهما من جهة 

فاستشكال حديث ما هو في حقيقته إال مظنة وجود خلل خفي في متنه، . "يمكن دفعه
وهذا االكتشاف يستوجب التوثق من . ما كان له أن يُكتشف إال بالمقارنة مع دليل آخر
 .)١("تطبيق الضوابط النقدية على الحديث محل البحث

باألحاديث التي " مشكل الحديث" موضوع ولذلك ينبغي التأكيد على اختصاص
أوهمت تعارضا مع غيرها من األدلة والقواعد والحقائق، ولكنها ال تتعارض معها في واقع 

وهذا قياس على تخصيص الحافظ ابن . األمر، بل يمكن الجمع بينها وبين ما عارضته
ضة في الظاهر في األحاديث المقبولة المتعار" مختلف الحديث"حجر رحمه اهللا تعالى لـ
أما إذا كان التعارض مع تلك األدلة والقواعد والحقائق . )٢(والتي يمكن الجمع بينها

حقيقيا، خرج الحديث إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، كالناسخ والمنسوخ، أو 
وبناء على ذلك قد تتشابه أوجه . )٣(الشاذ، أو المضطرب، أوالمُعل بعلة قادحة

بق مع أوجه إعالل المتون، وال إشكال في ذلك، مادام لكل من االستشكال، أو تتطا
 .حدوده وضوابطه" المعل"و" المشكل"الحديث 

ويمكن تلخيص أوجه استشكال نص الحديث الشريف، بناء على التعريف المختار، 
 :فيما يلي

 
                                                 

 .٧٩دراسة نقدية في علم مشكل الحديث، إبراهيم العسعس، ص) ١(
 .٥٨انظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر، للحافظ أحمد ابن حجر العسقالني، ص) ٢(
 .٦٢-٥٨انظر المرجع السابق، ص) ٣(
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 . مخالفة القرآن الكريم-١
حدة، فكالهما مصدره   القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يصدران من مشكاة وا        

فـإذا أوهـم الحـديث المقبـول معنـى      . الوحي، وال يمكن أن يكون بينهما تعارض أو اخـتالف       
مناقضا لما نص عليه القرآن، فينبغي الجمع بينهما بوجـه مـن أوجـه الجمـع المعروفـة، وإن                   
لم يمكن الجمع بحال من األحوال حُكم بوجود علة في الرواية، ويُتوقـف فـي العمـل بهـا                    

 .هذا أمر اجتهادي قد تختلف فيه أنظار العلماء. ندئذع
 لربـه،  فقد استشكلت السيدة عائشة رضـي اهللا عنهـا الروايـة التـي تثبـت رؤيـة النبـي            

 أنـه  بـد اهللا بـن عبـاس    عفقد أخرج الطبرانـي عـن       . بل أنكرتها، مستدلة بالقرآن الكريم    
 .)١(" بفؤاده رأى ربه مرتين، مرة ببصره ومرةإن محمدا : "كان يقول

يَا أَبَا : فَقَالَتْ .كُنْتُ مُتَّكِئاً عِنْدَ عَائِشَةَ: مَسْرُوقٍ قَالَ وأخرج اإلمام مسلم عن 
: قَالَتْ مَا هُنَّ؟: قُلْتُ .ثَالَثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ علَى اهللا الْفِرْيَةَ! عَائِشَةَ

وَكُنْتُ مُتَّكِئاً فَجَلَسْتُ، : قَالَ .رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اهللا الْفِرْيَةَ داً مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّ
‰ô ®: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِي وَالَ تَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اهللا عَزَّ وَجَلَّ: فَقُلْتُ s)s9 uρ çν#u™u‘ È, èù W{$$Î/ 

È⎦⎫Î7 çRùQ ‰ô ® ،]٢٣ :التكوير[  〉 #$ s)s9 uρ çν# u™u‘ »' s!÷“ tΡ 3“ t ÷zé& 〈 . ْأَنَا أَوَّلُ هَذِهِ األُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ : فَقَالَت
إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ : "فَقَالَ .صلى اهللا عليه وسلمرَسُولَ اللّهِ 

تَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبطاً مِنَ السَّمَاءِ سَادّاً عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّ
‘ω çµà2Í ®  :أَوَ لَمْ تَسْمَع أن اهللا يَقُولُ: فَقَالَتْ ".األَرْضِ ô‰è? ã≈ |Áö/F{$# uθ èδ uρ à8 Í‘ô‰ ãƒ t≈ |Áö/F{$# ( uθ èδ uρ 

ß#‹ÏǕ=9$# ç Î6sƒø:$# 〈 "...)٢(. 
قد ردت السيدة عائشة رضي اهللا عنها تلك الرواية، لما رأت من تناقض بينها وبين ف

، وإنما يدخل "مشكل الحديث"نص القرآن الكريم، وبذلك ال يكون هذا الحديث من باب 
ولكن كثيرا من العلماء قبلوا هذا الحديث وجمعوا بينه وبين ". المُعل"في باب الحديث 

                                                 
م سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق طارق بـن عـوض اهللا بـن محمـد          المعجم األوسط، لإلمام أبي القاس    ) ١(

انظـر فـتح البـاري،      . إسـناده قـوي   : وقـال الحـافظ ابـن حجـر       . ٦/٥٠وعبد المحسن بن إبـراهيم الحـسيني،        
 .٧/٢١٨للحافظ ابن حجر، 

، }أخـرى ولقـد رآه نزلـة   {:  أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب معنـى قـول اهللا عـز وجـل     )٢(
، "والـــنجم"وأخرجــه اإلمـــام البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب تفـــسير القـــرآن، بـــاب تفـــسير ســـورة  . ١/١٥٩
 ".أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَالثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَب: "، بلفظ٤/١٨٤٠
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يقول اإلمام . ارضا، وبذلك يمكن أن يعد مثاال من أمثلة المشكلاآلية، ولم يروا بينهما تع
 رأى ربه بعيني رأسه ليلة  فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول اهللا:  "النووي

اإلسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم، وإثبات هذا ال يأخذونه إال بالسماع من 
 لم تنف -رضي اهللا عنها-ثم إن عائشة  .ك فيهتشكهذا ما ال ينبغي أن يُ، رسول اهللا 

ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما اعتمدت  الرؤية بحديث عن رسول اهللا 
 ω ®: فأما احتجاج عائشة بقول اهللا تعالى .االستنباط من اآليات وسنوضح الجواب عنها

çµ à2Í‘ ô‰ è? ã≈ |Áö/F{$# 〈 وإذا  .واهللا تعالى ال يحاط به فإن اإلدراك هو اإلحاطة، ، فجوابه ظاهر
 .)١("ورد النص بنفي اإلحاطة ال يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة

رِير بن عبدِ جومن األحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم حديث 
أَمَا إِنّكُمْ : "لْبَدْرِ فَقَالَإِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ ا. كُنّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ :  قالاللّهِ 
فظاهر هذا الحديث يوهم . )٢("الَ تُضَامّونَ فِي رُؤْيَتِه. كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ تَرَوْنَ رَبّكُمْس

‘ω çµà2Í ®: معارضته لقول اهللا تعالى ô‰è? ã≈ |Áö/ F{$# uθ èδ uρ à8Í‘ ô‰ ãƒ t≈ |Áö/ F{$# ( uθ èδ uρ ß#‹ÏǕ=9 $# çÎ6 sƒø:$# 〈   
،  فالحديث يثبت الرؤية للمؤمنين في حين يُفهم من اآلية استحالة تحقيق ١٠٣:األنعام
أي ال يبلغ كنه حقيقته، : "وقد أجاب العلماء عن ذلك بإجابات متعددة، فقال الزجاج. ذلك

".  األحاديث في الرؤية يوم القيامةأدركت كذا وكذا، ألنه قد صح عن النبي : كما تقول
ال تدركه األبصار في الدنيا، ويراه المؤمنون في اآلخرة، إلخبار اهللا : "س وقال ابن عبا

 .)٣("ال تحيط به األبصار وهو يحيط بها: "إن معنى اآلية: وقيل". بها
 . مخالفة الثابت من األحاديث-٢

$ ®:  معصوم عن الخطأ في جانب التشريع، قال تعالىالرسول  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλù; $# 

∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ωÎ) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ 〈 )ولذلك ال يمكن أن يدخل في ما يصدر عنه ٤)-٣:النجم ، 
فإذا أوهم بعض روايات الحديث تناقضا مع بعضها اآلخر فينبغي فهم . تعارض أو تناقض

                                                 
 .٦-٣/٥صحيح مسلم بشرح النووي، لإلمام النووي،  ) ١(
؛ ١/٢٠٣، ٥٢٩: الـصالة، بــاب فــضل صــالة العــصر، حــديث رقــم صــحيح البخــاري، كتــاب مواقيــت. متفـق عليــه ) ٢(

وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب فضل صالتي الـصبح والعـصر والمحافظـة عليهمـا،                
 .١/٤٣٩، ٦٣٣:حديث رقم

؛ وتفـسير القـرآن   ٧/٥٤انظر جامع البيـان، لإلمـام أبـي جعفـر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن خالـد الطبـري،                     ) ٣(
 .٢/١٦٢م، للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، العظي
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النصوص بما يحقق االنسجام فيما بينها ويدفع عنها التعارض، وهو ما أطلق عليه 
، ولهم في التعامل مع الروايات المختلفة الثابتة "ديثمختلف الح"المحدثون اسم 

 :منهجية خاصة تتمثل في الخطوات التالية
وهـذه النقطـة مهمـة جـدا، ألنهـا تميـز بـين           . التأكد من صالحية الحديث لالحتجاج بـه       - أ

يقـول  . الروايات الحديثية المقبولة وغير المقبولة، فيُشتغل بالمقبول منها ويُهمل المـردود          
وجماع هذا أن ال يُقبل إال حـديث ثابـت،      ": "مختلف الحديث "لشافعي في حديثه عن     اإلمام ا 

فـإذا كـان الحـديث مجهـوال، أو مرغوبـا عمـن       . كما ال يقبل من الـشهود إال مـن عـرف عدلـه          
 .)١("حمله، كان كما لم يأت، ألنه ليس بثابت

لمــا احتمــل  وك: "يقــول اإلمــام الــشافعي رحمــه اهللا تعــالى   .   الجمــع بــين الروايــات -ب
كمـا هـو الحـال    . )٢("حديثان أن يستعمال معا، استُعمال معا، ولـم يُعطِّـل واحـدٌ منهمـا اآلخـر       

 .في العام والخاص والمطلق والمقيد
فإن لم يمكـن الجمـع بـين الروايـات بوجـه مـن              . البحث عن ثبوت النسخ من عدمه       - ج

أخر مـن الروايــات ألنــه يُعــد  الوجـوه، ينظــر إلــى تـاريخ الروايــات، فــإذا عــرف التـاريخ أُخــذ بالمتــ   
ومــا ينــسب إلــى االخــتالف مــن األحاديــث   : "يقــول اإلمــام الــشافعي . ناســخا للمتقــدم منهــا 

 .)٣("ناسخ ومنسوخ،  فيصار إلى الناسخ دون المنسوخ

فـإن تعـذر معرفـة تـاريخ الروايـات يُلجـأ إلـى التـرجيح، فيُعمـل          .  الترجيح بين الروايـات  -د
. وجــه التــرجيح كثيــرة مــذكورة فــي كتــب األصــول وغيرهــا    وأ. بــالراجح ويتــرك المرجــوح 

 مــا ال يخلــو مــن أن يكــون أحــد   -أي األحاديــث المختلفــة–ومنهــا : "يقــول اإلمــام الــشافعي 
، ممــا ســوى الحــديثين   الحــديثين أشــبه بمعنــى كتــاب اهللا، أو أشــبه بمعنــى ســنن النبــي      

 فهو أوالهما عندنا أن يصار المختلفين، أو أشبه بالقياس، فأي األحاديث المختلفة كان هذا        
خمــسين وجهــا مــن أوجــه التــرجيح بــين    "وقــد ذكــر الحــازمي فــي كتــاب االعتبــار    . )٤("إليــه

الروايـات، ونقلهــا العراقــي فــي شــرحه علــى ابــن الــصالح، وزاد عليهــا حتــى أوصــلها إلــى مائــة  

                                                 
 .٧/٥٨اختالف الحديث، المطبوع على هامش كتاب األم، لإلمام محمد بن إدريس الشافعي، ) ١(
 .٧/٥٨المرجع السابق، ) ٢(
 .٧/٥٧المرجع السابق، ) ٣(
 .٥٨-٧/٥٧المرجع السابق، ) ٤(
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 .)١("وعشرة، ولخصها السيوطي في التدريب
فــإن لــم يمكــن الجمــع ولــم يُعــرف التــاريخ . فــة التوقــف فــي األخــذ بالروايــات المختل-هـــ

. وتعـذر التـرجيح وجـب التوقـف فـي الروايـات المختلفــة حتـى يظهـر وجـه صـحيح يُعمـل بــه           
والتعبيـر بـالتوقف أولـى مـن التعبيـر بالتـساقط، ألن خفـاء تـرجيح             : "يقول الحافظ ابن حجر   

مع احتمـال أن يظهـر لغيـره      أحدهما على اآلخر إنما هو بالنسبة للمعتَبِر في الحالة الراهنة،           
 .)٣(واختار الدكتور نور الدين عتر الحكم عليهما باالضطراب، والتضعيف. )٢("ما خفي عليه

والتمثيــل لهــذه الحالــة صــعب جــدا، إن لــم يكــن مــستحيال، فــال يخلــو مثــال مــن انتقــاد،       
جـاء  وكثير من األحاديث التي مثـل بهـا العلمـاء للمـضطرب ردهـا آخـرون، ومثلـوا بغيرهـا، ف                    

مــن بعــدهم فــرد علــيهم وعمــل علــى الجمــع بــين تلــك النــصوص أو التــرجيح بينهــا، وذلــك  
. نظـــرا لتعـــدد وجـــوه الجمـــع، وكثـــرة طـــرق التـــرجيح مـــن داخـــل الروايـــة أو مـــن خارجهـــا  

واالجتهاد في هذا ميدانه واسع جـدا ويختلـف األمـر مـن عـالم إلـى آخـر، فمـا كـان مـضطربا                      
 .كذلك عند اآلخرينعند عالم معين ال يشترط أن يكون 

، مبينـا  "مختلـف الحـديث  "وقد عرض بعض البـاحثين لمـسالك العلمـاء فـي التعامـل مـع            
الفــرق بــين مــنهج الجمهــور ومــنهج الحنفيــة فــي ذلــك، ثــم اقتــرح حــذف المــسلك األخيــر   

، ألنـه الحاجـة لـه فـي نظـره، فكثـرة طـرق التـرجيح وتنـوع وجوههـا                     "التساقط"أو  " التوقف"
الحديثين على اآلخر، وال يمكن عمليا أن تتساوى األحاديث المتعارضة  كفيل بترجيح أحد    

كمــا اقتــرح الــدكتور الــدميني التخفيــف مــن شــرط المحــدثين   . )٤(مــن جميــع تلــك الوجــوه 
للحكم على الحديث باالضـطراب، العتقـاده أن اشـتراط المحـدثين عـدم إمكـان التـرجيح           

لمــضطرب صــعبا، وأن كــل مــا ذكــره  بــين الحــديثين المتعارضــين يجعــل التمثيــل للحــديث ا 

                                                 
وانظــر تــدريب الــراوي فــي شــرح تقريــب النــواوي، للحــافظ  . ١٧٦الباعــث الحثيــث، للــشيخ أحمــد شــاكر، ص) ١(

 .٢٠٢-٢/١٩٨جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 
وانظـر نـص اإلمـام الـسيوطي علـى ذلـك فـي              . ٦٣-٦٢شرح نخبة الفكر، لإلمام ابن حجر العـسقالني، ص        ) ٢(

اكر فــي الباعــث الحثيــث، وذهــب إلــى ذلــك الــشيخ أحمــد شــ . ٢/٢٠٢تــدريب الــراوي ، للحــافظ الــسيوطي، 
 .١٧٦ص

 .٣٤١انظر منهج النقد في علوم الحديث، للدكتور نور الدين عتر، ص) ٣(
عبــد المجيــد محمــد  . انظــر مــنهج التوفيــق والتــرجيح بــين مختلــف الحــديث، وأثــره فــي الفقــه اإلســالمي، د    ) ٤(

 .١٢٢إسماعيل السّوسوه، ص
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ويـرى  . المتقدمون من أمثلة نقضها المتأخرون بإمكانية التـرجيح بـين الروايـات المتعارضـة              
أن هذا الشرط خيالي وغير واقعي، حيث ال يمكـن التمثيـل لـه ولـو بمثـال واحـد، ويقتـرح أن              

يمكــن بينهمــا بــدال مــن عــدم إمكــان التــرجيح، وبــذلك   " صــعوبة التــرجيح"يكــون الــشرط 
 .)١(التمثيل للمضطرب بعشرات األمثلة

وقد عرض األخ الـدكتور الخيرآبـادي لـرأي الـدكتور الـدميني فـي تخفيـف شـرط الحكـم           
عـدم إمكـان   "على الحديث باالضطراب، فوافقه فيه واقترح إضافة إلى ذلك تخفيف شـرط     

وبهــذا : " قــال، ثــم"صــعوبة التوفيــق بينهــا"، إلــى "الجمــع والتوفيــق بــين الروايــات المتعارضــة 
 .)٢("يمكن التمثيل بعشرات األمثلة

فـي التعامـل مـع األحاديـث المتعارضـة،        " التوقـف "وأعتقد أنه ال حاجة إلى حذف مسلك        
فهـو تقــسيم منطقــي مقبـول، وال يُــشترط عنــد حكـم عــالم مــا علـى الحــديث باالضــطراب     

 االجتهـــاد وتوقفـــه فـــي قبولـــه، أن يكـــون األمـــر كـــذلك عنـــد غيـــره، فالمـــسألة مـــن ميـــادين
بــسبب تعــارض األحاديــث واضــطرابها لتنــدرج فيــه      " التوقــف "الواســعة، ويتــرك مــسلك   

 .األحاديث التي تنطبق عليها شروطه، حسب اجتهاد كل مجتهد وتقديره
وال أرى كذلك حاجـة إلـى التخفيـف مـن شـرط الحكـم علـى الحـديث باالضـطراب، مـن                

 الـضروري أن نجـد مثـاال للحـديث     أجل جعله حقيقة واقعـة يمكـن التمثيـل لهـا، فلـيس مـن         
المـــضطرب متفقـــا عليـــه بـــين العلمـــاء، بـــل قـــد ذهـــب اإلمـــام الـــشافعي إلـــى عـــدم تحقـــق   

ولـم نجـد عنـه شـيئا مختلفـا فكـشفناه إال وجـدنا لـه                 : "االضطراب في الروايات الثابتة بقوله    
نجـد   ولـم   ... وجها يحتمل به أال يكون مختلفا وأن يكون داخال في الوجوه التي وصفت لك             

عنه حديثين مختلفين إال ولهما مخرج أو علـى أحـدهما داللـة بأحـد مـا وصـفت إمـا بموافقـة                      
كمـا صـرح اإلمـام أبـو بكـر بـن خزيمـة بعـدم         . )٣("كتاب أو غيره من سنته أو بعـض الـداليل     

ال أعرف أنه رُوي عن رسول اهللا       : "وجود حديثين صحيحين متعارضين من كل وجه، فقال       

                                                 
 .١٤٢-١٤١ي، صمقاييس نقد متون السنة، للدكتور مسفر الدمين) ١(
، للـدكتور محمـد أبـو الليـث الخيرآبـادي،      "المنهج العلمي عند المحدثين في التعامل مع متـون الـسنة        "مقال  ) ٢(

 .٢٠ص
 .٢١٦الرسالة، لإلمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، ص) ٣(
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 ١("صحيحين متضادّان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما حديثان بإسنادين(. 
لكن هذا ال يمنع من تحقق هذا التعارض في نظر بعض البـاحثين والمجتهـدين، بحيـث              
ال يتمكن من الجمع بين الروايات أوالتـرجيح بينهـا، فيـضطر عندئـذ إلـى التوقـف فيهـا حتـى            

رص علــى التمثيــل للحــديث المــضطرب  والحــ. يتبــين لــه وجــه مــن أوجــه الجمــع أو التــرجيح  
ينبغي أن ال يقودنا إلى تخفيف شروط الحكم على الحديث باالضطراب، كما أن التخفيـف               
مــن تلــك الــشروط ســيؤدي إلــى إخــراج المــضطرب عــن حقيقتــه واإلخــالل بالوصــف الــذي       

، كما سيوسِّع دائرة هذا النـوع ويـدخل فيـه قـسما أكبـر مـن                 )٢(وصفه به العلماء السابقون   
ويكفــي فــي الحــديث عــن المــضطرب فهــم حقيقتــه   . األحاديــث، وال أرى مــصلحة فــي ذلــك 

وشـــروطه الدقيقـــة مـــن خـــالل التعريـــف المتفـــق عليـــه عنـــد العلمـــاء، فـــإن تحققـــت تلـــك   
 .الشروط حُكم على الروايات باالضطراب، وإال فال

 أخرجقد  ف. ومن األحاديث التي توهم التعارض فيما بينها ما روي في مسألة نعي الميت            
إذَا مِـتّ فـال تُؤْذِنـوا بـي، إِنّـي أخَـافُ أَنْ يَكُـونَ نَعْيـاً،                  : "قَـال   الترمذي عن حُذَيْفَـةَ بـن اليمـان       

 أَنَـسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ      وأخـرج البخـاري عـن      .)٣("يَنْهَـى عـن النّعْـي      فإنّي سَمِعْتُ رسولَ اهللا     
 أَبِـي   وعـن . )٤(..."وَابْـنَ رَوَاحَـةَ لِلنَّـاسِ قَبْـلَ أَنْ يَـأْتِيَهُمْ خَبَـرُهُمْ            نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا     أَنَّ النَّبِيَّ   "

نَعَىَ لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَـرَجَ بِهِـمْ إِلَـى               أَنَّ رَسُولَ اهللاِ     ": هُرَيْرَةَ
 .)٥("الْمُصَلَّىَ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات

فالحديثان األخيران يوهمان تعارضا مع الحديث األول، إذ ال يمكـن أن ينهـى رسـول اهللا                 
                                                 

وانظـر الباعـث   . ٤٣٣-٤٣٢ادي، صالكفاية في علم الرواية، لإلمام أبـو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت البغـد           ) ١(
 .٢/١٩٦؛ وتدريب الراوي، للحافظ السيوطي، ١٧٥الحثيث، للشيخ أحمد شاكر، ص

 المختلِـف  إنمـا  معاً، يمضَيَان وجهاً لهما كان ما االختالف، إلى الحديثان يُنْسَب وال: "يقول اإلمام الشافعي  ) ٢(
هُ  هـذا  الواحد، الشيء في الحديثان يكون أن مثل غيره، بسقوط إال يُمْضَى لم ما انظـر  ". يُحَرِّمـه  وهـذا  يُحِلـُّ

 .٣٤٢الرسالة، لإلمام الشافعي، ص
سـنن  . حـديث حـسن صـحيح   :  وقـال ،أخرجه  الترمذي في كتاب الجنـائز، بـاب مـا جـاء فـي كراهيـة النعـي             )٣(

 .٣/٣١٣ لمحمد بن عيسى الترمذي، الترمذي،

 .٤/١٥٥٤،  باب غَزْوَةِ مُؤْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّأْم،يكِتَاب الْمَغَازِأخرجه البخاري في صحيحه،  )٤(
، ١١٨٨: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفـسه، حـديث رقـم        )٥(

 فـــي صـــحيحه، كتـــاب الجنـــائز، بـــاب فـــي التكبيـــر علـــى الجنـــازة، حـــديث   -واللفـــظ لـــه-؛ ومـــسلم ١/٤٢٠
 .٢/٦٥٦، ٩٥١:رقم



 

 
 أسباب استشكال متن الحديث الشريف وأوجهه ٤٤

  بيانوني محمد أبوالفتحفتح الدين. د

    وقـد جمـع العلمـاء بـين هـذه األحاديـث، بحمـل حـديث النهـي علـى                   .  عن شيء ثم يفعله
 مـن  نعي الجاهلية الذي تصاحبه النياحة والبكاء وبيـان المفـاخر، وتفـسير مـا فعلـه النبـي                   

 .إلخبار، كما سبقت اإلشارة إلى ذلكالنعي بمجرد اإلعالم وا
ال العلماء المحققـون واألكثـرون      ق: "وقد تحدث اإلمام النووي عن هذه المسألة، فقال       

النعـيُ المنهـي    : قـالوا . ..يُستحبّ إعالمُ أهل الميت وقرابته وأصدقائه     : من أصحابنا وغيرهم  
ثـوا راكبـاً إلـى القبائـل     عنه إنما هو نعي الجاهلية، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريفٌ بع           

أي هلكــت العــرب بمهلــك فــالن، ويكــون مــع النعــي   : نعايــا فــالن، أو يــا نعايــا العــرب : يقــول
 .)١("والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرّد إعالم:  قلت...ضجيج وبكاء

 إعـالم  :األولـى " تقسيمه النعي إلى ثـالث حـاالت        ابن العربي ونقل الحافظ ابن حجر عن      
 دعـوة الحفـل للمفـاخرة فهـذه تكـره،           :صـحاب وأهـل الـصالح فهـذا سـنة، الثانيـة           األهل واأل 
 .)٢(" اإلعالم بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم:الثالثة

 أن النعي المنهي عنه -في شرحه لحديث حذيفة في النهي عن النعي     –ويؤكد المناوي   
النداء بموت الشخص وذكـر      وفيه تحريم النعي وهو      :"في الحديث هو نعي الجاهلية، فقال     

 لمـا فـي الـصحيحين       ، أما اإلعالم بموته والثناء عليـه فـال ضـير فيـه            .مآثره ومفاخره كما تقرر   
 وخـرج  ،أن المصطفى صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيـه          

 .)٣("بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعاً
ــه ه   ــا أن وممــا ينبغــي التنبــه إلي ــوحي، وال يمكــن أن    ســنة الرســول  ن ــواع ال  نــوع مــن أن

وفـي ذلـك يقـول القاضـي أبـو بكـر محمـد بـن الطيـب البـاقالني                    . يدخلها التناقض والتعـارض   
وكل خبرين علم أن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم تكلـم بهمـا، فـال يـصح                  : "قوله) هـ٤٠٣(

ارضـين، ألن معنـى التعـارض بـين       دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كـان ظاهرهمـا متع          
الخبرين والقرآن من أمر أو نهي وغير ذلك أن يكون موجبُ أحدهما منافيا لموجب اآلخر،            
وذلك يُبطل التكليفَ إن كانا أمرا أو نهيا أو إباحة وحظـرا، أو يوجـب كـونَ أحـدهما صـدقا        

ــا خبــرين   ــه وســلم منــزه عــن     . واآلخــر كــذبا إن كان ذلــك أجمــع،  والنبــي صــلى اهللا عليــه وآل
                                                 

 .١٤٠كار المنتخبة من كالم سيد األبرار، لإلمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، صاألذ )١(
 .٣/١١٧فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقالني،  )٢(
 .٦/٣٢٤فيض القدير، لإلمام عبد الرؤوف المناوي، ) ٣(
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لكـن قـد تـوهم بعـض األحاديـث المقبولـة            . )١("معصوم منه باتفاق األمـة وكـلِّ مثبـت للنبـوة          
معنى غير صحيح، أو تتعارض مع دليل شرعي فـي الظـاهر، فعنـد ذلـك ينبغـي البيـان وإزالـة                      

 .اإلشكال
 . مخالفة اإلجماع-٣

مية فـي عـصر مـن       اتفـاق المجتهـدين مـن األمـة اإلسـال         : "اإلجماع في اصطالح األصوليين   
وفــي بيــان حجيــة اإلجمــاع وقوّتــه،  . )٢("العــصور علــى حكــم شــرعي، بعــد وفــاة الرســول  

إجمـاع النـاس علـى شـيء     : "أخرج الخطيب البغدادي بسنده إلى عبد اهللا بن المبارك، قـال       
أوثـــق فـــي نفـــسي مـــن ســـفيان عـــن منـــصور عـــن إبـــراهيم عـــن علقمـــة عـــن عبـــد اهللا بـــن   

. )٤("واإلجمـاع أكبـر مـن الخبـر المفـرد         : "اإلمـام الـشافعي قولـه     كما أخـرج عـن      . )٣("مسعود
إن الحق يثبت عندنا باإلجمـاع أكثـر مـن ثبوتـه بالروايـة، ألن الحـديث قـد         : "ويقول ابن قتيبة  

تعتــرض فيـــه عــوارض مـــن الــسهو واإلغفـــال، وتــدخل عليـــه الــشبه والتـــأويالت والنـــسخ،      
ختلفـين وهمـا جميعـا جـائزان كالتـسليمة          ويأخذه الثقة عن غير الثقة، وقد يـأتي بـأمرين م          

 رجـل ثـم يـأمر بخالفـه وال يحـضره            الواحدة والتسليمتين، وقد يحضر األمر يـأمر بـه النبـي            
هــو فينقــل إلينــا األمــر األول وال ينقــل إلينــا الثــاني ألنــه لــم يعلمــه، واإلجمــاع ســليم مــن هــذه    

 .)٥("األسباب كلها
 لإلجمـاع مـن مـسوغات رد الروايـة، ألن تلـك      وقد عد الخطيب البغدادي مخالفة الروايـة  

المخالفة تدل علـى أن الروايـة منـسوخة،  أو ال أصـل لهـا، فـال يجـوز أن تكـون صـحيحة غيـر                           
كمـا اكتفـى اإلمـام مالـك رحمـه اهللا تعـالى بعمـل               . )٦(منسوخة وتجمع األمة علـى خالفهـا      

 اتفــاقهم علــى أمــر أهــل المدينــة، وتوقــف فــي العمــل بمــا يخالفــه مــن الروايــات، لكونــه يعــد  
، أن رسـول  فقد روى اإلمام مالك حديث عبـد اهللا بـن عمـر    . معين أقوى من رواية اآلحاد 

                                                 
 .٤٣٣لي بن ثابت البغدادي، صالكفاية في علم الرواية، لإلمام أبي بكر أحمد بن ع) ١(
 .١٧٩الوجيز في أصول الفقه، للدكتور عبد الكريم زيدان، ص) ٢(
 .٤٣٤الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص) ٣(
 .٤٣٧المرجع السابق، ص) ٤(
 .٢٦١صتأويل مختلف الحديث، لإلمام عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدِّينَوَري، تحقيق محمد زهري النجار، ) ٥(
 .١٣٣-١/١٣٢انظر الفقيه والمتفقه، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ) ٦(
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 الـذي يثبـت     )١("المتبايعـان كـل واحـد منهمـا بالخيـار علـى صـاحبه مـا لـم يتفرقـا                   : " قال اهللا  
خيــار المجلــس، ولــم يأخــذ بــه لمخالفتــه عمــل أهــل المدينــة، وذلــك أقــوى عنــده مــن خبــر        

وليس لهذا عندنا حد معروف، وال أمـر        : " هذا الحديث  مالك بعد روايته  اإلمام  ل  وقي. الالرج
 .)٢("معمول به فيه

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْـدَ    : ومثال ما يوهم مخالفة اإلجماع ما روته أم سلمة رضي اهللا عنها قالت            
عَدَ مَا أُمِرْنَا بِالحجابِ، فَقَالَ رَسُولُ       أَقْبَلَ ابنُ أَمّ مَكْتُومٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَ        رسول اهللا   

ــهُ: "اهللا  ــا مِنْ ــالَ    : ، فَقلــت"احْتَجِبَ ــا؟ فَقَ ــصِرُنَا، وَالَ يَعْرِفُنَ ــى ال يُبْ ــوَ أَعْمَ ــيْسَ هُ ــولُ اهللا أَلَ ــا رَسُ يَ
فقــد اعتــرض بعــضهم علــى هــذا     . )٣("أَفَعَمْيَــاوَانِ أَنْتُمَــا أَلَــسْتُمَا تُبْــصِرَانِهِ؟    : "رَسُــولُ اهللا 

الحديث العتقادهم مخالفته إلجماع العلماء علـى أنـه ال يحـرم علـى النـساء أن ينظـرن إلـى          
 إلــى المــسجد ويــصلين مــع الرجــال إذا اســتترن، وقــد كــن يخــرجن فــي عهــد رســول اهللا 

 .)٤(الرجال
وف وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث إجابات متعددة،  فقـد خـصه بعـضهم بحـال خـ                   

كنـــت أنظـــر إلـــى الحبـــشة وهـــم يلعبـــون  : الفتنـــة عليهـــا، جمعـــاً بينـــه وبـــين قـــول عائـــشة 
إن حـديث عائـشة كـان قبـل آيـة      : بحرابهم في المسجد، ومنهم من أطلق التحريم وقـال      

وذهب المباركفوري، إلى جـواز نظـر المـرأة إلـى الرجـل فيمـا فـوق الـسرة وتحـت                     . الحجاب
وذكر قـول الـسيوطي     ". يث محمول على الورع والتقوى    هذا الحد : "الركبة بال شهوة، وقال   

ان النظر إلى الحبشة عام قدومهم سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة    ك: "رحمه اهللا 
                                                 

أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، فـي كتـاب البيـوع، بـاب البيعـان بالخيـار مـا لـم                . الحديث متفق عليه  ) ١(
ي كتاب البيـوع، بـاب ثبـوت خيـار     ، ف"البيِّعان"؛ وأخرجه مسلم بلفظ   ٢/٧٤٣،  )٢٠٠٥(يتفرقا، حديث رقم    

كمـا أخرجـه اإلمـام مالـك فـي موطئـه،            . ٣/١١٦٣،  ١٥٣١:صحيح مسلم، حـديث رقـم     . المجلس للمتبايعين 
 .٢/٦٧١انظر موطأ مالك، لإلمام مالك بن أنس األصبحي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، 

 .٢/٦٧١موطأ مالك، ) ٢(
: داب، بــاب مــا جــاء فــي احتجــاب النــساء مــن الرجــال، وقــال    أخرجــه الترمــذي، فــي كتــاب االســتئذان واآل  ) ٣(

هــو حــديث أخرجــه أصــحاب و: "وقــال الحــافظ ابــن حجــر. ٥/١٠٢ســنن الترمــذي، . حــديث حــسن صــحيح
مولى أم سلمة عنها، وإسناده قوي، وأكثر ما علل بـه انفـراد الزهـري                ن رواية الزهري عن نبهان    مالسنن  

، فــإن مــن يعرفــه الزهــري ويــصفه بأنــه مكاتــب أم ســلمة، ولــم  بالروايــة عــن نبهــان، وليــست بعلــة قادحــة 
 .٩/٣٣٧فتح الباري، للحافظ ابن حجر، ". يجرحه أحد ال ترد روايته 

 .٢٢٥انظر تأويل مختلف الحديث، البن قتيبة، ص) ٤(
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كمــا اســتدل ". ســنة، وذلــك بعــد الحجــاب، فيــستدل بــه علــى جــواز نظــر المــرأة إلــى الرجــل 
هن إلـى الرجـال،      فـي المـسجد وال بـد أن يقـع نظـر            بحضور النساء الـصالة مـع رسـول اهللا          

ــه أمــرت النــساء بالحجــاب عــن           ــؤمرن بحــضور المــسجد والمــصلى، وألن ــو لــم يجــز لــم ي فل
 .)١(الرجال، ولم يؤمر الرجال بالحجاب

، فقـال فـي سـننه بعـد روايـة      وذهب اإلمـام أبـو داود إلـى تخـصيص النهـي بـأزواج النبـي                
: ن حجــر فــي التلخــيصوقــال الحــافظ ابــ. )٢(" خاصــةهــذا ألزواج النبــي : "حــديث أم ســلمة

كمــا ذكــر  . )٣("هــذا جمــع حــسن، وبــه جمــع المنــذري فــي حواشــيه واستحــسنه شــيخنا     "
الحافظ ابن حجر سببا آخر، وهو كون ابن أم مكتوم أعمى، فـأمر باالحتجـاب منـه لكـون         

 .)٤(األعمى مظنة أن ينكشف منه شيء وال يشعر به
از نظــر النــساء إلــى الرجــال   وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه هنــا أن دعــوى اإلجمــاع علــى جــو     

 ظـر المـرأة  نأمـا  و: "اليسلم لها، فقد أشار اإلمام النووي إلى وجود خالف في المسألة، فقال        
إلــى وجــه الرجــل األجنبــي، فــإن كــان بــشهوة فحــرام باالتفــاق، وإن كــان بغيــر شــهوة وال    

 .)٥("مخافة فتنة، ففي جوازه وجهان ألصحابنا، أصحهما تحريمه
  .س مخالفة القيا-٤

إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه، بما ورد فيه نـص       : "القياس في اصطالح األصوليين   
فقــد يــأتي استــشكال  . )٦("علــى حكمــه فــي الحكــم، الشــتراكهما فــي علــة ذلــك الحكــم   

الرواية مـن جهـة مـا توهمـه مـن مخالفـة للقيـاس، والقيـاس حكـم عقلـي منطقـي، ومـصدر                       
ن الروايـة والقيـاس، فالمـسألة فيهـا خـالف بــين      فـإن لـم يمكـن الجمـع بــي    . تـشريعي معتبـر  

العلمــاء، فقــد ذهــب اإلمــام الــشافعي وأحمــد وجمهــور أئمــة الحــديث وأكثــر الفقهــاء إلــى     
ونُقـل عـن بعـض      .  تقديم خبر الواحد على القياس سـواء كـان الـراوي فقيهـا أو غيـر فقيـه                 

                                                 
 .٨/٥١انظر تحفة األحوذي، ) ١(
 .٤/٦٣يي الدين عبد الحميد، سنن أبي داود، لإلمام سليمان بن األشعث السجستاني، تحقيق محمد مح) ٢(
تلخــيص الحبيــر، للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالني، تحقيــق الــسيد عبــد اهللا هاشــم اليمــاني       ) ٣(

 .٣/١٤٨المدني، 
 .٨/٥١؛ وتحفة األحوذي، ٩/٣٣٧انظر فتح الباري، ) ٤(
 .٦/١٨٤صحيح مسلم بشرح النووي، لإلمام النووي، ) ٥(
 .١٩٤لدكتور عبد الكريم زيدان، صالوجيز في أصول الفقه، ل) ٦(
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وقـد أشـار   . )١(ذلـك الحنفية والمالكية تقديمهم للقياس على خبر الواحد، على تفـصيل فـي             
ورجح بعض المالكية القياس على خبـر الواحـد         ": اإلمام ابن جماعة إلى هذا الخالف بقوله      

المعارض للقياس، والصحيح الذي عليه أئمة الحديث أو جمهـورهم أن خبـر الواحـد العـدل                 
المتصل في جميع ذلك مقبول وراجح على القياس المعارض له، وبه قال الشافعي وأحمد        

 .)٢("ل وغيرهما من أئمة الحديث والفقه واألصولبن حنب
ومن األحاديث التي ادُّعي مناقضتها للقيـاس حـديث عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص عـن            

 اقض بينهما :خصمان يختصمان فقال لعمرو جاء رسول اهللا  :قال عمرو بن العاص
 فـإذا قـضيت بينهمـا    :ل قـا ، وإن كـان : قال، أنت أولى بذلك مني يا رسول اهللا: فقال،يا عمرو 
 وإن أنــت  ،إن أنــت قــضيت بينهمــا فأصــبت القــضاء فلــك عــشر حــسنات        : "قــال  ؟فمــا لــي 

فقد استشكل بعـضهم هـذا الحـديث لمـا يوهمـه مـن              . )٣("اجتهدت فأخطأت فلك حسنة   
وهذا الحكـم ال يجـوز علـى اهللا تبـارك وتعـالى وذلـك أن االجتهـاد                  : "مخالفة القياس، وقالوا  

ب من عمرو هو االجتهاد الذي يوافـق الخطـأ، ولـيس عليـه أن يـصيب إنمـا         الذي يوافق الصوا  
عليــه أن يجتهــد، ولــيس ينالــه فــي موافقــة الــصواب مــن العمــل والقــصد والعنايــة واحتمــال      
المشقة إال ما يناله مثله في موافقته الخطأ، فبأي معنى يُعطى فـي أحـد االجتهـادين حـسنة           

 !؟"وفي اآلخر عشرا
بن قتيبة على ذلك، وبين عدم تعارض الحديث مع القيـاس وإمكـان         وقد أجاب اإلمام ا   

إن االجتهاد مع موافقـة الـصواب لـيس كاالجتهـاد مـع             : ونحن نقول : "، فقال الجمع بينهما 
موافقة الخطأ، ولو كان هذا على ما أسِّس كان اليهـود والنـصارى والمجـوس والمـسلمون              

                                                 
 .٤٥٤-٤٢٧انظر مقاييس نقد متون السنة، للدكتور مسفر الدميني، ص) ١(
 . ٣٢المنهل الروي، لإلمام محمد بن إبراهيم بن جماعة، تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان، ص) ٢(
شيخ شــعيب األرنــاؤوط بــأن وقــد بــين الــ. ٤/٢٠٥مــسند اإلمــام أحمــد، لإلمــام أحمــد بــن حنبــل الــشيباني،  ) ٣(

لكــن المفاضــلة بــين القاضــي المــصيب والمخطــئ قــد رويــت مــن طــرق     . إســناد هــذا الحــديث ضــعيف جــدا  
أنـه سـمع     ،ن عمـرو بـن العـاص        عـ ففي الحـديث المتفـق عليـه        . صحيحة، فاإلشكال يتعلق بها كذلك    
وإذا حكـم    أجـران، لـه فإذا حكـم الحـاكم فاجتهـد ثـم أصـاب           : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول        

صـحيح البخـاري، كتـاب االعتـصام بالكتـاب والـسنة، بـاب أجـر الحـاكم إذا          ). فاجتهد ثم أخطأ فلـه أجـر       
؛ وصــحيح مــسلم، كتــاب األقــضية، بــاب بيــان أجــر  ٦/٢٦٧٦، ٦٩١٩اجتهــد فأصــاب أو أخطــأ، حــديث رقــم 

 .٣/١٣٤٢، ١٧١٦الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم
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 وجّـه رسـولين فـي بغـاء ضـالة لـه وأمرهمـا        ولو أن رجال... سواء وأهل اآلراء المختلفة سواء 
باالجتهاد والجد في طلبها ووعـدهم الثـواب إن وجـداها، فمـضى أحـدها خمـسين فرسـخا                   
فــي طلبهــا وأتعــب نفــسه وأســهر ليلــه ورجــع خائبــا، ومــضى اآلخــر فرســخا وادعــا ورجــع       

احتمـل  ، وإن كـان اآلخـر قـد         )١(واجدا، لم يك أحقهما بأجزل العطية وأعلى الحبـاء الواجـد          
وقد يستوي الناس في . من المشقة والعناء أكثر مما احتمله اآلخر فكيف بهما إذا استويا        

 .)٢( "األعمال، ويفضل اهللا عز وجل من يشاء
 . مخالفة القواعد الشرعية-٥

، )٣(قضايا كليـة تنطبـق علـى جميـع جزئياتهـا          : القواعد الشرعية في اصطالح األصوليين    
، )٤(ن األصــل أعــم مــن القاعــدة فــي اصــطالح األصــوليين    ويطلــق عليهــا أصــل شــرعي، ولكــ   

ــى معــان متعــددة    ــدليل، كقــولهم أصــل هــذه       : فاألصــل يطلــق عل ــره، وال ــه غي ــى علي مــا يُبتن
كما يطلق على الراجح، والقاعدة المستمرة، والقاعدة الكليـة،         . الكتاب والسنة : المسألة

قاعدة أصل، وليس كل أصـل     ؛ فكل   )٥(والمقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في باب القياس        
والقواعد الـشرعية ميـزان مـن المـوازين التـي اسـتخدمها المحـدثون والفقهـاء فـي                   . قاعدة

 .)٦(نقد متن الحديث، وردوا بعض الروايات لمخالفتها تلك األصول والقواعد
ومــن أوجــه استــشكال نــص الحــديث الــشريف مــا يوهمــه مــن مخالفــة لتلــك األصــول        

فإن لم يمكن الجمع بينهمـا      .  العمل على الجمع والتوفيق بينهما     والقواعد، فينبغي عندئذ  
 . أدى ذلك إلى الحكم بوجود علة في الرواية، وعدم قبولها
βÎ) ©!$# Ÿω ã¨ ®: فمن القواعد الشرعية التي نص عليها القرآن الكريم Ïøó tƒ β r& x8u ô³ç„ ⎯Ïµ Î/ 

ã Ïøó tƒuρ $ tΒ tβρßŠ y7Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™!$ t± o„ 〈  )ومن الروايات التي توهم مناقضة هذه )٤٨:ساءالن ،

                                                 
 .مستريحا: ومعنى وادعا. إال الواجد: صل، ولعلهاكذا في األ) ١(
 .١٤٧-١٤٦تأويل مختلف الحديث، لإلمام ابن قتيبة الدينوري، ص) ٢(
 .٢١٩انظر التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق إبراهيم األبياري، ص) ٣(
 مـا تبتنـي عليـه مـسائل فقهيـة،      ويبدو أن األصل أعـم مـن القاعـدة والـضابط، فكـل       : "يقول الدكتور الندوي  ) ٤(

القواعــد والــضوابط المستخلــصة مــن ". سـواء أكانــت مــن بــاب واحــد أم مــن أبــواب متعــددة يــسمى أصــال 
 .١١٠التحرير، للدكتور علي أحمد الندوي، ص

 .١١٠-١٠٩انظر القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير، للدكتور علي أحمد الندوي، ص) ٥(
 .٢٠٩تون السنة، للدكتور الدميني، صانظر مقاييس نقد م) ٦(
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سَمِعْتُ :  قال بن اليمان حُذَيْفَةالقاعدة الحديث الذي أخرجه اإلمام مسلم عن 
:  قال اإلمام النووي في شرحه لهذا الحديث.)١("الَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ" :يَقُولُ رَسُولَ اهللاِ 

حمل يُ: أحدهما :ففيه التَّأويالن المتقدِّمان في نظائره) نَّةَ نَمَّامٌالَ يَدْخُلُ الجَ: (وأمَّا قوله 
ال : والثَّاني .، فهذا كافر ال يدخلها أصالعلى المستحلِّ بغير تأويل مع العلم بالتَّحريم

 . )٢( بل يؤخَّر،تحت أبوابها لهموقت دخول الفائزين إذا فُ يدخلها
 فــي تأويــل هــذا الحــديث وأمثالــه فــي شــرحه  وقــد أشــار اإلمــام النــووي إلــى قاعــدة عامــة 

ــلَ      ":  قــال  عــن رســول اهللا  لحــديث عثمــان   ــهَ إِالَّ اهللا دَخَ ــهُ الَ إِلَ ــمُ أَنَّ ــوَ يَعْلَ ــاتَ وَهُ ــنْ مَ مَ
 واعلم أنَّ مذهب أهل السُّنَّة وما عليه أهل الحقِّ من الـسَّلف والخلـف أنَّ                : "، فقال )٣("الْجَنَّةَ

وأمَّا من كانت له معـصية كبيـرة ومـات    ... لجنَّة قطعاً على كلِّ حالمن مات موحِّداً دخل ا   
من غير توبة فهو في مشيئة اللَّه، فإن شـاء عفـا عنـه وأدخلـه الجنَّـة أوَّالً وجعلـه كالقـسم                       

فـال يخلــد فـي النَّـار أحــد     .األوَّل، وإن شـاء عذَّبـه القـدر الَّــذي يريـده سـبحانه ثــمَّ يدخلـه الجنَّـة       
وحيد ولو عمل من المعاصي مـا عمـل، كمـا أنَّـه ال يـدخل الجنَّـة أحـد مـات علـى           مات على التَّ  

الكفر ولو عمل مـن أعمـال البـرِّ مـا عمـل، هـذا مختـصر جـامع لمـذهب أهـل الحـقِّ فـي هـذه                       
ــة علــى هــذه         .المــسألة ــدُّ بــه مــن األمَّ ــة الكتــاب والــسُّنَّة وإجمــاع مــن يعت وقــد تظــاهرت أدلَّ

ص تحـصل العلـم القطعـي، فـإذا تقـرَّرت هـذه القاعـدة حمـل                 القاعدة، وتواترت بذلك نـصو    
عليها جميع ما ورد مـن أحاديـث البـاب وغيـره، فـإذا ورد حـديث فـي ظـاهره مخالفـة وجـب                

 .)٤("جمع بين نصوص الشَّرعتأويله عليها ليُ

 . مخالفة العقل-٦
حكـام  فاأل. قد يأتي اإلشكال في الرواية لمخالفتها قواعد العقل وموجباته فـي الظـاهر   

والقواعــد العقليــة الــصادرة عــن عقــل ســليم منــضبط بــضوابط الــشرع، عــارف لحــدوده          
ومجاالته، وال يخـوض فيمـا ال يدركـه وال يقـدر عليـه، هـي دليـل قطعـي ال يمكـن أن يتعـارض              

                                                 
 .١/١٠١، ١٠٥:صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، حديث رقم) ١(
 .٢/١١٣انظر صحيح مسلم بشرح النووي، ) ٢(
صــحيح مــسلم، كتــاب اإليمــان، بــاب الــدليل علــى أن مــن مــات علــى التوحيــد دخــل الجنــة قطعــا، حــديث         ) ٣(

 .١/٥٥، ٢٦:رقم
 .١/٢١٧المرجع السابق، ) ٤(
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وينبغي تقييد تلك األحكام والقواعد العقلية بكونهـا متفقـا       . مع صحيح الحديث الشريف   
 مــن عبــارات األئمــة فــي هــذا الموضــوع، حيــث عبــروا عنهــا      أو مجمعــا عليهــا، كمــا يفهــم  

ـــ ــول "بـ ــات العقـ ــول "، و"موجبـ ــاالت القـ ــه   "العقـــل الـــصريح "، و"محـ ــر عنـ ــا يمكـــن التعبيـ ، أو مـ
 ".المستحيل عقال"بـ

وقد عد العلماء األحكام العقلية الكلية المتفق عليها ميزانا من الموازين التي تقاس بهـا        
وإذا روى الثقة المأمون خبـرا متـصل اإلسـناد رد           : "ب البغدادي الروايات، وفي ذلك يقول الخطي    

أن يخــالف موجبــات العقــول، فــيعلم  بطالنــه، ألن الــشرع إنمــا يــرد بمجــوزات    : بــأمور، أحــدها
ال يقبـل خبـر الواحـد فـي منافـاة      و: "ويقـول فـي موضـع آخـر      . )١("العقول، وأما بخالف العقول فـال     

كــم، والــسنة المعلومــة، والفعــل الجــاري مجــرى  حكــم العقــل، وحكــم القــرآن الثابــت المح 
 .)٢("السنة، وكل دليل مقطوع به

ولذلك كـان مـن القواعـد المـسلَّمة عنـدهم أنـه ال تعـارض بـين النقـل الـصحيح والعقـل                        
الصريح، فإذا ظهر شيء من التعارض بين العقل الصريح والنص، فال بد أن يـؤول الـنص بمـا     

إن لـم يمكـن الجمـع بينهمـا، فهـذا يعنـي أن العقـل                يزيل هذا التعـارض متـى أمكـن ذلـك، و          
العقـل الـصريح دائمـا موافـق        و: "يقول اإلمام ابـن تيميـة     . غير صريح، أو أن النقل غير صحيح      

 ال يخالفــه قــط، فــإن الميــزان مــع الكتــاب، واهللا أنــزل الكتــاب بــالحق و الميــزان، للرســول 
فيـأتيهم الرسـول بمـا عجـزوا     لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفـة تفـصيل مـا جـاء بـه،              

عــن معرفتــه وحــاروا فيــه، ال بمــا يعلمــون بعقــولهم بطالنــه، فالرســل صــلوات اهللا وســالمه    
ــر     ــر بمحــارات العقــول، ال تخب فهــذا ســبيل الهــدى والــسنة    محــاالت العقــول بعلــيهم تخب

 .)٣("والعلم
أَنَّ  : ن عُمَـر حـديث ابـ  ومن األحاديث التي استشكلت لما توهمه مـن مخالفـة العقـل           

ــالَرَسُــولَ اهللاِ  ــإِنَّ   : " قَ ــهِ، فَ ــرِبَ فَلْيَــشْرَبْ بِيَمِينِ ــهِ، وَإِذَا شَ ــدُكُمْ فَلْيَأْكُــلْ بِيَمِينِ إِذَا أَكَــلَ أَحَ

                                                 
 .١/١٣٢الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، ) ١(
 .٤٣٢الكفاية، للخطيب البغدادي، ص) ٢(
وانظــر درء تعــارض العقــل . ١٧/٤٤٤مجمــوع الفتــاوى، لإلمــام أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة الحرانــي،  ) ٣(

 .٣/٥٤ محمد رشاد سالم، :والنقل، لإلمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق
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فقـد زعـم بعـضهم أن هـذا الحـديث ينـاقض        . )١("الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَـشْرَبُ بِـشِمَالِه      
وكيـف يكـون لـه    ! ي كالمالئكة، فكيف يأكـل ويـشرب؟    والشيطان روحان : "العقل، وقالوا 

وقد أجاب اإلمام ابن قتيبة عن هذا الحـديث، وبـيّن أن المقـصود مـن أكـل                  !". يد يتناول بها؟  
إمــا أن يكــون يأكــل علــى حقيقــة، ويكــون ذلــك األكــل   : أحــدُ معنيــين"الــشيطان بــشماله 

ث، وروي أن طعامهــا فقــد روي ذلــك فــي بعــض الحــدي  . تــشمّما واســترواحا ال مــضغا وبلعــا 
... الرِّمة وهي العظام وشرابها الجَدَف وهو الرغوة والزبـد، ولـيس ينـال مـن ذلـك إال الـروائح             

ــه         ــراد أن أكــل اإلنــسان بــشماله إرادة الــشيطان ل أو يكــون يأكــل بــشماله علــى المجــاز، ي
وتسويله، فيقال لمـن أكـل بـشماله هـو يأكـل أكـل الـشيطان، ال يـراد أن الـشيطان يأكـل،                  

 .)٢("وإنما يراد أنه يأكل األكل الذي يحبه الشيطان
ويالحظ أن هذا الحديث وغيره مـن األحاديـث التـي يُـزعم مخالفتهـا للعقـل، لـم تخـالف                
القواعــد العقليــة الكليــة المتفــق عليهــا، وإنمــا هــي مــن قبيــل أخبــار الغيــب التــي ال ســلطة       

فرد معـين وحكمـه، أو تتعـارض        للعقل البشري في تحليل ما جاء فيها، أو أنها تخالف رأي            
وفـرق كبيـر بـين      ". المـستحيل عـادة   "مع ما ألفه المرء واعتاده، أو ما يمكن أن يُطلق عليـه             

القواعـد العقليــة الكليــة المتفــق عليهـا، والتــي اعتمــدها العلمــاء مقياسـا مــن مقــاييس نقــد    
ى آخـر، فمـا ال     الحديث، وبين األحكام واآلراء الفردية العقلية التي قد تختلف من شخص إل           

 .يقبله عقل إنسان ما قد يقبله عقل إنسان آخر، وهكذا

 . مخالفة الحس والواقع-٧
ــه          ــوه مقياســا تعــرض علي ــد المحــدثين، حيــث جعل ــاره عن ــه اعتب الحــس والواقــع أمــر ل

فمـن  . الروايات وتوزن به، وردوا بعض الروايات الشتمالها على أمر ينـاقض الواقـع ويخالفـه              
أن يكون مخالفا للعقل بحيـث ال يقبـل التأويـل، ويلتحـق بـه مـا                 "لحديث  عالمات الوضع في ا   

يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافيا لداللـة الكتـاب القطعيـة، أو الـسنة المتـواترة، أو                  

                                                 
صــحيح مــسلم، حــديث  . أخرجــه مــسلم فــي كتــاب األشــربة، بــاب آداب الطعــام والــشراب وأحكامهمــا     ) ١(

وانظر مثاال آخر لألحاديث التي استـشكلها بعـضهم بحجـة مخالفتهـا للعقـل، فـي           . ٣/١٥٩٨،  ٢٠٢٠:رقم
 .١٢٤-١٢٣تأويل مختلف الحديث، لإلمام ابن قتيبة الدينوري، ص

 .٣٢٧ويل مختلف الحديث، لإلمام ابن قتيبة، صتأ) ٢(
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وقد يأتي استشكال الرواية بسبب ما توهمه مـن مخالفـة مـع الحـس               . )١("اإلجماع القطعي 
 .م وجود هذه المخالفة، وإمكانية التوفيق بينهماوالواقع، لكن النظر الصحيح يثبت عد

ومن الروايـات التـي استـشكلها بعـضهم لمخالفتهـا الحـس والمـشاهدة فـي زعمهـم،             
إِنَّ الْعَبْـدَ إِذَا وُضِـعَ فِـي قَبْـرِهِ وَتَـوَلَّى عَنْـهُ              " :قَـالَ  رَسُـول اللَّـهِ      عن   نِ مالِكٍ    اب أَنَسِحديث  

 مَـا كُنْـتَ تَقُـولُ فِـي هَـذَا        ِ: أَتَـاهُ مَلَكَـانِ فَيُقْعِدَانِـهِ فَيَقُـوالن        ،مَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ  أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْ  
انْظُـرْ إِلَـى   :  فَيُقَـالُ لَـهُ  ، أَشْـهَدُ أَنَّـهُ عَبْـدُ اللَّـهِ وَرَسُـولُهُ          : فَأَمَّـا الْمُـؤْمِنُ فَيَقُـولُ      ؟الرَّجُلِ لِمُحَمَّـدٍ    

 وَذُكِـرَ لَنَـا   ُ: قَـالَ قَتَـادَة  . فَيَرَاهُمَـا جَمِيعًـا   ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِـنْ الْجَنَّـةِ         مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ  
 مَـا  : فَيُقَـالُ لَـهُ  ، وَأَمَّـا الْمُنَـافِقُ وَالْكَـافِرُ     : قَـالَ  ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ     ،أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ    

 ال دَرَيْـتَ وَال  : فَيُقَالُ، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، ال أَدْرِي: فَيَقُولُ؟قُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ  كُنْتَ تَ 
 .)٢(" وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْن،تَلَيْتَ

إننـا نـشاهد    :  يعوَّل علـى المـادة والحـس هـذا الحـديث، وقـالوا             فقد استشكل بعض من   
وقـد أشـار   . ال حـراك، وال شـعور، وال إحـساس، وال أثـر لـشيء مـن ذلـك              : الميت جثة هامدة  

اعلـم أن مـذهب   : "اإلمام النووي إلى هذا االستشكال، حيـث قـال معلقـا علـى هـذا الحـديث           
     :ئـل الكتـاب والـسنة، قـال اهللا تعـالى     أهل السنة إثبات عذاب القبـر، وقـد تظـاهرت عليـه دال        

 اآليــة، وتظــاهرت بــه األحاديــث الــصحيحة ٤٦:  غــافر〉النَّــارُ يُعْرَضُــونَ عَلَيْهَــا غُــدُوّاً وَعَــشِيّاً ®
من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة، وال يمتنع في العقل أن يعيـد         عن النبي   

وإذا لم يمنعـه العقـل وورد الـشرع بـه وجـب              .هاهللا تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذب       
 ...قبوله واعتقاده

ــه فــي قبــره    : فــإن قيــل  ــ ،فــنحن نــشاهد الميــت علــى حال سأل ويقعــد ويــضرب   فكيــف يُ
  وال يظهر له أثر؟،بمطارق من حديد

أن ذلك غير ممتنع بل له نظيـر فـي العـادة، وهـو النـائم فإنـه يجـد لـذة وآالمـاً ال                     : فالجواب
 وال يـشاهد  ،منها، وكذا يجد اليقظان لـذة وألمـاً لمـا يـسمعه أو يفكـر فيـه       نحس نحن شيئاً    

                                                 
 .وقد نسب هذا القول إلى القاضي أبي بكر بن الطيب. ١/٢٧٦تدريب الراوي، لإلمام السيوطي، ) ١(
، ١٣٠٨:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب مـا جـاء فـي عـذاب القبـر، واللفـظ لـه؛ حـديث رقـم                   ) ٢(

 عـرض  اظ مقاربة فـي كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا، بـاب       وأخرجه مسلم في صحيحه بألف    . ١/٤٦٢
 .٤/٢١٩٩، ٢٨٧٠:، حديث رقممقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر، والتعوذ منه
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فيخبــره بــالوحي الكــريم وال يدركــه  ئيــل يــأتي النبــي اذلــك جليــسه منــه، وكــذا كــان جبر
وأما إقعاده المذكور فـي الحـديث فيحتمـل         : قال أصحابنا  . وكل هذا ظاهر جلي    ،الحاضرون

 ومن أكلته الـسباع والحيتـان، وأمـا ضـربه بالمطـارق        أن يكون مختصاً بالمقبور دون المنبوذ     
 .)١("فال يمتنع أن يوسع له في قبره فيقعد ويضرب، واهللا أعلم

ن عومن األحاديث المستشكلة بسبب مخالفتها للواقع، ما أخرجه اإلمام البخاري 
: فقال. أتينا أنس بن مالك، فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج": الزبير بن عدي قال

بروا، فإنه ال يأتي عليكم زمان إال الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من اص
 فقد استشكل بعضهم هذا الحديث، لكون ظاهره مخالفا للواقع الذي .)٢("نبيكم 

وقد أشار ، )٣(يشهد بوجود تطور كبير في جوانب الحياة المتعددة من عصر إلى آخر
د استُشكل هذا اإلطالق، مع أن بعض األزمنة قو: "الحافظ ابن حجر إلى ذلك بقوله

ال زمن عمر بن عبد العزيز، وهو بعد إتكون في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك 
زمن الحجاج بيسير، وقد اشتهر الخبر الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز؛ بل لو قيل 

، )٤("شرا من الزمن الذي قبلهإن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدا، فضال عن أن يكون 
ولذلك لم يفهم العلماء هذا الحديث على عمومه، واستدل اإلمام ابن حبان على ذلك 

وقد ذكر الحافظ . باألحاديث الواردة في المهدي، وأنه يمأل األرض عدال بعد أن ملئت جورا
 :، تتمثل فيما يلي)٥(عددا من إجابات العلماء عن هذا الحديث

على األكثر األغلب، وهو ما ذهب إليه اإلمام الحسن البصري، فعندما  أنه محمول -أ
 .ال بد للناس من تنفيس: سئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، قال

 أن المقصود بالحديث تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، فإن عصر -ب
نقرضوا، والزمان الذي الحجاج كان فيه كثير من الصحابة، وفي عصر عمر بن عبد العزيز ا

أصحابي : (، وقوله)٦()خير القرون قرني: (فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده، لقوله 
                                                 

 .١٧/٢٠١صحيح مسلم بشرح النووي، ) ١(
 .٦/٢٥٩١، ٦٦٥٧: صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ال يأتي زمان إال الذي بعده شر منه، حديث رقم) ٢(
 .١٢٨-١٢٧يوسف القرضاوي، ص. المبشرات بانتصار اإلسالم، د) ٣(
 .١٣/٢١انظر فتح الباري، للحافظ ابن حجر، ) ٤(
 .انظر المرجع نفسه) ٥(
 ورضــي اهللا عــنهم، حــديث  أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب فــضائل الــصحابة، بــاب فــضائل النبــي     ) ٦(

وأخرجـه مـسلم فـي      ). قرني ثم الذين يلونهم ثـم الـذين يلـونهم          تيير أم خ: (، بلفظ ٣/١٣٣٥،  ٣٤٥٠:رقم
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 .)١()أمنة ألمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون

ال وهو أقل علما من اليوم الذي قبله، وهو إ أن المقصود به ذهاب العلم، فال يأتي يوم -ج
وقد رحج الحافظ ابن حجر هذا .  عند روايته لهذا الحديثبن مسعود ما بينه عبد اهللا 

: المعنى، لكونه مصرحا به في رواية ابن أبي شيبة، فقد أخرج عن زيد بن وهب قال
ال يأتي عليكم يوم إال وهو شر من اليوم الذي : " يقولسمعت عبد اهللا بن مسعود 
عيش يصيبه، وال ماال يفيده، ولكن ال لست أعني رخاء من ال. كان قبله حتى تقوم الساعة

يأتي عليكم يوم إال وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى 
كما روي من . الناس فال يأمرون بالمعروف وال ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون

: قالفأصابتنا سنة خصب، ف: "طريق أبي إسحاق عن أبي األحوص عن ابن مسعود قال
 .)٢("ليس ذلك أعني، إنما أعني ذهاب العلماء

أن يكون المراد باألزمنة المذكورة أزمنة الصحابة، بناء على أنهم هم المخاطبون  -د
بذلك فيختص بهم، فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور، لكن الصحابي فهم 

وهم أو جلهم من التعميم، فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر 
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن هذا أحد األجوبة المحتملة، وهو ما رجحه . التابعين

فالنصوص تدل على أن في الغيب أدوارا لإلسالم "الشيخ القرضاوي في تعليقه على الحديث، 
ترتفع فيها رايته وتعلو كلمته، ولو لم يكن إال زمن المهدي والمسيح في آخر الزمان 

 .)٣("ىلكف

                                                                                                              
ــذين            ــونهم ثــم ال ــذين يل ــصحابة ثــم ال ــصحابة رضــي اهللا عــنهم، بــاب فــضل ال صــحيحه، كتــاب فــضائل ال

 ).القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ير أمتيخ: (، بلفظ٤/١٩٦٣، ٢٥٣٤:يلونهم، حديث رقم
 أمــان فــضائل الــصحابة رضــي اهللا عــنهم، بــاب بيــان أن بقــاء النبــي    أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب   ) ١(

 .٤/١٩٦١، ٢٥٣١:ألصحابه، حديث رقم
ال يـأتي علـيكم    : " قـال لم أقف علـى الروايـة بهـذا اللفـظ، وقـد أخـرج الـدارمي عـن عبـد اهللا بـن مـسعود                 ) ٢(

ال أميـرا خيـرا مـن أميـر،     عامـا أخـصب مـن عـام، و        ست أعنـي  لـ عام إال وهو شر من الذي كان قبله، أما إنـي            
ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون، ثم ال تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون األمـر       

 .١/٧٦سنن الدارمي، لإلمام عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، ". برأيهم 
 .٨٨يوسف القرضاوي، ص. كيف نتعامل مع السنة النبوية، د) ٣(
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 .مخالفة التاريخ الثابت-٨

قـد يـأتي استـشكال الروايـة مــن جهـة مـا توهمـه مـن تعــارض مـع التـاريخ الثابـت، وعنــد            
وقـد جعـل المحـدثون      . ذلك ينبغـي تأويـل الروايـة بمـا ينـسجم مـع تلـك األخبـار الـصحيحة                  

ا مــن التــاريخ الــصحيح الثابــت مقياســا مــن المقــاييس التــي تــوزن بهــا الروايــات، ونقــدوا عــدد 
 .)١(الروايات لمناقضتها ما ثبت من األخبار التاريخية

ومن األحاديث المشكلة بسبب مخالفتها التاريخ الثابت، ما أخرجه اإلمـام مـسلم مـن      
كَـانَ الْمُـسْلِمُونَ الَ يَنْظُـرُونَ إِلَـى أَبِـي سُـفْيَانَ وَالَ              : "حديث ابن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا قـال          

عِنْـدِي أَحْـسَنُ الْعَـرَبِ      : قَالَ .نَعَمْ: قَالَ .يَا نَبِيَّ اهللاِ ثَالَثٌ أَعْطِنِيهِنَّ    : لنَّبِيِّ  يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِ  
ــا  ــفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَ ــهُ، أُمُّ حَبِيبَــةَ بِنْــتُ أَبِــي سُ ــالَ .وَأَجْمَلُ يقــول اإلمــام النــووي فــي . )٢("...نَعَــم: قَ

ث من األحاديث المشهورة باإلشكال، ووجـه       أن هذا الحدي  : واعلم: "شرحه لهذا الحديث  
اإلشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سـنة ثمـان مـن الهجـرة وهـذا مـشهور ال                     

 .)٣(" قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويلخالف فيه، وكان النبي 
 ال ألنـه  ،الـرواة  بعـض  مـن  وهـم وأنه   ،الحديث ونقل النووي توقف ابن حزم في قبول هذا       

 وأبوهـا  الحبـشة  بـأرض  وهـي  بـدهر  الفـتح  قبـل  حبيبة أم تزوج  النبي أن الناس بين الفخ
 ومـا : "ثم ذكر ردّ ابن الصالح عليه، ومحاولته إزالـة اإلشـكال عـن هـذه الروايـة بقولـه                   . كافر
 أنـه  يحتمـل  ألنـه  ،وغفلـة  منـه  غلـط  زواجهـا  لتقـدم  الحـديث  هذا منافاة من حزم ابن توهمه
 ونسبه رياسته من غضاضة عليها يرى ربما كان ألنه ،لقلبه تطييباً نكاحال عقد تجديد سأله
 وقـد  العقـد،  تجديـد  يقتـضي  هـذا  مثـل  فـي  األب إسالم أن ظن أنه أو ،رضاه بغير بنته تزوج أن
 ".صحبته وطالت علمه كثر ممن سفيان أبي من مرتبة أكبر على هذا من أوضح يخف

 أبـي  كـالم   هـذا : "وي، ولذلك علق علـى ذلـك بقولـه       ويبدو أن هذا الرد لم يقنع اإلمام النو       

                                                 
 ومــا ١٣٨ض علــى الوقــائع والمعلومــات التاريخيــة، للــدكتور ســلطان العكايلــة، صانظــر نقــد الحــديث بــالعر) ١(

 .بعدها
أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة  رضي اهللا عـنهم، بـاب مـن فـضائل أبـي سـفيان بـن حـرب رضـي                          ) ٢(

 .٦٣-١٦/٦٢انظر صحيح مسلم بشرح النووي، . اهللا عنه
 .المرجع نفسه) ٣(
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 يحتـاج  أنـه  سـفيان  ألبي قال وال ،العقد جدد  النبي أن الحديث في وليس اهللا، رحمه عمرو
 لــم وإن يحــصل مقــصودك أن "نعــم" :بقولــه أراد صــلى اهللا عليــه وســلم فلعلــه ،تجديــده إلــى
حـديث مثـال لمـا استـشكله العلمـاء           كـان األمـر، فال     اًوأيـّ . )١("أعلـم  واهللا ،عقـد  بحقيقة يكن

بسبب تعارضه مع التاريخ الثابت، وبيان الجتهاداتهم في اإلجابة عنه، والتوفيق بينـه وبـين               
 .ما عارضه من التاريخ الثابت

 . مخالفة الحقائق العلمية الثابتة-٩
ما ثبـت مـن حقـائق العلـم هـو سـنة مـن سـنن اهللا تعـالى، وال يمكـن أن تخـالف نـصوص                   

فإذا ورد من نصوص الحديث ما يفهم منه ذلك وجب          .  من هذه السنن   اًلمقبول أيّ الحديث ا 
وينبغــي التفريــق بــين . تأويلــه بمــا يــدفع هــذا اإلشــكال، إن كــان للتأويــل وجــه ســائغ مقبــول

الحقــائق العلميــة الثابتــة، والفرضــيات أو النظريــات العلميــة التــي تحتمــل الخطــأ والــصواب،    
فالحديث هنا عن الحقائق العلميـة الثابتـة،        .  فرضيات جديدة  ويمكن أن تُنقض بنظريات أو    

وهي التي يمكن اعتبارها وعرض روايات الحديث عليها، أما النظريات والفرضيات العلميـة             
فإنها ال تقوى على معارضـة مـا صـح مـن األحاديـث والروايـات، وال اعتبـار لهـا هنـا مـالم تَثبـت                     

 . لقطع بهاويُتحقق منها وتصل إلى مرحلة اليقين وا
ومــن األمثلــة علــى األحاديــث الــصحيحة التــي أوهمــت معارضــة بعــض الحقــائق العلميــة    

، فللعلمــاء فــي تأويلــه مــذاهب متعــددة، وقــد ذهــب بعــض        )٢(..."ال عــدوى والطيــرة "حــديث 
، وهـو أمـر مخـالف لمـا ثبـت مـن الحقـائق            )٣(العلماء إلى األخـذ بظـاهر الحـديث ونفـي العـدوى           

، ألنـه يفـضي إلـى تعطيـل األصـول          )٤(ولذلك نفاه الشيخ التوربـشتي    . بالعلمية في مجال الط   

                                                 
 .٦٤-١٦/٦٣المرجع السابق،  )١(

ال عـدوى وال  : "يقـول قـال رسـول اهللا     : ، قـال جزء من حديث أخرجـه اإلمـام البخـاري عـن أبـي هريـرة         ) ٢(
انظـر صـحيح البخـاري، كتـاب الطـب، بـاب       ". طيرة وال هامة وال صفر، وفِرَّ من المجذوم كما تَفِر من األسد   

ــة، انظــر صــح    . ٥/٢١٥٨، ٥٣٨٠:الجــذام، حــديث رقــم   ــاب  وأخرجــه مــسلم بألفــاظ مقارب يح مــسلم، كت
 .٤/١٧٤٣، ٢٢٢٠:السالم، باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر، حديث رقم

 .٢/١٩٧انظر تدريب الراوي، للحافظ السيوطي، ) ٣(
هــ،  ٦٦١شهاب الدين أبو عبد اهللا، الفقيه الحنفي المتوفى سنة  لتوربشتي،ال اهللا بن حسن ضهو الشيخ ف ) ٤(

 التــصوف فارســي، تحفــة المرشــدين فــي اختــصار تحفــة الــسالكين،   تحفــة الــسالكين فــي: مــن تــصانيفه
انظـر  . مطلب الناسك في علم المناسك،  المعتمد في المعتقد، الميسر في شرح مصابيح السنة للبغوي         
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في ما كان يعتقده ن" الطبية التي ورد الشرع بإثباتها، ولم يرد بتعطيلها، ورجح أن المراد به          
الـة، فـأعلمهم بقولـه هـذا        حأصحاب الطبيعة، فإنهم كانوا يرون العلـل المعديـة مـؤثرة ال م            

 بـل هـو متعلـق بالمـشيئة، إن شـاء كـان، وإن لـم يـشأ لـم               أن ليس األمـر علـى مـا يتوهمـون،         
 .)١("يكن

وقد رجح الشيخ أحمد شاكر ما ذهب إليه اإلمام ابن الصالح، وهو أن األمراض ال تعـدي            
بطبعها، لكن اهللا تعالى جعل مخالطة المريض سببا إلعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عـن               

ن العلــوم الطبيــة الحديثــة أن األمــراض ســببه، كمــا فــي غيــره مــن األســباب، ألنــه قــد ثبــت مــ
ــا الهـــواء أو البـــصاق أو غيـــر ذلـــك، علـــى   يالمعديـــة تنتقـــل بواســـطة الم  كروبـــات، ويحملهـ

 .)٢(اختالف أنواعها

@    @    @ 

                                                                                                              
، ١/٣٦٦كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة مصطفى بن عبد اهللا القـسطنطيني،            

 .١٧٣٣، ٢/١٧١٩؛ ٣٧٣
ومما تجدر اإلشـارة إليـه أن الـشيخ المبـاركفوري، رد علـى مـا            . ١٩٨-٥/١٩٧ألحوذي، للمباركفوري،    تحفة ا  )١(

أمــا القــول بــأن الــشرع ورد بإثبــات األصــول الطبيــة، ففيــه أن ورود الــشرع   و: "ذهــب إليــه التوربــشتي بقولــه
 قـائلون بحـصول    إلثبات جميع األصول الطبية ممنوع، بل قد ورد الـشرع إلبطـال بعـضها، فـإن المتطببـين                 

الشفاء بالحرام، وقد ورد الشرع بنفي الشفاء بالحرام، وهم قائلون بثبوت العدوى فـي بعـض األمـراض،              
فالظاهر الراجح عندي في التوفيق والجمع بين األحاديث المـذكورة هـو مـا              . وقد ورد الشرع بأنه ال عدوى     

 ".ذكره الحافظ في شرح النخبة، واهللا تعالى أعلم
 .١٧٦باعث الحثيث، للشيخ أحمد شاكر، ص انظر ال)٢(
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 :الخاتمة
 :تتلخص نتائج البحث فيما يلي

من علوم دراية المتن المهمة، والتي كان لها أثر كبير " مشكل الحديث" إن علم -١
دفع الشبهات عن السنة النبوية، ورفع اإلحاالت عنها، والتأكيد على أنها في 

 .نوع من أنواع الوحي الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه
 إن أسباب ظاهرة استشكال النص متنوعة، فمنها ما يعود إلى النص نفسه، ومنها -٢

 طبيعة الواقع الثقافي ما يعود إلى سامعه والمتأمل فيه، ومنها ما يعود إلى
وتتضافر هذه األسباب جميعا في التأثير على . واالجتماعي الذي يعيشه الفرد

 .ظاهرة استشكال النصوص الشرعية سلبا أو إيجابا
 تنوع دالالت نصوص الحديث الشريف بين داللة قطعية وأخرى ظنية، وتنوع -٣

ق ومقيد وناسخ األحكام التي تدل عليها تلك النصوص بين خاص وعام ومطل
ومنسوخ، والثبوت الظني لمعظم األحاديث، وجواز الرواية بالمعنى واختصار 
الرواية، كل تلك األمور تتعلق بنص الحديث، وتُعد عوامل مهمة في مسألة 

 .استشكال نصوص متن الحديث الشريف
 تفاوت:  ثمة عوامل تتعلق بالقارئ للنص أو السامع له، ويمكن تلخيصها فيما يلي-٤

مدارك الناس وطبائعهم، وتعدد العقائد والمذاهب، وتفاوت المستوى العلمي 
 .الثقافي

 الواقع الثقافي أو االجتماعي الذي يعيشه المرء له أثره الذي ال ينكر في عملية -٥
 .استشكال نصوص الحديث الشريف، أو رفع اإلشكال عما أشكل منها

المعارضة : جانبين رئيسين، األول إن أوجه استشكال الحديث النبوي تتمثل في -٦
: الظاهرة ألحد األدلة الشرعية، من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس؛ والثاني

المعارضة الظاهرة لغير ذلك من األدلة والقواعد والحقائق، كالمعارضة 
الظاهرة للقواعد الشرعية أو العقل، أو الحس، أو التاريخ الثابت، أو الحقائق 

 .العلمية
كيـــد علـــى أهميـــة وجـــود مـــصنفات معاصـــرة فـــي األحاديـــث المـــشكلة، وعـــدم   التأ-٧

االكتفاء بما صنفه السابقون حول هذا الموضـوع، فلكـل عـصر متطلباتـه ولغتـه       



 

 
 أسباب استشكال متن الحديث الشريف وأوجهه ٦٠

  بيانوني محمد أبوالفتحفتح الدين. د

وأسلوبه، كما أن لكل عصر واقعه الثقافي الذي يؤثر سـلبا أو إيجابـا فـي ظـاهرة               
 . استشكال نصوص الحديث الشريف

، وأن يوفقنا فقهنا في ديننا، ويبصرنا بسنة نبينا محمد وختاما، أسأل اهللا تعالى أن ي
لخدمة كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم، وحمايتهما من تأويل الجاهلين، وتحريف 

 .الغالين، وتشكيك المشككين
 .والحمد هللا رب العالمين

@    @    @ 
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 :فهرس المصادر والمراجع
 :الكتب: أوال
ش كتاب األم، لإلمام محمد بـن إدريـس الـشافعي،           ، المطبوع على هام   اختالف الحديث  -١

 ).هـ١٣٢٥، ١المطبعة الكبرى األميرية، بوالق، مصر، ط(

، لإلمــام محيــي الــدين أبــي زكريــا يحيــى بــن  األذكــار المنتخبــة مــن كــالم ســيد األبــرار - ٢
 .).ت.المكتبة الثقافية، بيروت، د(شرف النووي، 

حمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي، شـرح        ، للحافظ عبد الر   ألفية السيوطي في علم الحديث     -٣
 .).ت.دار المعرفة، بيروت، لبنان، د(الشيخ أحمد شاكر، 

، من الزلل والتضليل والمجازفة" أضواء على السنة"األنوار الكاشفة لما في كتاب  - ٤
عالم الكتب، بيروت، (للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، 

 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

، للــشيخ أحمــد   علــوم الحــديث للحــافظ ابــن كثيــر  الباعــث الحثيــث شــرح اختــصار   - ٥
 .).ت.، د٢دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط(شاكر، 

، لإلمــام عبــد اهللا بــن مــسلم الــدينوري، تحقيــق الــسيد أحمــد   تأويــل مــشكل القــرآن  - ٦
 .).ت.دار إحياء الكتب العربية، مصر، د(صقر، 

ة الدِّينَوَري، تحقيــق محمـد      ، لإلمام عبد اهللا بن مسلم بن قتيب       تأويل مختلف الحديث   - ٧
 ).م١٩٧٢/هـ١٣٩٣دار الجيل، بيروت، (زهـري النجـار، 

دار الكتـب العلميـة، بيـروت،       (، لمحمد بن عبد الرحمن المبـاركفوري،        تحفة األحوذي  - ٨
 .).ت.د

، للحـافظ جـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي               تدريب الراوي فـي شـرح تقريـب النـواوي          - ٩
 ).م١٩٧٢/هـ١٣٩٢، ٢ية، المدينة المنورة، طالمكتبة العلم(بكر السيوطي، 

دار الكتـاب  (، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق إبراهيم األبيـاري،         التعريفات -١٠
 ).هـ١٤٠٥، ١العربي، بيروت، ط

 ).هـ١٤٠١دار الفكر، بيروت، (، للحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي، تفسير ابن كثير -١١

ــصال     -١٢ ــضاح شــرح مقدمــة ابــن ال ــد واإلي ــرحيم بــن     حالتقيي ــد ال ــدين عب ، للحــافظ زيــن ال
 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ٢دار الحديث للطباعة النشر، بيروت، لبنان، ط(الحسين العراقي، 
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، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق السيد عبـد اهللا         تلخيص الحبير   -١٣
 ).م١٩٦٤/هـ١٣٨٤المدينة المنورة، (هاشم اليماني المدني، 

، لإلمام محمد بن إسماعيل الـصنعاني، تحقيـق         ي تنقيح األنظار  توضيح األفكار لمعان   -١٤
ــد،    ــد الحميـ ــدين عبـ ــد محيـــي الـ ــان، ط  (محمـ ــروت، لبنـ ــي، بيـ ــراث العربـ ــاء التـ ، ١دار إحيـ

 ).هـ١٣٦٦

دار الفكـر،  (، لإلمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالـد الطبـري،             جامع البيان  -١٥
 ).هـ١٤٠٥بيروت، لبنان، 

ــي، بيــروت،   (للــشيخ محمــد محمــد أبــو زهــو،    ، الحــديث والمحــدثون  -١٦ دار الكتــاب العرب
 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤لبنان، 

المكتـب اإلسـالمي،    (، إبـراهيم العـسعس،      دراسة نقدية في علـم مـشكل الحـديث         -١٧
 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١بيروت، ط

القـاهرة،  (، لإلمام محمد بن إدريس الـشافعي، تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر،            الرسالة -١٨
 ).م١٩٣٩/هـ١٣٥٨

، لإلمـام الـسيد الـشريف       الة المستطرفة لبيان مشهور كتب الـسنة المـشرفة        الرس -١٩
، ٤دار البــــــشائر اإلســــــالمية، بيــــــروت، لبنــــــان، ط   (محمــــــد بــــــن جعفــــــر الكتــــــاني،    

 ).م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

، لإلمام سليمان بن األشعث السجستاني، تحقيق محمد محيي الدين سنن أبي داود -٢٠
 .)دار الفكر، بيروت، دون تاريخ(عبد الحميد، 

، أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البيهقــي،    ســنن البيهقــي الكبــرى  -٢١
 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، (تحقيق  محمد عبد القادر عطا، 

دار إحياء  (، لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين،          سنن الترمذي   -٢٢
 ).التراث العربي، بيروت، دون تاريخ

، لإلمام عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن الـدارمي، تحقيـق فـواز أحمـد زمرلـي                     دارمي سنن ال  -٢٣
 ).هـ١٤٠٧، ١دار الكتاب العربي، بيروت، ط(وخالد السبع العلمي، 

، شرح أصول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة مـن الكتـاب والـسنة وإجمـاع الـصحابة             -٢٤
دار (سـعد حمـدان،   أحمد . د: لإلمام هبة اهللا بن الحسن بن منصور الاللكائي، تحقيق       
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 ).هـ١٤٠٢طيبة، الرياض، 

علـق  (، لإلمـام أحمـد بـن حجـر العـسقالني،            شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثـر        -٢٥
 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ٢عليه محمد غياث الصباغ، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، ط

دار (، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيـق الـدكتور مـصطفى البغـا،              صحيح البخاري  -٢٦
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٣ثير، بيروت، طابن ك

، لإلمــام مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري، تحقيــق محمــد فؤادعبــد        صــحيح مــسلم  -٢٧
 .).ت.دار إحياء التراث العربي، بيروت، د(الباقي، 

دار الريــان للتــراث، (، لإلمــام يحيــى بــن شــرف النــووي،   صــحيح مــسلم بــشرح النــووي  -٢٨
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١القاهرة، ط

دار الــشاكر، (محمــد أبــو الليــث الخيرآبــادي،    . ،  دلها ومعاصــرهاعلــوم الحــديث أصــي   -٢٩
 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ٢سالنجور، ماليزيا، ط

دار (، للحافظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني،               فتح الباري شرح صحيح البخاري     -٣٠
 ).هـ١٣٧٩المعرفة، بيروت، 

دار (دي،  ، للحـافظ أبـي بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـدا                    الفقيه والمتفقه  -٣١
 ).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ٢الكتب العلمية، بيروت، ط

، ١المكتبــة التجاريــة الكبــرى، مــصر، ط  (، لإلمــام عبــد الــرؤوف المنــاوي،  فــيض القــدير  -٣٢
 ).هـ١٣٥٦٦

 لإلمــام جمــال الــدين الحَــصيري، شــرح القواعـد والــضوابط المستخلــصة مــن التحريــر  -٣٣
ــدكتو       ــشيباني، لل ــر لإلمــام محمــد بــن الحــسن ال ــدوي،   الجــامع الكبي ــي أحمــد الن ر عل

 ).م١٩٩١/هـ١٤١١مطبعة المدني، القاهرة، (

، لحـاجي خليفـة مـصطفى بـن عبـد اهللا            كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون          -٣٤
 ).م١٩٩٢/هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، (القسطنطيني، 

دار (، لإلمــام أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت البغــدادي،     الكفايــة فــي علــم الروايــة   -٣٥
 ).ب العلمية، بيروت، لبنان، دون تاريخالكت

المعهـــد العـــالمي للفكـــر (يوســـف القرضـــاوي، . ، دكيـــف نتعامـــل مـــع الـــسنة النبويـــة -٣٦
 ).م١٩٩٣/هـ١٤١٤، ٦اإلسالمي، فيرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية، ط
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، ألبـــي الفـــضل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور اإلفريقـــي لـــسان العـــرب -٣٧
 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١ بيروت، طدار صادر،(المصري، 

ــاوي، . ، دالمبـــــشرات بانتـــــصار اإلســـــالم  -٣٨ ، ١دار القلـــــم، دمـــــشق، ط(يوســـــف القرضـــ
 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨

دار الفكـر،   (، لإلمام نور الدين علي بن أبي بكـر الهيثمـي،            مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    -٣٩
 ).هـ١٤١٢بيروت، 

مؤســسة (خطيــب ، للــدكتور محمــد عجــاج ال المختــصر الــوجيز فــي علــوم الحــديث   -٤٠
 ).م١٩٩١/هـ١٤١١، ٥الرسالة، بيروت، ط

دار (أسامة عبـد اهللا خيـاط،       . ، د مختلف الحديث بين المحدثين واألصوليين والفقهاء      -٤١
 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١ابن حزم، بيروت، ط

مؤسـسة قرطبـة، مـصر، دون      (، لإلمام أحمد بن حنبل الشيباني،       مسند اإلمام أحمد    -٤٢
 ).تاريخ

مطبعــة (ام أبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســالمة الطحــاوي،   ، لإلمــ مــشكل اآلثــار -٤٣
 ).هـ١٣٣٣مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، 

ــا   -٤٤ ، ١ط(، لعبـــد اهللا بـــن علـــي النجـــدي القـــصيمي،  مـــشكالت األحاديـــث النبويـــة وبيانهـ
 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧

، لإلمـام سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطبرانـي، تحقيـق                     المعجم الكبير  -٤٥
ــ ــد الـــــسلفي،   حمـــ ــن عبدالمجيـــ ــم، الموصـــــل، ط   (دي بـــ ــوم والحكـــ ــة العلـــ ، ٢مكتبـــ
 ،)م١٩٨٣/هـ١٤٠٤

 ).دون مكان نشر، ودون تاريخ(إبراهيم أنيس وآخرون، . ، دالمعجم الوسيط -٤٦

 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١الرياض، ط(، للدكتور مسفر الدميني، مقاييس نقد متون السنة -٤٧

عبــد . ، دره فــي الفقــه اإلســالميمــنهج التوفيــق والتــرجيح بــين مختلــف الحــديث، وأثــ  -٤٨
دار الــــذخائر، للنــــشر والتوزيــــع، الــــدمام،    (المجيــــد محمــــد إســــماعيل الــــسوسوه،    

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٢السعودية، ط

، ٣دار الفكــر، دمــشق، ط(، للــدكتور نــور الــدين عتــر،  مــنهج النقــد فــي علــوم الحــديث -٤٩
 ).م١٩٨١/هـ١٤٠١
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ــروي فــي مختــصر علــوم الحــديث النبــوي     -٥٠ لإلمــام محمــد بــن إبــراهيم بــن   ،  المنهــل ال
ــة، تحقيـــق  ــضان،   : جماعـ ــرحمن رمـ ــد الـ ــدين عبـ ــي الـ ــر، دمـــشق، ط (محيـ ، ٢دار الفكـ

 ).هـ١٤٠٦

، لإلمـام أبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن الجـوزي القرشـي، تحقيـق                       الموضوعات -٥١
 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٢دا الفكر، ط(عبد الرحمن محمد عثمان، 

دار (صــبحي، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، ، لإلمــام مالــك بــن أنــس األموطــأ مالــك -٥٢
 ).إحياء التراث العربي، مصر، دون تاريخ

ــة      -٥٣ ــات التاريخيـ ــائع والمعلومـ ــى الوقـ ــالعرض علـ ــديث بـ ــد الحـ ــلطان   نقـ ــدكتور سـ ، للـ
 ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١دار الفتح للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط(العكايلة، 

مؤســسة الرســالة، بيــروت، (زيــدان، ، للــدكتور عبـد الكــريم   الـوجيز فــي أصــول الفقــه  -٥٤
 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٥ط

عــالم (، للــدكتور محمــد محمــد أبــو شــهبة،    الوســيط فــي علــوم ومــصطلح الحــديث   -٥٥
 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١المعرفة، جدة، ط

 :األبحاث العلمية: ثانيا
، مــذكرة غيــر منــشورة، للــدكتور عبــد اهللا  "مــدخل إلــى دراســة مــشكل الحــديث " -١

 .هـ١٢/٧/١٤٠٨: الرحيلي، بتاريخ

فــتح الــدين  . ، د"دراســة تأصــيلية مقارنــة  : المتــشابه فــي مــتن الحــديث الــشريف    " -٢
مجلــة الدراســات اإلســالمية، الجامعــة اإلســالمية العالميــة، باكــستان،       (بيــانوني، 

 ).م٢٠٠٦مايو، -العدد الثاني، إبريل

ــشأة    " -٣ ــاريخ الن ــانوني،   . ، د"مــشكل الحــديث، إشــكالية المــصطلح وت ــدين بي فــتح ال
، ١، العـدد    ٢ة اإلسالم في آسـيا، الجامعـة اإلسـالمية العالميـة بماليزيـا، المجلـد                مجل(

 .٦١-٣٧، ص)م٢٠٠٥يوليو 

فـتح الـدين بيـانوني، بحـث مقـدم      . ، د"مشكل الحديث وأهميته في عـصر العولمـة      " -٤
للندوة العالميـة فـي تـراث الحـديث الـشريف، قـسم العلـوم والفلـسفة اإلسـالمية،             

 .م٩/٧/٢٠٠٤-٨ية، بينانج، ماليزيا، جامعة العلوم الماليز

، للـدكتور محمـد أبـو       "المنهج العلمي عند المحدثين في التعامل مع متـون الـسنة          " -٥



 

 
 أسباب استشكال متن الحديث الشريف وأوجهه ٦٦

  بيانوني محمد أبوالفتحفتح الدين. د

مجلــة إســالمية المعرفــة، الــسنة الرابعــة، العــدد الثالــث عــشر،   (الليــث الخيرآبــادي، 
 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٩

 :البرامج العلمية: ثالثا
لبـــة دار الحـــديث النبـــوي الـــشريف ســـابقا، ، تـــصميم وإدارة ط)٩٫١(، اإلصـــدار المحـــدث -١

 .مؤسسة مدرسة، واشنطن، أمريكا

، مركــز التــراث ألبحــاث الحاســب اآللــي،   )٣(، اإلصــدار المكتبــة األلفيــة للــسنة النبويــة   -٢
 .عمان، األردن

@    @    @ 



 

 
 
 
 
 
 
 

 زهير بن محمد وروايات الشاميين عنه
 دراسة نظرية تطبيقية على مروياتهم عنه 

 في مستدرك الحاكم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صمحمد بن عبداهللا القنا. د
 جامعة القصيم ــ كلية الشريعة وأصول الدين

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 زهير بن محمد وروايات الشاميين عنه

 مستدرك الحاكم في على مروياتهم عنه دراسة نظرية تطبيقية 
 محمد بن عبداهللا القناص. د

 كلية الشريعة وأصول الدين
 القصيمجامعة 

 
  

 
 

 :ملخص البحث
ترجمة لزهير بن محمد : يتكون هذا البحث من دراسة نظرية وتطبيقية ، الدراسة النظرية هي

يف األئمة لرواية ا سبب تضعِله، والرواة الشاميين عنه، يتجلى من خال) هـ ١٦٢: ت( الخراساني 
الشاميين عن زهير بن محمد، والدراسة التطبيقية تتضمن دراسة نقدية لألحاديث التي أخرجها 

 وهي من رواية في المستدرك ،)  هـ ٤٠٥: ت( أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري 
الشاميين عن زهير بن محمد، حيث حكم على غالبها بأنها على شرط البخاري ومسلم، أو على 
شرط أحدهما ، وصحح بعضها ، ومن المقرر عند أئمة الحديث أن رواية الشاميين عن زهير بن 

للبحث محمد مناكير، وقد قمت بدراسة هذه األحاديث ، وبينتُ ما لها من طرق وشواهد، ومهدتُ 
بالكالم على التوثيق والتضعيف المقيد باألمكنة، وضربت أمثلة لبعض الرواة الذين قيد توثيقهم 

 ههذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحب. أو تضعيفهم في بعض األمكنة 
 .أجمعين 

 
 

 
 
 



 

 



 

 
 
 
 

 



 

 مجلة العلوم الشرعية ٧١ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

 : مقدمة
إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 

 : اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أما بعد
 ، )  ه ١٦٢: ت(ف روايــات الــشَّامِيين عــن زُهيــر بــن محمــد   يفقــد تــوارد األئمــة علــى تــضعِ 

فرأيت من المناسب أن أقوم بدراسة عن زهير بن محمـد والـرواة الـشاميين عنـه، تتـضمن            
يف رواية أهـل     الذين رووا عنه، وبيان سبب تضعِ      ترجمة لزهير بن محمد، والرواة الشاميين     

تبعهــا بدراســة تطبيقيــة   أ، والــشام عــن زهيــر بــن محمــد، وتكــون هــذه الدراســة نظريــة        
ألحاديث الشاميين عن زهير بن محمد في مستدرك الحاكم، حيث إن أبا عبد اهللا محمـد          

 دأب علــى تــصحيح روايــات الــشَّامِيين عــن  )  ه ٤٠٥: ت( بــن عبــد اهللا الحــاكم النيــسابوري  
 زُهير بن محمد، بل حكم علـى أغلبهـا بأنهـا علـى شـرط البخـاري ومـسلم، وقـد انتقـد هـذا           

  )١(.الصَّنِيع بعض األئمة في مُناسبات مختلفة 
وسوف أقوم بجمع هذه الروايات من المستدرك ودراستها، والنظر فيما ورد لها مـن             
طرق أخرى وشواهد، ويُعد هذا البحث إضافة جديدة في تخصص علوم الحديث حيـث لـم            

                                                 
 أي عـن  –نـه   والحاكم يخرج من روايات الـشاميين ع        ): " ٦١٨ /٢(قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل        )   ١(

. صحيح على شرطهما وليس كما قال :  كثيراً كالوليد بن مسلم وعمرو بن أبي سلمة ثم يقول          -زهير  
، وقال النووي في حديث خرجه الحـاكم مـن روايـة الـشاميين عـن زهيـر وصـححه علـى شـرط البخـاري                          " 

نـصب  : ، وينظـر  )١/٤٤٥( خالصـة األحكـام   " هو حديث ضعيف، وال يُقبـل تـصحيح الحـاكم لـه         : " ومسلم  
وخرجـه الحـاكم ،   : " معلقـاً علـى هـذا الحـديث        ) ٥/٢٠٩( ، وقال ابن رجب في فتح البـاري          )١/٤٣٣( الراية  
صــحيح علــى شــرطهما ، وأخطــأ فيمــا قــال، فــإن روايــات الــشاميين عــن زهيــرٍ منــاكير عنــد أحمــد     : وقــال

كَـانَ  : - رضي اهللا عنها    –عائشة  ، والحديث المشار إليه هو حديث       " ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم    
، وقـد عُـرِفَ عـن أبـي عبـد          ) ٣١( ، وينظر تخـريج هـذا الحـديث فـي ص             " َ يسلم وَاحِدَة تِلْقَاء وَجهه    النَّبِي  

اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري التساهل في التَّصحيح وتطبيـق شـرط البخـاري ومـسلم فـي                    
حيــث لــم يــراع دقــائق يُحتــاج إليهــا فــي التــصحيح ، والحكــم علــى " المُــسْتدرك علــى الــصحيحين " كتابـه  

د بمـواطن الـرُّواة ،       : األحاديث بأنها على شرط البخاري ومسلم ومـن ذلـك    ضْعِيف المُقَيـَّ عـدم مراعـاة التـَّ
علـوم الحـديث البـن الـصالح     : ينظر عن تساهل الحـاكم فـي التـصحيح وتطبيـق شـرط البخـاري ومـسلم         

ــ )٢٢( ص  ، مجمـــوع  )١٧/١٧٥( ، ســـير أعـــالم النـــبالء  )٦٢( ، الـــصارم المنكـــي ص  )١/٣٤٢( ة ، نـــصب الرايـ
،  )١/٤١( ، فــتح المغيــث  ) ١/٣١٢( ، النكــت علــى كتــاب ابــن الــصالح    )٢/٦٢٢( رســائل الحــافظ ابــن رجــب  

  )٢٠( ، تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي ص  )١/١٠٦( تدريب الراوي 



 

 
 محمد وروايات الشاميين عنهزهير بن  ٧٢

 محمد بن عبداهللا القناص. د

لـم تُـدرس    دراسة عن زهير بن محمـد والـرواة الـشاميين عنـه ، و             – حسب علمي    –يسبق  
حــسن اإلشــارة هنــا إلــى وجــود بعــض  ،  ويأحاديــث الــشاميين عنــه فــي مــستدرك الحــاكم 

 : الدراسات التي تناولت موضوع التضعيف والتوثيق المقيد باألمكنة ، ومنها 
 شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي ، حيث أفرد الحـافظ ابـن رجـب فـصالً للـرواة                    -

 )١(.  كن دون بعض الذين ضُعِّف حديثهم في بعض األما
دراســة نظريــة تطبيقيــة مــن خــالل علــل    :  مــواطن الــرواة وأثرهــا فــي علــل الحــديث   -

: أحمـد بـن يحيـى الكنـدي ، إشـراف          : حديث معمر بـن راشـد وإسـماعيل بـن عيـاش إعـداد             
 )٢() رسالة ماجستير (  هـ ١٤١٨ الجامعة األردنية –محمد عيد الصاحب، عمان 

عبـد الكـريم الوريكـات ، حيـث عقـد      : للـدكتور مـصار،   الوهم في روايـات مختلفـي األ    -
التحــديث مــن : " ، فــذكر منهــا" أســباب الــوهم فــي روايــات مختلفــي األمــصار  : " بابــاً بعنــوان 

الحفــظ فــي األمــصار األخــرى دون كتــاب ، قــصر صــحبة الــراوي لــشيوخه مــن أهــل األمــصار      
 )٣(.... "  األخرى 

 بن عبد اهللا الالحم ، حيث عقد مبحثاً الختالف          إبراهيم:  الجرح والتعديل ، للدكتور      -
 )٤(.  حال الراوي ، تحدث فيه عن صور عديدة من اختالف حال الراوي في الزمان أو المكان 

 . مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة : وقد رتبتُ هذا البحث على النحو التالي
 .  وفيها سبب اختيار موضوع البحث وأهميته :المقدمة
ــد ــد:تمهيـ ــفارهم        تحـ ــي أسـ ــرواة فـ ــوال الـ ــة أحـ ــدثين بدراسـ ــة المحـ ــن عنايـ ــه عـ ثتُ فيـ

ــد بمــواطن الــرواة، وقــد    : ورحالتهــم ، حيــث ظهــر عنــد المحــدثين   ــضعيف المُقيَّ التَّوثيــق والتَّ
 .  ذكرت أمثلة على ذلك 

 :  التعريف بزهير بن محمد والرواة الشاميين عنه، ويتكون من مطلبين :المبحث األول
 . رجمة زهير بن محمد  ت:المطلب األول
 .    الرُّواة الشاميون عن زهير بن محمد :المطلب الثاني

                                                 
  )         ٦٢٠ – ٢/٦٠٢( شرح علل الترمذي : ظرين) ١(
  )١/١٢٧( المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف : ينظر) ٢(
  )          ٣٢١ - ٢٧٣( أسباب الوهم في روايات مختلفي األمصار ص : ينظر) ٣(
  )         ١١٥ – ١٠٠( الجرح والتعديل ص : ينظر) ٤(



 

 مجلة العلوم الشرعية ٧٣ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

تخـريج   :روايات الـشاميين عـن زهيـر بـن محمـد فـي المـستدرك ، وفيـه                   : المبحث الثاني 
مــن روايــة الــشاميين عــن زهيــر بــن محمــد فــي    أوردهــا الحــاكم ثالثــة عــشر حــديثاً ودراســة

    . المستدرك 
تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه، نافعاً لعباده، وما كان             هذا وأسأل اهللا     

 .ستغفر اهللا أفيه من صواب فمن اهللا، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان و
@    @    @ 



 

 
 محمد وروايات الشاميين عنهزهير بن  ٧٤

 محمد بن عبداهللا القناص. د

 :تمهيد
اعتنى المُحَدِّثُون بالرِّحْلَة في طلب الحديث ، وأصـبحت الرحلـةُ إلـى األمْـصَار اإلسـالمية                 

ــدِّث لــم يرحــل إال القليــل ، وصــار عــدم       أدبــاً مُالزمــ  اً للمُحــدِّثين حتــى ال تكــاد تقــف علــى مُحَ
أربعةٌ ال تُؤْنِسُ مـنهم رشـداً    (: "  ه ٢٣٣ت  ( االرْتِحَال مما يُشَان به المُحَدِّث، قال ابن مَعين         

  ، )١(" رجلٌ يَكتب في بلده، وال يَرْحل في طلب الحديث : وذكر منهم.... 
عــن الــرَّاوي هــل يَكتفــي بعلــم بلــده أو يَرْحَــل إلــى        (  ه ٢٤١: ت( حمــد وسُــئل اإلمــام أ 

يَرْحَل يَكتب عـن الكُـوفِيِّين والبَـصْرِيِّين وأهـل     : " المَوَاضِع التي فيها العلم ؟ قال رحمه اهللا      
 )٢(. " المدينة ومكة ، يُشَام الناس يسمع منهم 

 وتالميــذ قــد يَــصحَبه مُالبــسات وأحــوال وهــذا االرْتِحَــال والتَّنَقُّــل للمُحــدِّثين مــن شــيوخٍ 
أن يُحدِّث من حِفظه دون كتاب، وهو يَعْتَمِـدُ فـي تحدثيـه             : تتأثر بها الروايات الحَدِيثية، مثل    

على كُتبه، أو يحتاج إلى مراجعة كتبه وتعاهدها، أو تَقْصُر صُحبة الرَّاوي لشيوخه مـن أهـل                 
ماعه مـنهم بعـدما كَبِـرَ، فلـم يحفـظ        األمصار فال يتمكن مـن ضـبط حـديثهم، أو يكـون سـ             

 . حَدِيثهم، أو غير ذلك من األسباب 
وقد عُني األئمة النُّقَّاد بدراسة أحوال الـرُّوَاة دراسـةً وافيـةً مـن كافـة الجوانـب، وعُنـوا             
ــا يَليـــق       ــنقالتهم، ووصـــفوهم بمـ ــفارهم وتـ ــرُّواة فـــي أسـ ــوال الـ ــةً بدراســـة أحـ عنايـــةً خاصـ

التَّوْثِيــق والتَّــضْعِيف المُقَيَّــد : ئمــة مــا يُنَاسِــب أن يُطلــق عليــهبــأحوالهم؛ حيــث ظهــر عنــد األ
 :باألمْكِنَة ومواطن الرُّواة، ويمكن إجماله في صورتين

توثيق الرَّاوي في روايته عن أهـل بلـدٍ مُعـين، وتَـضْعِيفه فـي روايتـه عـن          : الصورة األولى 
ــرَّاوي قــد يُوثــق فــي رِوايتــه عــن    أهــل بلــد آخــر  أهــل بلــدٍ، لكونــه حفــظ عــنهم،   ، وذلــك أن ال

ويُضَعَّفُ في روايته عن أهل بلد آخر، لكونه لم يحفظ عنهم؛ بـسبب قِلَّـة مُكْثَـه فـيهم، أو                    
 : ضَيَاع كُتبه ، أو نحو ذلك ، ومن أَمْثِلَته

ذهـب   ،)  هــ  ١٨١ت ( إسماعيل بن عَيَّـاش بـن سُـلَيم العَنْـسيُّ أبـو عُتبـة الحِمْـصيُّ                -١
ــضْعِيف حديثــه عــن أهــل الحجــاز، وتقويــة حديثــه عــن أهــل    جمهــور األئمــة إلــى   تَ

                                                 
    ) ٢٤٦( علوم الحديث ص : ينظر) ١(
أي يجالـسهم ويخـالطهم فيعـرف مـا عنـدهم           : ، ويُشام الناس   )٨٨( الرحلة في طلب الحديث ص      : ينظر) ٢(

  )    ١٤٥٥( القاموس ص : ينظر. من العلم ويختبر أخالقهم وأحوالهم 
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 . )١ (الشام
، ذهب بعض  ) هـ ١٧٧ت  ( الةضَ فَأبووخي نُالتَّ فَرَج بن فَضَالة بن النُّعْمان الحِمْصيُّ -٢

األئمة إلى تقوية حديثه عن الشَّامِيين خَاصة، وأما حَديثه عن أهل الحِجاز فال، 
يين امِدث عن الشَّ إذا حَ: "قال أحمدألنصاري، والسيما عن يحيى بن سعيد ا

 . )٢( "  لكن إذا حدث عن يحيى بن سعيد أتى بمناكير ،فليس به بأسٌ
وهــو ثقــةٌ ثبــتٌ ، ووقــع لــه  ، )٣()  هـــ  ٢٥٠(  مَعْمَــر بــن راشــد األزْدي أبــو عُــرْوة البَــصْرِيُّ  -٣

ت البنـاني واألعمـش ،      أَوْهَام في حديثه عن أهـل الحِجَـاز والعِـراق، وخاصـة عـن ثابـ               
 .  واستثنى األئمة من أهل الحجاز حديثه عن الزُّهْرِي وعبد اهللا بن طَاوُوس 

قـال  ، ف حديثـه عـن أهـل العـراق خاصـة     عَّضَكان يُ: "  ( ه ٧٩٥(  قال الحافظ ابن رجب     

                                                 
لجـرح  ا ) ١/٨٨( ، ضـعفاء العقيلـي     )٢/٣٨٢( ، المعرفـة والتـاريخ       ) ١/٣٦٩( التاريخ الكبير   : ينظر ترجمته في  ) ١(

( ، تــاريخ دمــشق   )٢٨٨/ ١( ، الكامــل البــن عــدي    ) ١/١٢٤( ، المجــروحين البــن حبــان    ) ٢/١٩١( والتعــديل 
،  ) ١/٣٢١( ، تهـــذيب التهـــذيب  ) ٢/٦٠٩( ، شـــرح العلـــل البـــن رجـــب   )٣/١٢٦( ، تهـــذيب الكمـــال  ) ٩/٣٥

 تَقْـرَأْ الْحَـائِضُ وَلَـا الْجُنُـبُ شَـيْئًا      لَـا : ، ومن األحاديث التي رواها عن أهل الحجاز حـديث         ) ١٠٩( التقريب ص   
( ، والـدارقطني  )١/٨٩(، والبيهقي في الكبرى   )٥٩٥( ، وابن ماجه ح      )١٣١( ، أخرجه الترمذي ح     " مِنْ الْقُرْآنِ   

 مرفوعــاً، قــال  عــن موســى بــن عُقبــة عــن نــافعٍ عــن ابــن عمــر    مــن طريــق إســماعيل بــن عيــاش    ) ١/١١٧
عيل بن عياش عن موسى بن عقبـة عـن    ار حديث ال نعرفه إال من حديث إسم       حديث ابن عم  : " الترمذي  

روي عيل بـن عيـاش يـَ     ا إن إسـم   :عيل يقـول  ا وسـمعت محمـد بـن إسـم        ... نافع عن ابن عمر عن النبـي        
 إنمـا حـديث   : به وقالدُرَّنفَ روايته عنهم فيما يَفَعَّعن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضَ     

 ) : " ١/٨٥( ، وقــال فــي العلــل الكبيــر    ) ١/١٧٥( جــامع الترمــذي  " م ان عيــاش عــن أهــل الــش  عيل بــاإســم
 عـن نـافع عـن    ، عن حديث إسماعيل بن عياش عن موسـى بـن عقبـة         - يعني البخاري    - وسألت محمداً 
  ال أعرفــه مــن:فقــال، " مــن القــرآن  الحــائض وال الجنــب شــيئاًأال تقــر: "  قــال رســول اهللا :ابــن عمــر قــال

  "      وإسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق،حديث ابن عقبة
،  ) ٧/٨٥( ، الجــرح والتعــديل  ) ٧/١٣٤( ، التــاريخ الكبيــر  ) ٧/٣٢٧( طبقــات ابــن ســعد : ينظــر ترجمتــه فــي) ٢(

ــان   ــروحين البـــن حبـ ــاريخ دمـــشق   ) ٢/٢٠٦( المجـ ــال   ) ٤٨/٢٥٤( ، تـ ــذيب الكمـ ــزان  ،  )٢٣/١٥٦( ، تهـ ميـ
، التقريـب ص     ) ٨/٢٦٠( ، تهـذيب التهـذيب       ) ٢/٦١٢( ، شرح علل الترمذي البن رجب        ) ٤/٤١٥( االعتدال  

 )٤٤٤  ( . 
، التاريخ الكبير    ) ٢/٥٧٧( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري        ) ٥/٥٤٦( طبقات ابن سعد    : ينظر ترجمته في  ) ٣(

،  ) ٥٩/٣٩٠( ، تــــاريخ دمــــشق  ) ٧/٤٨٤( قــــات ابــــن حبــــان ، ث ) ٨/٢٥٥( ، الجــــرح والتعــــديل  ) ٧/٣٧٨( 
،  ) ١٠/٢٤٣(تهـــذيب التهـــذيب  ) ٢/٦١٢(، شـــرح علـــل الترمـــذي البـــن رجـــب  ) ٢٨/٣٠٣( تهـــذيب الكمـــال 

 . )    ٥٤١( التقريب ص 
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 محمد بن عبداهللا القناص. د

مـر عـن العـراقيين      عْ إذا حـدثك مَ    : سمعت يحيى بن معين يقول     :ةَيثمَابن أبي خَ  
ــخَفَ  فأمــا أهــل  ،س فــإن حديثــه عنهمــا مــستقيم  و وابــن طــاو ،هــرين الزُّ إال عــهُفْ

 )١( . "   وما عمل في حديث األعمش شيئاً،الكوفة والبصرة فال
 ، حديثه جيد إذا حدث عن الثِّقَاتِ )٢ () هـ ١٩٧ت (  بَقِيَّةُ بن الوليد الحِمْصِي أبو يُحْمِد -٤

قال عبد اهللا بن علي بن وصرح بالتَّحديث فيما يرويه عن أهل الشام خاصة، 
بقية صالح فيما روى عن أهل الشام، وأما حديثه : سمعت أبي يقول: " المديني 

 وقال ابن )٣(" عن عُبيد اهللا بن عمر ، وأهل الحجاز والعراق فَضَعَّفَهُ فيها جداً 
 ، وقال الحافظ ابن )٤("  إذا روى عن أهل الشام فهو ثبتٌ : " )  ه ٣٦٥( عدي 
و مع كثرة روايته عن المجهولين الغرائب والمناكير فإنه إذا حدث وه: " رجب

 فإنما يكون حديثه جيداً عن أهل الشام ،عن الثقات المعروفين ولم يدلس
وأما رواياته عن أهل الحجاز وأهل ،  ومحمد بن زياد وغيرهما،ر بن سعديْحَبُكَ

 قال لي :عي قالذ وذكر سعيد البر...العراق فكثيرة المخالفة لروايات الثقات 
 إذا نقل بقية حديث :أبو زرعة في حديث أخطأ فيه بقية عن المسعودي

 )٥(. " الكوفة إلى حمص يكون هكذا 
، وذلـك أن   توثيق الراوي أو تضعيفه في روايته عن أهل بلـدٍ مُعـين عنـه             : الصورة الثانية 

، ثـم يُحَـدِّثُ فـي بلـد        الراوي قد يُحَدَّث في بلـدٍ فيـضبط حديثـه، ويَـضبطه أهـل ذلـك البلـد عنـه                   
 . آخر فيقع في حديثه أوهامٌ إما بسببه أو بسبب اآلخذين عنه 

 : ومن أمثلة ذلك 
 زُهَير بن محمدٍ التميمي، أبو المُنذِر الخُراساني ، وهو محل الدراسة في هـذا البحـث،       -١

                                                 
 . )    ٦١٢/ ٢( شرح علل الترمذي البن رجب ) ١(
       ، التـاريخ الكبيـر    )٢/٦١( ن معـين بروايـة الـدوري        ، تـاريخ ابـ     )٧/٤٦٩( طبقـات ابـن سـعد       : ينظر ترجمتـه فـي    ) ٢(

، تـــاريخ  ) ٢/٥٠٤( ، الكامـــل البـــن عـــدي  )١/١٦٢( ، ضـــعفاء العقيلـــي  )١/١٣٥( ، الجـــرح والتعـــديل  )٢/١٥٠( 
، التقريـب    )١/٤٧٣( ، تهذيب التهـذيب      )١/١٠٦( ، الكاشف    )٤/١٩٢( ، تهذيب الكمال     ) ١٠/٣٢٨( دمشق  

 . )     ١٢٦( ص 
 . )    ٧/١٢٥( تاريخ بغداد : ينظر) ٣(
 . )   ٢/٥١٢( الكامل البن عدي ) ٤(
 . )     ٢/٦١١( شرح علل الترمذي البن رجب ) ٥(
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 . وقد تَوَارَد األئمة على تضعيف رواية الشَّامِيِّين عنه كما سيأتي 
، فـي   )١()هــ   ١٥٣: ت( مَر بن رَاشـد األَزْدي مـوالهم أبـو عُـرْوة البـصري نزيـل الـيمن                   مَعْ -٢ 

حديث أهل البصرة عنه أوهامٌ وأَغَالِيط، وذلك أنه كـان يـأتي للبـصرة لزيـارة أمـه، ولـم تكـن          
 . كتبه معه؛ فحدَّث من حِفظه فغلط 

رزاق عـن مَعمـر أَحَـبُّ إِلـيَّ         حديث عبد الـ   : قال أحمد : " )  ه ٢٦١: ت( قال أبو بكر األثْرَمِ     
ــصْرِيِّين كــان يَتعهــد كتبــه وينظــر     وكــان يحــدثهم - يعنــي بــاليمن -مــن حــديث هــؤالء البَ

    )٢("بخطأ بالبصرة 
مَعْمر بن راشدٍ ما حدَّث بالبـصرة ففيـه أغـاليط،           : " )  ه ٢٧٧: ت( وقال أبو حاتم الرَّازِي     

   )٣(" وهو صالح الحديث 
ومع كون مَعْمر ثبتاً، فله أَوهام السيما لما قَدِمَ        : " )  ه ٧٤٨: ت( هبي  وقال الحافظ الذَّ  

ــه، فحــدث مــن حِفظــه، فوقــع للبــصريين عنــه          ــارة أمــه، فإنــه لــم يكــن معــه كتب ــصْرة لزي البَ
  )٤("أَغَالِيط، وحَديث هِشام وعبد الرزاق عنه أصح، ألنهم أخذوا عنه من كتبه ، واهللا أعلم

                                                 
، التـاريخ الكبيـر    ) ٢/٥٧٧( ، تاريخ ابن معين برواية الـدوري   ) ٥/٥٤٦( طبقات ابن سعد  : ينظر ترجمته في  ) ١(

،  ) ٥٩/٣٩٠( ، تــــاريخ دمــــشق  ) ٧/٤٨٤(  ، ثقــــات ابــــن حبــــان  )٨/٢٥٥( ، الجــــرح والتعــــديل  ) ٧/٣٧٨( 
،  ) ١٠/٢٤٣( تهــذيب التهــذيب   ) ٢/٦١٢(، شــرح علــل الترمــذي البــن رجــب      ) ٢٨/٣٠٣( تهــذيب الكمــال  

     . )  ٥٤١( التقريب ص 
 . )    ٢/٧٦٧( شرح علل الترمذي البن رجب )  ٢(
 .)    ٨/٢٥٧(الجرح والتعديل ) ٣(
كَـوَى أَسْـعَدَ    أَنَّ النَّبِـيَّ  : "  حدَّث به بالبصرة فأخطأ فيه حديث ومن أمثلة ما ،    ) ٧/١٢( النبالء  سير أعالم   ) ٤(

، والطحـاوي   )٣٥٨٢( ح ) ٢٧٥-٦/٢٧٤(، وأبو يعلـى     )٢٠٥٠( ، أخرجه الترمذي ح     . " بْنَ زُرَارَةَ مِنْ الشَّوْكَةِ     
" ، والــضياء فــي   )٩/٣٤٢( ، والبيهقــي   )٤٨٥٩(  ح )٣/٢٠٧( ، والحــاكم  )٤/٣٢١( فــي شــرح معــاني اآلثــار    

أخبرني معمر عـن الزهـري ، عـن أنـس أن        : كلهم من طرق عن يزيد بن زريع، قال          ) ٢٦٢٧( ح  " المختارة  
، عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بـن   )١٩٥١٥( ح  ) ١٠/٤٠٧( فذكره ، وأخرجه عبد الرزاق     ... النبي  

 علـى أســعد بـن زرارة وبــه وجـع يقـال لــه الـشوكة فكــواه ،      سـول اهللا  دخــل ر: سـهل بـن حنيــف، قـال   
، وصالح بـن كيـسان عنـد     )٤٨٥٨( ح  ) ٣/٢٠٦( وتابع معمر على إرساله عن الزهري يونس عند الحاكم    

ســألت أبــي عــن حــديث رواه يزيــد بــن زريــع عــن معمــر عــن     : " ، قــال ابــن أبــي حــاتم  ) ٣/٦١٠( ابــن ســعد 
هذا خطـأ ، أخطـأ فيـه معمـر،     :  كوى أسعد بن زرارة من الشوكة ، فقال أبيي الزهري عن أنس أن النب  

              العلــل البــن أبــي حــاتم  "  مرســالً ...  كــوى أســعد الزهــري عــن أبــي أمامــة بــن ســهل أن النبــي    : إنمــا هــو
من عــن رواه بــالي ): " ٢/٦٠٣( ، وقــال الحــافظ ابــن رجــب فــي شــرح علــل الترمــذي         ) ٢٢٧٧( ح  ) ٣/٥٢( 

، وقـال  " الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرسالً ، ورواه بالبصرة عن الزهري عن أنس، والصواب المرسل       
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عبــد اهللا بــن ذَكْــوان، القُرَشِــي مَــوالهم أبــو محمــد المــدني : ي الزِّنــادعبــد الــرَّحمن بــن أبــ-٣
 . )١(، مختلف فيه لكن حديثه بالمدينة أصح مما حدث به في بغداد )  هـ ١٧٤ت ( الفقيه 

ما حَدَّث بالمدينـة فهـو صـالح ، ومـا حـدث ببغـداد ،             (: "  ه ٢٣٤: ت( قال علي بن المديني     
ث مـا حـدَّ   مث بالمدينـة أصـح      ا حـدَّ  مـ  ،فيه ضعف "  : عمرو بن علي   وقال،  " أفسده البغداديون   

 .)٢(  "ببغداد
ــطِي     -٤ ــارون بــن زَاذان الــسُّلَمي، أبــو خَالــد الوَاسِ ، حديثــه  )٣() .  هـــ ٢٠٦ت (  يَزيــد بــن هَ

                                                                                                              
المحفوظ عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سـهل كمـا عنـد عبـد          ): " ١/٥٥( ابن حجر في اإلصابة     

 أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَـلَمَةَ الثَّقَفِـيَّ أَسْـلَمَ وَتَحْتَـهُ             مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ       حديث :ومنها،  . " الرزاق  
، رواه إسـماعيل بـن عُليـة ، ومحمـد بـن جعفـر ، وعبـد           " اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا  : " عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ      

، ومن طريق إسماعيل بن عُلية األعلى ، وسعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه            
،  )٧/١٨١( ، والبيهقــي  )٤/٣١٧( ، وابــن أبــي شــيبة    )٤٦٣١( ح  ) ٢/١٤( ،  ) ٤٦٠٩( ح  ) ٢/١٣( أخرجــه أحمــد  

 ٥٠٢٧( ح   ) ٢/٤٤( ،  )٤٦٣١( ح  ) ٢/١٤( ، ومن طريق محمد بن جعفـر أخرجـه أحمـد         ) ٢٢٨٨( والبغوي ح   
، ومـن طريـق سـعيد     ) ٥٠٧٢( ح  ) ٢/٤٤( بـد األعلـى أخرجـه أحمـد     ، ومن طريق ع  )١٩٥٣( ، وابن ماجه ح     )

،  )١٢٦٢١( ، وأخرجه عبـد الـرزاق ح    )١١٢٨( ، والترمذي ح  )٥٥٥٨( ح  ) ٢/٨٣( بن أبي عروبة ، أخرجه أحمد  
ــو داود فــي المراســيل ح     ، وأخرجــه  )٧/١٨٢( ، والبيهقــي  )٣/٢٥٣( ، والطحــاوي ح  )٢٣٤( ومــن طريقــه أب

من طريق سفيان بن عيينة كالهما عن معمـر عـن الزهـري مرسـالً  ، قـال أحمـد فـي         ) ٣/٢٥٣ (الطحاوي  
شـرح  " معمر أخطـأ بالبـصرة فـي إسـناد حـديث غـيالن ، ورجـع بـاليمن فجعلـه منقطعـاً              : " رواية ابنه صالح    

 يعنـي  -اً وسـألت محمـد   ) : " ١/٤٤٥( ، وقال الترمذي في العلل الكبيـر    ) ٢/٦٠٤( علل الترمذي البن رجب     
هـو حـديث غيـر    : إلـخ ، فقـال  .... أن غـيالن   :  عن حديث معمر، عـن الزهـري عـن سـالم عـن أبيـه               –البخاري  

، وقـال ابـن   . "محفوظ إنما روى هذا معمر بالعراق ، وقد روي عن معمر ، وعن الزهري هذا الحديث مرسالً       
 عـن سـالم عـن ابـن عمـر ، ويقولـون             وصله معمر فرواه عن ابن شهاب ،       ): " ١٢/٥٤( عبد البر في التمهيد     

، . " إنه من خطأ معمر ، ومما حدث به بالعراق من حفظـه، وصـحيح حديثـه مـا حـدث بـه بـاليمن مـن كتبـه                            
     . )  ١٦٩ -١٦٨/ ٣( ، التلخيص الحبير  ) ٧/٦١٠( البدر المنير : وينظر

،  ) ٢/٣٤٧( ن معــين بروايــة الــدوري ، تــاريخ ابــ ) ٧/٣٢٤( ،  ) ٥/٤١٥( طبقــات ابــن ســعد : ينظــر ترجمتــه فــي) ١(
، المجــروحين البــن   ) ٥/٢٥٢( ، الجــرح والتعــديل   ) ٢/٣٤٠( ، ضــعفاء العقيلــي   ) ٣١٥/ ٥( التــاريخ الكبيــر  

، شـرح   ) ٢/١٤٦( ، الكاشـف   ) ١٧/٩٥( ، تهـذيب الكمـال    ) ٤/١٥٨٥( ، الكامل البـن عـدي        ) ٢/٥٦( حبان  
         . )  ٣٤٠( ، التقريب ص  ) ٦/١٧٠( هذيب ، تهذيب الت ) ٦٠٥/ ٢( علل الترمذي 

          . )  ١٧/٩٩( ، تهذيب الكمال  ) ١٠/٢٢٩( تاريخ بغداد : ينظر) ٢(
، التـاريخ الكبيـر      ) ٢/٦٧٧( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري        ) ٧/٣١٤( طبقات ابن سعد    : ينظر ترجمته في  ) ٣(

،  ) ٧/٦٣٢( ، ثقــات ابــن حبــان    ) ٩/٢٩٥( ، الجــرح والتعــديل   ) ١٤٥- ١٤٢( ، تــاريخ واســط ص   ) ٨/٣٦٨( 
،  ) ٢/٦٠٥( ، شـرح علـل الترمـذي البـن رجـب             ) ٩/٣٥٨( سـير أعـالم النـبالء        ) ٢٦١ / ٣٢( تهذيب الكمـال    

        . )  ٦٠٦( ، التقريب ص  ) ١١/٣٦٦( تهذيب التهذيب 



 

 مجلة العلوم الشرعية ٧٩ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

يزيــد بــن : "  قــال أبــي)  ه ٢٦٦: ت( بواســط أصــح مــن حديثــه ببغــداد، قــال صــالح بــن أحمــد  
وَاسِطٍ هو أصح منه ببغداد، ألنه كان بواسط يلقـن فيرجـع إلـى مـا            هارون مَنْ سمع منه بِ    

 . )١("في الكتب 
ثقــةٌ ، حــدث )  هـــ ١٨٦ت (  شَــبِيب بــن ســعيدٍ التَّمِيمِــي الحَبَطــي، أبــو ســعيدٍ البــصري -٥

ــاكير    ــدِيني   )٢(بمــصر أحاديــث مَن ــى مــصر ،     : " ، قــال ابــن المَ ثقــة ، كــان يختلــف فــي تجــارة إل
كـان شـبيباً إذا     : " ، وقـال ابـن عـدي        )٣(" ح ، وقـد كَتَبْتُهـا عـن ابنـه أحمـد             وكتابه كتاب صـحي   

 – إذ هـي أحاديـث مـستقيمة         –روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نـسخة يـونس ، عـن الزهـري                
ليس هو شبيب بـن سـعيد الـذي يحـدث عنـه ابـن وهـب بالمنـاكير التـي يرويهـا عنـه ، ولعـل                             

بن وهب مـن حفظـه ، فـيغلط ويهـم ، وأرجـو أن ال       شبيباً بمصر في تجارته إليها كتب عنه ا       
 .)٤(" يتعمد شبيب هذا الكذب 

 مُحمد بن عَبد الرَّحمن بن المُغِيرة بن الحَارِث بن أبي ذِئْـبٍ القُرَشِـي العَـامِري ، أبـو                    -٦
ـــ ١٥٩ وقيـــل ١٥٨ت ( الحـــارث المـــدني  ــازِيين منـــه صـــحيح ، وفـــي حـــديث   ) هـ ، ســـماع الحِجَـ

ذكــر مــسلم فــي كتــاب التَّمْيِيــز أن ســماع      : "  ، قــال ابــن رجــب   )٥(هَــام العِــرَاقِيين عنــه أَوْ 
ولعلـه  : وفي حديث العراقيين عنه وَهمٌ كثير ، قـال  : " الحِجَازِيِّين منه يعني أنه صحيح ، قال   

  )٦(. " كان يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّن يعني بالعراق 

                                                 
       . ) ٣٣١( مسائل صالح ص )  ١(
 ٤/٣٥٩( ، الجرح والتعديل  ) ٦٢٩ ،  ١/٤٣٤( ، المعرفة والتاريخ     ) ٤/٢٣٣( التاريخ الكبير   : ينظر ترجمته في    ) ٢(

( ، الكاشــف  ) ١٢/٣٦٠( ، تهــذيب الكمــال  ) ٤/١٣٤٦( ، الكامــل البــن عــدي  ) ٨/٣١٠( ، ثقــات ابــن حبــان ) 
 . )     ٢٦٣( ب ص ، التقري ) ٤/٣٠٦( تهذيب التهذيب  ) ٢/٥٩٤( ، شرح علل الترمذي البن رجب  ) ٢/٤

  . )    ١٢/٣٦٠( ، تهذيب الكمال  ) ٤/١٣٤٦( الكامل البن عدي : ينظر) ٣(
      . ) ٤/١٣٤٦( الكامل البن عدي ) ٤(
،  ) ١٩١( ، التمييـز ص   ) ١٥٢/ ١( ، التـاريخ الكبيـر    ) ٢/٥٢٥( تاريخ ابن معين بروايـة الـدوري   : ينظر ترجمته في ) ٥(

، سير أعـالم النـبالء    ) ٢٥/٦٣٠( ، تهذيب الكمال  ) ٧/٣٩٠( ، ثقات ابن حبان    ) ٧/٣١٣( الجرح والتعديل   
،  ) ٩/٣٠٣( ، تهـذيب التهـذيب    ) ٢/٦١٨( ، شرح علل الترمـذي البـن رجـب     ) ٣/٦١( ، الكاشف    ) ٧/٤٥٩( 

  )  ٤٩٣( التقريب ص 
، أن ذكـر   ) ١٩١( كتابـه التمييـز ص   ، وقـد بَـيَّن اإلمـام مـسلم فـي       ) ٢/٦١٨(  شرح علل الترمـذي البـن رجـب     ) ٦(

ابـنُ أبــي  :  إنمــا رواه عـن ابــن أبـي ذئــب   – رضــي اهللا عنهمـا  –االستـسعاء فــي العتـق فــي حـديث ابــن عمـر     
 .وسماعه منه بالعراق، وأما ابن أبي فديك فلم يذكر عنه السعاية ، وهو سماع الحجازيين : بُكير قال
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 : عنه التعريف بزهير بن محمد والرواة الشاميين:المبحث األول 
 )١(ترجمة زهير بن محمد التميمي  :  المطلب األول

ن أهـل    مـِ  قـيُّ  الخرَ زيُّوَرْ المـَ  راسـانيُّ ر الخُ نذِ، أبو المُ  ريُّبَنْ العَ يُّيمِمْد التَّ حمَّر بن مُ  يْهَزُ: هو
نزيـل  ،  سابوريـْ مـن أهـل نَ    : إنه من أهل هـراة ويقـال      : قالويُ ق،رَ خَ :ىسمَّرو تُ رى مَ  من قُ  قريةٍ
 : ، روى عن عدد من الشيوخ من أبرزهم، ثم نزيل مكةالشام
 ، يمِاشـِ الهَ يشـِ رَالقُ طالـب  أبـى  بـن  يلـ عَ بـن  نيْسَالحـُ  بـن  يعل بن محمد بن رفَعْجَ -١
 .)٢()   هـ ١٤٨: ت ( اإلمامُ الفقيه : قادِالصَّ يالمدن اهللا عبد أبو

ــمَحُ-٢ ــالطَّ ميــدحُ أبــى بــن ديْ ــ لويْ ــزَالخُ بيــدةعُ أبــو ، يصرالبَ  :ويقــال يلمالــسُّ :ويقــال ياعِ
 .)٣() هـ ١٤٣ أو ١٤٢ت ( ، أحد الثقات المشاهيراتحَلَالطَّ لحةطَ مولى ،يمِارِالدَّ

 عمـر  مـولى  ،يالمـدن  ، اهللا عبد أبو ويقال ، سامةأُ أبو ، يوِدَالعَ يشِرَالقُ لمسْأَ بن ديْزَ -٣
 .)٤() هـ  ١٣٦: ت (  عالم ثقة: ، أحد األعالم وهوالفقيه، الخطاب بن

                                                                                                              
ولـيس  )  البخـاري مـع الفـتح        ٥/١٥١( ، وعلقهـا البخـاري       ) ١٥٠١( ورواية ابـن أبـي فـديك عنـه أخرجهـا مـسلم ح               

مَـنْ أَعْتَـقَ شِـرْكًا لَـهُ فِـي عَبْـدٍ فَكَـانَ لَـهُ مَـالٌ يَبْلُـغُ ثَمَـنَ الْعَبْـدِ قُـوِّمَ              : " فيها ذكر االستسعاء ، وهذا لفظهـا      
ا فَقَـدْ عَتَـقَ مِنْـهُ مَـا عَتَـقَ         عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَـأَعْطَى شُـرَكَاءَهُ حِصَـصَهُمْ وَعَتَـقَ عَلَ          ، وقـد ورد  " يْـهِ الْعَبْـدُ وَإِلـَّ

( ، مـسلم ح   ) ٢٥٢٧(  ، وهـو مخـرج فـي الـصحيحين البخـاري ح         ذكر االستسعاء في حديث أبي هريـرة        
 ) ١٤/٢٧٦( التمهيـد   : ، وقد أعل اإلمام أحمد وغيره ذكر االستسعاء في حديث أبي هريرة ، ينظر                ) ١٥٠٣
أن يَسْتَـسْعِي العبـد فـي تحـصيل القـدر الـذي        : ، واالستـسعاء هـو     ) ٥/١٥٦( ، فـتح البـاري       ) ١٩/٥٣ ( المغني

 .    يُخَلِّص به باقيه من الرق 
( ، الكنـى للــدوالبي   ) ٣/٤٢٧( ، التـاريخ الكبيـر    )٢/١٧٦( تـاريخ ابـن معـين بروايـة الـدوري      : ينظـر ترجمتـه فـي   ) ١(

الكامـل البـن     ) ٦/٣٣٧( ، ثقـات ابـن حبـان         )٣/٥٨٣( ، الجـرح والتعـديل       )٢/٩٢( ، ضعفاء العقيلي     )١/١٣١
ــاريخ دمــشق   )٣/١٠٧٣( عــدي  ــبالء    )٩/٤١٤( ، تهــذيب الكمــال   ) ١٩/١١٦( ، ت ،  ) ٨/١٦٨( ، ســير أعــالم الن

  . )  ٢١٧( ، التقريب ص  ) ٣/٣٤٨( ، تهذيب التهذيب  )٢/٦١٤( ، شرح علل الترمذي  )٨٤/ ٢( الميزان 
/ ٢( ، الجرح والتعـديل   ) ٢/١٩٨( ، التاريخ الكبير     ) ٢/٨٧( تاريخ ابن معين رواية الدوري      : ينظر ترجمته في  ) ٢(

( ،  الكاشـف   )٥/٧٤( ، تهـذيب الكمـال     ) ٥٥٥/ ٢( ، الكامل البن عدي      ) ٦/١٣١( ، ثقات ابن حبان      ) ٤٨٧
    . ) ١٤١( ، التقريب ص  ) ٢/١٠٣( تهذيب التهذيب  ) ٤١٥ – ١/٤١٤( ، الميزان  ) ١/١٣٠

( ، التـاريخ الكبيـر    ) ٢/١٣٥( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري      )٧/٢٥٢( طبقات ابن سعد    : ينظر ترجمته في  ) ٣(
، تــاريخ  ) ٦٨٢/ ٢( ، الكامــل البــن عــدي   ) ٣/٢١٩( ، الجــرح والتعــديل   )٢/٧٣( ، الكنــى للــدوالبي   ) ٣٤٧/ ٢

،  ) ٣٨/ ٣( ، تهـــــذيب التهـــــذيب  )١/١٩٢( ، الكاشــــف   ) ٧/٣٥٥( مـــــال ، تهـــــذيب الك ) ١٥/٢٥١( دمــــشق  
    . ) ١٨١( التقريب ص 

( ، الكنـى للـدوالبي    ) ٣٨٧/ ٣( ، التـاريخ الكبيـر     ) ٢/١٨١( تاريخ ابن معـين بروايـة الـدوري         : ينظر ترجمته في  ) ٤(
( ، الحليـــة ألبـــي نعـــيم  )٥٥٥/ ٣( ، الجـــرح والتعـــديل  )٦٤ – ٦٣( ، المراســـيل البـــن أبـــي حـــاتم ص  )١/١٠٥



 

 مجلة العلوم الشرعية ٨١ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

 ، الحكيم الزاهد القاص يالمدن مارالتَّ رَزْاألفَ األعرج حازم أبو ، دينار بن لمةسَ -٤
 )١(.   المنصور خالفة يف ، تُوفي عابد ثقةٌ: ي، وهوالمخزوم سفيان بن األسود مولى
 بنت جويرية مولى ، يالمدن يزيد أبو ، السمان ذكوان: صالح أبى بن ليْهَ سُ-٥

  )٢( . المنصور خالفة يفتوفي  ،بأخرة حفظه تغير صدوق وهو: األحمس
وهو : يثِيْاللَّ وقيل ،يالمدن اهللا عبد أبو ،يشِرَالقُ رمِنَ أبى بن اهللا عبد بن يكرِشَ -٦
 .)٣(   ) هـ ١٤٠: ت ( يخطىء صدوق
 فارغِ بنى مولى الحارث، أبو :ويقال محمد أبو ،يوسالدَّ يُّندَالمَ سانيْكَ بن صالح -٧

 بعد أو هـ ١٣٠ بعد ت(  فقيه ثبت ثقة: ، وهويقيبعَمُ آل مولى :ويقال عامر بنى مولى :يقالو
 .)٤(  ) هـ ١٤٠

 يةمَأُ بنت ةِأمَوْالتَّ ولىمَ صالح، أبى بن صالح وهو ،يدنالمَ محمد أبو هان،بْنَ بن صالح-٨
 كابن عنه القدماء ةبرواي بأس ال: يعد ابن قال ،)٥( اختلط صدوق: حيُّ، وهومَالجُ فلَخَ بن

                                                                                                              
ــاريخ دمــشق   ) ٣/٢٢١ ــبالء    ) ١٢/ ١٠( ، تهــذيب الكمــال   ) ١٩/٢٧٤( ، ت ، تهــذيب  )٥/٣١٦( ، ســير أعــالم الن

  . )    ٣/٣٩٥( التهذيب 
( ، الجـرح والتعـديل       ) ٤/٧٨( ، التـاريخ الكبيـر       ) ٢/٢٢٤( تـاريخ ابـن معـين بروايـة الـدوري           : ينظر ترجمته في  ) ١(

( ، الكاشــف  ) ١١/٢٧٢( ، تهــذيب الكمــال  ) ٢٢/١٦( ، تــاريخ دمــشق  ) ٤/٣١٦(  ، ثقــات ابــن حبــان   )٤/١٥٩
األحـدب الـذي فـي ظهـره عُجـرة      : ، واألفـزر هـو   ) ٢٤٧( ، التقريب ص  ) ٤/١٤٣( ، تهذيب التهذيب   ) ١/٣٠٥

 .  عظيمة 
( ، الجـرح والتعـديل       )٤/١٠٤( ريخ الكبيـر    ، التـا   ) ٢/٢٤٣( تاريخ ابـن معـين بروايـة الـدوري          : ينظر ترجمته في  ) ٢(

ــدي   )٤/٢٤٦ ــال   )١٢٨٥/ ٣( ، الكامـــل البـــن عـ ــذيب الكمـ ــذيب   )٢٢٣ / ١٢( ، تهـ ــذيب التهـ ،  ) ٤/٢٦٣( ، تهـ
 . ) ٢٥٩( التقريب ص 

( ، الجـرح والتعـديل    ) ٤/٢٣٦( ، التـاريخ الكبيـر    ) ٢/٢٥١( تاريخ ابن معين برواية الـدوري  : ينظر ترجمته في  ) ٣(
ــان   ) ٤/٣٦٣ ــدي   ) ٤/٣٦٠( ، ثقـــات ابـــن حبـ ــال   ) ٣/١٣٢١( ، الكامـــل البـــن عـ ــذيب الكمـ ،  ) ١٢/٤٧٥( ، تهـ

   . ) ٢٦٦( ، التقريب ص  ) ٤/٣٣٧( تهذيب التهذيب 
( ، الجـرح والتعـديل    ) ٤/٢٨٨( ، التاريخ الكبيـر   ) ٢/٢٦٤( تاريخ ابن معين برواية الدوري     : ينظر ترجمته في  ) ٤(

( ، الكاشف    ) ٧٩/ ١٣( ، تهذيب الكمال     ) ٣٤/١٨٥( ، تاريخ دمشق     ) ٦/٤٥٤( قات ابن حبان    ، ث  ) ٤١٠/ ٤
 . ) ٣٧٣( ، التقريب ص  ) ٤/٣٩٩( ، تهذيب التهذيب  ) ٢/٢١

( ، الجـرح والتعـديل    )٢٩١/ ٤( ، التـاريخ الكبيـر      ) ٢/٢٦٦( تـاريخ ابـن معـين روايـة الـدوري           : ينظر ترجمته في  ) ٥(
، تهذيب التهـذيب     )٢/٢٢( ، الكاشف    )١٣/٩٩( ، تهذيب الكمال     )١٣٧٣/ ٤( مل البن عدي    ، الكا  )٤/٤١٦
 . ) ٢٧٤( ، التقريب ص  ) ٤/٤٠٥( 



 

 
 محمد وروايات الشاميين عنهزهير بن  ٨٢

 محمد بن عبداهللا القناص. د

 .)١(      )هـ ١٢٦ أو ١٢٥  ت ( جريج وابن ذئب أبى
 موالهم، يرِهْالزُّ يشِرَالقُ ثارِالحَ أبو :وقيل ،اهللا عبد أبو ،يالمدن ميْلَسُ بن وانفْصَ-٩
 .)٢(   )هـ ١٣٢  :ت  ( ردَبالقَ يمرُ عابد فتمُ ثقةٌ: ، وهوالفقيه
 مولى: ويقال تميم، بنى مولى ،يرصْالبَ حمنالرَّ عبد أبو ل،وَحْاألَ مانيْلَسُ بن ماصِعَ-١٠
 .)٣(   )هـ ١٤٠ بعد  :ت ( ثقة:  وهوزياد ابن مولى :ويقال عفان، بن عثمان
 أبو :ويقال محمد، أبو ،يُّارِصَاألنْ زمحَ بن مروعَ بن محمد بن ركْبَ أبى بن اهللا بدُعَ -١١
 .)٤(  ) هـ ١٣٥  :ت  ( ثقةٌ: ي، وهوالقاض ، يالمدن بكر،
 محمد أبو يمِيْالتَّ يشِرَالقُ يقدِّالصِّ ركْبَ أبى بن محمد بن ماسِالقَ بن حمنالرَّ بدُعَ-١٢
 .)٥( ) بعدها وقيل هـ ١٢٦  ت(  جليل ثقة: ، وهوالفقيه يالمدن
 وأبو ،يدالولِ أبو موالهم، يوِمَاألُ يشِرَالقُ جيْرَجُ بن يززِالعَ عبد بن كلِالمَ بدُعَ-١٣

ِالمَ دالِخَ ِدَيُ وكان فاضل فقيه ثقةٌ: ي وهوكّ  . )٦( )بعدها أو هـ ١٥٠  ت( ، لسِرْويُ سلّ
 ، يمِهْالسَّ يشِرَالقُ اصالعَ بن مروعَ بن اهللا بدِعَ بن محمد بن بيْعَشُ بن مروعَ -١٤

                                                 
 . ) ١٣٧٣/ ٤( الكامل البن عدي ) ١(
( ، ثقـــات ابـــن حبـــان   ) ٤/٤٢٣( ، الجـــرح والتعـــديل  ) ٣٠٨ – ٤/٣٠٧( التـــاريخ الكبيـــر : ينظـــر ترجمتـــه فـــي) ٢(

،  ) ١٣/١٨٤( ، تهـــــذيب الكمـــــال  ) ٢٤/١٢١( ، تـــــاريخ دمـــــشق  ) ٥/٣٦٤( أعـــــالم النـــــبالء ، ســـــير  ) ٦/٤٦٨
 . )  ٢٧٦( ، التقريب  ) ٤/٤٢٥( ،  تهذيب التهذيب  ) ٢/٢٧( الكاشف 

، التـاريخ الكبيـر    ) ٢/٢٨٢( ، تاريخ ابن معين برواية الـدوري   ) ٧/٢٥٦( طبقات ابن سعد : ينظر ترجمته في  ) ٣(
ــديل  ، ال ) ٦/٤٨٥(  ــرح والتعـ ــاتم ص     ) ٣٤٣/ ٦( جـ ــي حـ ــن أبـ ــيل البـ ــان    ) ١٥٣( ، المراسـ ــن حبـ ــات ابـ ( ، ثقـ
( ، التقريــب ص  ) ٥/٤٢( ، تهــذيب التهــذيب   ) ٢/٤٤( ، الكاشــف  ) ١٣/٤٨٥( ، تهــذيب الكمــال   ) ٥/٢٣٧

٢٨٥  ( . 
، ســير  )٥/١٦( حبــان ، ثقــات ابــن  )٥/٧٧( ، الجــرح والتعــديل  )٥/٥٤( التــاريخ الكبيــر : ينظــر ترجمتــه فــي ) ٤(

  )  ٢٩٧( ، التقريب ص  )٥/١٦٤( ، تهذيب التهذيب  )١٤/٣٤٩( ، تهذيب الكمال  )٥/٣١٤( أعالم النبالء 
،  ) ٧/٦٢( ، ثقــات ابــن حبــان   ) ٥/٢٧٨( ، الجــرح والتعــديل  ) ٥/٣٣٩( التــاريخ الكبيــر : ينظــر ترجمتــه فــي )  ٥(

( ، التقريـــب ص  ) ٦/٢٥٤( ، تهـــذيب التهـــذيب  ) ١٧/٣٤٧( ، تهـــذيب الكمـــال  ) ٣٥/٣٢٧( تـــاريخ دمـــشق 
٣٤٨   ( . 

( ، التاريخ الكبيـر   ) ٢/٣٧١( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري  )٥/٤٩١( طبقات ابن سعد : ينظر ترجمته في  )   ٦(
 ) ١٣٣( ، المراســيل البــن أبــي حــاتم ص   )٥/٣٧٩( ، الجــرح والتعــديل  )١/١٦٢( ، والكنــى للــدوالبي  )٥/٤٢٢

( تهـذيب التهـذيب    ) ٦/٣٢٥( ، سير أعـالم النـبالء    )١٨/٣٣٨( ، تهذيب الكمال  ) ٧/٩٣( ثقات ابن حبان  
 . )  ٣٦٣( ، التقريب ص  )٦/٨٥٥



 

 مجلة العلوم الشرعية ٨٣ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

 وعلياً أحمد رأيت  ":يالبخار قال، )١(صدوق: ي، وهوالمدن اهللا، عبد أبو ويقال إبراهيم أبو
 .)   هـ ١١٨  :ت(  )٢( " به يحتجون أصحابنا وعامة بيدعُ وأبا إسحاقو

 سحاقإِ أبو ، يانِدَمْالهَ ، يرةعِشَ أبى ابن أو يعل أو بيدعُ بن اهللا عبد بن مروعَ -١٥
 يف يكالزهر وهو األعالم، أحد، بأخرة اختلط ، عابد مكثر ثقةٌ: ي، وهوالكوف يِّعِيْبِالسَّ

 .)٣(    )بـالكوفة ذلك قبل وقيل هـ ١٢٩  :ت ( الكثرة
 من ةقِرَالحُ مولى ، يدنالمَ لٍبْشِ أبو ، يقِرَالحُ عقوبيَ بن حمنالرَّ بدِعَ بن الءالعَ -١٦

 من نكرأُ ،صالح"  : حاتم أبو قال ،)٤( المدينة علماء أحد ،وهم ربما دوقٌصَ:  وهو ةَنَيْهَجُ
 .  )هـ وثالثون وبضع مائة: ت ( )٥(  "أشياء حديثه
 أبو :ويقال اهللا عبد أبو ، يمِيْالتَّ يرشالقُ ريْدَالهُ بن اهللا عبد بن رنكدِالمُ بن محمد -١٧
 .)٦ (  )بعدها أو هـ ١٣٠  ت (  إمام ثقة: ي وهوالمدن ، بكر

: ي، وهوالمك يِّبجَالحَ ،يرِدَبْالعَ ثارِالحَ بن ةحَلْطَ بن الرحمن عبد بن ورصُنْمَ -١٨
 خاشعا وكان الحديث، صالح" : حاتم أبو قال، وتضعيفه يف حزم ابن أخطأ ،)٧( ثقة
 .  ) هـ ١٣٨ أو ١٣٧  ت ( )٨(  "عابدا بكاء

                                                 
  ، الكنــى للــدوالبي       ) ٣٤٢/ ٦( ، التــاريخ الكبيـر   ) ٢/٤٤٥( تــاريخ ابـن معــين بروايــة الـدوري   : ينظـر ترجمتــه فـي  ) ١(

ــاريخ دمــشق   )٦/٢٣٨( عــديل ، الجــرح والت ) ١/٩٥(     ، الكاشــف      )٢٢/٦٤( ، تهــذيب الكمــال   )٤٦/٧٥( ، ت
 . )  ٤٢٣( ، التقريب ص  ) ٨/٤٨( ، تهذيب التهذيب  ) ٢/٢٨٦( 

 . )  ٢٢/٦٤( تهذيب الكمال  ) ٣٤٢/ ٦( التاريخ الكبير ) ٢(
، التـاريخ الكبيـر          ) ٢/٤٤٨( ة الـدوري  ، تاريخ ابن معين بروايـ  ) ٦/٣١٣( طبقات ابن سعد  : ينظر ترجمته في  ) ٣(

ــى للــدوالبي   ) ٣٤٧/ ٦(  ــان    ) ٦/٢٤٢( ، الجــرح والتعــديل   ) ١/١٠٠( ، الكن ، تــاريخ  ) ٥/١٧٧( ، ثقــات ابــن حب
 ٨/٦٣( ، تهذيب التهذيب  ) ٥/٣٩٢( ، سير أعالم النبالء  ) ٢٢/١٠٢( ، تهذيب الكمال     ) ٤٦/٢٠٤( دمشق  

 .)  ٤٢٣( ، التقريب ص ) 
( ، الجـرح والتعـديل     ) ٦/٥٠٨( ، التاريخ الكبيـر      ) ٢/٢٤٣( تاريخ ابن معين برواية الدوري      : ينظر ترجمته في  ) ٤(

ــدي   )٦/٣٥٧ ــن عـ ــل البـ ــال   )٥/١٨٦٠( ، الكامـ ــذيب الكمـ ــذيب   )٢٢/٥٢٠( ، تهـ ــذيب التهـ ،  ) ٨/١٨٦( ، تهـ
 . )   ٤٣٥( التقريب ص 

 . )   ٢٢/٥٢٠( الكمال ، تهذيب  ) ٦/٣٥٧( الجرح والتعديل ) ٥(
( ، الجـرح والتعـديل     )١/٢١٩( ، التـاريخ الكبيـر       )٢/٥٤٠( تـاريخ ابـن معـين بروايـة الـدوري           : ينظر ترجمتـه فـي    ) ٦(

، سـير أعـالم    )٢٦/٥٠٣( ، تهذيب الكمال     ) ٣٧/ ٥٦( ، تاريخ دمشق     )٥/٣٥٠( ، ثقات ابن حبان      )٨/٩٧
 . )  ٥٠٨( ، التقريب ص  ) ٩/٤٧٣( ، تهذيب التهذيب  ) ٥/٣٥٣( النبالء 

، )٨/١٧٤(، الجــرح والتعــديل  )٧/٣٤٤(، التــاريخ الكبيــر   )٥/٤٨٧( طبقــات ابــن ســعد  : ينظــر ترجمتــه فــي ) ٧(
 . )  ٥٤٧( ، التقريب ص )١٠/٣١٠(، تقريب التهذيب )١٨/٥٣٨(، تهذيب الكمال )٧/٤٧٦(ثقات ابن حبان 

  .) ١٨/٥٣٨(الكمال ، تهذيب  ) ٨/١٧٤( الجرح والتعديل : ينظر ) ٨(



 

 
 محمد وروايات الشاميين عنهزهير بن  ٨٤

 محمد بن عبداهللا القناص. د

 ،يالمدن محمد أبو ،يالمطرف ياألسد يشِرَالقُ اشيَّعَ أبى بن قبةعُ بن وسىمُ -١٩
 )١( )ذلك بعد وقيل هـ ١٤١  :ت( ي المغاز يف إمام فقيه، ثقة:  وهواموَّالعَ بن بيرالزُّ آل مولى

 عبـد  أبـو  :وقيل نذر،المُ أبو ،يداألسَ يرشالقُ امِوَّالعَ بن ريْبَالزُّ بن ةروَعُ بن شامهِ -٢٠
 .)٢(  ) هـ ١٤٦ أو ١٤٥  ت(  فقيه ثقة: ي وهودنالمَ اهللا

 ثقة: ي، وهوالقاض يدنالمَ سعيد أبو ،يارِجَّالنَّ يارِصَاألنْ قيس بن سعيد بن يحيى -٢١
 .)٣ (  ) بعدها أو هـ ١٤٤  ت (  ثبت

، توفي بعد ثقة: يدنالمَ يدِنْالكِ يزيد بن اهللا عبد بن ةفَيْصَخُ بن اهللا عبد بن زيديَ -٢٢
 )٤(.  الثالثين ومائة 

 : وروى عنه عدد من التالميذ من أبرزهم
  ت( ، زاهد عابد ثقة: ي وهوالبصر ياألزد محمد أبو ، يُّميْلِالسَّ صورنْمَ بن رشْبِ -١
 )٥(   )هـ ١٨٠
ي، صرالبَ محمد أبو ، يسيْالقَ دَثَرْمَ بن عمرو بن حسان بن الءالعَ بن بادةعُ بن حوْرَ -٢
 .)٦(   ) هـ ٢٠٧ أو ٢٠٥  ت ( تصانيف له حافظ فاضل ثقة: وهو

 مولى وهو الحافظ، يصرالبَ يسيالِالطَّ داود أبو ، ودارُالجَ بن داود بن ليمانسُ -٣
                                                 

، تـاريخ   )٥/٤٠٤( ، ثقـات ابـن حبـان     )٨/١٥٤(، الجـرح والتعـديل      )٧/٢٩٢(التـاريخ الكبيـر     : ينظر ترجمتـه فـي    ) ١(
، التقريـب   )١٠/٣٦٠(، التهذيب   )٦/١١٤(، سير أعالم النبالء     )٢٩/١١٥(، تهذيب الكمال     ) ٦٠/٤٥٦( دمشق  

  . ) ٥٥٢( ص 
( ، التـاريخ الكبيـر    ) ٢/٦١٩( ، تاريخ ابن معـين بروايـة الـدوري       )٧/٣٢١( عد  طبقات ابن س  : ينظر ترجمته في  ) ٢(

ــان    )٩/٦٣( ، الجــرح والتعــديل   ) ٨/١٩٣ تهــذيب  ) ٣٠/٢٣٢( ، تهــذيب الكمــال   )٥/٥٠٢( ، ثقــات ابــن حب
 . ) ٥٧٣( ، التقريب ص  ) ١١/٤٨( التهذيب 

،  ) ٢٣٨/ ٦٤( ، تــاريخ دمــشق   ) ٩/١٤٧( التعــديل ، الجــرح و ) ٨/٢٧٥( التــاريخ الكبيــر  : ينظــر ترجمتــه فــي ) ٣(
( ، التقريــب ص  ) ١١/٢١١( ، تهــذيب التهــذيب  ) ٤٦٨/ ٥( ، ســير أعــالم النــبالء  ) ٣١/٣٤٦( تهــذيب الكمــال 

٥٩١    ( . 
،  ) ٧/٦١٦( ، ثقــات ابــن حبــان   ) ٩/٢٧٤( ، الجــرح والتعــديل   )٨/٣٤٥( التــاريخ الكبيــر  : ينظــر ترجمتــه فــي ) ٤(

ــبالء    ) ١٧٢ / ٣٢(  الكمــال تهــذيب ( ، تهــذيب التهــذيب   ) ٣/٢٤٦( ، الكاشــف  ) ٦/١٥٧( ، ســير أعــالم الن
 . )   ٦٠٢( ، التقريب ص  ) ١١/٣٤٠

،  ) ٨/١٤٠( ، ثقـــات ابـــن حبـــان  ) ٢/٣٦٥( ، الجـــرح والتعـــديل  )٢/٨٤( التـــاريخ الكبيـــر : ينظـــر ترجمتـــه فـــي) ٥(
    . ) ١٢٤( ، التقريب ص  ) ١/٤٥٩( ،  تهذيب التهذيب  )١/١٠٤( ، الكاشف  ) ٤/١٥١( تهذيب الكمال 

( ، التاريخ الكبير  ) ٢/١٦٨( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري        ) ٧/٢٩٦( طبقات ابن سعد    : ينظر ترجمته في  ) ٦(
،  ) ٩/٤٠٢( ســــير أعــــالم النــــبالء  ) ٩/٢٣٨( ، تهــــذيب الكمــــال  ) ٤٩٨/ ٣( ، الجــــرح والتعــــديل  ) ٣/٣٠٩

  . )   ٢١١( ، التقريب ص  ) ٣/٢٩٣(  التهذيب تهذيب



 

 مجلة العلوم الشرعية ٨٥ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

 .)١(   )هـ ٢٠٤  ت(  حافظ ثقة: ، وهوبيرالز آلل مولى وقيل ، قريش
 يلبِالنَّ اصمعَ أبو يانِبَيْالشَّ اكحَّالضَّ بن سلممُ بن الضحاك بن دلَخْمَ بن اكحَّالضَّ-٤
 .)٢(  ) بعدها أو هـ ٢١٢  ت . ( ثبت ثقةٌ :ي، وهوالبصر
 ، ممواله ياألزد وقيل ينبرالعَ الرحمن عبد بن حسان بن يدِهْمَ بن الرحمن عبد -٥
 أبو حاتم قال )٣(، والحديث بالرجال عارف حافظ ثبت ثقةٌ: ي وهواللؤلؤ يالبصر سعيد أبو

  ) بـالبصرة هـ ١٩٨  ت  ( )٤(. " مثل عبد الرحمن بن مهدي رأيت ما"  :عن أبي الربيع الزهراني
 أو ٢٠٤ (  حافظ،  ثقة: ي وهوالبصر يُّدقَالعَ امرعَ أبو ،ييسالقَ مروعَ بن الملك عبد -٦
 .)٥(  ) هـ ٢٠٥

 غير وقيل ، عالق بن عبيدة بن حصن بن عثمان أو ، القعَ بن نصْحِ بن ثمانعُ -٧
 )٦( . ثقة: ، وهوقريش مولى ، اهللا عبد أو الرحمن عبد أبو ، يالدمشق ،ذلك
ِ لمةسَ أبى بن مروعَ -٨ ِ فصحَ أبو ،ييسنِّالتّ ، مختلف هاشم بنى مولى ،يشقِمَالدّ
 وثقه" :  الذهبي ، وقال)٨( " أوهام له صدوق (: "  ه ٨٥٢ت ( نه الحافظ  ، وقال ع)٧(فيه

                                                 
، ثقـات   )٤/١١١( ، الجـرح والتعـديل    )٤/١٠( ، التـاريخ الكبيـر    ) ٧/٢٩٨( طبقـات ابـن سـعد    : ينظر ترجمته في  ) ١(

 . )  ٢٥٠( ، التقريب ص  ) ٤/١٦٠( ، تهذيب التهذيب  ) ٤٠١/ ١١( ، تهذيب الكمال  ) ٨/٢٧٥( ابن حبان 
،  )٤٦٣/ ٤( ، الجـرح والتعـديل       )٣٣٦/ ٤( ، التـاريخ الكبيـر       ) ٧/٢٩٥( طبقـات ابـن سـعد       :  في ينظر ترجمته ) ٢(

( ، سـير أعـالم النـبالء     ) ١٣/٢٨١( ، تهذيب الكمـال   ) ٢٤/٣٥٦( ، تاريخ دمشق  ) ٦/٤٨٣( ثقات ابن حبان  
   . ) ٢٨٠( ، التقريب ص  ) ٤/٤٥٠( ، تهذيب التهذيب  )٩/٤٨٠

،  ) ٨/٣٧٣( ، ثقـات ابـن حبـان     )٣٥٤/ ٥( ، التـاريخ الكبيـر    )٧/٢٩٧( طبقات ابـن سـعد   : ينظر ترجمته في ) ٣(
ــال   ــذيب الكمـ ــبالء   )١٧/٤٣٠( تهـ ــير أعـــالم النـ ــذيب   ) ٢/١٦٥( ، الكاشـــف  ) ٩/١٩٢( ، سـ ــذيب التهـ ( ،  تهـ

 . )  ٣٥١( ، التقريب ص  ) ٢/٢٥٠
   . ) ١٧/٤٣٠( ، تهذيب الكمال  ) ٢٩٠/ ٥( الجرح والتعديل : ينظر) ٤(
،  ) ٣٥٩/ ٥( ، الجـرح والتعـديل     ) ٤٢٥/ ٥( ، التـاريخ الكبيـر       )٧/٢٩٩( طبقات ابن سـعد     : ينظر ترجمته في  ) ٥(

( ، الكاشــف  ) ٩/٤٦٩( ، ســير أعــالم النــبالء   ) ١٨/٣٦٤( ، تهــذيب الكمــال   ) ٨/٣٨٨( ثقــات ابــن حبــان  
 )    ٣٦٤( ، التقريب ص  ) ٦/٤٠٩( ، تهذيب التهذيب  ) ٢/١٨٦

،  )٨/٤٤٩( ، ثقـات ابـن حبـان     ) ١٥٧/ ٦( ، الجـرح والتعـديل     )٢/٧٨٨( المعرفة والتـاريخ    : ينظر ترجمته في  ) ٦(
ــاريخ دمــشق   ،  ) ٧/١١٠( تهــذيب التهــذيب   ) ٢/٥( ، الكاشــف  )١٩/٣٥١( ، تهــذيب الكمــال   )٣٢٤/ ٣٨( ت

   . ) ٣٨٢( التقريب ص 
، ثقــات  ) ٢٣٥/ ٦( ، الجــرح والتعـديل   )١/١٩٩( ، المعرفـة والتـاريخ    )٣٤١ /٦( التـاريخ الكبيــر  : ينظـر ترجمتـه فــي  ) ٧(

، ميــزان  )٢/٢٨٥( ، الكاشــف  )١٠/٢١٣( ، ســير أعــالم النــبالء  ) ٤٦/٦٠( ، تــاريخ دمــشق  )٨/٤٨٢( ابــن حبــان 
    .  )٤٢٢( ، التقريب ص  )٨/٤٣( ، تهذيب التهذيب  ) ٢٢/٥٢( ، تهذيب الكمال  )٣/٢٦٢( االعتدال 

     .  )٤٢٢( ، التقريب ص  )٨/٤٣( تهذيب التهذيب ) ٨(



 

 
 محمد وروايات الشاميين عنهزهير بن  ٨٦

 محمد بن عبداهللا القناص. د

 . )  بـتنيس هـ ٢١٤ أو هـ ٢١٣  ت ( )١("  جماعة
ي، وفِالكُ محمد، أبو ويقال مروعَ أبو ،ييعِبِالسَّ إسحاق أبى بن ونسيُ بن سىيْعِ-٩
 .)٢(   ) هـ ١٩١ وقيل هـ ١٨٧   (والعبادة الحفظ يف األعالم أحد، مأمون ثقة: وهو

 المعروف اهللا عبد أبو ،يانِرَّالحَ ، عطاء أو سالم: داود أبى بن ليمانسُ بن محمد -١٠
 .)٣( ) هـ ٢١٣   ( .ثقة : ، وهوروانمَ مولى ببومة،
 عبد مولى ،يُّزوَرْالمَ بكر أبو موالهم، يبدالعَ دينار بن قيقشَ بن دالِخَ بن عاذمُ - ١١
 .)٤(   ) هـ ٢٠٠  ت ( ثقة: ، وهوالقيس
: ، وهواززَّالقَ يالمدن يحيى أبو موالهم، ياألشجع دينار بن يحيى بن سىيْعِ بن عنمَ -١٢
 . )٥() بـالمدينة هـ ١٩٨  ت  ( مالك أصحاب أثبت هو: حاتم أبو قال ثبت، ثقة

 ـه ٢٢٠  ت.  (   يُصَحِّفصدوق: ي، وهوصرالبَ فةيْذَحُ أبو ،يُّدِهْالنَّ مسعود بن وسىمُ -١٣
 .)٦(    ) بعدها أو

، عالم ميةأُ يبن مولى ،يشقِمَالدِّ العباس أبو موالهم يشرَالقُ ملِسْمُ بن ليدالوَ -١٤

                                                 
   . )  ٢/٧٧( ، الكاشف  )١٠/٢١٣( سير أعالم النبالء : ينظر ) ١(
( ، التـاريخ الكبيـر    )٢/٤٦٦( ، تاريخ ابن معين رواية الـدوري   )٧/٤٨٨( طبقات ابن سعد    : ينظر ترجمته في  ) ٢(

، تـــاريخ  ) ٢٣/٦٢( ، تهـــذيب الكمـــال  )٧/٢٣٨( ت ابـــن حبـــان ، ثقـــا )٢٩١/ ٦( ، الجـــرح والتعـــديل  )٦/٤٠٦
،  )٨/٢٣٧( ، تهـــذيب التهـــذيب  )٢/٣١٩( ، الكاشـــف  )٨/٤٣٠( ، ســـير أعـــالم النـــبالء   )٤٨/٢٥( دمـــشق 

  . )  ٤٤١( التقريب ص 
 ٢٦٧/ ٧( ، الجـرح والتعـديل       ) ١/٢٩٤( ، المعرفـة والتـاريخ       ) ٩٨/ ١( التاريخ الكبير   : ينظر ترجمته في  ) ٣(

، التقريــب  ) ٩/١٩٩( ، تهــذيب التهــذيب   ) ٢٥/٣٠٣( ، تهــذيب الكمــال   ) ٥٣/١٢٠( ، تــاريخ دمــشق  ) 
  .    )٤٨١( ص 

،   )٩/١٧٧( ، ثقــات ابــن حبــان   )٨/٢٥٠( ، الجــرح والتعــديل   ) ٧/٣٦٦( التــاريخ الكبيــر  : ينظــر ترجمتــه فــي ) ٤(
  . )    ٣/١٣٥( ، الكاشف  )٢٨/١٢٠( تهذيب الكمال 

، التـاريخ الكبيـر      )٢/٥٧٨( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري        )٥/٤٣٧( طبقات ابن سعد    : ينظر ترجمته في  ) ٥(
، تهـذيب   )٢٨/٣٣٦( ، تهـذيب الكمـال    )٩/١٨١( ، ثقات ابن حبان      )٨/٢٧٧( ، الجرح والتعديل     )٧/٣٩٠( 

 . )   ٥٤٢( ، التقريب ص  )١٠/٢٥٢( التهذيب 
،  ) ١٦٣/ ٨( ، الجـرح والتعـديل    )٢٩٥/ ٧( ، التـاريخ الكبيـر      )٧/٣٠٤( طبقـات ابـن سـعد       : ينظر ترجمته فـي   ) ٦(

( ، الكاشـــف  ) ١٠/١٣٧( ، ســـير أعـــالم النـــبالء  ) ٢٩/١٤٥( ، تهـــذيب الكمـــال  ) ٩/١٦٠( ثقـــات ابـــن حبـــان 
    . ) ٥٥٤( ، التقريب ص  ) ١٠/٣٧٠( ، تهذيب التهذيب  ) ٣/١٨٨



 

 مجلة العلوم الشرعية ٨٧ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

 كثير لكنه ثقة: ، وهو)٢( " مثله الشاميين من رأيت ما" : يالمدين ابن، قال )١(أهل الشام 
 .   ) هـ ١٩٥ أو ١٩٤  ت ( يةوِسْوالتَّ يسلِدْالتَّ

 أبو يسيْالقَ يبدالعَ يدٍسِأَ ابن بشير،: ويقال بشر: ويقال نسر: كيربُ أبى بن يحيى -١٥
 .)٣(  )هـ ٢٠٩ أو ٢٠٨  ت(   .ثقة: ، وهوانىرمَالكِ كريازَ

ي، القاض يُّهِلَتْالبَ يشقِمَالدِّ الرحمن عبد أبو ،يُّمرَضْالحَ اقدوَ بن حمزة بن حيى ي-١٦
 .)٤(    )هـ ١٨٣ ت (   .ردَبالقَ رمى ثقة: وهو

وقد ذهب أكثر األئمة إلى توثيق زُهير بن محمد الخُراساني، وتضعيف رواية 
الشَّامِيين عنه، وقد اتفق البخاري ومسلم على تخريج حديثه من غير رواية الشاميين 

 ، )٥(عنه
                                                 

( ، التاريخ الكبير  ) ٢/٦٣٤( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري    ) ٧/٤٧٠( ت ابن سعد    طبقا: ينظر ترجمته في  ) ١(
، ثقــات ابــن  ) ٢٢٢/ ٩( ، الجــرح والتعــديل  )٢/٧١( ، الكنــى للــدوالبي  )٢/٤٢٠( ، المعرفــة والتــاريخ  )١٥٢/ ٨

،  )٩/٢١١( نــبالء ، ســير أعــالم ال  )٣١/٨٦( ، تهــذيب الكمــال   ) ٦٣/٢٧٤( ، تــاريخ دمــشق   )٩/٢٢٢( حبــان 
، التقريــب  ) ١١/١٥١( ، تهـذيب التهـذيب    )٤٧١ ، ٣٩٢( ، شـرح علـل الترمـذي البـن رجـب       )٣/٢١٣( الكاشـف  

  . ) ٥٨٤( ص 
 . )  ٣١/٨٦( تهذيب الكمال : ينظر ) ٢(
،  ) ٩/٢٥٧( ، ثقــات ابــن حبــان  ) ١٣٢/ ٩( ، الجــرح والتعــديل  ) ٢٦٤/ ٨( التــاريخ الكبيــر : ينظــر ترجمتــه فــي) ٣(

( ، التقريــب ص  ) ١١/١٩٠( تهــذيب التهــذيب   ) ٩/٤٩٧( ، ســير أعــالم النــبالء   ) ٣١/٢٤٥( تهــذيب الكمــال  
٥٨٨   ( . 

( ، التاريخ الكبير     ) ٢/٦٤١( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري        ) ٧/٤٦٩( طبقات ابن سعد    : ينظر ترجمته في  ) ٤(
ــاريخ   ) ٨/٢٦٨ ــاريخ دمــشق   ) ٩/١٣٦( ح والتعــديل ، الجــر ) ٢/٤٥٩( ، المعرفــة والت تهــذيب ) ٦٤/١٢٥( ، ت

  )    ٥٨٩( ، التقريب ص  ) ١١/٢٠٠( ، تهذيب التهذيب  ) ٨/٣٥٤( ، سير أعالم النبالء  )٢٧٨/ ٣١( الكمال 
 ) : ٥٦٤٢(  ح – رضـي اهللا عنهمـا   –حديث أبي سعيد الخـدري ، وأبـي هريـرة        : أخرج له البخاري حديثين هما    ) ٥(

دِ بْـنِ                  : ريقال البخا  دٍ عَـنْ مُحَمـَّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمـَّ
 مَــا : " قَــالَبِــيِّ عَمْــرِو بْــنِ حَلْحَلَــةَ عَــنْ عَطَــاءِ بْــنِ يَــسَارٍ عَــنْ أَبِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ وَعَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ عَــنْ النَّ 

هُ             رَ اللـَّ ا كَفـَّ ى الـشَّوْكَةِ يُـشَاكُهَا إِلـَّ يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَـا غَـمٍّ حَتـَّ
دٍ     حَـدَّثَنَ : " ، قـال البخـاري   ) ٦٢٢٩(  ح ، وحـديث أبـي سـعيد الخـدري           " بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ   هِ بْـنُ مُحَمـَّ ا عَبْـدُ اللـَّ

  أَنَّ النَّبِـيَّ  أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ              
هِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُـدٌّ نَتَحَـدَّثُ فِيهَـا فَقَـالَ إِذْ أَبَيْـتُمْ          إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّ      : " قَالَ

 غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْـأَذَى وَرَدُّ  : قَالَ ؟إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ    
لـم ينـسب     ) : " ٤٠٣( ، قال الحافظ فـي هـدي الـساري ص            . " الْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ   السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِ  

 . ) ٣/٤٠٧( تحفة األشراف : ينظر" زهير بن محمد : زهيراً عنده ، فذكر المزي وغيره أنه
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 -، ولكن تضعيفه )١(وإن كان بعض األئمة ضعفه من غير تقييد برواية الشاميين عنه 
 رواية الشاميين عنه؛ لكثرة المَنَاكِير والغَرَائِبِ التي وقعت في  محمول على-واهللا أعلم 

رواية الشاميين عنه، وقد وثقه أحمد وابن معين وعثمان الدَّارِمي وصالح بن محمد وابن 
 . حبان 

 ، )٢(."الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر فقلب اسمه كأن: قال أحمد" : قال البخاري
 .)٣( " روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير" : وقال في الضعفاء الصغير

كر رواية الشاميين عن زهير بن محمـد        اهللا، وذُ  سمعت أبا عبد  " : ثرموقال أبو بكر األ   
تـرى هـذا زهيـر بـن محمـد الـذي يـروون             : يروون عنه أحاديث مناكير هؤالء، ثـم قـال لـي          : قال

بــد الــرحمن بــن مهــدي، وأبــو ، عستقيمةٌ أصــحابنا عنــه فمُــأمــا روايــةُ: ثــم قــال، عنــه أصــحابنا
فص ذاك التنيسي عنه فتلك بواطيـل      ستقيمة صحاح، وأما أحاديث أبي حَ     عامر أحاديث مُ  

 .)٤( "  أو نحو هذا فأما بواطيل فقد قالهوعةٌوضُمَ
بالــشام أنكــر مــن  وء، وكــان حديثــهفظــه سُــمحلــه الــصدق، وفــي حِ" : وقــال أبــو حــاتم

به فهو  ث من كتُ  دَّ، وما حَ  يطٌالِغَفظه ففيه أَ  ث من حِ  دَّفظه، فما حَ  وء حِ  لسُ ،حديثه بالعراق 
  )٥( " . الحصَ

                                                                                                              
حَدَّثَنَا أَبُـو  : " م  ، قال مسل   ) ١٨٨( حديث أبي سعيد الخدري ح      : حديثين، الحديث األول  :  وأخرج له مسلم  

بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْـنِ أَبِـي صَـالِحٍ عَـنْ النُّعْمَـانِ               
هِ            هُ        : قَـالَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ أَنَّ رَسُـولَ اللـَّ ةِ مَنْزِلَـةً رَجُـلٌ صَـرَفَ اللـَّ  إِنَّ أَدْنَـى أَهْـلِ الْجَنـَّ

لَ لَـهُ شَـجَرَةً ذَاتَ ظِـلٍّ فَقَـالَ أَيْ رَبِّ قَـدِّمْنِي إِلَـى هَـذِهِ الـشَّجَرَةِ أَكُـونُ فِـي                  ةِ وَمَثـَّ ارِ قِبَـلَ الْجَنـَّ وَجْهَهُ عَنْ النـَّ
حَـدَّثَنَا أَبُـو بَكْـرِ بْـنُ أَبِـي شَـيْبَةَ       : " ، قـال مـسلم    ) ٢١١( أيـضاً ح   ، وحـديث أبـي سـعيد الخـدري          ...... "  ظِلِّهَا  

اشٍ عَـنْ              حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْـنِ أَبِـي عَيـَّ
 قَالَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِـنْ نَـارٍ يَغْلِـي دِمَاغُـهُ مِـنْ                : " رَسُولَ اللَّهِ    أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ   

  . "  حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ
: ضـعيف ، وفـي موضـع   : ضعفه ابن معين في روايـة، وذكـره أبـو زرعـة فـي أسـامي الـضعفاء ، وقـال النـسائي                     ) ١(

، تهــذيب  )٣/١٠٧٣( ، الكامــل البــن عــدي  )١٨٠( الــضعفاء والمتــروكين للنــسائي ص : ، يُنظــرلــيس بــالقوي
   . )   ٣/٣٤٨( ، تهذيب التهذيب   ) ٩/٤١٤( الكمال 

 . )    ٢/١٤٩( ، التاريخ الصغير  ) ٤٢٨ – ٣/٤٢٧( التاريخ الكبير ) ٢(
 . )    ٩٩( الضعفاء الصغير ص ) ٣(
 . )     ٢/٦١٥( ، شرح علل الترمذي البن رجب  ) ٩/٤١٧( تهذيب الكمال : ينظر) ٤(
 . )   ٥٨٣/ ٣( الجرح والتعديل ) ٥(



 

 مجلة العلوم الشرعية ٨٩ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

ال بـأس بـه، وهـذه األحاديـث التـي يَرويهـا أهـل الـشام عنـه           ( : "  ه ٢٦١:ت( وقال العِجْليُّ  
   )١(. " ليست تُعْجِبنِي 

ولعل أهل الـشام حيـث رووا عنـه اخطـأوا عليـه، فإنـه إذا حـدَّث عنـه                  : " وقال ابن عدي  
  )٢(. " هل العراق فرواياتهم عنه شبه المستقيمة ، وأرجو أنه ال بأس به أ

 يــروون  العــراقِ أن أهــلَ: الخطــاب فـي حــال رواياتــه وفــصلُ" : قـال الحــافظ ابــن رجــب و
ــ    عنــه فــي الــصحيح فمــن روايــاتهم عنــه، وأهــل الــشام    جَرِّعنــه أحاديــث مــستقيمة، ومــا خُ

   )٣( . " يروون عنه روايات منكرة
هر مما سبق أن من األئمة مَنْ يرى أن المنـاكير فـي حـديث زهيـر بـن محمـد فـي              وقد ظ 

الــشام كانــت بــسببه ؛ حيــث حــدث مــن حفظــه، ومــنهم مــن يــرى أن أهــل الــشام أخطــأوا  
عليه، ومنهم من ذكر احتمال أن يكون هذا شخص آخـر قلـب أهـل الـشام اسـمه، ولعلـه                     

وقع في أحاديثه أغاليط كما قال أبو       يُجمع بين هذه األقوال أنه حدث من حفظه بالشام ف         
حاتم ، ثم إن أهل الشام رووا هذه المنـاكير ، فوصـفت روايـاتهم بالنكـارة ، وعنـدما قـارن                   
بعض األئمة بين رواية أهل الشام عنه ، ورواية غيرهم استغرب هذا ، حتـى ذكـر احتمـال                 

: " إلمـام أحمـد   أن يكون زهير الـذي روى عنـه أهـل الـشام غيـر زهيـر بـن محمـد، كمـا قـال ا            
اق كأنـه  رَنـه بـالعِ  ى عَوَرْم لـيس هـو هـذا الـذي يـُ         هُدَنـْ  عِ عَقـَ  الـذي كـان وَ      بـن محمـدٍ    هيرَكأن زُ 

 .      ، واهللا أعلم . " وا اسمه بُلَ آخر قَلٌجُرَ
 . وتوفي زهير بن محمد الخراساني سنة اثنتين وستين ومائة 

  : الرواة الشاميون عن زهير بن محمد: المطلب الثاني
تتبعت الرُّواة الشاميين عن زُهير بن محمد في دواوين السنة التي تيسر الرجوع إليها        

 : فبلغوا ثمانية عشر راوياً وهم
   )٤(. مجهول :  خَالِد بن زَياد الدِّمَشْقِي ، وهو -١

                                                 
 . )   ٣/٣٥٠( تهذيب التهذيب : ينظر) ١(
 . )   ٣/١٠٧٨(الكامل )  ٢(
 . )   ٦١٥ / ٢  (علل الترمذي البن رجب شرح )  ٣(
) ٢/٥١١(بن محمد وردت فـي مـسند الرويـاني    ، روايته عن زهير  ) ٢/٣٧٦( لسان الميزان  : ينظر ترجمته في  ) ٤(

 .    ، ولم يُذكر في تالميذ زهير بن محمد في تهذيب الكمال وفروعه 
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وابـن   رَوَّاد بن الجَرَّاح بن مَعْدَان، أبو عَصَام العَسْقَالني، مختلف فيه ، وثقه الـدارمي             -٢
ال بأس به، وضعفه يعقوب بـن سـفيان والنـسائي والـدارقطني ، ووصـف          : معين ، وقال أحمد   

صـدوق اخـتلط بـآخرة    : غير واحدٍ من األئمة حديثه عـن سـفيان بأنـه منـاكير ، قـال الحـافظ          
     )١(. فترك  
: أبـو حـاتم    سَوَّار بن عُمَارَة الرَّبَعِي ، أبو عُمارة ، وثقه ابن معين وابن حبـان ، وقـال                   -٣

     )٢(. ال بأس به ، مات سنة أربع عشر أو خمسة عشرة ومائتين : صدوق ، وقال النسائي 
ــشْقِي، ضــعفه أحمــد وابــن معــين       -٤ ــوَيْد بــن عبــد العزيــز الــسُّلَمِي، أبــو محمــد الدِّمَ  سُ

   )٣(. والبخاري والنسائي وغيرهم ، مات سنة أربع وتسعين ومائة 
أبـو محمـد الدِّمَـشْقِي ، ضـعفه أحمـد         :  السَّمين ، أبو مُعاوية ، ويقـال        صَدَقَة بن عَبد اهللا    -٥

   )٤(.وابن معين وأبو زرعة والبخاري والنسائي وغيرهم ، مات سنة ستة وستين ومائة 
س بـه ، وذكـره ابـن حبـان      أال بـ  :  عبد اهللا بن كَثِير الدِّمَشْقِي الطَّويل، قال أبو زرعـة          -٦

   )٥(. صدوق مقريء : وقال ابن حجريغرب ، : في الثقات ، وقال
                                                 

       ، الجــرح والتعــديل  ) ٣/٣٣٦( ، التــاريخ الكبيــر  ) ٢/١٦٧( تــاريخ ابــن معــين روايــة الــدوري : ينظــر ترجمتــه فــي) ١(
، التقريـب   )٣/٢٨٨( ، تهذيب التهـذيب   ) ٩/٢٢٧( مال  ، تهذيب الك  ) ١٨/٢٠٨( ، تاريخ دمشق     ) ٥٢٤/ ٣( 

، ولـم يُـذكر    ) ٣٠(، روايته عن زهير بـن محمـد وردت فـي الترجـل مـن مـسائل اإلمـام أحمـد ص              ) ٢١١( ص  
 .     في تالميذ زهير بن محمد في تهذيب الكمال وفروعه 

،  )٨/٣٠٢( ، ثقــات ابــن حبــان    )٤/٢٧٣ (، الجــرح والتعــديل   )١٦٩/ ٤( التــاريخ الكبيــر  : ينظــر ترجمتــه فــي  ) ٢(
، روايتـه عـن زهيـر بـن محمـد       )٢٥٩( ، التقريب ص   )٤/٢٦٩( ، تهذيب التهذيب     )١٢/٢٤٠( تهذيب الكمال   

، ولـم يـذكر فـي تالميـذ زهيـر بـن محمـد فـي          )١/٢١٥( أخبار مكـة للفـاكهي      : وردت في مصادر عديدة منها    
 .      تهذيب الكمال وفروعه 

   ، التـاريخ الكبيـر    )٢/٢٤٣( ، تـاريخ ابـن معـين روايـة الـدوري       )٧/٤٧٠( طبقات ابن سـعد  : جمته فيينظر تر ) ٣(
،  ) ٤/٢٧٦( ، تهــــذيب التهـــــذيب   )١٢/٢٥٥( ، تهــــذيب الكمـــــال   )٤/٢٣٨( ، الجــــرح والتعـــــديل   )١٤٨/ ٤( 

        ابــن أبــي حــاتم تفــسير : ، روايتــه عــن زهيــر بــن محمــد وردت فــي مـصادر عديــدة منهــا   ) ٢٦٠( التقريـب ص  
،  ) ٢/١٧٨( ، المعجم األوسط للطبرانـي   ) ٦( ، المذكر والتذكير والذكر البن أبي عاصم ص         ) ١٥/٧٢٥٤( 

 .     ولم يذكر في تالميذ زهير بن محمد في تهذيب الكمال وفروعه 
( الجـرح والتعـديل      ) ٤/٢٩٦( ، التـاريخ الكبيـر       ) ٢/٢٦٨( تاريخ ابن معين برواية الـدوري       : ينظر ترجمته في  )  ٤(

ــان    ) ٤/٤٢٩ ــن حبـ ــروحين البـ ــشق   ) ١/٣٧٤( ، المجـ ــاريخ دمـ ــال   )٢٤/١٦( ، تـ ــذيب الكمـ ،  ) ١٣/١٣٣( ، تهـ
    .  )٢٧٥( ، التقريب ص  )٤/٤١٥( تهذيب التهذيب 

ــه فــي  ) ٥( ــاريخ دمــشق   )٨/٣٤٦( ، ثقــات ابــن حبــان    )١٤٤/ ٥( الجــرح والتعــديل  : ينظــر ترجمت ، ) ٣٢/١٢٧( ، ت
   . )  ٣١٨( ، التقريب ص  ) ٥/٣٦٨( ، تهذيب التهذيب  )١٥/٤٧١( تهذيب الكمال 
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 بفـتح الموحـدة والمهملـة بينهمـا راء       - عبد الملك بـن محمـد الحميـري البَرْسَـميُّ            -٧
يكتـب حديثـه ، وذكـره ابـن حبـان فـي           : ، من أهل صـنعاء دمـشق، قـال أبـو حـاتم            -ساكنة  

  )١(.  لين الحديث : ال يجوز االحتجاج بروايته، وقال ابن حجر: المجروحين ، وقال
 غيـر  وقيـل  ، عـالق  بـن  عبيـدة  بـن  حـصن  بـن  عثمـان  أو ، القعـَ  بن نصْحِ بن ثمانعُ -٨
ال : بو زرعـة  أ، وثه أبو داود ، وقال       قريش مولى ، اهللا عبد أو الرحمن عبد أبو ، يالدمشق ،ذلك

: مستقيم الحديث ، وقال الحـافظ ابـن حجـر      : باس به ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال         
 )٢(. ثقة 
:  عَلي بن أبي حَملة القُرشي الشَّامِي، أبو نَصر، وأبو حملة، وثقه أحمد ، قال الذهبي                 -٩

ما علمت به بأساً وال رأيت أحداً اآلن تكلم فيـه ، وهـو صـالح األمـر ، ولـم يخـرج لـه أحـد مـن                 " 
 .)٣()  هـ ٢١٦ت . "  ( أصحاب الكتب الستة مع ثقته 

أبـو   - مهملـة بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم  - ييسِنِّمة التِّلَمرو بن أبي سَ  عَ -١٠
، وثقه ابن سعد وأبو سـعيد بـن يـونس، وذكـره ابـن         )٤( ، صاحب األوْزاعِي     يقِشْمَص الدِّ فْحَ

 ، إال أنه روى عن زهير بـن محمـد أحاديـث بواطيـل             : وقال حبان في الثقات، وأَثْنَى عَليه أحمد     
 وقـال   ،)٥( " في حديثه وهـم   "  :)  ه ٣٢٢: ت ( قيليالعُ وقال   ،ياجِعين والسَّ وضعفه يحيى بن مَ   

                                                 
( ، المجـروحين البـن حبـان         ) ٣٦٩/ ٥( ، الجـرح والتعـديل       ) ٧/٤٧٠( طبقـات ابـن سـعد       : ينظر ترجمتـه فـي    ) ١(

 التقريـب ص  ، ) ٦/٤٢١( تهذيب التهذيب   ) ١٨/٤٠٥( ، تهذيب الكمال     )٣٧/١٠٤( ، تاريخ دمشق     ) ٢/١٣٦
 )٣٦٥     ( . 

،  )٨/٤٤٩( ، ثقـات ابـن حبـان         ) ١٥٧/ ٦( ، الجـرح والتعـديل     )٢/٧٨٨( المعرفة والتـاريخ    : ينظر ترجمته في  ) ٢(
ــاريخ دمــشق   ،  ) ٧/١١٠( تهــذيب التهــذيب   ) ٢/٥( ، الكاشــف  )١٩/٣٥١( ، تهــذيب الكمــال   )٣٢٤/ ٣٨( ت

 . )   ٣٨٢( التقريب ص 
،  )٣/١٢٥( ، ميــزان االعتــدال  )٤١/٤٤٨( ، تــاريخ دمــشق  )٦/١٨٣(  الجــرح والتعــديل :ينظــر ترجمتــه فــي) ٣(

 ٢/٣٧٥( ، مصباح األريب في تقريب الرواة الذين ليسوا فـي تقريـب التهـذيب     )٤/٢٢٧( لسان الميزان   
ن ، ولـم يُـذكر فـي تالميـذ زهيـر بـ             ) ٣/١٧٣٠( الـدعاء للطبرانـي     : ، روايته عن زهير بن محمد وردت فـي        )

       .محمد في تهذيب الكمال وفروعه 
ــه فــي  ) ٤( ــاريخ الكبيــر  : ينظــر ترجمت ــاريخ   )٣٤١/ ٦( الت ،  ) ٢٣٥/ ٦( ، الجــرح والتعــديل   )١/١٩٩( ، المعرفــة والت

( ، ســير أعــالم النــبالء   ) ٢٢/٥٢( ، تهــذيب الكمــال ) ٤٦/٦٠(، تــاريخ دمــشق  ) ٨/٤٨٢( ثقــات ابــن حبــان  
( ، التقريــب ص  ) ٨/٤٣( ، تهــذيب التهــذيب   ) ٣/٢٦٢( ، ميــزان االعتــدال   ) ٢/٢٨٥( ، الكاشــف  )١٠/٢١٣
٤٢٢   ( .  

    . )  ٣/٢٧٢( ضعفاء العقيلي ) ٥(
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مـات  " صدوق له أوهـام  : " ، وقال الحافظ ابن حجر)١(" كتب حديثه وال يحتج به    يُ : "أبو حاتم 
 .سنة ثالث عشرة ومائتين أو بعدها 

أبـو الحَكـم   :  محمد بن عيسى بن القاسم القُرشي الدِّمشقي ، أبو سُفيان ، ويقال       -١١
ليس به بأس ، ووثقه ابن شاهين وابـن حبـان ، وقـال الحـافظ ابـن            : و داود وابن عدي   ، قال أب  
     )٢(. صدوق ، مات سنة أربع ومائتين : حجر
 : أبو حفص ويقـال : ، أبو بكر ويقاليُّاطر الطَّ يبن حسان األسد   مروان بن محمد     -١٢

ابن حبان في الثقـات  ي ، وثقه أبو حاتم وصالح بن محمد، وذكره   حمن ، الدمشق  رأبو عبد ال  
   )٣(. ثقة ، مات سنة عشر ومائتين : ، وقال الحافظ ابن حجر

شـيخ  :  أبـي عنـه، فقـال   تُسـأل " : اتمبـن أبـي حـَ   اقـال   ،  )٤( مُعَاذ بن خَالِـد العَـسْقَالنِي      – ١٣
لـه  : " ، وقـال الـذَّهبي  )٥(" هيـر بـن محمـد أحاديـث إبـراهيم بـن أبـي يحيـى             شبه أحاديثـه عـن زُ     تُ

 . "يثدِ الحَنُيِّلَ: " ، وقال الحافظ ابن حجر  "وقد احتمل ، مناكير
أبـو الحـارث ، وثقـه ابـن معـين وأبـو       :  الهيثم بن حُمَيد الغَسَّانِي ، أبو أحمـد ، ويقـال        -١٤

     )٦(.  صدوق رمي بالقدر : ليس به بأس ، وقال الحافظ: داود ، ودحيم ، وقال النسائي
مَـشهور، وقـد    ، وهـو ثقـةٌ  يقِشْمـَ بـاس الدِّ   موالهم أبو العَ   يشِرَ القُ سلمٍيد بن مُ  لِالوَ -١٥

روي كـان الوليـد يـَ   "   (: ه ٣٨٥: ت ( قـال الـدارقطني   ،)٧(ةيَوِسْيس والتَّـ لِدْكثـرة التَّـ  عابوا عليه  

                                                 
   . )  ٢٢/٥٢( ، تهذيب الكمال  ) ٢٣٥/ ٦( الجرح والتعديل ) ١(
، تـاريخ    )٩/٤٣(  حبـان    ، ثقـات ابـن     )٣٧/ ٨( ، الجـرح والتعـديل       )٢٠٣/ ١( التـاريخ الكبيـر     : ينظر ترجمته في  ) ٢(

    . )  ٥٠١( ، التقريب ص  )٩/٣٩٠( ، تهذيب التهذيب )٢٦/٢٥٤( ، تهذيب الكمال )٥٥/٦٤( دمشق 
،  )٩/١٧٩( ، ثقـات ابـن حبـان         ) ٣٧٣/ ٧( ، التـاريخ الكبيـر       ) ٢/٥٥٦( تاريخ ابن معين بروايـة الـدوري        : ينظر) ٣(

الدالئل للبيهقـي  : ، روايته عن زهير بن محمد وردت في)  ٥٢٦( ، التقريب ص    ) ٢٧/٣٩٨( تهذيب الكمال   
 .    ، ولم يُذكر في تالميذ زهير بن محمد في تهذيب الكمال وفروعه  ) ٢/٢٣٢( 

،  ) ٩/١٧٧( ، ثقــات ابــن حبــان   ) ٨/٢٥٠( ، الجــرح والتعــديل  ) ٧/٣٦٦( التــاريخ الكبيــر : ينظــر ترجمتــه فــي ) ٤(
   . ) ٥٣٦( ، التقريب ص  ) ٣/١٣٥( شف ، الكا ) ٢٨/١٢٠( تهذيب الكمال 

   . ) ٢٨/١٢٠( تهذيب الكمال  ) ٨/٢٥٠( الجرح والتعديل ) ٥(
،  ) ٩/٢٣٥( ، ثقــات ابــن حبــان   ) ٨٢/ ٩( ، الجــرح والتعــديل   ) ٢١٥/ ٨( التــاريخ الكبيــر  : ينظــر ترجمتــه فــي  ) ٦(

( ، التقريــب ص  ) ١١/٩٢( ب التهــذيب ، تهــذي ) ٨/٣٥٣( ، ســير أعــالم النــبالء  ) ٣٠/٣٧٠( تهــذيب الكمــال 
ــذكر فــي   ) ٦/٣٠٥( المعجــم األوســط للطبرانــي  : ، روايتــه عــن زهيــر بــن محمــد وردت فــي    ) ٥٧٧ ، ولــم يُ

 .   تالميذ زهير بن محمد في تهذيب الكمال وفروعه 
، التاريخ الكبيـر   ) ٢/٦٣٤( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري   ) ٧/٤٧٠( طبقات ابن سعد    : ينظر ترجمته في  ) ٧(

، ثقـات ابـن    ) ٢٢٢/ ٩( ، الجرح والتعـديل   ) ٢/٧١( ، الكنى للدوالبي   ) ٢/٤٢٠( ، المعرفة والتاريخ     ) ١٥٢/ ٨( 
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عفاء عـن شـيوخ ثقـات قـد أدركهـم األوزاعـي          ي أحاديـث عنـده عـن شـيوخ ضـُ          اعـِ زَعن األوْ 
مات آخر سنة أربـع أو أول        ،   )١(" ن األوزاعي عن الثقات     ط الوليد الضعفاء ويجعلها ع    قِسْفيُ

 .  ومائة سنة خمس وتسعين
 أبو يسِيْالقَ يدِبْالعَ أسيد ابن بشير،: ويقال بشر: ويقال نسر: كيربُ أبى بن يحيى -١٦

، وثقه ابن معين والعجلي ، وأثنى عليه اإلمام أحمد ، وذكره ابن حبـان فـي                 ىانِمَرْالكِ كريازَ
  )٢(. ثقة ، مات سنة تسع ومائتين : ، قال ابن حجرالثقات 
ي،   القاضـ  يُّهـِ لَتْالبَ يقِشْمـَ الدِّ الـرحمن  عبـد  أبـو  ،يمِرَضْالحـَ  دِاقِوَ بن مزةحَ بن حيى ي -١٧

 رمـى  ثقـة : وثقه ابن معين، ودحـيم، وأبـو داود والنـسائي، وغيـرهم، قـال الحـافظ ابـن حجـر             
   )٣(.   ، مات سنة ثالث وثمانين ومائة بالقدر
في حديثه نظر، وضعفه أحمد وأبو حاتم    :  اليَمَان بن عَدي الحَضْرَمِي، قال البخاري      -١٨

          )٤(. لين الحديث : والدارقطني، وقال ابن حجر
أخرج الحاكم في المستدرك عن ثالثة من الشاميين عن زهير بن محمد الخُراساني      

 :وهم
ــسي، و     ــلمة التِّنِّيـ ــي سـ ــن أبـ ــرو بـ ــعمـ ــ الوليـ ــن مُـ ــشقيد بـ ــد   مُ ، وسلم الدمـ ــن خالـ ــاذ بـ عـ

  .العسقالني

                                                                                                              
،  )٩/٢١١( ، ســير أعــالم النــبالء   ) ٣١/٨٦( ، تهــذيب الكمــال   ) ٦٣/٢٧٤( ، تــاريخ دمــشق   ) ٩/٢٢٢( حبــان 

، التقريـب   ) ١١/١٥١( ، تهـذيب التهـذيب    ) ٤٧١ ، ٣٩٢(  رجـب   ، شرح علل الترمذي البـن      ) ٣/١٣٥( الكاشف  
     . )  ٥٨٤( ص 

       .  )٣١/٩٧( ، تهذيب الكمال  ) ٤١٥( الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص : ينظر ) ١(
،  ) ٩/٢٥٧( ، ثقــات ابــن حبــان   )١٣٢/ ٩( ، الجــرح والتعــديل   )٢٦٤/ ٨( التــاريخ الكبيــر  : ينظــر ترجمتــه فــي ) ٢(

( ، التقريــب ص  ) ١١/١٩٠( ، تهــذيب التهــذيب   )٩/٤٩٧( ، ســير أعــالم النــبالء   )٣١/٢٤٥( تهــذيب الكمــال  
٥٨٨    ( . 

( ، التاريخ الكبير  ) ٢/٦٤١( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري        ) ٧/٤٦٩( طبقات ابن سعد    : ينظر ترجمته في  ) ٣(
، تهـذيب    ) ١٢٥/ ٦٤( ، تـاريخ دمـشق       ) ٩/١٣٦( تعـديل   ، الجـرح وال    ) ٢/٤٥٩( ، المعرفة والتـاريخ      ) ٨/٢٦٨

      .  )٥٨٩( ، التقريب ص  ) ١١/٢٠٠( ، تهذيب التهذيب  ) ٨/٣٥٤( ، سير أعالم النبالء  ) ٢٧٨/ ٣١( الكمال 
  )٢٦٣٩ / ٧( ، الكامـل البـن عـدي     ) ٩/٣١١( ،  الجرح والتعديل  ) ٤٢٥/ ٨( التاريخ الكبير : ينظر ترجمته في ) ٤(

 ) ١١/٤٠٦( ، تهذيب التهذيب  ) ٣/٢٥٩( ، الكاشف  ) ٤٠٥/ ٣٢( ، تهذيب الكمال     ) ٣/١٤٤( ، المجروحين   
   . )   ٦١٠( ، التقريب ص 
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 :روايات الشاميين عن زهير بن محمد في المستدرك : المبحث الثاني
ثالثـة  : أخرج الحاكم في المـستدرك مـن طريـق زُهيـر بـن محمـد ثالثـين حـديثاً ، منهـا                     

مة التِّنِّيـسِي ،    عشر حديثاً من رواية الشَّامِيين عنه، سبعة منها من رواية عَمرو بن أبي سَـل              
وخمسة من رواية الوليد بن مسلم، وحديث واحد من رواية مُعاذ بـن خالـد، وسـوف أقـوم                
بدراسة هذه األحاديث والكالم عليها، ومقارنة تصحيح الحاكم لها بكـالم األئمـة عليهـا،      

 .      وذكر ما لها من طرق أخرى وشواهد 
 : عن زهير بن محمد األحاديث التي رواها عمرو بن أبي سلمة: أوالً

قـال رسـول اهللا   :  ، قـال  - رضي اهللا عنهمـا     - بن عبد اهللا     جابرحديث  :  الحديث األول   
 " ي تِمَّ أُنْ مِرِائِبَ الكَلِهْي ألَتِاعَفَ شَ" : صلى اهللا عليه وسلم

من طريق عمرو بن أبي سلمة ، ثنـا         ) ٢٣١( ح   ) ١/١٤٠( أخرجه الحاكم في المستدرك     
 : ..... قـال رسـول اهللا   : مـد ، عـن جعفـر بـن محمـد ، عـن أبيـه، عـن جـابر قـال          زُهير بـن مح  

 فذكره
 وقـد تابعـه محمـد بـن ثابـت      ،ريبـَ نْقد احتجا جميعا بزهير بن محمـد العَ : " قال الحاكم 

 ، رضــي اهللا عنــه، وقــد ذكــره الحــاكم شــاهداً لحــديث أنــس بــن مالــك  " ي، عــن جعفــرانِنَــالبُ
 . وسوف يأتي تخريجه 

، وابـن حبـان كمـا        )٣٩٦( ح   ) ٢/٦٥٥( يث جابر أخرجـه ابـن خزيمـة فـي التوحيـد             وحد
مـن طريـق    ) ٣٠٦( ح  ) ٢/١٣٠( والبيهقي فـي الـشُّعب    )  ٦٤٦٧( ح   ) ١٤/٣٨٦( في اإلحسان   

الوليدُ بـن مـسلمٍ     : عمرو بن أبي سَلمة به، وقد تابع عمرو بن أبي سلمة في روايته عن زهير              
  ) ٤٣١٠( اجه ح ومن طريقه أخرجه ابن م

ومتابعــة محمــد بــن ثابــت التــي أشــار إليهــا الحــاكم أخرجهــا الترمــذي فــي جامعــه ح        
، وأبو نُعـيم فـي       ) ٧٩٨( ح   ) ١/٤٠٨( ، واآلجري في الشريعة      )٢/٨٣٩( ، وفي العلل     )٢٤٣٦(

ــانِي عــن         ) ٢٠١ – ٣/٢٠٠( الحِلْيــة  ــسي عــن محمــد بــن ثابــت البُنَ مــن طريــق أبــي داود الطَّيَالِ
 .  جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر 

هذا حديث حسن غريب من هـذا الوجـه، يُـسْتغْرَبُ مـن             : " )  ه ٢٧٩: ت( وقال الترمذي   
وسـألت محمـداً عـن هـذا الحـديث         : "  ، وقـال فـي العلـل الكبيـر           )١(. " حديث جعفر بن محمدٍ     

                                                 
      . ) ٤/٢٣٢( جامع الترمذي ) ١(
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  )١(. " فلم يَعرفه 
 – رضي اهللا عنهما –س  ، وابن عباوللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك 

              ح ) ٣/٢١٣( ، وأحمـــد   ) ٤٧٠٦(  أخرجـــه أبـــو داود ح    : حـــديث أنـــس بـــن مالـــك    -أ 
، والحاكم في المـستدرك   ) ٣٨٠( ح  ) ٢/٦٣٥( ، وابن خزيمة في كتاب التوحيد       ) ١٣٢٤٥( 
ا بِـسطام بـن     من طريق سليمان بن حرب ، حـدثن        ) ١٠/١٩٠( ، والبيهقي    ) ٢٢٨( ح   ) ١/١٣٩( 

فــذكره ،  ... قــال رســول اهللا :  قــال حُرَيــث عــن أشــعث الحُــدَّاني عــن أنــس بــن مالــك  
 .وإسناده صحيح 

       ، وأبــو يعلــى  ) ٣٤٦٩( ، والبــزار كمــا فــي كــشف األســتار    )٢٤٣٥( وأخرجــه الترمــذي ح 
ــي اإل     ) ٣٢٨٤( ح  ) ٤٠/ ٦(  ــا فـ ــان كمـ ــع الـــسابق ، وابـــن حبـ ــة الموضـ               حـــسان ، وابـــن خزيمـ
  . ، من طرق عن أنس بن مالك  )٦٤٦٨( ح  ) ١٤/٣٨٧( 

هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط    : " ، وقــال الحــاكم  " حــسن صــحيح  : " قــال الترمــذي  
 " الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ 

، " شــفاعتي ألهــل الكبــائر مــن أمتــي "  :- رضــي اهللا عنهمــا - حــديث ابــن عبــاس -ب 
ــي   ــه الطبرانـ ــر  أخرجـ ــي الكبيـ ــي األوســـط   ) ١١٤٥٤( ح  ) ١١/١٨٩( فـ          ح  ) ٣٦٠ - ٥/٣٥٩( ، وفـ

نـا موسـى    : طاهر بن الـسرح قـال     من طريق أبي     ) ٦/٢٣٤٨( وابن عدي في الكامل      ) ٤٧١٠( 
 : قـال  بن عبد الرحمن الصنعاني، عن ابن جريج، عن عطاء، عـن ابـن عبـاس ، عـن النبـي              

 فذكره .... 
لــم يَــرْوِ هــذا الحــديث عــن ابــن جــريج إال موســى بــن عبــد  (: "  ه ٣٦٠: ت( قــال الطبرانــي 

 . " أبو طاهر : الرحمن، تفرد به 
 ، وهذا الشاهد ال يُعتد بـه ؛ ألن فـي إسـناده    )٢(وضاع : وموسى بن عبد الرحمن الصنعاني   

 .  من رُمي بوضع الحديث كما سبق 
                                                 

    . ) ٢/٨٣٩( العلل الكبير ) ١(
: " ،  قال ابن حبان     ) ٤/٢١١( العتدال  ، ميزان ا   ) ٦/٢٣٤٨( ، الكامل البن عدي      ) ٢/٢٤٢( المجروحين  : ينظر) ٢(

 ومقاتـل بـن   يوضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا فـي التفـسير جمعـه مـن كـالم الكلبـ                 
سليمان وألزقه بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، ولم يحدث به ابن عباس وال عطاء سمعه وال ابـن                    

  .   ، وذكر أن هذا الحديث من بواطله " يث منكر الحد: " ، وقال ابن عدي . "جريج سمع من عطاء
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متـه مـن غيـر تقييـد بأهـل       ألوللحديث شواهد أخرى في إثبـات عمـوم شـفاعة النبـي        
 :  الكبائر منها

ــهِ    حــديث أبــي هريــرة -١ ــالَأَنَّ رَسُــولَ اللَّ ــدْعُوهَا : " قَ ــوَةٌ يَ ــيٍّ دَعْ  فَأُرِيــدُ أَنْ ، لِكُــلِّ نَبِ
 ) ١٩٨( ، ومسلم ح  ) ٧٤٧٤( أخرجه البخاري ح  . " أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ     

 . ، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة  )٨٩٤٦( ح  ) ٢/٣٨١( مد وأح
كُلُّ نَبِيٍّ سَـأَلَ سُـؤْلًا أَوْ قَـالَ لِكُـلِّ نَبِـيٍّ      : "  قَالَعَنْ النَّبِيِّ     حديث أنس بن مالك      -٢

أخرجــه   . " يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ   فَجَعَلْــتُ دَعْــوَتِي شَــفَاعَةً لِــأُمَّتِي     ،دَعْــوَةٌ قَــدْ دَعَــا بِهَــا فَاسْــتُجِيبَ     
، مـن   ) ٣٦٧( ، وابن خزيمة في التوحيد ح  )١٣٣١٤( ح  ) ٣/٢١٩( ، وأحمد  ) ٦٣٠٥( البخاري ح   

 ....     سمعت أبي عن أنس عن النبي : طريق معتمر قال
 ) ٣٠٩٧( ح  ) ٤١٣/ ٥( ، وأبــو يعلــى فــي مــسنده    ) ١٢٣٩٩( ح  ) ٣/١٣٤( وأخرجــه أحمــد  

  ....ام عن قتادة عن أنس عن النبي من طريق هم
 لِكُـلِّ نَبِـيٍّ دَعْـوَةٌ قَـدْ     : "عَـنْ النَّبِـيِّ    - رضـي اهللا عنهمـا   - حديث جابر بن عبـد اهللا        -٣

ــةِ   ــأُمَّتِي يَــوْمَ الْقِيَامَ ــا فِــي أُمَّتِــهِ وَخَبَــأْتُ دَعْــوَتِي شَــفَاعَةً لِ ــا بِهَ ،  ) ٢٠١( أخرجــه مــسلم ح  . " دَعَ
وابــن  ) ١/٩١( ، وأبــو عوانــة  ) ٢٢٣٧( ح  ) ٤/١٦٧( وأبــو يعلــى  )  ١٥٢٩٨( ح  ) ٣/٣٩٦( وأحمــد 

، من طريق روح بن عبادة، حـدثنا ابـن جـريج، أخبرنـي               ) ٩١٩( ح   ) ٣/٨٤٦( منده في اإليمان    
  . أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اهللا يقول عن النبي 

  ، وابن حبـان كمـا فـي اإلحـسان           ) ٣٧٣( ح   ) ٢/٦٣٠( وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد      
أخبرنـي أبـو الزبيـر أنـه      : ، من طريق أبي عاصـم ، عـن ابـن جـريج قـال               ) ٦٤٦٠( ح   ) ١٤/٣٧٣( 

   .فذكره   ..... قال رسول اهللا : سمع جابر بن عبد اهللا يقول

لـصَّلَاةِ   كَـانَ يُـسَلِّمُ فِـي ا      النبي   أَنَّ   - رضي اهللا عنها     - عائشةحديث  : الحديث الثاني 
 .شَيْئًا قَلِيالً تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ 

 عمـرو بـن أبـي سـلمة،         من طريـق   ) ٨٤١( ح   )  ١/٣٥٤( أخرجه الحاكم في المستدرك     
 .  عائشة ثنا زهير بن محمد المكي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن

 " حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه  هذا: "قال الحاكم
وابـن المنـذر    ) ٧٢٩( ح  ) ١/٣٦٠( ، وابن خزيمة  )٢٩٦( وهذا الحديث أخرجه الترمذي ح      

،  )١٩٩٥( ، ح  )٣٣٤ / ٥( ، وابــن حبــان كمــا فــي اإلحــسان    )٩٧٤( ح  ) ١/٥٥٢( فــي األوســط 
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، والـدَّارَقُطْنِي   )٣/١٠٧٥( في الكامل   ، وابن عدي     )١/٢٧٠( والطَّحَاوِيُّ في شرح معاني اآلثار      
 . من طريق عمرو بن أبي سلمة به  ) ٢/١٧٩( ، والبَيْهَقِيُّ  )١/٣٥٧( 

 ) ٦٧٤٢( ح  ) ٧/٣٨٢(، والطبرانــي فــي المعجــم األوســط  )٩١٩( وأخرجــه ابــن ماجــه ح 
 . من طريق عبد الملك بن محمد عن زهير به 
 : مِيِّينَ عن زهير ، وهذا الحديث أُعل بعلتينوعبد الملك بن محمد من الرُّواة الشَّا

 .  أنه من رواية الشَّامِيِّينَ عن زهير بن محمد، وقد تفرد زهير به عن هِشامِ بن عُرْوَةَ -١
حــديث عائــشة ال نعرفــه مرفوعــا إال مــن هــذا الوجــه قــال محمــد بــن         : " قــال الترمــذي 

 وروايـة أهـل العـراق عنـه أشـبه           ،رروون عنه منـاكي   م يَ ا أهل الش  هير بن محمدٍ   زُ :عيلاإسم
م لـيس  هُدَنـْ  عِعَقَ الذي كان وَ بن محمدٍهيرَ كأن زُ: وقال أحمد بن حنبل:وأصح قال محمد  

لـم يَـرْوِ    : "  ، وقـال الطبرانـي     )١(. " وا اسـمه    بـُ لَ آخـر قَ   لٌجُاق كأنه رَ  رَنه بالعِ ى عَ وَرْهو هذا الذي يُ   
ال يرويـه غيـر   : "  ، وقـال ابـن عـدي   )٢(" حمـدٍ  هذا الحـديث عـن هـشام بـن عـروة إال زهيـر بـن م             

وأمــا حـديث عائــشة فــانفرد بــه   (: "  ه ٤٦٣: ت(  ، وقــال ابـن عبــد البــر  )٣(. " زهيـر عــن هــشام  
ــه            ــره، وهــو ضــعيف ال يحــتج بمــا ينفــرد ب ــرْوه مرفوعــاً غي ــم يَ ــر بــن محمــد ل  ، وقــال )٤(." زهي

 )٥(" تفرد به زهير بن محمد : " البيهقي
بعض األئمة النَّكارة ، ولعل ذلـك بـسبب تفـرد زُهيـر بـن محمـد، قـال ابـن                     وأطلق عليه   

 ، وقال فـي  )٦(" هذا حديث مُنكر؛ هو عن عائشة موقوفاً : قال أبي: " )  ه ٣٢٧: ت( أبي حاتم   
وزهير بن محمد وإن كان من رجال الـصحيحين، لكـن لـه منـاكير ، وهـذا                  : " تنقيح التحقيق 

    )٧(" الحديث منها 
  - رضي اهللا عنها - المحفوظ فيه أنه موقوف على عائشة  أن-٢

          ، والبيهقــي )٧٣٠( ح  ) ١/٣٦٠( ، وابــن خزيمــة   )٣٠١ / ١( فقــد أخرجــه ابــن أبــي شــيبة     
                                                 

   . )  ١/٣٢٨( جامع الترمذي ) ١(
 . )    ٧/٣٨٢(المعجم األوسط ) ٢(
  . )   ٣/١٠٥٧( الكامل البن عدي ) ٣(
   . )   ١٨٩ / ١٦( التمهيد ) ٤(
      . ) ٢/١٧٩( سنن البيهقي ) ٥(
 .)     ٤١٤( ح  ) ١/٤٠٤( العلل البن أبي حاتم ) ٦(
 . )    ١/٤٢٤( تنقيح التحقيق ) ٧(
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من طرق عن عُبيد اهللا بن عمر عن القاسـم بـن محمـد عـن عائـشة أنهـا كانـت                ) ٢/١٧٩( 
 . م  السالم عليك: تسلم تسليمة واحدة قبالة واجهها

هذا حـديث    (: "  ه ٣٢١: ت(  ، وقال الطحاوي     )١("هو عن عائشة موقوفاً     : "  قال أبو حاتم  
 هكـذا رواه الحفـاظ، وزهيـر بـن محمـد وإن      - رضـي اهللا عنهـا   -أصله موقوف علـى عائـشة     

 )٢(" كان رجُالً ثقة فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جداً 
إلى تَضْعِيف الحديث، وانتقد الحاكم في تصحيحه قال      (  ه ٦٧٦: ت( وقد أشار النووي    

هو حديث ضعيف، وال يُقبل تصحيح الحاكم له ، وليس في االقتـصار علـى            : " - رحمه اهللا    –
   )٣( "تسليمة واحدة شيءٌ ثابت 

صـحيح علـى شـرطهما ، وأخطـأ        : وخرجـه الحـاكم ، وقـال      : " وقال الحـافظ ابـن رجـب      
ن عـن زهيـر منـاكير عنـد أحمـد ويحيـى بـن معـين والبخـاري                   فيما قال، فإن روايات الـشاميي     

 .  ، ولم أقف للحديث على طرق أخرى أو شواهد )٤(. " وغيرهم 
 ءِرْ للمـَ  بـاً جَ عَ : " كانـت تقـول     أنهـا  - رضـي اهللا عنهـا       - عائـشة حـديث   : الحديث الثالث 

ــ ــ دَذَ إِمِلِسْالمُ ــعْ الكَلَخَ ــرْتــى يَ حَةَبَ ــعَفَ ــ قِهُرَصَ بَ ــ ذَعُدَ يَــقف الــسَّلَبَ ــ إِكَلِ  ، امــاًظَعْإِ وَالال هللاِجْ
 .ا هَنْ مِجَرَى خَتَّ حَهِودِجُ سُعَضِوْ مَهُرُصَ بَفَلَا خَ مَةَبَعْ الكَ  اهللاِولُسُ رَلَخَدَ

لمة عمـرو بـن أبـي سـَ       من طريـق     ) ١٧٦١( ح   ) ١/٦٥٢( أخرجه الحاكم في المستدرك،     
 قبــة ، عــن سـالم بــن عبــد اهللا ، أن وســى بـن عُ ن مُهيـر بــن محمــد المكـي ، عــ  ي ، ثنــا زُيـسِ نِّالتِّ

 فذكره........ عائشة 
 " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه : "قال الحاكم 

ــة    ــه ابـــن خزيمـ ــديث أخرجـ ــذا الحـ ــي  ) ٣٠١٢( ح  ) ٤/٣٣٢( وهـ مـــن  ) ٥/١٥٨( ، والبيهقـ
 . طريق عمرو بن أبي سلمة به 

 ، ولعـل وجـه النكـارة    )٥(. " هـو حـديث منكـر      : يقـول سـمعتُ أبـي     : " قال ابن أبـي حـاتم     

                                                 
   . )  ٤١٤( ح  ) ١/٤٠٤( العلل البن أبي حاتم ) ١(
     .  )١/٢٧٠( شرح معاني اآلثار ) ٢(
  . )   ١/٤٣٣( نصب الراية للزيلعي : ، وينظر ) ١٤٦٠( ح  ) ١/٤٤٥( خالصة األحكام ) ٣(
    . )  ٥/٢٠٩( فتح الباري البن رجب ) ٤(
 . )    ٨٩٥( ح  ) ١/٦٣٠( لل البن أبي حاتم الع)  ٥(



 

 مجلة العلوم الشرعية ٩٩ 
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التي ذكرها أبو حاتم هـو أن الحـديث مـن روايـة الـشاميين عـن زهيـر بـن محمـد، وروايـتهم             
 ولــم أقــف للحــديث علــى طــرق أخــرى أو   - كمــا ســبق -عنــه موصــوفة بالنكــارة والغرابــة  

 .  شواهد 
صلى اهللا عليه    بيَّى النَِّ تَأَ: الت أنها ق  - رضي اهللا عنها   -عائشة  حديث  : الحديث الرابع   

ــلم ــلُبْ جَوسـ ــ ، فَ ريـ ــ اهللاَنَّ إِ": الَقَـ ــنْ أَكَرُمُأْ يَـ ــو بِعُدْ تَـ ــلِ الكَؤالءِهَـ ــإِ فَاتَمَـ ــكَطِعْ مُهُنَّـ  يـ
لـى  ا إِ يَنْالـدُّ  نَ مـِ  وجـاً رُ خُ وْ، أَ كَتـِ يَّلِى بَ لـَ  عَ راًبْصـَ ، وَ كَتـِ يَافِ عَ يلَجِعْ تَ كَلُسأَي أَ نِّ إِ مَّهُاللَّ: نَّاهُدَحْإِ
 "  كَتِمَحْرَ

عمرو بن أبي سلمة    ، من طريق     ) ٧٠٣( ح   ) ١/٧٠٣( أخرجه الحاكم في المستدرك ،      
 أنهـا  - رضـي اهللا عنهـا   - عائـشة  ة ، عن أبيه ، عـن وَرْ، ثنا زهير بن محمد ، عن هشام بن عُ        

 فذكره : ..... قالت
 ، وهـذا الحـديث أخرجـه ابـن     "هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجـاه       : " قال الحاكم 

 ٩٢٢( ح   ) ٢٠٢/ ٣( ، وابن حبان كما في اإلحسان        ) ٢٦٢( ح   ) ١٠٤( أبي عاصم في الزهد ص      
 ) ٤/١٠٧٥( ، وابن عـدي فـي الكامـل          )١٤٥٢( ح   ) ١٤٧٨ – ٣/١٤٧٧( ، والطبراني في الدعاء     )

: "  قـال ابـن عـدي      من طريق عمرو بن أبي سلمة به، وقد تفرد زُهير بن محمد بهذا الحـديث،              
 . " لم يَرْوه غير زهير عن هشام 

المـرض  "  أخرجـه ابـن أبـي الـدنيا فـي كتـاب              :وله شاهد من حـديث أنـس بـن مالـك            
ــة الرَّارَرَحــدثنا إســماعيل بــن عبــد اهللا بــن زُ : قــال ) ٣٠( ح  ) ٤١ – ٤٠( ص " والكفــارات   ، يُّقِّ

، فحـدثني أنـه دخـل هـو وثابـت        م وأنـا مـريضٌ    كَي أبو الحَ  ادنِعَ: ة، قال يَّطِف بن عَ  وسُحدثنا يُ 
 :ي فقـال كِتَشْ وهـو يـَ   دخل على رجلٍ فأخبرهم أنس أن رسول اهللا    على أنس بن مالكٍ   

نيا إلـى   مـن الـدُّ  وجـاً رُ، أو خُكالئـ لـى بَ  عَركَبْ، أو صـَ كَتـ يَافِ عَيـلَ جِعْك تَألُسـْ ي أَنـِّ م إِهُ اللَّ: قل "
متروك : وسف بن عَطِيَّة بن ثَابت الصَّفَار، أبو سَهْل البصري       يُ: ، وفي هذا اإلسناد   "  كَتِمَحْرَ

ذكــره ابــن حبــان فــي : زيــد بــن أبــي الــشَّعْثَاءِ العَنْبَــرِي البَــصْرِيُّ: ، وأبــو الحكــم هــو)١(الحــديث
                                                 

( ، ضـعفاء العقيلـي    )٨/٣٨٧( ، التـاريخ الكبيـر    )٢/٦٨٥( تاريخ ابن معين برواية الـدوري  : ينظر ترجمته في    ) ١(
،  )٧/٢٦١٠( ، الكامـل البـن عـدي     )٣/١٣٤( ، المجروحين البـن حبـان        )٩/٢٢٦( ، الجرح والتعديل     )٤/٤٥٥

   . )   ٦١١( ، التقريب ص  )١١/٤١٨( ، تهذيب التهذيب  )٤٤٣/ ٣٢( تهذيب الكمال 
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  )١(. مَقبول : الثقات ، وقال عنه الحافظ
ابن أبي الدنيا في كتـاب  رواه : "  في تخريج أحاديث اإلحياء)  ه ٨٠٦: ت( وقال العِرَاقِيُّ   

  )٢(. " المرض من حديث أنس بسند ضعيف 
وهـذا الــشاهد ضــعيف جــداً ففـي إســناده متــروك ، فــال يعتـد بــه ، وال يــصلح لتقويــة أصــل    

 .الحديث ، واهللا أعلم 
 مــن النهــي عــن تمنــي المــوت ، ففــي  وظــاهر هــذا الحــديث يخــالف مــا ثبــت عــن النبــي   

 فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ  ، لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ       : "بِيُّ   قَالَ النَّ  مَالِكٍ  حديث أنس   
 )٣( . "  وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي:فَاعِلًا فَلْيَقُلْ

ــ وفــي حــديث أبــي هريــرة   ــهِ :الَقَ ــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ ــدُكُمْ : "  يَقُــولُ  سَ ــيَنَّ أَحَ ــا يَتَمَنَّ لَ
  )٤( . " الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ

 
ــ":  قــال أن رســول اهللا  حــديث أنــس بــن مالــك : الحــديث الخــامس ــزَرَ نْ مَ   اهللاُهُقَ

 " ي انِ الثَّرِطْي الشَّ فِ اهللاَقِتَّيَلْ ، فَهِنِيِ دِرِطْى شَلَ عَهُانَعَ أَدْقَ ، فَةًحَالِ صَةًأَرَامْ
عمرو بن أبـي سـلمة   من طريق  ) ٢٦٨١( ح  ) ٢/١٧٥( أخرجه الحاكم في المستدرك ،  

 أن ، عــن أنــس بــن مالــك  هيــر بــن محمــد ، أخبرنــي عبــد الــرحمن بــن زيــد   ي ، ثنــا زُيــسِنِّالتِّ
 فذكره : .....  قالرسول اهللا 

 ابـن  :هذا حديث صحيح اإلسناد ، ولم يخرجاه ، وعبـد الـرحمن هـذا هـو    : " قال الحاكم 
  )٥("  مأمون  ثقةٌدنيٌق مَرَقبة األزْزيد بن عُ

                                                 
، ثقـات    ) ٥٦٥/ ٣( ، الجـرح والتعـديل       ) ١/١٥٤( الكنى للدوالبي    ) ٣٩٦/ ٣( التاريخ الكبير   : ينظر ترجمته في  ) ١(

ــان   ــال   )٤/٢٤٨( ابـــن حبـ ــذيب الكمـ ــذيب   ) ١/٢٦٦( ، الكاشـــف  ) ٧٩/ ١٠( ، تهـ ــذيب التهـ ،  ) ٣/٤١٦( ، تهـ
      . )  ٢٢٣( التقريب ص 

   . )   ٢/٢٠٩( تخريج أحاديث اإلحياء للعراقي حاشية على اإلحياء  ) ٢(
حـديث  : ، وقال ) ٩٧١( ، والترمذي ح  ) ٢٧٠٢( ، وأبو داود ح  ) ٢٦٨٠( ، ومسلم ح  ) ٥٦٧١( أخرجه البخاري ح   ) ٣(

 .حسن صحيح      
        .  )٢٨١٦( ، ومسلم ح  ) ٥٦٧٣( أخرجه البخاري ح ) ٤(
 ) ٥/٨٨( ، الثقـات البـن حبـان     ) ٥/٢٣٣( الجـرح والتعـديل   : ينظر ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن عقبة في   ) ٥(

    . ) ٢٥٠( تعجيل المنفعة ص 
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،  والبيهقـي     ) ٩٧٦( ح   ) ١/٥٢٢( وهذا الحديث أخرجه الطبرانـي فـي المعجـم األوسـط            
 .من طريق عمرو بن أبي سلمة به  ) ٥١٠١( ح  ) ١٠/١١١( عب في الش

 ) ٥/١٩٢٠( ، وابن عدي فـي الكامـل    )٤٣٤٩(ح  ) ٧/٣١٠( وأخرجه أبو يعلى في مسنده     
 . من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه عن أنس بن مالك 

وهــذه : " -عبــد الــرحيم بــن زيــد    بعــد أن أخــرج الحــديث مــن طريــق   -قــال ابــن عــدي  
 . "  األحاديث عن أبيه عن أنس ال يرويه غيره وهي غير محفوظة 

ــي، وهــو   : وفــي هــذا اإلســناد  زيــد بــن  : ، وأبــوه هــو  )١(متــروك : عبــد الــرحيم بــن زيــد العَمِّ
 )٢(.  ضعيف : الحواري البصري العَمِّي

، والخطيـب فـي الموضـح        )٨٧٨٩( ح   ) ٩/٣٦٧( وأخرجه الطبراني في المعجم األوسـط       
، وابــن   )٥١٠٠( ح ) ١٠/١١١( ، والبيهقــي فــي الــشعب   )١/٦٣( وفــي تلخــيص المتــشابه   ) ٢/٨٤( 

من طرق عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالـك ، وفـي    ) ٢/١٢٢( الجوزي في العلل المتناهية  
          : )  ه ٥٩٧: ت(  ، وقــال ابــن الجــوزي  )٣(ضــعيف  : يزيــد بــن أبــان الرقاشــي وهــو  : هــذا اإلســناد

  )٦( والحافظ ابن حجر )٥(، وضعف إسناده الحافظ العراقي )٤(" حديث ال يصح ، وفيه آفات " 
  اهللاِلِوْ قَنْ عَ  اهللاِولُسُ رَلَئِسُ: الَقَ حديث أَنَس بن مَالكٍ : الحديث السادس

≈ÎÏÜ ®: عز وجل oΨ s)ø9 $#uρ Íο t sÜΖs) ßϑø9  ."  ةٍيَّوقِا أُفَلْ أَارُنطَ القِ" : الَ قَ)٧( 〉 #$
من طريـق أحمـد بـن عيـسى بـن       ) ٢٧٣١( ح  ) ٢/١٩٤( أخرجه الحاكم في المستدرك     

                                                 
      ، الجـرح والتعـديل    ) ٥/١٠٤( ، التـاريخ الكبيـر    ) ٢/٣٦٢( تـاريخ ابـن معـين بروايـة الـدوري      : ينظر ترجمتـه فـي      ) ١(

،  ) ١٨/٣٤( ، تهذيب الكمال   ) ٥/١٩٢٠( ، الكامل البن عدي      ) ٢/١٦١( ، المجروحين البن حبان      ) ٥/٣٣٩( 
     . ) ٣٥٤( ، التقريب ص  ) ٦/٣٠٥( تهذيب التهذيب 

   ، التـاريخ الكبيـر    ) ٢/١٨٢( ، تاريخ ابـن معـين بروايـة الـدوري      ) ٧/٢٤٠( طبقات ابن سعد   : ينظر ترجمته في  ) ٢(
 ٣/١٠٥٥( ، الكامل البن عدي      ) ١/٣٠٩( ، المجروحين البن حبان      ) ٣/٥٦٠( ، الجرح والتعديل     ) ٣٩٢/ ٣( 
        .  )٢٢٣( ، التقريب ص  ) ٣/٤٠٧( ، تهذيب التهذيب  ) ١٠/٥٦( تهذيب الكمال ) 

، التــاريخ )  ٢/٦٦٧( ، تــاريخ ابــن معــين بروايــة الــدوري     ) ٧/٢٤٥( طبقــات ابــن ســعد  : ترجمتــه فــي  : ينظــر) ٣(
         ، الكامــل البــن عــدي    ) ٣/٩٨( ، المجــروحين البــن حبــان    ) ٩/٢٥١( ، الجــرح والتعــديل   ) ٨/٣٢٠( الكبيــر 

       . ) ٥٩٩( ، التقريب ص  ) ١١/٣٠٩( ، تهذيب التهذيب  ) ٣٢/٦٤( ، تهذيب الكمال  ) ٧/٢٧١٢( 
    . )     ٢/١٢٢( العلل المتناهية ) ٤(
   . )    ٢/٢٢( اديث اإلحياء تخريج أح) ٥(
      . )   ٢/١١٧( التلخيص الحبير ) ٦(
     . ١٤: سورة آل عمران اآلية) ٧(
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يـل ، ورجـل آخـر ،    وِد الطَّيـْ مَهيـر بـن محمـد ، ثنـا حُ    عمرو بن أبي سـلمة ، ثنـا زُ    زيد اللَّخْمِي، ثنا    
 .فذكره   ..... سئل رسول اهللا :  قالعن أنس بن مالك 
 " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه  " :قال الحاكم

ــرِي فــي   ) ١٨٦( ح  ) ٢/١١١( وهــذا الحــديث أخرجــه ابــن أبــي حــاتم فــي تفــسيره       ، والطَّبَ
ــرْ البَالــرحيمبــن عبــد ، عــن أحمــد ) محمــود محمــد شــاكر :  ، تحقيــق٦/٢٥٠( تفــسيره  ي قِ

ه ، وعند الطبري الرجل اآلخـر        ب  حدثني عمرو بن أبي سلمة قال، حدثنا زهير بن محمد          :قال
: " ، وعنـد الطبـري    " يعنـي ألـف دينـار       : قِنطـار : "  ، وعند ابـن أبـي حـاتم          اشٍيَّبي عَ  بن أَ  انَبَأَ: هو

 . " . ألفين= ألفا مئين يعني 
،  ) ٨٧٤٣( ح  ) ٢/٣٦٣( أخرجــه أحمــد   : وللحــديث شــاهد مــن حــديث أبــي هريــرة      

 ) ٢٥٧٣( ح   ) ٣١٢ – ٦/٣١١(  حبان كما فـي اإلحـسان        ، وابن  )٣٤٦٧( ح   ) ٢/٣٣٥( والدارمي  
من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن حماد بن سلمة عن عاصم بـن أبـي النجـود، عـن           

 كُـلُّ أُوقِيَّـةٍ خَيْـرٌ    ،الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْـفَ أُوقِيَّـةٍ  : "  مرفوعاً ، وفيه   أبي صالح عن أبي هريرة      
 . " اءِ إِلَى الْأَرْضِمِمَّا بَيْنَ السَّمَ

يرويه عاصم بن أبي النَّجُـودِ ، واختلـف     : " وقد أُعل هذا الحديث بالوقف، قال الدارقطني      
عنه، فرواه عبد الـصمد بـن عبـد الـوارث ، وأبـو علـي الحَنَفـي عُبيـد اهللا بـن عبـد المجيـد، عـن                             

وغيرهمـا يرويـه    ، حماد بن سلمة، عن عاصم ، عن أبي صـالح عـن أبـي هريـرة ، عـن النبـي                
  )١(."عن حماد بن سلمة موقوفاً، وكذلك قال حماد بن زيد ، عن عاصم ، والموقوف أشبه

،  ) ٧/٢٣٣( ، والبيهقي في الـسنن       ) ٦٧٠٠( ح   ) ٦/٢٤٤( وأخرجه الطبري في تفسيره     
 .من طريق حماد بن زيد عن عاصم بن بَهْدَلَة به موقوفاً 

، مـن حـديث أُبـي بـن كعـب بـسند              ) ٦٧٠١( ح  )  ٦/٢٤٥( وأخرجه الطبري في تفـسيره      
وهـــذا حـــديثٌ منكـــر، واألقـــرب أن يكـــون   ( : "  ه ٧٧٤: ت( ضـــعيف، وقـــال عنـــه ابـــن كثيـــر  

 ، وقد أشار قبل ذلك إلى تـرجيح وقـف           )٢(. " موقوفاً على أُبي بن كعب كغيره من الصحابة         
 متنـه ؛ حيـث اختلـف    االضـطراب فـي  : حديث أبي هريرة، ويضاف إلى إعالل الحديث بـالوقف    

 .   في تقدير القنطار 
                                                 

 . )    ٨/١٦٩( علل الدارقطني ) ١(
   . )    ٢/١٨( تفسير ابن كثير ) ٢(
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ــسابع  ــرة  حــديث : الحــديث ال ــ رَنَّ أَأبــي هري ــ لَ  اهللاِولَسُ ــنَعَ ــ تَةَأَرْ المَ ــ لِسُبَلْ  ةَسَبْ
  . ةِأَرْ المَةَسَبْ لِسُبَلْ يَلَجُالرَّ وَ،لجُالرَّ

عمـــرو بـــن أبـــي مـــن طريـــق  ) ٧٤١٥( ، ح  ) ٤/٢١٥( أخرجـــه الحـــاكم فـــي المـــستدرك، 
   أبي هريرة ة، عن زهير بن محمد ، أخبرني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عنسلم

 ."، ولم يخرجاه مسلمهذا حديث صحيح على شرط : " قال الحاكم
مـن طريـق     ) ٩٨٧( ح   ) ١/٥٢٦( وهذا الحديث أخرجه الطَّبرانِـيُّ فـي المعجـم األوسـط            

 أبي صَـالحٍ ، عـن أبيـه أن رسـول اهللا        عَمرو بن أبي سلمة عن زُهير بن محمد، عن سُهَيْلِ بن          
فذكره : ....  قال. 

     ، فقـد أخرجـه أحمـد فـي مـسنده      )١(ثقـة : سليمانُ بـن بـالل وهـو     : وقد تابع زهير بن محمد      
، ومـن    ) ٩٢٠٩( ح   ) ٨/٢٩٧( والنسائي في الكبرى     ) ٤٠٩٥( ، وأبو داود ح      )٨٢٩٢( ح   ) ٢/٣٢٥( 

            ح  ) ١٣/٦٣( ، وابـــن حبـــان كمـــا فـــي اإلحـــسان  ) ١٢٣( ل ح طريقـــه السَّرَقُـــسْطِي فـــي الـــدالئ
مــن طــرق عــن ســليمان بــن بــالل عــن   )  ٧٤١٦( ح  ) ١٣/٤٩٢( والبيهقــي فــي الــشُّعب  ) ٥٧٥١( 

 .سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
، والعُقَيْلــــي فــــي  ) ٧٨٧٨ ، ٧٨٤٢( ح  ) ٢٨٩ ، ٢/٢٨٧( وأخرجــــه أحمــــد فــــي مــــسنده  

مــن طــرق عــن الطَّيــب بــن  ) ٤٤٠٠( ح  ) ٩/٢٥( ، والبيهقــي فــي الــشُّعب  ) ٢/٢٣٢( الــضعفاء 
 . محمد عن عَطاء بن أبي رَبَاح عن أبي هريرة 

 : ويشهد لهذا الحديث 
، وأبـو داود ح   ) ٥٨٨٦( أخرجه البخـاري ح    : - رضي اهللا عنهما     - حديث ابن عباس     -أ  

، مــن طــرق عــن يحيــى بــن أبــي   ) ٢٧٨٤( ، والترمــذي ح  )١٩٨٢( ح  ) ١/٢٢٥( وأحمــد  ) ٤٨٩٢( 
الْمُخَنَّثِينَ  لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ    "  :قَالَ – رضي اهللا عنهما     -كَثِيرٍ عن عِكْرِمَة عن ابن عباس       

 . " وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ،مِنْ الرِّجَالِ
 " هذا حديث حسن صحيح : " قال الترمذي

              ، ح  ) ٢/٦٥( أخرجـــه أحمـــد  : - رضـــي اهللا عنهمـــا  -اهللا بـــن عمـــر   حـــديث عبـــد  -ب 
ــتار    ) ٥٦٤٩( ح  ) ٩١/ ٢( ،  ) ٥٣٢٨(  ــا فـــي كـــشف األسـ ــزار كمـ ،  ) ٢٠٧٥( ح  ) ٢/٤٤٦( ، والبـ

                                                 
،  ) ٤/١٠٣ (، الجـــرح والتعـــديل  ) ٤/٦( ، التـــاريخ الكبيـــر  ) ٥/٤٢٠( طبقـــات ابـــن ســـعد : ينظـــر ترجمتـــه فـــي) ١(

     . )  ٢٥٠( ، التقريب ص  ) ٤/٣٠٤( ، تهذيب التهذيب  ) ١١/٣٧٢( تهذيب الكمال 
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أَنَّ من طريق ثـوير عـن مُجَاهِـد عـن ابـن عمـر                ) ١٣٤٧٧( ح   ) ١٢/٤٠٠( والطبراني في الكبير    
  .نَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ لَعَالنَّبِيَّ 

  ، ويــشهد لــه مــا )١(. ضــعيف : ثــوير وهــو ابــن أبــي فاخِتَــة ، وهــو: وفــي إســناد هــذا الحــديث
 .سبق من األحاديث 

 ) ٢/١٩٩( أخرجـه أحمـد     : – رضي اهللا عنهمـا      –حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص         -ج  
مـن طريـق    ) ٣/٣٢١( ، وأبـو نُعـيم فـي الحِلْيَـة      ) ٢/٢٣٢( ، والعُقَيلي في الـضُّعفَاء    )  ٦٨٧٥( ح  

 رَأَيْـتُ عَبْـدَ اللَّـهِ    :عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَـاءٍ عَـنْ رَجُـلٍ مِـنْ هُـذَيْلٍ قَـالَ              عمر بن حوشب، عن     
ــهُ فِــي الْحِــلِّ وَمَــسْجِدُهُ   ــرِو بْــنِ الْعَــاصِ وَمَنْزِلُ ــالَبْــنَ عَمْ ــرَمِ قَ ــدَهُ رَأَى أُمَّ : فِــي الْحَ ــا عِنْ ــا أَنَ  فَبَيْنَ

؟  مَـنْ هَـذِهِ   :سَعِيدٍ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ مُتَقَلِّدَةً قَوْسًـا وَهِـيَ تَمْـشِي مِـشْيَةَ الرَّجُـلِ فَقَـالَ عَبْـدُ اللَّـهِ             
ــذَلِيُّ ــالَ الْهُ ــعِيدٍ بِنْــتُ أَبِــي جَهْــلٍ فَقــَ  :قَ ــذِهِ أُمُّ سَ ــهِ :الَ فَقُلْــتُ هَ ــولُ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ           :  يَقُ

  . "  وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ، لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ"
 ،  )٢(إبهام الرجل من هُذيل، وجهالة حال عمـر بـن حَوْشَـب الـصنعاني             : وفي هذا اإلسناد  

 .   ا سبق من األحاديث ويشهد له م
 : األحاديث التي رواها الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد : ثانياً

، هُارُرزَول إِلُــحْي مَلِّصَ يُــرَمَــ عُنَ ابْــتُيْــأَرَ: قــال  حــديث زيــد بــن أســلم : الحــديث األول 
  .هُلُعَفْ يَ  اهللاِولَسُ رَتُيْأَرَ: الَقَ فَكَلِ ذَنْ عَهُتُلْأَسَفَ

الوليـد بـن مـسلم، ثنـا     مـن طريـق    ) ٩١٦( ح  ) ١/٣٨٠( لحاكم في المستدرك ،   أخرجه ا 
 فذكره: ..... ، قالزهير بن محمد التميمي ، ثنا زيد بن أسلم 

  " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: " قال الحاكم
       ، وابــن خزيمــة فــي صــحيحه  ) ٤/١٧٥( وهــذا الحــديث أخرجــه ابــن ســعد فــي الطبقــات  

ــو يعلـــى فـــي مـــسنده    )٧٧٩( ح  ) ١/٣٨٢(  ــا فـــي    ) ٥٦٤١( ح  ) ١٠/١٤( ، وأبـ ــان كمـ ، وابـــن حبـ
مــن طريــق   ) ٣١١٣( ح  ) ٢٤٠ / ٢( ، والبيهقــي فــي الــسنن    )٥٤٥٣( ح  ) ٢٦٧/ ١٢( اإلحــسان 

                                                 
ــي ) ١( ــه فـ ــر ترجمتـ ــر  : ينظـ ــاريخ الكبيـ ــي   )٢/١٨٣( التـ ــعفاء العقيلـ ــديل   ) ١/١٨٠( ، ضـ ــرح والتعـ ،   ) ٢/٤٧٢( ، الجـ

       . ) ١٣٥( ، التقريب ص  )٢/٣٢( ، تهذيب التهذيب  )٤/٤٢٩( تهذيب الكمال 
، تهـذيب   )٢١/٣١٢( ،  تهذيب الكمال  )٦/١٠٥( ، الجرح والتعديل     )٦/١٥١( التاريخ الكبير   : ينظر ترجمته في  ) ٢(

 . )  ٤١١( ، التقريب ص  ) ٧/٣٨٤( التهذيب 



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٠٥ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

 ..... رأيت ابن عمر : الوليد بن مسلم ، حدثنا زهير بن محمد التميمي ثنا زيد بن أسلم قال
مـن طريـق الوليـد بـن مـسلم       ) ١٢٧( ، ح   ) ١/٨٠(  البزار كما فـي كـشف األسـتار          وأخرجه

 . " ال نعلمه يُروى عن ابن عمر إال بهذا اإلسناد : " به موقوفاً على ابن عمر ، وقال
 عيسى الترمذي أبي وبلغني عن ،تفرد به زهير بن محمد     (: "  ه ٣٨٥: ت( وقال البيهقي   

 هـذا الـشيخ   ينـا اتقـ  أ :عن حديث زهيـر هـذا فقـال    -ى البخاري يعن - سألت محمدا  :نه قال أ
حمد بن حنبـل يـضعف هـذا     أ وكان   ، وليس هذا عندي بزهير بن محمد      ،كأن حديثه موضوع  

 .)١( " بوا اسمهلن يكونوا قأ ينبغي هذا شيخ : ويقولخالشي
أخرجـــه : -  رضـــي اهللا عنهمـــا-عبـــد اهللا بـــن عبـــاس : وللحـــديث شـــاهد مـــن حـــديث 

، مـن    ) ٥/٨٣( ، ومن طريقه أبو نُعيم فـي الحليـة           ) ١١٣٣٤( ح   ) ١١/١٥٢(  في الكبير    الطبراني
طريق إبراهيم بن أحمـد بـن مَـروْانَ الوَاسِـطِي ، ثنـا عمـر بـن صَـالِحِ بـن خَيْـرَة الوَاسِـطيُّ، ثنـا                    

 وهـو يـصلي   دَخلتُ علـى النبـي   : محمد بن الفَضلِ عن كُرْزٍ عن عطاء عن ابن عباس قال          
 . تَبِياً محلل األَزرْارِ مُحْ

  )٢(. محمد بن الفضل بن عطية وهو مجمعٌ على ضعفه : وفي هذا اإلسناد
         ح  ) ٢/٣٩٩( وورد فــي إطــالق أزرار القمــيص حــديث قُــرَّة المُزَنِــي أخرجــه الطيالــسي        

   اود ح ، وأبــو د )١٥٦١٩( ح  ) ٣/٤٣٤( ، وأحمــد )الحــوت :  ط٥/١٦٤( ، وابــن أبــي شــيبة  )١١٦٧( 
من طـرق    ) ٤١( ح   ) ٢١/ ١٩( ، والطبراني في الكبير      )٥٧( ، والترمذي في الشمائل ح       )٤٠٧٩( 

حـدثني مُعَاوِيـة بـن    : عن زهير بن معاوية بن حـديج عـن عُـروة بـن عبـد اهللا بـن قُـشَيرٍ، قـال              
 فَبَايَعْنَـاهُ وَإِنَّ قَمِيـصَهُ لَمُطْلَـقٌ         فِـي رَهْـطٍ مِـنْ مُزَيْنَـةَ         أَتَيْـتُ رَسُـولَ اللَّـهِ        :قَـالَ قُرَّةَ عـن أبيـه،      

 وإسناده صحيح.  فَبَايَعْنَاهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ :قَالَ
  يُّبـِ  النَّ انَكـَ : تْالـَ  قَ - ضـي اهللا عنهـا    رَ - ينَنِمِؤْ المـُ  مِّة أُ شَائـِ عَحديث  : الحديث الثاني 

 ، هُهـُ رَكْ يَمـرُ  األَ اهُتـَ ا أَ ذَإِ ، وَ  " اتُحَالِ الـصَّ  مُّتِ تـَ  هِتـِ مَعْنِي بِ  الـذِ   هللاِ دُمـْ الحَ" : الَ قَ رهُسُ يَ رُمْ األَ اهُتَا أَ ذَإِ
 "  الِ حَلِّى كُلَ عَ هللاِدُمْ الحَ" : الَقَ

                                                 
     . ) ٢/٢٤٠( السنن الكبرى ) ١(
، التاريخ الكبير    ) ٢/٥٣٤( ري  ، تاريخ ابن معين برواية الدو      ) ٧/٣٧٨( طبقات ابن سعد    : ينظر ترجمته في  ) ٢(

ــي   ) ١/٢٠٨(  ،  )٢/٢٧٨( ، المجــروحين البــن حبــان    ) ٥٦/ ٨( ، الجــرح والتعــديل   )٤/١٢٠( ، ضــعفاء العقيل
    . )   ٥٠٢( ، التقريب ص  ) ٩/٤٠١( ، تهذيب التهذيب  ) ٢٨٠ / ٢٦( ، تهذيب الكمال  )٣/٧٩( الكاشف 
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الوليـد بـن مـسلم ،       مـن طريـق      ) ١٨٤٠( ، ح    ) ١/٦٧٧( أخرجه الحاكم فـي المـستدرك       
 - عائــشة أم المــؤمنين مــد ، عــن منــصور بــن عبــد الــرحمن ، عــن أمــه ، عــن ثنــا زهيــر بــن مح

  .فذكره  ...... كان النبي :  قالت-رضي اهللا عنها 
 " هذا حديث صحيح اإلسناد ، ولم يخرجاه : "قال الحاكم 

( ح ) ٣/١٥٩٦( ، والطبرانــي فــي الــدعاء    ) ٣٨٠٣( وهــذا الحــديث أخرجــه ابــن ماجــه ح     
ــ ) ١٧٧٠ ، وابـــن الـــسُّنِّي فـــي عمـــل اليـــوم    ) ٦٩٩٥( ، ح  ) ٧/٥٠٣( م األوســـط ، وفـــي المعجـ

، وفـي اآلداب ص     ) ٤٠٦٥( ح   ) ٨/٣٣٠( ، والبيهقي فـي الـشُّعب        ) ٣٧٨( ح   ) ١٠١( والليلة ص   
مــن طريــق الوليــد بــن مُــسلمٍ ، نــا زُهَيــر بــن محمــد ، عــن مَنْــصورِ بــن عبــد     ) ١٠٣٩( ح  ) ٣٨٦( 

 .  - رضي اهللا عنها – عن عائشة -ة بِنْت شَيْبَة  صَفِيَّ-الرحمن عن أمه 
لم يَرْوِ هذا الحديث عن مَنصورٍ إال زُهيرٌ ، تفرد به الوليدُ بن مـسلمٍ ، وال                 : " قال الطبراني   

 . " يُرْوَى عن عائشةَ إال بهذا اإلسنادِ 
  . حديث علي بن أبي طالب ، وأبي هريرة ، وابن عباس : وللحديث شاهد من

ومـن   )  ٥٣٣( ح  ) ٢/١٦٦( أخرجـه البـزار فـي مـسنده     : يث علي بن أبي طالب  حد-أ  
 ١٣٨٠( ح  ) ٥/١٨٠( ، والبغوي في شـرح الـسنة       ) ٨٠( طريقه أبو الشيخ في أخالق النبي ص        

عن محمد بن إسحاق البَغْدَادِي، نا يحيى بن أبي بُكَيْرٍ، نا إِسرَائيلُ، عن محمدِ بن عبد اهللاِ                 ) 
كـان  : فِعٍ، عن أَبِيهِ، عن عَمِّه عُبَيْـدِ اهللا بـن أبـي رَافِـع، عـن عَلـي بـن أبـي طَالِـب قـال          بن أبي رَا  

الحَمْـدُ  : "، وإذا رَأَى مـا يَـسُرُّهُ، قـال       "الحَمْـدُ هللاِ عَلـى كُـلِّ حَـالٍ        : "  إذا رَأَى ما يَكْرَهُ قال     النبي  
 . " هللاِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصَّالحَاتُ 

 إال وهــذا الحــديث ال نعلمــه يُــروى عــن علــي بــن أبــي طالــب  (: "  ه ٢٩٢: ت ( قــال البــزار
 . " بهذا اإلسناد 

مَجهــول الحــال، قــال ابــن : محمــد بــن عبــد اهللا بــن أبــي رافــع: وفــي إســناد هــذا الحــديث
 .  )١(ال يُعْرَفُ : القطان
طريـق  بمعنـاه مـن      ) ٣/١٥٧( أخرجـه أبـو نُعـيم فـي الحليـة           :  حديث أبي هريرة     -ب

غريـب مـن حـديث محمـد        : " الفضل الرَّقَاشِي عن محمد بن المُنْكَدِر عن أبـي هريـرة، وقـال            

                                                 
    . )  ٤٨٧( ، التقريب ص  ) ٩/٢٢٧(  تهذيب التهذيب ، ) ٥/٢٢٤( لسان الميزان :  ينظر) ١(
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ــضْل بــن عيــسى  : ، وفــي هــذا اإلســناد " والفــضل الرقاشــي، لــم نكتبــه إال مــن هــذا الوجــه     الفَ
  )١(. الرَّقَاشِي، متفق على تَضْعِيفِه 

د الحـاكم فـي األسـامي       أخرجه أبـو أحمـ    : - رضي اهللا عنهما     - حديث ابن عباس     -ج  
،  ) ٣/١٣١( ، والخطيب في التـاريخ       ) ١/٥٣٢( كما في السلسلة الصحيحة      ) ١٣٦/٢ق  ( والكنى  

حدثنا عبد الرحمن بن سعيد، عن الضَّحَّاك بـن مُـزَاحِم عـن             : بنحوه من طريق شعبة قال    
 . "   هو غريب من حديث شعبة ال نَعْلَمُ له وجه غير هذا : " ابن عباس، وقال

وهذه الشواهد للحديث فيها تفرد وغرابة وضعف ، فـال تـنهض لتقويـة أصـل الحـديث ،                   
 .     واهللا أعلم 

 ولَسـُ  رَ نَّأَ - رضـي اهللا عنهمـا       -حديث عبد اهللا بن عمرو بـن العـاص          : الحديث الثالث 
  .وهُبُرَضَ وَ،هُمَهْ سَوهُعُنَمَ، وَالِّ الغَاعَتَوا مَقُرَّ حَرَمَعُ وَرٍكْا بَبَأَ وَ اهللاِ

الوليد بـن مـسلم، ثنـا       من طريق    ) ٢٥٩١( ح   ) ٢/١٤٢( أخرجه الحاكم في المستدرك ،      
ــ      ــر بــن محمــد ، عــن عمــرو بــن شُ ــه ، عــن جــده   يْعَزهي  ....   ، أن رســول اهللاب ، عــن أبي

 .فذكره 
 . " حديث غريب صحيح ولم يخرجاه: " قال الحاكم 

مــن  ) ١٠٨٢( ح  ) ٣٦٣( وابــن الجــارود ص  ،  )٢٧٠٨( وهــذا الحــديث أخرجــه أبــو داود ح    
 . طريق الوليد بن مسلم به 

ة قاال حدثنا   دَجْحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نَ         : " )  ه ٢٧٥: ت( قال أبو داود    
الوليـد عــن زهيــر بــن محمــد عـن عمــرو بــن شــعيب قولــه ولـم يــذكر عبــد الوهــاب بــن نجــدة    

وزهيـر بـن محمـد ضـعيف الحـديث ، والمحفـوظ             : " ل الحافظ  ، وقا  )٢( " همه سَ عَنْ مَ :الحوطي
: "  ، وأشــار فــي الفــتح إلــى روايــة أبــي داود، قــال )٣(. " عــن عمــرو بــن شــعيب قولــه واهللا أعلــم 

أخرجه أبو داود من طريق زهير بـن محمـد عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده ، ثـم                         
                                                 

، المعرفـة والتـاريخ      ) ٧/١١٨( ، التـاريخ الكبيـر       ) ٢/٤٧٤( تاريخ ابن معـين بروايـة الـدوري         : ينظر ترجمته في    ) ١(
،  ) ٥/٢٩٦( ، ثقـات ابـن حبـان     ) ٦٤/ ٧( ، الجرح والتعـديل   ) ٣/٤٤٢( ، ضعفاء العقيلي   ) ٣/١٣٩( ليعقوب  

،  ) ٢٤٤/ ٢٣( ، تهــــذيب الكمــــال  ) ٦/٢٠٣٩( ، الكامــــل البــــن عــــدي   ) ٢/٢١٠( لمجــــروحين البــــن حبــــان  ا
    . )   ٤٤٦( ، التقريب ص  ) ٨/٢٨٣( ، تهذيب التهذيب  ) ٢/٣٢٩( الكاشف 

 . )  ٣/٣١٥( سنن أبي داود ) ٢(
  . ) ٣/٤٦٦( تغليق التعليق ) ٣(
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   )١( ." ه وهو الراجحأخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفا علي
وقد أشار البخاري إلى تضعيف حديث عبد اهللا بن عمـرو فـي إحـراق متـاع الغـال ، قـال                      

 )٢( ."حُّصَ وهذا أَهُاعَتَ مَقَرَّ أنه حَولم يَذكُر عبد اللَّه بن عمرٍو عن النبي : " البخاري
 اهللا بـن عمـرو فـي        وي عـن عبـد    يف مـا رُ   عِضْأشار إلى تَ    "وهذا أصحٌ " قوله  : " قال الحافظ 
     )٣(" ال، واإلشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه ل الغَحْاألمر بحرق رَ

ال تَ   اهللاِولَسُ رَنَّ ، أَ- رضي اهللا عنهما -جابر بن عبد اهللا حديث : الحديث الرابع 
Ÿωuρ šχθ ® :ز وجل عَ اهللاِلَوْقَ ãè xô± o„ ωÎ) Ç⎯ yϑÏ9 4© |Ós? ö‘  رِائِبَ الكَلِهْي ألَتِاعَفَ شَ" :  الَقَ فَ)٤(  〉 #$
 ." ي تِمَّ أُنْمِ

الوليـد بـن مـسلم ،    ، مـن طريـق      ) ٣٤٤٢( ح   ) ٢/٤١٤( أخرجه الحاكم في المستدرك ،      
 رضـي  – جابر بن عبد اهللا      هير بن محمد العنبري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن             عن زُ 

  . فذكره: .....  قال أن رسول اهللا –اهللا عنهما 
 ."  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : "قال الحاكم

وقد تقـدم تخـريج الحـديث ضـمن األحاديـث التـي رواهـا عمـرو بـن أبـي سـلمة التنيـسي                  
عمــرو بــن أبــي ســلمة فــي روايتــه هــذا  :  ، فقــد تــابع الوليــد بــن مــسلم )٥(عــن زهيــر بــن محمــد

 .  الحديث عن زهير بن محمد 
 ولُسُ رَأَرَا قَمَّلَ: ، قال -رضي اهللا عنهما  -جابر بن عبد اهللا ث حدي: الحديث الخامس

 مْاكُرَي أَا لِ مَ" : الَ قَغَرَى فَتَّ حَهِابِحَصْى أَلَ عَنِمَحْ الرَّةَورَ سُصلى اهللا عليه وسلم اهللاِ
“Äd ®، ةٍرَّ مَنْ مِمْهِيْلَ عَتُأْرَا قَا ، مَدّ رَمْكُنْ مِنَسَحْوا أَانُ كَنُّجِلْ لَ،وتاكُسُ r'Î6sù Ï™Iω# u™ $yϑ ä3În/u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3 è? 〈  )دُمْ الحَكَلَ فَبُذِّكَا نُنَبَّ رَكَتِمَعْ نِنْ مِءٍيْشَال بِوَ: وا الُال قَ إِ)٦  " 

                                                 
  . )   ٦/١٨٧( فتح الباري ) ١(
كَـانَ عَلَـى ثَقَـلِ    : " لفظـه  ) ٣٠٧٤( ، وحديث عبد اهللا بن عمرو الذي ساقه البخـاري ح          ) ١٨٧/ ٦( الباري  فتح  ) ٢(

هِ        : رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ   النَّبِيِّ   ارِ       : "   كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللـَّ فَـذَهَبُوا يَنْظُـرُونَ إِلَيْـهِ فَوَجَـدُوا       " هُـوَ فِـي النـَّ
 ."     دْ غَلَّهَا عَبَاءَةً قَ

 . )     ١٨٧/ ٦( فتح الباري ) ٣(
 .    ٢٨: سورة األنبياء اآلية) ٤(
   . )   ٢٨( ص : ينظر) ٥(
   .    ١٣: سورة الرحمن اآلية) ٦(
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الوليـد بـن مـسلم ،       ، مـن طريـق       ) ٣٧٦٦( ح   ) ٢/٥١٥( أخرجه الحاكم في المـستدرك      
، -رضـي اهللا عنهمـا    -جـابر بـن عبـد اهللا     عـن نكـدر ،  هير بن محمد ، عـن محمـد بـن المُ         ثنا زُ 
 .فذكره  ..... لما قرأ رسول اهللا : قال 

 ." صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : "قال الحاكم
 ) ٦٧( ، وابـن أبـي الـدنيا فـي كتـاب الـشكر ح         ) ٣٢٩١( وهذا الحديث أخرجه الترمـذي ح       

ــضُّعَفَاء    ــي الــ ــي فــ ــدي   ) ٢/٣٣٥( والعُقَيْلِــ ــن عــ ــل  ، وابــ ــي الكامــ                 ،  ) ١١٤٠/ ٣( ،  ) ٣/١٠٧٤( فــ
   ، والبيهقـي فـي الـدالئل        ) ١١٠٦( ، ح    ) ٥/١٦٦٦( ، وأبو الشَّيخ فـي كتـاب العَظَمـة           ) ٥/١٨٥٨( 
 . من طريق الوليد بن مسلم به  ) ٢٢٦٤( ح  ) ٥/٤٣٤( ، وفي الشُّعب  ) ٢/٢٣٢( 

حـدثنا زهيـر    :  طريق مـروان بـن محمـد قـال         وأخرجه البيهقي أيضاً الموضع السابق من     
 )١(. بن محمد فذكره 

هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث الوليد بن مسلم عن زهيـر بـن                : " قال الترمذي 
ى عنـه  وَرْيس هـو الـذي يـُ    لـَ  بالـشامِ قـعَ  الـذي وَ هيـر بـن محمـدٍ     كـأن زُ   : قـال ابـن حنبـل      ،محمد

 وسمعت محمـد بـن   ،يرِاكِنَون عنه من المَوُرْي لما يَوا اسمه يعنبُلَ آخر قَلٌجُبالعراق كأنه رَ 
  العـراقِ  هـلُ  وأَ ،نـاكيرَ  مَ  بـن محمـدٍ    هيـرِ روون عـن زُ    يـَ   الـشامِ   أهـلُ  :عيل البخـاري يقـول    اإسم
 )٢( . " قاربةً مُحاديثَ عنه أَروونَيَ

: " - بعـد أن خـرج هـذا الحـديث مـع أحاديـث أخـرى لزهيـر بـن محمـد           -وقال ابـن عـدي      
ث لزهير بن محمد فيها بعض النكرة، ورواية العـراقيين عنـه أصـح مـن روايـة                  وهذه األحادي 

غيــرهم، ولــه غيــر هــذه األحاديــث، ولعــل الــشاميين حيــث رووا عنــه اخطــأوا عليــه فإنــه إذا     
 )٣(. " حَدَّث عنه أهلُ العراق فرواياتهم عنه شبه المستقيم وأرجو أنه ال بأس به 

                أخرجه ابن جرير :-ي اهللا عنهما  رض-ابن عمر : وللحديث شاهد من حديث
        ، والبزار كما في كشف األستار  )٦٨( ، وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ح  ) ٢٧/٧٢( 
نافع ، عن ابن من طريق يحيى بن سُلَيْم، ثنا إسماعيل بن أُمَيَّة عن  ) ٢٢٦٩( ح  ) ٣/٧٤( 

  ما لي أسمع الجن خيراً": نده، فقال عِتْئَرِقُعمر، أن رسول اهللا قرأ سورة الرحمن أو 
                                                 

       .ومروان بن محمد من أهل الشام ، وقد تقدم ذكره ضمن الرواة الشاميين عن زهير بن محمد ) ١(
   . )   ١/٣٢٨( جامع الترمذي ) ٢(
 .  )٣/١٠٧٨( الكامل البن عدي ) ٣(



 

 
 محمد وروايات الشاميين عنهزهير بن  ١١٠

 محمد بن عبداهللا القناص. د
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 "وال بشيء من نعمة ربنا نكذب : الجن

 . "  إال بهذا اإلسناد ال نعلمه يُروى عن النبي : " قال البزار
ــليم القرشــي الطــائفي أبــو محمــد، ويقــال  : وفــي هــذا اإلســناد : أبــو زكريــا: يحيــى بــن سُ

  )١(. صدوق سيء الحفظ : مختلف فيه، وقال عنه الحافظ
 . وهذا الشاهد فيه تفرد وضعف ، فال ينهض لتقوية أصل الحديث ، واهللا أعلم 

 : الحديث الذي رواه معاذ بن خالد عن زهير بن محمد: ثالثاً
 نْا أَينـَ هِا نُنَّـ  إِ" : ولُقـُ  يَ  اهللاِولَسـُ  رَتُعْمِسـَ : قـال  هللا عنـه رضي اجبار بن صخر    حديث  

 ." ا نَاتِرَوْى عَرَنَ
معـاذ بـن خالـد ، ثنـا         من طريق    ) ٤٩٨٤( ، ح    ) ٣/٢٤٦( أخرجه الحاكم في المستدرك     

سمعت رسـول  : يقول جبار بن صخر  زهير بن محمد ، ثنا شرحبيل بن سعد ، أنه سمع      
 فذكره .... : . يقولاهللا 

/ ١٣( ، والبيهقـي فـي الـشُّعَب         )٣/١٠٧٨( وهذا الحديث أخرجه ابن عـدي فـي الكامـل           
 . من طريق معاذ بن خالد به  ) ١/٢٢٩( ، وابن عبد البَر في االسْتِيعَاب  )٧٣٦٣( ح  ) ٤٤١

شـيخٌ تـشبه   : " وقد تقدم فـي ترجمـة معـاذ بـن خالـد أن لـه منـاكير ، وأن أبـا حـاتم قـال                    
:  ، وفي العلل البن أبـي حـاتم   )٢("  عن زُهير بن محمد أحاديث إبراهيم بن أبي يحيى           أحاديثه

سألتُ أبي عن حديث رواه معاذ بن خالد العسقالني عـن زهيـر بـن محمـد عـن شـرحبيل                     " 
إنـا نهينـا أن تُـرى عَوراتُنـا ، قـال      :  يقـول سـمعت النبـي   : بن سعد عن جبـار بـن صـخر، قـال        

حــدثنا إبــراهيم بــن محمــد بــن أبــي :  حــدثنا معــاذ بــن حــسان ، قــالهــذا الحــديث بعينــه،: أبــي
   )٣(. " يحيى ، عن شرحبيل بن سعد ، عن جبار بن صخر 

         : - بعــد أن خــرج هــذا الحــديث مــع أحاديــث أخــرى لزهيــر بــن محمــد  -وقــال ابــن عــدي 

                                                 
 ١٥٦/ ٩( ، الجرح والتعـديل      ) ٢٧٩/ ٨( ، التاريخ الكبير     ) ٥/٥٠٠( طبقات ابن سعد    : ترجمته في : ينظر) ١(

، التقريـب ص   ) ١١/٢٦٦( ، تهذيب التهـذيب   ) ٣١/٣٦٥( ، تهذيب الكمال    ) ٧/٦١٥( ، ثقات ابن حبان     ) 
 )٥٩١(  .       

  . )  ٢٨/١٢٠( تهذيب الكمال  ) ٨/٢٥٠( الجرح والتعديل ) ٢(
     . )  ٢٣٢٧( ح  ) ٣/٧٥( علل الحديث البن أبي حاتم ) ٣(



 

 مجلة العلوم الشرعية ١١١ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

مـن روايـة   وهذه األحاديث لزهير بن محمد فيها بعض النكرة ورواية العراقيين عنـه أصـح     " 
غيــرهم ، ولــه غيــر هــذه األحاديــث ولعــل الــشاميين حيــث رووا عنــه اخطــأوا عليــه؛ فإنــه إذا    

   )١(. "  حَدَّث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبه المستقيم وأرجو أنه ال بأس به 
 :وقد تابع زهير بن محمد في رواية هذا الحديث عن شرحبيل بن سعد راويان، هما

( بـي الزنـاد ، ومـن طريقـه أخرجـه ابـن قـانع فـي معجـم الـصحابة ح                  عبد الرحمن بن أ    -
مختلـف فيـه، قـال    : ، وعبد الرحمن بـن أبـي الزنـاد           ) ٣/١٠٧٨( ، وابن عدي في الكامل       ) ٢٦٥

  )٢( . صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد ، و كان فقيها: الحافظ 
 ٣/٧٥( كما في العلـل   إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، ومن طريقه أخرجه أبو حاتم          -

،  ) ١/٤٥٠( ، وابن منده كمـا فـي اإلصـابة     )١٣٨٤( وأبو نعيم في معرفة الصحابة ح   ) ٢٣٢٧( ح  ) 
: "  ، وسـبق قـول أبـي حـاتم عـن معـاذ بـن خالـد            )٣(متـروك   : وإبراهيم بن محمد بـن أبـي يحيـى          

، وهـذا يُـشعر بـأن     )٤(. "شيخٌ تشبه أحاديثه عن زُهير بن محمد أحاديث إبراهيم بن أبـي يحيـى            
 . رواية إبراهيم بن أبي يحيى ليست متابعة بل طريق معاذ بن خالد يرجع إليها 

وقـد  : ومدار هذا الحديث على شرحبيل بن سعد أبو سعد الخطمي المدني، مولى األنصار       
: " ضــعفه مالــك بــن أنــس وابــن معــين وأبــو زرعــة والنــسائي والــدارقطني ، وقــال ابــن عــدي            

   )٥( ".وهو إلى الضعف أقرب.. . يث وليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار أحادشرحبيلل
نَـرى  : " وقد اختُلف في ضـبط هـذا الحـديث فعنـد الحـاكم ، وابـن عـدي ، وابـن عبـد البـر                           

                                                 
    . )   ٣/١٠٧٨( الكامل البن عدي ) ١(
( ، التاريخ الكبير    ) ٢/٣٤٧( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري        ) ٥/٤١٥( طبقات ابن سعد    : ينظر ترجمته في  ) ٢(

،  ) ٢٥٢/ ٥( ، الجــرح والتعــديل   ) ٢/٥٦( ، المجــروحين البــن حبــان    ) ٢/٣٤٠( ، ضــعفاء العقيلــي   ) ٣١٥/ ٥
       . )   ٣٤٠( ، التقريب ص  ) ١٧/٩٥( تهذيب الكمال 

،  ) ١/١٠٥( ، المجـروحين البـن حبـان     ) ١/٦٢( ، ضـعفاء العقيلـي    )٣٢٣/ ١( التاريخ الكبير : ينظر ترجمته في  ) ٣(
،  )  ١/١٦١( ، تهـذيب التهـذيب       ) ١/٤٦( ، الكاشـف     ) ٢/١٨٤( ، تهذيب الكمـال      ) ١/٢١٩( ل البن عدي    الكام

    . )   ٩٣( التقريب ص 
   . ) ٢٨/١٢٠( تهذيب الكمال  ) ٨/٢٥٠( الجرح والتعديل ) ٤(
( ، التاريخ الكبيـر   )٢/٢٤٩( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري      ) ٥/٣١٠( طبقات ابن سعد    : ينظر ترجمته في    ) ٥(

، تهـذيب    )٤/١٣٥٨( ، الكامل البن عـدي       )٤/٣٣٨( ، الجرح والتعديل     )٢/١٨٧( ، ضعفاء العقيلي     )٤/٢٥١
، التقريـب    )٤/٣٢٠( ، تهذيب التهـذيب      ) ٢/٢٦٦( ، ميزان االعتدال     ) ٧/ ٢( ، الكاشف    ) ١٢/٤١٣( الكمال  

     . )  ٢٦٥( ص 
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ــا  ــا  : " وعنــد ابــن أبــي حــاتم ، والبيهقــي   "  عَوراتِن ــرى عَوراتُن ، وقــد ورد مــا يــدل علــى جــواز   " تُ
 عَـنْ النَّبِـيِّ    مـن حـديث أبـي هريـرة          ) ٢٧٩( خلوة ، ففي البخـاري ح       كشف العورة في ال   

بــاب مــن  : " الحــديث ، وتــرجم عليــه البخــاري بقولــه    ... "  بَيْنَــا أَيُّــوبُ يَغْتَــسِلُ عُرْيَانًــا    : "قَــالَ
، ثم ذكر تعليقاً حـديث بهـز   " اغتسل عُرياناً وحده في الخلوة ، ومن تستر فالتستر أفضل      

: دل قولـه : "  ، قال الحـافظ )١(. " اهللا أحق أن يُسَتحى منه مِن النَّاسِ  : "  النبي عن جده عن  
ــى بهــز صــحيح ،       " أفــضل "  ــر العلمــاء، واإلســناد إل ــه   علــى الجــواز ، وعليــه أكث ولهــذا جــزم ب

إال مـن   "  ومفهـوم قولـه      ....رف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة           وعُ ...البخاري  
 ويـدل أيـضا    ، وقياسه أنه يجـوز لـه النظـر        ،على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه       يدل  " زوجتك  

 وفيـه حـديث   ، والمـرأة للمـرأة  ، ومنـه الرجـل للرجـل   ،على أنه ال يجوز النظر لغير مـن اسـتثنى   
 ثـم إن ظـاهر حـديث بهـز يـدل علـى أن التعـري فـي الخلـوة غيـر جـائز             ، )٢( في صحيح مـسلم   

 وأيــوب عليهمــا )٣( لــى جــوازه فــي الغــسل بقــصة موســى لكــن اســتدل المــصنف ع، مطلقــا 
 أنهما ممن أمرنا باالقتداء بـه وهـذا إنمـا         - على ما قال ابن بطال       -السالم ووجه الداللة منه     

 والذي يظهر أن وجه الداللـة منـه أن النبـي      ،شرع من قبلنا شرع لنا      : يأتي على رأي من يقول      
   وإال فلــو كــان ، علــى موافقتهمــا لـشرعنا فـدل ؛  قـص القــصتين ولــم يتعقـب شــيئا منهمــا 

 فعلــى هــذا فيجمــع بــين الحــديثين بحمــل حــديث بهــز بــن   ،فيهمــا شــيء غيــر موافــق لبينــه 
 .)٤(" حكيم على األفضل وإليه أشار في الترجمة 

                                                 
؟  قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَـأْتِي مِنْهَـا وَمَـا نَـذَرُ    :حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ"  :حديث بهز بن حكيم لفظه   ) ١(

ــالَ ــلِ          :قَ ــعَ الرَّجُ ــونُ مَ ــلُ يَكُ ــالَ الرَّجُ ــكَ فَقَ ــتْ يَمِينُ ــا مَلَكَ ــكَ أَوْ مَ ــنْ زَوْجَتِ ــا مِ ــكَ إِلَّ ــظْ عَوْرَتَ ــالَ إِنْ ؟  احْفَ قَ
، أخرجـه  . " قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْـهُ       ؟   وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا     : أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ قُلْتُ      اسْتَطَعْتَ
      ."   هذا حديث حسن : " ، قال الترمذي ) ١٩٢٠( ، وابن ماجه ح  ) ٢٧٦٩( ،  والترمذي ح  )٣٥٠١( أبو داود ح 

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَـوْرَةِ  "  : قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ    من حديث    ) ٣٣٨ ( أخرج مسلم ح  ) ٢(
ةُ إِلَى الْمَـرْأَةِ   وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ        ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ     ،الرَّجُلِ

 . "      فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ 
  كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَـانَ مُوسَـى                : "هو حديث أبي هريرة     ) ٣(

هُ آدَرُ فَـذَهَبَ مَـرَّةً يَغْتَـسِلُ فَوَضَـعَ ثَوْبَـهُ          وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتـَ     : فَقَالُوا ،يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ  ا أَنـَّ سِلَ مَعَنَـا إِلـَّ
ى نَظَـرَتْ بَنُـو إِسْـرَائِيلَ إِلَـى                    عَلَـى حَجَـرٍ فَفَـرَّ الْحَجَـرُ بِثَوْبِـهِ فَخَـرَجَ مُوسَـى فِـي إِثْـرِهِ يَقُـولُ ثَـوْبِي يَـا حَجَـرُ حَتـَّ

هِ مَـا بِمُ     :مُوسَى فَقَالُوا  ،  ) ٢٧٨( أخرجـه البخـاري ح   " وسَـى مِـنْ بَـأْسٍ وَأَخَـذَ ثَوْبَـهُ فَطَفِـقَ بِـالْحَجَرِ ضَـرْبًا           وَاللـَّ
    . )  ٣٣٩( ومسلم ح 

     . )  ١/٣٨٦( فتح الباري ) ٤(
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 :خاتمة 
أحمد اهللا الـذي بنعمتـه تـتم الـصالحات، ولعـل مـن المناسـب فـي ختـام هـذا البحـث أن                       

 :  توصلت إليها أذكر أهم النتائج التي
 ظهر من ترجمة زهير بن محمد أن فَصل الخطـاب فيـه أنـه ثقـة ، وروايـة الـشاميين                      -١

عنـــه ضـــعيفة ، وقـــد اتفـــق البخـــاري ومـــسلم علـــى تخـــريج حديثـــه مـــن غيـــر روايـــة  
 . الشاميين عنه 

 تعــددت أقــوال األئمــة فــي ســبب ضــعيف روايــات الــشاميين عــن زهيــر بــن محمــد ،    -٢
مـا قـال أبـو      ث من حفظه بالشام فوقع في أحاديثـه أغـاليط ك          ولعل األقرب أنه حد   

ــارة ،     ــاتهم بالنكـ ــاكير ، فوصـــفت روايـ ــاتم ، ثـــم إن أهـــل الـــشام رووا هـــذه المنـ حـ
وعندما قارن بعـض األئمـة بـين روايـة أهـل الـشام عنـه ، وروايـة غيـرهم اسـتغرب                       
هذا ، حتـى ذكـر احتمـال أن يكـون زهيـر الـذي روى عنـه أهـل الـشام غيـر زهيـر بـن                            

 .  محمد ، واهللا أعلم 
ســبعة : ثمانيــة عــشر راويــاً ، مــنهم  : شاميون عــن زهيــر بــن محمــد   بلــغ الــرواة الــ -٣

 .      وأربعة في مرتبة صدوق ، وسبعة ضعفاء ،ثقات
 تضمن هذا البحث دراسـة ثالثـة عـشر حـديثاً فـي المـستدرك مـن روايـة ثالثـة مـن                -٤ 

الشاميين عن زهيـر بـن محمـد الخرسـاني، وقـد حكـم الحـاكم علـى سـبعة منهـا                      
لــشيخين أو أحــدهما، وصــحح أربعــة منهــا، وســاق حــديثاً منهــا    بأنهــا علــى شــرط ا 

شاهداً لحديث ذكره، وسكت عن واحد منها فلم يحكم عليه بشيء، وقد تبـين              
ــت، وأربعــة الــراجح فيهــا        مــن خــالل الدراســة أن ســتة منهــا غيــر محفوظــة وال تثبُ

 . الوقف ، وثالثة وردت من طرق أخرى، ولها شواهد ، وهي أحاديث صحيحة 
يُظهر البحث جوانب مـن الخلـل فـي المـستدرك ؛ حيـث لـم يـراع الحـاكم دقـائق             -٥

يُحتــاج إليهــا فــي التــصحيح والحكــم علــى األحاديــث بأنهــا علــى شــرط البخــاري           
 . التضعيف المُقيد باألمكنة : ومسلم ، أو على شرط أحدهما ، ومن ذلك

ــة قــدر األئمــة المتقــدمين، وتبحــرهم فــي      -٦  هــذا العلــم ،   يتــضح فــي هــذا البحــث جالل
ــرواة ، ووصــفوهم بمــا يناســب        اوســعة  طالعهــم، وقــوة نقــدهم ، حيــث تتبعــوا ال

ــعِّف فــي روايتــه عــن أهــل بلــدٍ معــين ، أو إذا      حــالهم ، فــإن مــن الــرواة الثقــات مــن ضُ
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 محمد بن عبداهللا القناص. د

حدث عنه أهل بلد معـين ، أو إذا حـدث مـن حفظـه ، أو ضُـعِّف فـي بعـض شـيوخه ،                          
 فبعــضهم يُقــدم علــى بعــض عنــد االخــتالف ، ثــم إن مراتــب الــرُّواة الثقــات تتفــاوت

 .ونحو ذلك من الدقائق التي اعتنى األئمة المتقدمون ببيانها وبسطها 
والحمد هللا رب العالمين أوالً وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، وصلواته وسالمه األطيبان األتمان              

 .األكمالن على سيدنا محمد خير خلقه أجمعين  
 

@    @    @ 
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 :صادر والمراجعفهرس الم
المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري " أو  " األحاديث المختارة"  -١

، لإلمام ضياء الدين أبي عبد اهللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد  "ومسلم في صحيحيهما

عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش، الطبعة : بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي، تحقيق

 . هـ ١٤١٠األولى، 

 تحقيق الفارسي، الدين عالء ترتيب ،" حبان ابن صحيح تقريب في حساناإل"  -٢

   .هـ  ١٤٠٧ أولى ط الرسالة، مؤسسة بيروت، األرناؤوط، شعيب

  سنة ، بيروت ، المعرفة دار :الناشر ، الغزالي حامد أبي لإلمام ،" الدين علوم إحياء"  -٣

  . هـ١٤٠٣

، لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسحاق الفاكهي ،  " ديثهأخبار مكة في قديم الدهر وح"  -٤

 .  هـ ١٤٠٧عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش ، الطبعة االولى : تحقيق

 السيد . د تحقيق ، األصبهاني حيان بن جعفر محمد أبي للحافظ ،"  النبي أخالق"  -٥

  . هـ ١٤٠٩  ثالثة ط ، بيروت ، الجميلي

عبد : أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، تحقيق، لإلمام  " كتاب اآلداب"  -٦

  هـ ١٤٠٧القدوس بن محمد نذير ، مكتبة الرياض الحديثة ، الطبعة األولى 

 ، البر عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمر ألبي ،" األصحاب معرفة في االستيعاب"  -٧

  . مصر نهضة ، القاهرة ، البجاوي محمد علي تحقيق

 محمد بن علي تحقيق ، العسقالني حجر ابن للحافظ ،" الصحابة زتميي  في صابةاإل"  -٨

  . القاهرة ، مصر نهضة دار :الناشر ، البجاوي

علي بن محمد بن ناصر : محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ، تحقيق " كتاب اإليمان"  -٩

 .  هـ ، المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية بالمدينة ١٤٠١الفقيهي ، الطبعة األولى 

 ، البزار عمرو بن أحمد بكر أبي للحافظ ،  "البزار بمسند المعروف الزخار البحر"  -١٠

 . هـ ١٤٠٩ أولى ط ، العلوم مكتبة ، الرحمن محفوظ . د   تحقيق

، لإلمام سراج الدين  " البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير "  -١١

مجموعة من العلماء، دار : ، تحقيق" ن الملقن اب" أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 

 . هـ  ١٤٢٥الهجرة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى 
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، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن الخطيب البغدادي ، دار الكتاب العربي ،  " تاريخ بغداد "  -١٢

 . لبنان –بيروت 

 ، ساكرع بابن المعروف الحسن بن علي القاسم أبي للحافظ ،" دمشق تاريخ"  -١٣

  م  ١٩٩٥ لبنان ، –محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمر ، دار الفكر ، بيروت : تحقيق

محمود إبراهيم زايد ، :  تحقيق، البخاري إسماعيل بن محمد لإلمام ، "التاريخ الصغير"  -١٤

   هـ  ١٣٩٧دار الوعي ، الطبعة األولى 

 ، العلمية الكتب دار : الناشر ، اريالبخ إسماعيل بن محمد لإلمام ،" الكبير التاريخ"  -١٥

  . بيروت

: ، ألسلم بن سهل الرزاز الواسطي ، المعروف ببحشل ، تحقيق " تاريخ واسط"  -١٦

  هـ ١٤٠٦كوركيس عواد ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، الطبعة األولى 

 : نشر ، سيف نور أحمد الدكتور تحقيق ،" الدوري رواية معين بن يحيى تاريخ"  -١٧

 ، األولى الطبعة ، القرى أم جامعة ، اإلسالمي التراث وإحياء العلمي األبحاث مركز

  . للكتاب العامة المصرية الهيئة مطابع هـ١٣٩٩ سنة

: ، ألبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخالل ، تحقيق " الترجل من مسائل اإلمام أحمد"  -١٨

 .   هـ ١٤١٥ ، لبنان ، الطبعة األولى سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت

 ، العسقالني حجر ابن الحافظ لإلمام ،" األربعة األئمة رجال بزوائد المنفعة تعجيل"   -١٩

  . بيروت ، العربي الكتاب دار :الناشر

عبد اهللا بن : ، إعداد د " تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي"  -٢٠

  هـ ١٤١٨ضيلة ، الطبعة األولى مراد السلفي ، دار الف

 شاكر محمود :تحقيق ، جرير بن محمد جعفر ألبي ،"  البيان جامع الطبري تفسير"  -٢١

  . ثانية ط ، مصر ، المعارف دار ، شاكر أحمد تخريج ،

 طبعة مكتبة الحلبي ،  ، جرير بن محمد جعفر ألبي ،"  البيان جامع الطبري تفسير"  -٢٢

  هـ ١٣٨٨ مصر   –الطبعة الثالثة 

 ، ياسين حكمت /د تحقيق ، الرازي حاتم أبي بنال ،" العظيم القرآن تفسير " -٢٣

  . هـ١٤٠٨  أولى ط ، الدار مكتبة

أسعد محمد الطيب ، مكتبة : ، البن أبي حاتم الرازي ، تحقيق " تفسير القرآن العظيم"  -٢٤
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  هـ  ١٤١٧نزار مصطفى الباز ، مكة ، الطبعة األولى 

 الدمشقي، كثير بن  عماد الدين أبي الفداء إسماعيلللحافظ ،"  عظيمال القرآن تفسير"  -٢٥

  .  دار األندلس ، بيروت لبنان 

 ومقابلة تقديم ، العسقالني حجر بن علي بن أحمد الحافظ ،" التهذيب تقريب"  -٢٦

  . هـ١٤٠٦  أولى ط ، حلب ، الرشيد دار ، عوامه محمد

 العسقالني حجر ابن للحافظ ،  "الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص"  -٢٧

  . واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إدارات رئاسة توزيع ،

 " كتاب تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم"  -٢٨

سكينة الشهابي، دار طالس، : أحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي، تحقيق

 .   م١٩٨٥شق، الطبعة األولى دم

لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، مطبوع  " كتاب التمييز"  -٢٩

ضمن كتاب منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه، للدكتور محمد مصطفى األعظمي، 

 . هـ ١٤٠٢الطبعة الثانية . مكتبة الكوثر 

 بن اهللا عبد بن يوسف عمر تأليف ،" واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد"  -٣٠

 ، المغربية المملكة ، اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة : الناشر ، النمري البر عبد

  . هـ١٤٠٢  سنة الثانية الطابعة

 تأليف اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد ،"تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق "  -٣١

 لبنان ، الطبعة –أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية بيروت : الهادي الحنبلي، تحقيق 

 . هـ ١٤١٩األولى 

 دائرة مجلس بمطبعة طبع ، العسقالني حجر ابن للحافظ ،" التهذيب تهذيب"  -٣٢

  . األولى الطبعة ، الهند ، آباد حيدر  ، المعارف

 تحقيق  ، المزي يوسف الحجاج أبي للحافظ ، " الرجال أسماء في الكمال تهذيب"  -٣٣

  . هـ١٤٠٢ ، بيروت ، معروف عواد بشار /د

، لإلمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن  " كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل"  -٣٤

عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ، دار الرشد ، الرياض ، الطبعة األولى : خزيمة ، تحقيق

 .  هـ ١٤٠٨
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 ، العثمانية المعارف دائرة بمطبعة طبع ، البستي حبان بن محمد للحافظ ،" الثقات"  -٣٥

 . األولى الطبعة ، الهند ، حيدرآباد

 مختار تحقيق ، البيهقي الحسين بن أحمد بكر ألبي ،" اإليمان لشعب الجامع"  -٣٦

  . هـ١٤٠٦ أولى ط ، الهند ، السلفية الدار ، الندوي

 .  هـ ١٤٢٤ ، الطبعة األولى ، إبراهيم بن عبد اهللا الالحم ، مكتبة الرشد " الجرح والتعديل"  -٣٧

 بمطبعة طبع ، حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبي لإلمام ،"  والتعديل الجرح كتاب"  -٣٨

  " . األولى الطبعة ، الهند ، الدكن آباد حيدر ، العثمانية المعارف دائرة مجلس

 ، انياألصفه اهللا عبد بن أحمد نعيم أبي للحافظ ،" األصفياء وطبقات األولياء حلية"  -٣٩

  . الفكر دار :الناشر

زكريا محيي الدين يحيى بن ألبي  " خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم"  -٤٠

مؤسسة : الناشر ، حسين إسماعيل الجمل: حققه وخرج أحاديثه، شرف النووي 

  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ، األولى: الطبعة ،  بيروت– لبنان -الرسالة 

 سعيد محمد تحقيق ، الطبراني أحمد بن سليمان القاسم أبي للحافظ ،" الدعاء"  -٤١

 جامعة ، اإلسالمية والدراسات الشريعة لكلية هدكتورا رسالة قدمه  حسن محمد

 . المكرمة مكة ، القرى أم

 ، السرقسطي ثابت بن قاسم محمد أبي تأليف ،" الحديث غريب في الدالئل كتاب"  -٤٢

 .  هـ ١٤٢٢ة العبيكان ، الطبعة األولى محمد بن عبد اهللا القناص ، مكتب/ تحقيق د

 المعطي عبد الدكتور تحقيق ، البيهقي الحسين أحمد بكر أبي ،" النبوة دالئل"  -٤٣

  . هـ١٤٠٥  سنة األولى الطبعة ، بيروت ، العلمية الكتب دار : الناشر ، قلعجي

 ،  البغدادي الخطيب علي بن أحمد بكر أبي للحافظ ،" الحديث طلب في الرحلة"  -٤٤

 . هـ١٣٩٥ أولى ط ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، عتر الدين نور  تحقيق

 بيروت ، الكتب دار ، عاصم أبي بن عمرو بن أحمد بكر أبي للحافظ ،" الزهد كتاب"  -٤٥

 . هـ١٤٠٥ أولى ط ،

 المكتب :الناشر ، األلباني الدين ناصر لمحمد ،" الصحيحة األحاديث سلسلة"  -٤٦

  . هـ١٣٩٩  سنة ، يةانالث الطبعة ، اإلسالمي

محمد عوامة، مؤسسة : تحقيق األشعث، سليمان داود أبي للحافظ ،" داود أبي سنن"  -٤٧



 

 مجلة العلوم الشرعية ١١٩ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

   هـ ١٤١٩الريان للنشر والتوزيع، الطبعة األولى 

بشار عواد : لإلمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق ،" الترمذي سنن"  -٤٨

 . م ١٩٩٨معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية 

السيد : تحقيق ، الدارمي الرحمن عبد بن اهللا عبد محمد أبو لحافظل ،" الدارمي سنن"  -٤٩

  . هـ ١٤٠٤عبد اهللا هاشم يماني المدني ، توزيع رئاسة البحوث العلمية والدعوة واإلرشاد 

 يماني هاشم اهللا عبد  تحقيق ، قطني الدار عمر بن علي ماملإل ،" الدارقطني سنن"  -٥٠

  . القاهرة ، المحاسن دار: الناشر ،

 المعرفة، دار :الناشر البيهقي، حسين بن أحمد بكر أبي لإلمام ،"  الكبرى السنن"  -٥١

  .هـ١٣٤٤  سنة األولى الطبعة الهند، المعارف، دائرة مجلس بمطبعة طبع بيروت،

 ، لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، مؤسسة الرسالة ، " السنن الكبرى"  -٥٢

 .  هـ ١٤٢١الطبعة األولى 

 فؤاد محمد تحقيق ، القزويني يزيد بن محمد اهللا عبد أبي للحافظ ،" هماج ابن سنن"  -٥٣

  . الفكر دار :الناشر الباقي، عبد

 شعيب تحقيقه على أشرف الذهبي، أحمد بن محمد لإلمام ،" النبالء أعالم سير"  -٥٤

 الطبعة بيروت، الرسالة، سةمؤس :الناشر ، المحققين من جماعة وحققه األرناؤوط

  . هـ١٤٠١ سنة األولى

شعيب : لإلمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، تحقيق " شرح السنة"  -٥٥

  هـ ١٤٠٠األرناؤوط، المكتب اإلسالمي ، الطبعة األولى 

نور الدين : ، لإلمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، تحقيق " شرح علل الترمذي"  -٥٦

  هـ ١٣٩٨ر، دار المالح للطباعة والنشر ، الطبعة األولى عت

: ، لإلمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، تحقيق "شرح معاني اآلثار"  -٥٧

 .  دار الباز، مكة ، دار الكتب العلمية : محمد زهري النجار، توزيع

 .محمدية ، مصر دار السنة ال: محمد حامد الفقي، نشر: ، لآلجري، تحقيق "الشريعة"  -٥٨

، لإلمام أبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي الدنيا القرشي ،  " هللا عز وجل كتاب الشكر"  -٥٩

  هـ   ١٤٠٧ياسين محمد السواس ، دار ابن كثير ، دمشق ، الطبعة الثانية : تحقيق

عزت :  تحقيق ، الترمذي سورة بن محمد عيسى أبي ماملإل ،" المحمدية الشمائل"  -٦٠



 

 
 محمد وروايات الشاميين عنهزهير بن  ١٢٠

 محمد بن عبداهللا القناص. د

   هـ١٣٨٨بعة مؤسسة الزعبي ، حمص الدعاس ، ط

محمد : ، لإلمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، تحقيق " صحيح ابن خزيمة"  -٦١

  هـ ١٣٩٥مصطفى األعظمي ، المكتب اإلسالمي ، بيروت الطبعة األولى 

 محمد تحقيق القشيري، الحجاج بن مسلم الحسن أبي لإلمام ،" مسلم صحيح"  -٦٢

 سنة األولى الطبعة بيروت، العربي، التراث إحياء دار  :اشرالن ، الباقي عبد فؤاد

 هـ١٣٧٤

بوارن الصناوي ، : تحقيق البخاري، إسماعيل بن محمد لإلمام ،  "الصغير الضعفاء"  -٦٣

 . هـ ١٤٠٤عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة األولى 

 الدكتور تحقيق ، العقيلي عمرو بن محمد جعفر أبي للحافظ ،" الضعفاء"  -٦٤

  .األولى الطبعة ، العلمية الكتب دار :الناشر قلعجي، عطيعبدالم

  .بيروت ، صادر دار :الناشر البصري، سعد بن محمد لإلمام ، "الكبرى الطبقات"  -٦٥

 دار ، المباركفوري اهللا رضاء تحقيق ، األصبهاني الشيخ ألبي ،" العظمة كتاب"  -٦٦

 . هـ١٤٠٨  أولى ط ، الرياض  العاصمة

 ديب حمزة ودراسة تحقيق ، القاضي طالب أبي ترتيب ،" يرالكب الترمذي علل"  -٦٧

 . هـ١٤٠٦  سنة ، األولى الطبعة ، األقصى مكتبة وتوزيع نشر ، مصطفى

 ، الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبي: لإلمام الحافظ ،" الحديث علل"  -٦٨

  هـ ١٤٢٤: مكتبة الرشد، الرياض ، الطبعة األولى محمد بن صالح الدباسي،: تحقيق

 تحقيق ، الجوزي ابن الفرج أبي ماملإل ،"  الواهية األحاديث في المتناهية العلل"  -٦٩

  .باكستان ، األثرية العلوم إدارة ، الناشر ، األثري الحق إرشاد

 الدار عمر بن علي الحسن أبي الحافظ تأليف ،" النبوية األحاديث في الواردة العلل"  -٧٠

 ، طيبة دار : الناشر ، السلفي الرحمن فوظمح الدكتور وتخريج تحقيق ، قطني

 . هـ١٤٠٥  سنة األولى الطبعة ، الرياض

 دار ، عتر الدين نور تحقيق ، الشهرزوري عمرو أبو الصالح البن ،"  الحديث علوم"  -٧١

 . هـ١٤٠٦ ، الفكر

 طبع ، السني بابن المعروف محمد بن أحمد بكر أبي للحافظ ،"  والليلة اليوم عمل"  -٧٢

 ، هـ ١٣٥٨ سنة ، الثانية الطبعة ، الهند ، آباد حيد ، العثمانية المعارف ائرةد بمطبعة



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٢١ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

 . المكرمة مكة ، العلم مدينة مكتبة : الناشر

 ، العسقالني حجر بن علي بن أحمد للحافظ ،" البخاري صحيح بشرح الباري فتح"  -٧٣

 محب عناية ، الباقي عبد فؤاد ترقيم ،  باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد الشيخ تعليق

   . السلفية المكتبة : الناشر ، الخطيب الدين

 ، الرسالة مؤسسة ، آبادي الفيروز يعقوب بن محمد الدين مجد ،" المحيط القاموس"  -٧٤

 . هـ١٤٠٧ ، ثانية ط

 ، الذهبي اهللا عبد أبي للحافظ ،"  الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف"  -٧٥

 . هـ١٤٠٣ سنة األولى الطبعة ، بيروت ، العلمية لكتب دارا :الناشر

 دار : الناشر ، عدي بن اهللا عبد أحمد أبي للحافظ ،"  الرجال ضعفاء في الكامل"  -٧٦

  . هـ١٤٠٤ سنة األولى الطبعة ، الفكر

 بكر أبي بن علي للحافظ ،" الستة الكتب على البزار زوائد عن األستار كشف"  -٧٧

 ، بيروت ، الرسالة مؤسسة : الناشر ، األعظمي الرحمن حبيب تحقيق ، الهيثمي

  . هـ١٤٠٤ سنة الثانية الطبعة

 الكتب دار : الناشر ، الدوالبي أحمد بن محمد بشر أبي للعالمة ،  "واألسماء الكنى"  -٧٨

  . بيروت العلمية

 األعلمي مؤسسة : الناشر ، العسقالني حجر ابن الحافظ لإلمام ،"  الميزان لسان"  -٧٩

 . هـ١٣٩٠ سنة الثانية الطبعة ، بيروت ، للمطبوعات

 تحقيق ، البستي حبان بن محمد لإلمام ،"  والمتروكين المحدثين من المجروحين"  -٨٠

  . ـه ١٣٩٦ سنة ، األولى الطبعة ، حلب ، الوعي دار : الناشر ، زايد إبراهيم محمود

 عبد تحقيق ، الهيثمي الدين نور للحافظ ،" المعجمين زوائد في البحرين مجمع"  -٨١

  . هـ١٤١٣ ، أولى ط ، الرياض ، الرشد مكتبة نذير لقدوسا

 دار : الناشر ، الهيثمي بكر أبي بن علي للحافظ ،  "الفوائد ومنبع الزوائد مجمع"  -٨٢

 هـ١٤٠٢ سنة ، الثالثة الطبعة ، بيروت ، العربي الكتاب

 الصحابة خالد قاسم الردادي ، دار: البن أبي عاصم ، تحقيق " المذكر والتذكير والذكر"  -٨٣

 . للتراث ، طنطا 

شعيب : ، لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ، تحقيق " المراسيل"  -٨٤



 

 
 محمد وروايات الشاميين عنهزهير بن  ١٢٢

 محمد بن عبداهللا القناص. د

  هـ ١٤١٨األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية 

 بن اهللا شكر عناية ، حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبي تأليف ،  "المراسيل"  -٨٥

  . ـه١٤٠٢ سنة ، الثانية الطبعة ، بيروت ، الرسالة مؤسسة ، قوجاني اهللا نعمة

لإلمام أبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي الدنيا القرشي ،  " كتاب المرض والكفارات"  -٨٦

 . هـ ١٤١١عبد الوكيل الندوي ، الدار السلفية ، الطبعة األولى : تحقيق

 .  هـ  ١٤٢٠ولى ، نشر دار الوطن ، الرياض ، الطبعة األ " مسائل أحمد رواية ابنه صالح"  -٨٧

 ، الحاكم اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبي للحافظ ،" الصحيحينى عل المستدرك " -٨٨

  . هـ١٤١١ أولى ط ، العلمية الكتب دار مصطفى عبد القادر عطا،: تحقيق

 سليم حسين تحقيق ، الموصلي علي بن أحمد للحافظ ،"  يالموصل يعلى أبي مسند"  -٨٩

  . هـ١٤٠٤ األولى الطبعة ، دمشق ، تراثلل المأمون دار :الناشر ، أسد

أيمن علي أبو يمان ، : ، ألبي بكر محمد بن هارون الروياني ، تحقيق " مسند الروياني"  -٩٠

  هـ  ١٤١٦مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، الطبعة األولى 

محمد بن :  تحقيق، الطيالسي داود بن سليمان داود أبي للحافظ ،"  الطيالسي مسند"  -٩١

لتركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر، عبد المحسن ا

  . هـ ١٤٢٠الطبعة األولى 

 الرابعة الطبعة ، اإلسالمي المكتب الناشر ،"  الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام مسند"  -٩٢

 . هـ١٤٠٣ سنة

 .، طبع دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد ، الطبعة األولى  " مسند أبي عوانة"  -٩٣

محمد بن : ، جمعه " مصباح األريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب"  -٩٤

 .   هـ ١٤٢٦أحمد المصنعي العنبسي ، مكتبة الفاروق للطباعة والنشر ، الطبعة األولى 

 األعظمي، الرحمن حبيب تحقيق ، الصنعاني الرزاق عبد بكر أبي للحافظ ،" المصنف " -٩٥

 . هـ١٤٠٣ سنة الثانية الطبعة ، ياإلسالم المكتب توزيع

 : الناشر ، شيبة أبي ابن بكر أبي للحافظ ،"  واآلثار األحاديث في المصنف الكتاب"  -٩٦

  . هـ١٣٩٩ سنة ، الثانية الطبعة ، الهند ، السلفية الدار

: تحقيق ، شيبة أبي ابن بكر أبي للحافظ ،"  واآلثار األحاديث في المصنف الكتاب"  -٩٧

 .كمال الحوت 



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٢٣ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

محمود : تحقيق ، الطبراني حمد بن سليمان القاسم أبي للحافظ ، " المعجم األوسط"  -٩٨

 . هـ ١٤١٦الطحان ، مكتبة المعارف ، الرياض ، الطبعة األولى 

نزار : حمدي الدمرداش محمد ، نشر: ، البن قانع البغدادي ، تحقيق " معجم الصحابة"  -٩٩

  هـ ١٤١٨مصطفى الباز ، مكة ، الطبعة األولى 

 حمدي تحقيق الطبراني، حمد بن سليمان القاسم أبي للحافظ ،"  الكبير المعجم " -١٠٠

 الوطن مطبعة العراقية، بالجمهورية األوقاف وزارة :الناشر السلف، المجيد عبد

  . هـ١٤٠٠ سنة األولى الطبعة العربي،

 تحقيق ، البسوى سفيان بن يعقوب يوسف أبي تأليف ،"  والتاريخ المعرفة كتاب"  -١٠١

 سنة الثانية الطبعة ، الرسالة مؤسسة : الناشر ، العمري ضياء أكرم دكتورال

 . هـ١٤٠١

 أولى ط ، باكستان ، الجارود علي بن اهللا عبد محمد أبي لحافظل ،  "المنتقى "  -١٠٢

  . هـ١٤٠٣

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب : تأليف  " الموضح ألوهام الجمع والتفريق"  -١٠٣

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ، نشر دار الفكر : مراجعة البغدادي ، تصحيح و

  هـ ١٤٠٥اإلسالمي ، الطبعة الثانية 

 ، الذهبي الدين شمس اهللا عبد أبي تأليف ،"  الرجال نقد في االعتدال ميزان"  -١٠٤

  . بيروت ، المعرفة دار :الناشر ، البجاوي محمد بن علي تحقيق

 محمد عبد اهللا بن يوسف الحنفي الزيلعي، طبعة ، لإلمام جمال الدين أبي "نصب الراية"  -١٠٥

  .ثانية

عبد الكريم الوريكات ، أضواء السلف ، : ، للدكتور " الوهم في روايات مختلفي األمصار"  -١٠٦

 . هـ  ١٤٢٠الطبعة األولى 

@    @    @ 
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 األحاديث الواردة في يوم الحج األكبر

 جمع ودراسة
 يسعود بن عيد الجربوعي الصاعد. د

 كلية الحديث الشريف
 المدينة المنورةبالجامعة اإلسالمية 

 
  

 
 

 :ملخص البحث
 أن أفضل أيام الحج، بله خير األيام عند اهللا أيام -وسلم عليه اهللا صلى- ونبيه-تعالى-بيّن اهللا

جل - أن أفضل أيام العشر، بله خير األيام عند اهللا-وسلم عليه اهللا صلى- وبيّن.عشر ذي الحجة

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي-رضي اهللا عنه- يوم الحج األكبر؛ فعن عبداهللا بن قرط-ثناؤه

 -صلى اهللا عليه وسلم-واألحاديث الواردة عنه.،)إنَّ أعْظَمَ األَيَّامِ عِندَ اهللاِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرّ(

جاءت على أوجه عِدّة في تعيين يوم الحج األكبر؛ ففي بعضها أنه يوم النحر، وفي بعضها اآلخر أنه يوم 

عرفة، وفي بعضها اآلخر أنه يوم حج أبو بكر بالناس، وفي بعضها اآلخر أنه زمن الفتح، في ستة أقوال 

 األحاديث الواردة في يوم الحج األكبر، -حسب جهدي- أن أجمعفرأيتُ. أخرى عند أهل العلم

وأدرسها، وأنظر في كالم أهل العلم فيها؛ ألخرج بدراسة جامعة، وخالصة . وتعيينه، وبيان تحريمه

واضحة في تعيين يوم الحج األكبر، وبيان حرمته وفضله، أستفيد منها، وأفيد بها إخواني المسلمين؛ 

 .ب الذي ال ينقطعرجاء الفائدة، والثوا
 

 
 
 



 

 



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٢٩ 
 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

 :المقّدِمة
 ومن ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ونستغفره، ونستعينه،إن الحمد هللا نحمده

إله إال اهللا   وأشهد أن ال، ومن يضلل فال هادي له، من يهده اهللا فال مضل له،سيئات أعمالنا
pκ$ ® .. . عبده ورسولهاً وأشهد أن محمد،شريك له وحده ال š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θ à) ®? $# ©!$# ¨, ym 

⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θ èÿ sC ωÎ) ΝçFΡ r& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β 〈 )١( ،® $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à) ®? $# ãΝä3−/ u‘ “Ï% ©! $# /ä3 s)n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ 

;ο y‰ Ïn≡ uρ t, n= yzuρ $ pκ ÷]ÏΒ $yγ y_÷ρ y— £] t/ uρ $ uΚåκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ #Z ÏWx. [™ !$|¡ ÎΣ uρ 4 (#θ à) ¨? $#uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθ ä9 u™!$ |¡ s? ⎯ÏµÎ/ 

tΠ% tn ö‘ F{$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3ø‹ n=tæ $ Y6ŠÏ% u‘ 〈 )٢( ،® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ à)®? $# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zωöθ s% # Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪ 

ôx Î=óÁãƒ öΝä3 s9 ö/ ä3n=≈ yϑôãr& ö Ïøó tƒuρ öΝ ä3s9 öΝ ä3t/θ çΡ èŒ 3 ⎯ tΒuρ Æì ÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s)sù y—$ sù # ·—öθ sù $ ¸ϑŠÏà tã 〈 )٣(. .. 
 : أما بعد

صلى اهللا عليه -، وخير الهدي هدي محمد-عز وجل-فإن أحسن الحديث كتاب اهللا
 .، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة-وسلم

 هو المتفرد بالخلق -جل ثناؤه-وإن من أهم ما تجب معرفته على المكلف أن اهللا
/šš ®:  -تعالى-ر، والتفضيل واالختيار، المستحق للعبادة دون ما سواه، قالواألم u‘ uρ ß, è=øƒ s† 

$ tΒ â™ !$t± o„ â‘$ tF øƒs† uρ 3 $ tΒ šχ% Ÿ2 ãΝßγs9 äο uz Ïƒ ø:$# 4 z⎯≈ ys ö6ß™ «! $# 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑtã tβθ à2Î ô³ç„ 〈 )وقال. )٤:               
® Ï‰ ç7ôã$$ sù ©! $# $TÁÎ= øƒèΧ çµ ©9 š⎥⎪Ïe$! وكتب مقادير الخالئق قبل خلق السموات واألرض، . )٥( 〉 #$
 اهللا صلى- اهللا رسول سمعت :قال -رضي اهللا عنهما-العاص بن عمرو بن عبداهللا عنف

 واألرض ،السموات يخلق أن قبل الخالئق مقادير اهللا كتب( :يقول -وسلم عليه
  .)٦(مسلم: ، رواه)سنة ألف بخمسين

 إلى الناس كافة على حين فترة من - عليه وسلمصلى اهللا-وبعث نبيه محمداً
الرسل، رحمة للعالمين، وحجة على الخلق أجمعين، وأعلى محله وقدره، ورفع منزلته 

. -جل وعال- وحده ال شريك له، وليقروا بوحدانيته وإلهيته-تعالى-وذكره؛ ليعبدوا اهللا
                                                 

 . آل عمران:من سورة ،)١٠٢ (: اآلية)١(
 . النساء: من سورة،)١ (: اآلية)٢(
 . األحزاب: من سورة،)٧١-٧٠ (: اآلية)٣(
 .القصص: من سورة،)٦٨ (: اآلية)٤(
 . الزمر: من سورة،)٢ (: من اآلية)٥(
 .٢٦٥٣/ ورقمه) ٢٠٤٤/ ٤( الصحيح )٦(



 

 
 حج األكبراألحاديث الواردة في يوم ال ١٣٠

 سعود بن عيد الصاعدي. د

ه فإنه على صراط   وأطاعه، وأخذ بهدي-صلى اهللا عليه وسلم-فمن آمن بنبيه محمد
ومن كفر به وعصاه، وترك هديه فإنه من أصحاب . مستقيم، ودين قويم، ودخل الجنة
$ ®: -تعالى-الجحيم، وله عذاب أليم؛ قال اهللا ¨Βr' sù t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρ ã xx. öΝßγç/ Éj‹ tãé'sù $ \/#x‹ tã #Y‰ƒÏ‰ x© ’Îû 

$ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Íο t ÅzFψ$# uρ $ tΒuρ Ο ßγs9 ⎯ÏiΒ t⎦⎪ Î ÅÇ≈ ¯Ρ ∩∈∉∪ $̈Β r& uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟ Îγ‹Ïjù uθ ã‹ sù 

öΝèδ u‘θ ã_ é& 3 ª!$# uρ Ÿω = Åsãƒ t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9 ≡β× ®: ، وقال)١( 〉 #$ sŒ r& uρ š∅ÏiΒ «!$# ÿ⎯ Ï&Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n<Î) Ä¨$̈Ζ9$# tΠ öθ tƒ Ædk ptø: $# 

Î y9ò2F{$# ¨β r& ©!$# Ö™ü“Ì t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï.Îô³ßϑ ø9 $#   …ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 βÎ* sù öΝçF ö6è? uθ ßγ sù ×ö yz öΝà6©9 ( βÎ) uρ öΝçG øŠ©9 uθ s? (#þθ ßϑn= ÷æ$$ sù 

öΝä3̄Ρ r& çö xî “Ì“ Éf ÷è ãΒ «!$# 3 ÎÅe³o0 uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρã x x. >U#x‹ yèÎ/ AΟŠ Ï9 r& 〈 )٢( . 
 لألمة شرائع الدين، وأحكام اإلسالم، ومبانيه -صلى اهللا عليه وسلم-وقد بيّن النبي

 من حديث جابر بن )٣(روى مسلم. بيانه للحج، وحكمه، وصفته: من ذلكالعظام، و
 تسع مكث -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول إن :قال-رضي اهللا عنهما-عبداهللا
 -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول أن العاشرة يف الناس يف أذن ثم ،يحج لم سنين
 عليه اهللا صلى- اهللا ولبرس يأتم أن يلتمس كلهم ،كثير بشر المدينة فقدم .حاج
 اهللا صلى- يالنب رأيت :لاق -أيضاً-جابر عن )٤(وروى بسنده. عمله مثل ويعمل ،-وسلم
 أدرى ال يفإن ؛مناسككم لتأخذوا: (ويقول ،النحر يوم راحلته على ييرم -وسلم عليه
 .)هذه يحجت بعد أحج ال يلعل

كية، واألفعال الفاضلة، وأنه  فضله، وأنه من األعمال الزا-وسلم عليه اهللا صلى-وبيّن
العُمرَةُ إِلى العُمرَةِ : (-وسلم عليه اهللا صلى-ليس للحج المبرور ثواب دون الجنة، فقال

، -واللفظ له-) ٦(البخاري: ، رواه))٥(وَالحَجُّ المَبرُورُلَيسَ لَهُ جَزَاءٌ إِالَّ الجَنَّة. كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا

                                                 
 . آل عمران: من سورة،)٥٧-٥٦ (: اآليتان)١(
 . التوبة: من سورة،)٣ (: اآلية)٢(
 .١٢١٨/ ورقمه )٨٨٧/ ٢ ()٣(
 .١٢٩٧/ ورقمه )٩٤٣/ ٢ ()٤(
زادت قيمته فلم يقاومه شيء من الدنيا، وال يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل البد أن يدخل  :  أي )٥(

مـدة القـارئ   ، وع )١٩٥-٦/١٩٤(، والفـروع البـن مفلـح        )٩/١١٩(شرح النووي على مـسلم      : انظر. الجنة جزاء بر حجه   
)١٠/١٠٩.( 

 .١٧٧٣/  ورقمه٣/٦٩٨) العمرة: العمرة وجوب العمرة وفضلها، من كتاب: باب(في ) ٦(



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٣١ 
 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

 .  به-رضي اهللا عنه-ي هريرة ، بسنديهما عن أب)١(ومسلم
). إِيمَانٌ بِاهللاِ، وَرَسُولِهِ: (أي األعمال أفضل؟ فقال:  مرّة-وسلم عليه اهللا صلى-وسئل

: ، رواه)حَجٌّ مَبرُورٌ: (ثم ماذا ؟ قال: قيل). جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اهللاِ: (ثم ماذا ؟ قال: قيل
 .  به-أيضاً-أبي هريرة، بسنديهما عن )٣(، ومسلم-وهذا من لفظه-)٢(البخاري

 أن أفضل أيام الحج، بله خير األيام -وسلم عليه اهللا صلى-، ونبيه-تعالى-وبيّن اهللا
Ì ®: -تعالى-، قال اهللا)٤(عند اهللا أيام عشر ذي الحجة ôf xø9 $#uρ ∩⊇∪ @Α$ u‹s9 uρ 9ô³ tã 〈 )ابن عنو.)٥ 

 من أفضل العشر يامأ فى العمل ما: (قال أنه -وسلم عليه اهللا صلى-يالنب عن عباس
 وماله ،بنفسه يخاطر خرج رجل إال .الجهاد وال: (قال ؟الجهاد وال :قالوا. )هذه يف العمل
 .)٦(البخاري: ، رواه)ءيبش يرجع فلم

جل - أن أفضل أيام العشر، بله خير األيام عند اهللا-وسلم عليه اهللا صلى-وبيّن
صلى اهللا - عن النبي-ي اهللا عنهرض-)٧( يوم الحج األكبر؛ فعن عبداهللا بن قرط-ثناؤه

-أبو داود: ، رواه)إنَّ أعْظَمَ األَيَّامِ عِندَ اهللاِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرّ: ( قال-عليه وسلم
 .)٨(، واإلمام أحمد، وغيرهما، وهو حديث صحيح-وهذا مختصر من لفظه

 عِدّة في تعيين يوم  جاءت على أوجه-صلى اهللا عليه وسلم-واألحاديث الواردة عنه
الحج األكبر؛ ففي بعضها أنه يوم النحر، وفي بعضها اآلخر أنه يوم عرفة، وفي بعضها 
اآلخر أنه يوم حج أبو بكر بالناس، وفي بعضها اآلخر أنه زمن الفتح، في ستة أقوال أخرى 

                                                 
 .١٣٤٩/  ورقمه١/٩٨٣) في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: الحج، باب: كتاب(في ) ١(

ـا (، وفـي    ٢٦/  ورقمـه  ١/٩٧.. .) من قال إن اإليمان هو العمـل      : اإليمان، باب : كتاب(في  ) ٢( فـضل الحـج    : الحـج، بـاب   : بكت
 .١١٢، ١١١/ ورقمه) ٤٠/ص(خلق أفعال العباد : وأخرجه كذلك في. ١٥١٩/  ورقمه٣/٤٤٦) المبرور

: ورواه مـن طريقـه  . ٨٣/  ورقمـه ١/٨٨)  أفـضل األعمـال  - تعـالى  -بيان كون اإليمان بـاهللا      : اإليمان، باب : كتاب(في  ) ٣(
 ).٩/٣٣٧(ابن حزم في المحلى 

وليـالي العـشر األخيـر    . ن أيام العشر األخير من رمضان؛ إذ فيها يوم النحـر، ويـوم عرفـة، ويـوم الترويـة          فهي أفضل م   )٤(
 .من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة؛ إذ فيها ليلة القدر

 ).٥٧/ ١(زاد المعاد : انظر
 . الفجر:، من سورة)٢-١ (: اآليتان)٥(
 .٩٦٩/ ورقمه) ٥٣٠/ ٢ ()٦(
 ).١١٠/ ٧(قاله ابن ماكوال في اإلكمال . لطاء المهملةبضم القاف، وبا) ٧(

 .٧/ سيأتي برقم) ٨(
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 . )١(عند أهل العلم
كبر، وتعيينه،  األحاديث الواردة في يوم الحج األ-حسب جهدي-فرأيتُ أن أجمع

وأدرسها، وأنظر في كالم أهل العلم فيها؛ ألخرج بدراسة جامعة، . وبيان تحريمه
وخالصة واضحة في تعيين يوم الحج األكبر، وبيان حرمته وفضله، أستفيد منها، وأفيد بها 

 .إخواني المسلمين؛ رجاء الفائدة، والثواب الذي ال ينقطع
 :خطة البحث

رحت فيها دوافع كتابته، وأهميته، وخطته، ومنهج  ش-كتبت البحث في مقدمة 
 :، وستة فصول-كتابته 

فأوردت فيه األحاديث الواردة في أن يوم الحج األكبر هو يوم النحر، : فالفصل األول
 :وفيه مطلبان. وبيان تحريمه

األحاديث الواردة في أن يوم الحج األكبر هو يوم النحر، وبيان :  المطلب األول
 .تحريمه
 . األحاديث الواردة في تعظيم وتحريم يوم النحر: المطلب الثاني 

أوردت فيه األحاديث الواردة في أن يوم الحج األكبر هو يوم عرفة، : والفصل الثاني
 :وفيه مطلبان. وبيان تحريمه

األحاديث الواردة في أن يوم الحج األكبر هو يوم عرفة، وبيان :  المطلب األول
 .تحريمه

 .األحاديث الواردة في تحريم يوم عرفة: لثاني المطلب ا

أوردت فيه األحاديث الواردة في أن يوم الحج األكبر هو يوم حج أبو : والفصل الثالث
 .بكر بالناس

أوردت فيه األحاديث الواردة في أن يوم الحج األكبر هو عام اجنمع : والفصل الرابع
 .فيه حج المسلمين، والمشركين، وأهل الكتاب

 .األحاديث الواردة في تحريم وتعظيم بعض أيام الحج: ل الخامسوالفص
 :وأوردت فيه مسائل البحث، وفيه خمسة مباحث: والفصل السادس

                                                 
 .ستأتي في المبحث الثاني من الفصل السادس) ١(
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 :تعريف الحج األكبر، وفيه ثالثة مطالب: المبحث األول
 .تعريف الحج لغة:  المطلب األول
 .تعريف الحج شرعاً:  المطلب الثاني

 .ألكبرتعريف ا:  المطلب الثالث

 .خالف أهل العلم في تعيين يوم الحج األكبر: المبحث الثاني

 .سبب تسمية يوم النحر بيوم الحج األكبر: المبحث الثالث

 .المقصود بالحج األصغر: المبحث الرابع

 خالف أهل العلم في أيهما أفضل يوم النحر أم يوم الجمعة؟: المبحث الخامس

 .ثم ذكرت الخاتمة، والفهارس
 :بحثمنهج ال

 عليه وحده على سرت في إعداد البحث بعد عزمي على كتبه بعد مشيئة اهللا متوكالً
 :المنهج التالي

 جمع األحاديث، وتخريجها:  أوالً
وال .  جمعت ما وقفت عليه من األحاديث الواردة في موضوعه من كتب السنة-١

 أسمي الكتب الستة، ومسند اإلمام أحمد عند العزو؛ وأكتفي بذكر اسم
 .المؤلف

 . اعتنيت بإيراد جميع طرقها التي وقفت عليها-٢
 بعزوه إلى جميع مواضعه في اً عزوت كل طريق إلى جماعة من مخرجيه، معتني-٣

 .الكتب الستة
 . ذكرت صاحب اللفظ-٤
 . رتبتها في كل مبحث على حسب درجاتها من حيث القبول، أو الرد-٥
و األشبه منها، وأحكام جماعة من  ذكرت اختالف الطرق مع بيان الصحيح، أ-٦

 .أهل العلم عليها
 ترجمت للرواة الضعفاء، والمختلف فيهم من الكتب األصيلة في الجرح -٧

 . بإيراد أقوال الحافظين الذهبي، وابن حجر فيهماًوالتعديل، معتني
 . أحلت على ما تقدّم إذا تكررت ترجمة الراوي، مع ذكر خالصة الحكم عليه-٨
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 مة النصخد: ثانياً
 .  نظمته على خطة علمية، سبق أن شرحتها-١
 رقمت األحاديث الواردة في موضوعه ترقيمين، ترقيم عام، وترقيم خاص بكل -٢

 .فصل
 . ضبطت متون األحاديث بالشكل-٣
 . ضبطت األلفاظ، واألسماء المشكلة، ونحوهما بالحروف-٤
 . اعتنيت بوضع عالمات الترقيم المناسبة-٥
ونقلت . لفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث على وجه الخصوص شرحت األ-٦

 .من غيرها في ذلك عند الحاجة
 بذكر اسم -جل ثناؤه- عزوت اآليات القرآنية إلى مواضعها من كتاب ربنا-٧

 .السورة، ورقم اآلية
 . علقت على ما يحتاج إلى تعليق-٩
 .فهرس بالمصادر والمراجع ذكرت خاتمة للبحث، -١٠

 أسأل حسن العون، والسداد والصون، وأن يرزقني وسائر - ثناؤهجل-واهللا
المسلمين العلم النافع، واإلخالص في األقوال واألعمال كلها؛ إنه أكرم من سئل، 

وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله المطهرين، وأصحابه .. . وأعظم من أُمّل
 .المطيبين إلى يوم الدين

@    @    @ 
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األحاديث الواردة في أن يوم الحج األكبر هو يوم النحر وبيان :ولالفصل األ
 :تحريمه

 :وفيه مطلبان

 األحاديث الواردة في أن يوم الحج األكبر هو يوم النحر، : المطلب األول
 :وبيان تحريمه

سمعت :  قال-رضي اهللا عنه -عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أبيه ]١[-١
 -؟ )  يَوْمٍ أحْرَمُأيُّيَا أَيُّهَا النَّاسُ، أالَ : (يقول في حجة الوداع-صلى اهللا عليه وسلم-النبي

فَإنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأعْرَاضَكُمْ، : (قال. يوم الحجّ األكبر: قالوا. -ثالث مرات
 ).ذَابَيْنَكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا، فيِ بَلَدِكُمْ هَ

، )٤(، والطبراني)٣(، والنسائي في الكبرى)٢(، وابن ماجه)١(الترمذي: هذا الحديث رواه
مرة -)٨(الترمذي: ، جميعاً من طرق عن أبي األحوص، وراه)٧(، والمزيّ)٦(، والبيهقي)٥(وتمّام
عن شبيب بن غرقدة عن ) أبو األحوص، وزائدة( بسنده عن زائدة كالهما -أخرى

واللفظ مختصر من حديث ابن ماجه، ولسائرهم نحوه، غير أن .. .  بهسليمان بن عمرو
يوم الحج األكبر، ثم ذكر : ؟ قالوا)أيُّ يَوْمٍ هَذَا: (للترمذي في حديثه من طريق أبي األحوص

يوم النحر، : قالوا: (وللنسائي نحوه غير أن فيه). فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا: (نحوه من غير قوله
 ). يوم الحج األكبر

                                                 
 . ٢١٥٩/  ورقمه٤٠١ / ٤") دماؤكم وأموالكم عليكم حرام"ما جاء :الفتن، باب: كتاب(في ) ١(

 عــن أبــي بكــر بــن أبــي شــيبة، وهنــاد بــن   ٣٠٥٥/ مــه ورق١٠١٥ / ٢) الخطبــة يــوم النحــر: المناســك، بــاب: كتــاب(فــي ) ٢(
 .السري، كالهما عن أبي األحوص به

: ورواه). ٧٤/ ص(ورواه عنـه ابـن أبـي عاصـم فـي الـديات       . ٥٤/ ورقمـه ) ٦٠٠ / ٨(والحديث في المصنف البـن أبـي شـيبة         
بـسنده  ) ٢٠٤/ ص (ابن حزم في حجـة الـوداع  : ورواه. بسنده عن أبي بكر به) ٤٠٣ / ٤٥(ابن عساكر في تأريخه   

 . عن هناد به

 . ١١٢١٣/ ورقمه) ٣٥٣ / ٦(، و٤١٠٠/ ورقمه) ٢/٤٤٤() ٣(

 .٥٨/ ورقمه) ٣٢ -٣١/ ١٧(المعجم الكبير ) ٤(

 .٩٢٥/ ورقمه) ٣٦٢/ ١( الفوائد )٥(

 ).٢٧ / ٨(السنن الكبرى ) ٦(

 ).٥٣٩ / ٢١(تهذيب الكمال ) ٧(

 . ٣٠٨٧/  ورقمه٢٥٦ -٥/٢٥٥) وبةومن سورة الت: تفسير القرآن، باب: كتاب(في ) ٨(
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وأورده . ها)هذا حديث حسن صحيح: (-عقب حديثه في الموضعين-وقال الترمذي
 . ، وصححه)٢(، وابن ماجه)١(األلباني في صحيح سنن الترمذي

ابن األحوص الجشمي، تابعي روى عنه : وسليمان بن عمرو في إسناد الحديث هو
وذكره . حاً وال تعديالً، ولم يذكرا فيه جر)٥(، وابن أبي حاتم)٤(، وترجم له البخاري)٣(اثنان

 وال يعرف أنه روى عنه غير يزيد .. .مجهول: ()٧(وقال ابن القطان. )٦(ابن حبان في الثقات
، ها)مقبول: ()٩(وقال ابن حجر. ها)ثقة: ()٨( وقال الذهبي.)بن أبي زياد، وشبيب بن غرقدة

 على هذا - أعلمفي ما-، ولم يتابع-إذا توبع وإال فليِّن الحديث كما هو اصطالحه: يعني
 . ابن قدامة: سالم بن سليم، وزائدة هو:  األحوص اسمهبوأو. الحديث من هذا الوجه

أن النفس تميل إلى ثقة سليمان بن عمرو الجشمي، وبخاصة أنه تابعي، : والخالصة
واهللا -وقد روى عنه اثنان، ووثقه اثنان، وليس فيه إال كالم ابن القطان؛ فحديثه صحيح

 .- التسديدأعلم وهو ولي
قال رسول : قال-رضي اهللا عنه-عن عمرو بن مرة عن عبداهللا بن مسعود]٢[-٢
أتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ : ( بعرفات، فقال)١٠(وهو على ناقته المخضرمة-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا

أالَ :(قال.  حرامٌهذا بلد حرامٌ، وشهرٌ حرامٌ، ويومٌ: ؟ قالوا)هَذَا، وَأيَّ شَهْرٍ هَذَا، وَأيُّ بَلَدٍ هَذَا
وَإنَّ أَمْوَالَكُمْ، وَدِمَاءَكُمْ، عًلَيْكُمْ حَرَامٌ،كَحُرْمةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا، فيِ 

                                                 
 .١٧٥٣/ ورقمه) ٢٣٠ / ٢() ١(

 .٢٤٧٩/ ورقمه) ١٨٢ -١٨١ / ٢() ٢(

 . ٢٥٥٣/ ت) ٥٠/ ١٢(تهذيب الكمال :  انظر)٣(

 . ١٨٥١/ ت ) ٢٨/ ٤(التأريخ الكبير ) ٤(

 .٥٧٥/ ت ) ١٣٢ / ٤(الجرح والتعديل ) ٥(

)٣١٤ / ٤() ٦.( 

 ).٢٨٧/ ٤(بيان الوهم ) ٧(

 .٢١٢٠/ ت) ٤٦٣/ ١(ف الكاش) ٨(

 .٢٦١٣/ ت) ٤١١/ ص(التقريب ) ٩(

وسـميت بـذلك ألنهـا مقطوعـة أحـد األذنـين، أو نـصفه فمـا فوقـه، وقيـل غيـر                 . -صلى اهللا عليه وسـلم    - اسم لناقته  )١٠(
 .  بالعضباء-أيضاً-وتسمى. ذلك

يوطي علـى سـنن ابـن ماجـه     ، وشرح الس)١٧٣/ ٨(، وشرح النووي على مسلم    )١٢٨/ ١(غريب الحديث ألبي عبيد     : انظر
)٢١٩/ ١.( 
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 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

 ).يَوْمِكُمْ هَذَا
 . هذا الحديث يرويه عمرو بن مرة أبو عبداهللا الجملي، واختلف عنه على أربعة أوجه

ان الشيباني األصغر البرجمي عنه عن عبداهللا بن رواه أبو سنان سعيد بن سن: أولها
 عن إسماعيل بن توبة عن زافر بن سليمان عنه به، )١(ابن ماجه: روى حديثه. مسعود به

 . إسناده)٢(وصحّح البوصيري.. . وهذا مختصر من لفظه
وأبو سنان هذا له : (، وقال)٤(، وذكره ابن عدي في الكامل)٣( وأبو سنان وثقه جماعة

، أحاديث غرائب، وأفراد، وأرجو أنه ممن ال يتعمّد الكذب  ذكرت من الحديثغير ما
والوضع ال إسناداً وال متناً، ولعله إنما يهم في الشيء بعد الشيء، ورواياته تحتمل، 

 .ها)صدوق له أوهام: ()٥(وقال ابن حجر في التقريب. ها)وتقبل
. )٦(ألنه كان كثير األوهاماإليادي ضعفه جماعة من النقاد؛ : وزافر بن سليمان هو

، ولم يسمع من أحدٍ من لم يسمع من ابن عمر: ()٧(وعمرو بن مرة قال فيه أبو حاتم
 -؛ فاإلسناد منقطع)٨(ها) إال من ابن أبي أوفى-صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب رسول اهللا

 .-أيضاً
رة عن  بسنده عن يحيى بن المغي)٩(العقيلي في ترجمة زافر بن سليمان: ولكن رواه

ابن : ومرة هو. ها)عمرو بن مرة عن مرة عن ابن مسعود: (وقال. زافر ابن سليمان به
وهكذا حال الضعفاء في أحاديثهم، .. . شراحيل الهمداني، المعروف بمرة الطيب

 .يحدثون بها على أكثر من وجه
 .وسائر األوجه عن عمرو بن مرة رواها شعبة عنه على اختالف عليه

                                                 
 . ٣٠٥٧/  ورقمه١٠١٦/ ٢) الخطبة يوم النحر: المناسك، باب: كتاب(في ) ١(

 ).٢٠٧ / ٣(مصباح الزجاجة ) ٢(

 ).٤٥/ ٤(، وتهذيبه ٢٢٩٤/ ت ) ٤٩٢ / ١٠(تهذيب الكمال : انظر ترجمته في) ٣(

)٣٦٣ -٣٦٢/ ٣() ٤.( 

 .٢٣٤٥/ ت) ٣٨١/ ص() ٥(

/ ت) ٣٣٣/ ص(، والتقريـــب ١٩٤٧/ ت) ٢٦٧/ ٩(، وتهـــذيب الكمـــال  ١٢٩/ ت) ١٠٠/ ص(اء الـــصغير الـــضعف: انظـــر) ٦(
١٩٩٠. 

 .٢٦٦/ ت) ١٤٧/ ص(المراسيل البنه : كما في) ٧(

 .٧٨٣/ ت ) ٣٨٩/ ص(تحفة التحصيل : وانظر) ٨(

 .٥٥٥/ ت ) ٤٥٣/ ٢(وكذلك اإلسناد في طبعة حمدي السلفي للضعفاء . ٥٥٥/ ت ) ٩٥/ ٢(الضعفاء ) ٩(
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 عن )٣(، ومسدد)٢(- أيضا-، ورواه)ابن الجرّاح: هو( عن وكيعٍ )١(حمداإلمام أ: فرواه
القطان : يعني(بسنده عن يحيى )٤(، والنسائي في الكبرى)ابن سعيد القطان: وهو(يحيى 

ابن : وهو(ووهب ) الطيالسي: وهو( بسنده عن أبي داود )٥(، والطحاوي-أيضاً-)المتقدم
 عن إبراهيم بن محمد عن )٦(ي، والعقيليويعقوب بن إسحاق الحضرم) جرير بن حازم

ستتهم عنه عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب عن رجل من ) ابن إبراهيم: وهو(مسلم 
). هَذَا يَومُ النَّحْرِ، وَهَذَا يَوْمُ الحَجِّ األكْبَرِ: (به، بلفظ-صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب النبي

إنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأمْوَالَكُمْ، : (فيهواللفظ حديث وكيع، وليحيى ومسلم نحوه، مطوّالً، و
مرة بن : ومرة الطيب هو. الحديث).. . عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا

 . شراحيل الهمداني
ورواه سفيان بن وكيع عن أبيه به، ولم يذكر . وهكذا رواه اإلمام أحمد عن وكيع

، )٨(وابن وكيع ساقط الحديث. )٧(الطبري في تفسيره: رواه عنه. مرة الطيب في اإلسناد
 .وروايته في جنب رواية اإلمام أحمد عن وكيع منكرة

 عن المقدمي عن يحيى بن سعيد وسعيد بن عامر، كالهما )٩(ابن أبي عاصم: ورواه
به، بنحو حديث يحيى، -صلى اهللا عليه وسلم-عنه عن عمرو عن رجل من أصحاب النبي 

-صلى اهللا عليه وسلم-وعمرو بن مرة الطيب لم يسمع أحداً من أصحاب النبي . لمومس
 .-كما تقدم-غير ابن أبي أوفى

 بسنده عن علي بن الصباح األعرج عن يوسف بن واقد عن عمر )١٠(أبو الشيخ: ورواه

                                                 
 .١٥٨٨٦/ ورقمه) ٢٢١/ ٢٥() ١(

 .٢٣٤٩٧/ ورقمه) ٤٨٢/ ٣٨() ٢(

 ).٢٠٧/ ٣مصباح الزجاجة : كما في(المسند ) ٣(

 .٤٠٩٩/ ورقمه) ٤٤٤/ ٢() ٤(

 ).١٥٨/ ٤(شرح المعاني ) ٥(

 ).٩٥/ ٢(الضعفاء ) ٦(

)٣٠٩/ ٦() ٧ .( 

 .٢٤٦٩/ت) ٣٩٥ /ص( بالتقري، و١٤٥٢ /ت) ٤ /٢(الضعفاء والمتروكين البن الجوزي : انظر )٨(
 .٢٩٣٢/ ورقمه) ٣٥٢-٣٥١/ ٥(اآلحاد والمثاني ) ٩(

) ٤٣١-٤٣٠/ ١(وعنـه أبـو نعـيم فـي ذكـر أخبـار أصـبهان             . ٤٦٥/ ورقمه) ٢٣٤-٢٣٣/ ٣(طبقات المحدثين بأصبهان    ) ١٠(
 .٨٣٦/ ت
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 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

ابن هارون البلخي عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل الطيب عن عبداهللا بن 
فذكر نحو حديث يحيى، .. . بالمزدلفة-صلى اهللا عليه وسلم-بنا النبي خط: مسعود، قال

 .ومسلم
أحب : (والحديث من هذا الوجه ألقاه أبو الشيخ على الوليد بن أبان فاستغربه، وقال له

والناس :(ثم قال أبو الشيخ. علي بن الصباح: ، يعنيها)أن تأخذ إجازتي من هذا الشيخ
ابن مسعود غير عمر ابن هارون :  ولم يقل.عن رجل: يروون هذا الحديث، فيقولون

 .، ونقله أبو نعيم مختصراًها)البلخي
والحديث قد رواه أبو سنان عن عمرو بن مرة، . )١(وعمر بن هارون متروك الحديث

فلعلّ . -كما تقدم-عمرو بن مرة عن مرة عن ابن مسعود: عن ابن مسعود، وقال مَرَّة
 .-واهللا أعلم-ه أحدٌ ذلك عن شعبة خاصةأبا الشيخ أراد أنه لم يقل في

وكيع، ويحيى، وأبو داود، ووهب، (ما رواه الجماعة : وأشبه طرق الحديث عن شعبة
عنه عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب عن ) ويعقوب بن إسحاق، ومسلم بن إبراهيم

.  بذكر يوم النحر؛ لكثرتهم، واتفاقهم-صلى اهللا عليه وسلم-رجل من أصحاب النبي 
ورده العقيلي من طريق مسلم بن إبراهيم عقب حديث زافر عن أبي سنان عن عمرو أ

 . وهذا يشعر بترجيحه حديث مسلم. بن مرة عن مرة عن ابن مسعود
وسائر طرقه إما مرجوحة، وإما . وهو حديث صحيح من هذا الوجه المروي عن شعبة

 .-واهللا أعلم-ضعيفة
: بمنى-صلى اهللا عليه وسلم-ال النبيق: قال-رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر]٣[-٣

أَفَتَدْرُونَ أَيَّ . فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ: (فقال. اهللا، ورسوله أعلم: ؟ قالوا)أتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا(
هللا، ا: ؟ قالوا)أَفَتَدْرُونَ أَيَّ شَهْرٍ هَذَا. بَلَدٌ حَرَامٌ: (قال. اهللا، ورسوله أعلم: ؟ قالوا)بَلَدٍ هَذَا

فَإِنَّ اهللاَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، : (قال). شَهْرٌ حَرَامٌ: (قال. ورسوله أعلم
 .. .).وَأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا، فيِ بَلِدِكُمْ هَذَا

ابن : مولى-بن عمر، ونافعمحمد بن زيد بن عبداهللا : هذا الحديث رواه عن ابن عمر
 .-عمر

                                                 
، ٢٥١٤/ ت )٢/٢١٨(، والـضعفاء البـن الجـوزي        ٣٦٤/ت) ١٢٢/ص(ريخ أسماء الضعفاء البن شاهين      ات: انظر) ١(

 .٥٠١٤/ت) ٧٢٨/ص(والتقريب 
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وهذا - بسنده عن عاصم بن محمد بن زيد)١(البخاري: فأما حديث محمد بن زيد فرواه
عن واقد بن محمد، كلهم عن أبيهم )٣( عن عمر بن محمد، وبسنده)٢(، وبسنده-لفظه
 وَأَمْوَالَكُمْ، كَحُرْمَةِ أالَ إنَّ اهللاَ حَرّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ،: (وله في حديث عمر بن محمد.. . به

اَللَّهُمَّ :(قال. نعم: ؟ قالوا)يَوْمِكُمْ هَذَا، فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا، فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا، أَالَ هَلْ بَلَّغْتُ
أالَ أيُّ شَهْرٍ : (وله في حديث واقد بن محمد نحو اللفظ، غير أنه فيه. -ثالثاً-)اشْهَدْ

أال : ؟ قالوا)أالَ أيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً: (قال. أال شهرنا هذا: وا؟ قال)تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ
 .أال يومنا هذا: ؟ قالوا)أالَ أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً: (قال. بلدنا هذا

 ، جميعاً)٧(، والحاكم)٦(، والطحاوي)٥(، وابن سعد)٤(أبو داود: وأما حديث نافع فرواه
، جميعاً )١٠(، وأبو نعيم األصبهاني)٩(، والطبراني)٨(من طرق عن الوليد بن مسلم، وابن ماجه

 من طريق أبي جابر )١٢( عن صدقة بن خالد، والفاكهي)١١(من طريق هشام بن عمار
: وعن هشام رواه-، كلهم عن هشام بن الغاز)محمد بن عبدالملك المكي: واسمه(

، كلهم من طرق عن )١٦(، والطبراني)١٥(، وأبو نعيم)١٤(مامت: ، ورواه-تعليقاً )١٣(البخاري
                                                 

 ٤٧٨/ ١٠) الحب فـي اهللا  : األدب، باب: كتاب( ، وفي ١٧٤٢/  ورقمه٦٧١/ ٣) الخطبة أيام منى  : الحج، باب : كتاب( في  )١(
 .٦٠٤٣/ ورقمه

 .٤٤٠٣/  ورقمه٧١٠-٧٠٩/ ٧) حجة الوداع: المغازي، باب: كتاب( في )٢(

 .٦٧٨٥/  ورقمه٨٧/ ١٢) ن حمى إال في حد أو حق ظهر المؤم: الحدود، باب: كتاب( في )٣(

ابن حزم في حجة الوداع     : ورواه من طريقه  . ١٩٤٥/  ورقمه ٤٨٣/ ٢) يوم الحج األكبر  : المناسك، باب : كتاب( في  ) ٤(
 ).١٨٠/ ص( 

 ).١٨٤-١٨٣/ ٢( الطبقات الكبرى) ٥(

 ).١٥٩/ ٤( شرح معاني اآلثار ) ٦(

 ).٣٣١/ ٢( المستدرك ) ٧(

ابـن حجـر فـي      : ورواه مـن طريقـه    . ٣٠٥٨/  ورقمـه  ١٠١٧-١٠١٦/ ٢) الخطبـة يـوم النحـر     : المناسـك، بـاب   :  كتاب (في  ) ٨(
 ).١٠٥-١٠٤/ ٣(تغليق التعليق 

 .١٥٣٣/ ورقمه) ٣٧٧/ ٢( مسند الشاميين ) ٩(

 ).١٠٥-١٠٤/ ٣( تغليق التعليق : في المستخرج، كما في) ١٠(

 .ةعدا ابن ماجه؛ فإنه يرويه عنه دون واسط) ١١(

 .٢٦٤٠/ ورقمه) ٢٨٩-٢٨٨/ ٤( أخبار مكة ) ١٢(

، عقـب حديثـه المتقـدم مـن طريـق عاصـم بـن        ١٧٤٢/  ورقمـه ٦٧١/ ٣) الخطبـة يـوم منـى    : الحـج، بـاب   : كتـاب ( في  ) ١٣(
 .محمد عن أبيه عن ابن عمر

 .٤٤٣/ ورقمه) ١٩٠/ ١( الفوائد ) ١٤(

  ).٢٧٤/ ٨( الحلية ) ١٥(

 .٢٦٥ /ورقمه) ١/١٦٠( مسند الشاميين ) ١٦(
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 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

ابن : سليمان بن عبدالرحمن عن عبداهللا بن كثير عن سعيد بن عبدالعزيز، ورواه
( ، بسنديهما عن زمعة بن صالح عن يعقوب بن عطاء، ثالثتهم )٢(، والطبراني)١(عدي

-أن رسول اهللا:  داودولفظه عند أبي.. . عن نافع به) هشام بن الغاز، وسعيد، ويعقوب
أيُّ يوْمٍ : (وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال-صلى اهللا عليه وسلم

مؤمّل بن : وشيخه فيه. وسكت عنه). هَذَا يَوْمُ الحَجِّ األكْبَرِ: (قال. يوم النحر: ؟ قالوا)هَذَا
، ها)في حديثه خطأ كثير: ()٤(، وقال أبو زرعةها)منكر الحديث: ()٣(قال البخاريإسماعيل 

 .-أيضاً- )٥(وقال نحو هذا أبو حاتم
وهو من طريق -والحديث عند ابن سعد عن سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي

وسليمان بن . ، وللطحاوي بسنده عن دحيم بن اليتيم بنحو اللفظ األول-الحاكم أيضاً
والوليد بن . متابع، ولكنه )٦(ابن بنت شرحبيل، ضعيف الحديث: عبدالرحمن المذكور هو

 في المرتبة الرابعة من مراتب )٧(الدمشقي، كثير التدليس، عده الحافظ: مسلم هو
 .المدلسين، لكنه صرح بالتحديث عند أبي داود، والحاكم كليهما

تلميذه هشام بن عمار، وهو : وفي إسناد ابن ماجه، وغيره من طريق صدقة بن خالد
، لكنه )٨(درى متى سمع منه من روى هذا الحديث عنهصدوق، لكنه كبر، فصار يتلقن، وال يُ

 .متابع من طرق عدة
ابن بنت شرحبيل، : سليمان بن عبدالرحمن، وهو: وفي إسناد تمام، وغيره

وهذا وجه ثانٍ له في الحديث، وصحّح الحاكم الحديث .  أنه ضعيف الحديث-آنفاً-وعلمت

                                                 
 ).١٤٣/ ٧( الكامل ) ١(

لـم يـروه عـن      : (، وقال عقبـه   ١٠٧٤/ ورقمه) ٣٨٧/ ٢( ، والمعجم الصغير    ٩٢٠٤/ ورقمه) ٩٧/ ١٠( المعجم األوسط   ) ٢(
 .موسى بن طارق: ، يعنيه ا)يعقوب إال زمعة، تفرد به أبو قرة

 ).١٧٨/ ٢٩( تهذيب الكمال :كما في) ٣(
 ).٣٥٣/ ٥( الميزان :كما في) ٤(
 .١٧٠٩/ ت) ٣٧٤/ ٨( الجرح والتعديل : كما في)٥(
ـا داود       ٦٢٢/ ت) ٤٢٣/ ص(سؤاالت ابن الجنيد البن معين      : رـانظ) ٦( الجـرح   و ،١٦٧٤/ ت) ٣٤٠/ ٢(، وسؤاالت اآلجري أب

/ ص(، والتقريـب    ٣٤٨٧/ ت) ٤٠٢/ ٢(، والميـزان    )٢٧٨/ ٨(، والثقـات البـن حبـان        ٥٥٩/ ورقمه) ١٢٩/ ٤(والتعديل  
 .٢٦٠٣/ ت) ٤١٠

 .٨٣/ت)٦٠/ص(التبيين : وانظر. ١٢٧/ ت) ٥١/ص(تعريف أهل التقديس  )٧(
 .٧٣٥٣/ت) ١٠٢٢/ ص(، وتقريبه )١١/٥٤(، والتهذيب ٢٥٥/ت) ٦٧ -٩/٦٦(الجرح والتعديل : انظر) ٨(
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 .من طريقه، وليس كذلك
: )١(محمد بن عبدالملك المكي، قال أبو حاتم: ر، واسمهأبو جاب: وفي إسناد الفاكهي

زمعة بن صالح، وشيخه : وفي إسناد الطبراني في الصغير. ها)أدركته، وليس بقوي(
 .)٣(، متابعان)٢(، وهما ضعيفان)ابن أبي رباح: وهو(يعقوب ابن عطاء 

 .-واهللا تعالى أعلم-حسن لغيره باجتماع طرقه: والحديث من طريق نافع
صلى اهللا -إنّ رسول اهللا:  أنه قال-رضي اهللا عنهما-عن عبداهللا بن الزبير]٤[-٤

؟ )أيُّ شَهْرٍ أحْرَمُ: (قال. مكة: ؟ قيل)أيُّ بَلَدٍ أحْرَمُ: (قال في حجّة الوداع-عليه وسلم 
فقال رسول . -يوم الحج األكبر-يوم النحر: ؟ قال)أيّ يَوْمٍ أحْرَمُ: (قال. ذي الحجة: قال
فَإنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأمْوَالَكُمْ، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى أنْ تَلقَوا : (-اهللا عليه وسلمصلى -اهللا

 ).رَبَّكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا
 عن أحمد بن يحيى بن خالد )٥(-واللفظ له-، والطبراني في األوسط)٤(أبو يعلى: رواه

 أحمد بن يحيى وعبداهللا بن اإلمام أحمد ومحمد بن عبداهللا  عن)٦(بن حيان، وفي الكبير
 بسنده عن عمر بن أيوب بن مالك، )٧(الحضرمي، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان

وبسنده عن محمد بن عبداهللا الحضرمي، كلهم عن أبي عبيدة بن فضيل بن عياض عن 
وألبي .. . ابن الزبير به عن فرات بن أحنف عن أبيه عن )٩( بن الخِمْس)٨(مالك بن سعير

                                                 
 .١٧/ ت) ٥/ ٨( الجرح : كما في) ١(

 ،٥٥٣/ت) ٢/٩٤(ضعفاء للعقيلي ، وال)٢/١٧٤( -الدوري: رواية-التأريخ البن معين :  ترجمة زمعة في   انظر) ٢(
 .٢٩٠٤/ت) ٢٧١/ ٢(، والميزان ٢٠٠٣/ت) ٩/٣٨٦(وتهذيب الكمال 

ص ( ، والتقريـب  ٤٧٧٧/ ت   ) ٤٤٦/ ص  ( ، والديوان   ٨٨٢/ ت ) ٩/٢١١( الجرح والتعديل   : وترجمة يعقوب في  
 .٧٨٨٠/ ت ) ١٠٨٩/ 

 !وليس هو من الزوائد. حديثال) ٢٦٣/ ٣( وبيعقوب بن عطاء ضعف الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٣(

 .١٢٠٢/ ورقمه) ٢٩١-٢٩٠/ ٣(المطالب العالية : كما في) ٤(

 . طارق عوض اهللا: ط. ٨٢/ ورقمه) ٣٢/ ١() ٥(

أحـد  -غيـر أنـه لـم يـذكر الحـضرمي       ) ٧٣-٧٢/ ١(ورواه عنه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان         . ٢٩٢/ ورقمه) ١١٩/ ١٣() ٦(
 . -شيوخ شيخه

)٧٣-٧٢/ ١() ٧ ( 

وقـع فـي المطبـوع مـن       ). ٣١٤/ ٤(اإلكمـال البـن مـاكوال       : أوله سـين مهملـة، بعـدها عـين مهملـة مفتوحـة، كمـا فـي                ) ٨(
 . ، وكالهما تحريف، والصواب ما أثبته)سعيد: (وأشار المحقق إلى أنه وقع في بعض النسخ). سعد: (المطالب

 ).٤٤٣/ ٢(تكملة اإلكمال البن نقطة : بكسر الخاء المعجمة، وسكون الميم، وآخره سين مهملة، كما في) ٩(
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لم يرو هذا : (وقال الطبراني عقب حديثه). فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا: (يعلى نحوه، وزاد في آخره
سعير، تفرد به أبو عبيدة، وال يروى عن ابن الزبير الحديث عن فرات بن أحنف إال مالك بن 

 .ها)إال بهذا اإلسناد
، ولم )٣(، ترجمه البخاري)٢(يعي غالٍوفرات بن أحنف ش. )١(وأبو عبيدة ليّن الحديث
كوفي صالح : (، ونقل عن أبيه قال)٤(وترجمه ابن أبي حاتم. يذكر فيه جرحاً وال تعديالً

، وابن )٨(، والنسائي)٧(، وضعفه أبو داود)٦(، والعجلي)٥(ووثقه ابن معين. ها)الحديث
 حاتم رحمه اهللا  كما قال أبو-وهو صالح الحديث. ، وغيرهم)١٠(، وابن الجوزي)٩(حبان
ولعلّ غيرهما ممن ضعفه إنما ضعفه لغلوه . )١١(والنسائي، وأبو حاتم متشددان. -تعالى

، وعزاه إلى )١٢(وأورد حديثه هذا الهيثمي في مجمع الزوائد. - واهللا أعلم-في التشيع
، ولم يذكر فيه )١٣(وأبوه ترجمه البخاري. الطبراني في معجميه المتقدمين، وأعلّه بضعفه

ووثقه ابن . ها)ثقة: (، وقال عن ابن معين)١٤(وترجمه ابن أبي حاتم. اً وال تعديالًجرح
 .-أيضاً-)١٥(حبان

أن إسناد الحديث من هذا الوجه فيه ضعف لحال أبي عبيدة بن فضيل : وخالصة القول

                                                 
، ولـــسانه ١٠٣٩٩/ت) ٦/٢٢٣(، والميـــزان٣٩٤١/ت) ٣/٢٣٥(الـــضعفاء والمتروكـــون البـــن الجـــوزي  : انظـــر) ١(

 .٧٧٢/ت) ٧/٧٩(
 ). ٢٠٨/ ٢(المجروحين ) ٢(

 . ٥٨٠/ ت ) ٧/١٢٩(التأريخ الكبير ) ٣(

 .٤٥٢/ ت ) ٨٠ -٧٩/ ٧(الجرح ) ٤(

 ).٤٧١ / ٢ (-ريالدو: رواية-التأريخ ) ٥(

 .٨٤٧/ ت ) ٢١٨/ ص(تعجيل المنفعة : كما في) ٦(

 .الموضع نفسه من المرجع المتقدم: كما في) ٧(

 .٤٨٩/ ت ) ٢٢٦/ ص(الضعفاء ) ٨(

 ).٢٠٨/ ٢(المجروحين ) ٩(

 .٢٦٩٣/ ت ) ٣ / ٣(الضعفاء ) ١٠(

 ).١٩-١٨/ص(ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي : انظر) ١١(
)٢٧٠ / ٣() ١٢.( 

 .١٦٥٠/ ت ) ٥١ / ٢(التأريخ الكبير ) ١٣(

 .١٢٢٧/ ت ) ٣٢٣ / ٢(الجرح ) ١٤(

 ) ٧٥/ ٦(الثقات ) ١٥(
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 .حسن لغيره: والمتن بشواهده. ابن عياض
صلى اهللا عليه -ول اهللاقال رس: قال-رضي اهللا عنه-عن عبداهللا بن أبي أوفى]٥[-٥
 ). يَوْمُ الحَجِّ األَكْبَرِ: يَوْمُ النَّحْرِ: (-وسلم

 عن محمد بن الحسن بن مكرم عن محمد بن بكار )١(الطبراني في األوسط:  رواه
لم يرو هذا الحديث ( وقال.. .  عن الشيباني عنه به-قاضي حلب-عن حفص بن عمر

وأورده الهيثمي في . ها)رد به محمد بن بكارمرفوعاً عن الشيباني إال حفص بن عمر، تف
، وحفص المذكور قال فيه -قاضي حلب-، وأعله بضعف حفص بن عمر)٢(مجمع الزوائد

وأورده ابن حبان . ها)ضعيف الحديث( :)٤(وقال أبو حاتم. ها)منكر الحديث: ()٣(أبو زرعة
حسان، شيخ يروي عن هشام بن ( :، وشدد في حكمه عليه بقوله)٥(في المجروحين

، ثم ذكر حديثاً أنكره عليه، تقدم ها)حل االحتجاج بهوالثقات األشياء الموضوعات، ال ي
هذا خبر باطل رفعه، وإنما هو قول ابن عباس، فرفعه : ( أنه قال فيه)٦(في أوائل كتابه

وتقدم في قول .  في الضعفاء)٨(، وابن الجوزي)٧(وذكره ابن عدي. ها)حفص بن عمر هذا
إال حفص بن لم يرو هذا الحديث مرفوعاً عن الشيباني : ( الحديث المذكورالطبراني عقب

 . ها)عمر
 .حسن لغيره: والمتن له شواهد أوردتها هنا، هو بها. أن اإلسناد ضعيف: والخالصة

صلى اهللا عليه -سألت رسول اهللا: قال-رضي اهللا عنه-عن علي بن أبي طالب]٦[-٦
 ). وْمُ النَّحْرِيَ: (عن يوم الحج األكبر، فقال-وسلم

أبو إسحاق عمرو بن عبداهللا السبيعي عن الحارث بن عبداهللا : هذا الحديث يرويه
 .األعور عن علي، واختلف فيه على أبي إسحاق

                                                 
 .٥٩٩٤/ ورقمه) ٤٧٠/ ٦() ١(

)٢٦٣/ ٢() ٢.( 

 .٧٧٣/ ت) ١٨٠/ ٣(الجرح : كما في) ٣(

 .الموضع المتقدم من الجرح: كما في) ٤(

)٢٥٩/ ١() ٥.( 

)٢٥/ ١() ٦.( 

 ).٣٩٠/ ٢(الكامل ) ٧(

 .٩٣٦/ ت) ٢٢٢/ ١(الضعفاء ) ٨(



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٤٥ 
 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

، -كما سلف آنفاً- بسنده عن محمد بن إسحاق عنه به، مرفوعاً)١(الترمذي: فرواه
 .واللفظ له

: ينة عن أبي إسحاق به، موقوفاً، بلفظ عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عي)٢(ثم ساقه
 األول، ورواية حديثال من  وهذا أصحّ.ولم يرفعه: ()٣(ثم قال). يَوْمُ النَّحْرِ: يَوْمُ الحَجِّ األَكْبَرِ(

ابن عيينة موقوفاً أصحّ من رواية محمد بن إسحاق مرفوعاً، هكذا روى غير واحد من 
وقد روى شعبة عن أبي إسحاق . وفاًالحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موق

 . ها)عن عبداهللا بن مرة عن الحارث عن علي، موقوفاً: قال
أبو األحوص سالم بن سليم الحنفي، في ما : -أيضا-وممن تابع ابن عيينة على وقفه

 .  عنه به، بمثله)٤(ابن أبي شيبة في مصنفه: رواه عنه
ولم يسمع منه أبو . )٥(ديثهوالحارث األعور كذبه جماعة، والجمهور على ترك ح

وأبو إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث في شيء . )٦(إسحاق السبيعي إال أربعة أحاديث
وال يُدرى . )٧(وقد اختلط بأخرة، وابن عيينة سمع منه بعدما اختلط. من طرق الحديث عنه

، -كذلك-وابن إسحاق مشهور بالتدليس. متى سمع منه أبو األحوص، وابن إسحاق
 .-أيضاً- يصرح بالتحديثولم

ما : أن إسنادي الحديث ضعيفان عن أبي إسحاق، وأشبههما عنه: وخالصة القول
وهو ما . رواه ابن عيينة، وأبو األحوص، كالهما عنه به، موقوفاً؛ لثقتهما، واجتماعهما

رجحه الترمذي في قوله المتقدم، وذكر أنه هكذا رواه غير واحد من الحفاظ عن أبي 
 .-باهللا التوفيقو-إسحاق 

                                                 
ومـن  : تفـسير القـرآن، بـاب     : كتـاب (، وفـي    ٩٥٧/  ورقمه ٢٩١/ ٣) ما جاء في يوم الحج األكبر     : الحج، باب : كتاب(في  ) ١(

 .٣٠٨٨/  ورقمه٢٥٦/ ٥) سورة التوبة

 .٣٠٨٩، و ٩٥٨/ في الموضعين المتقدمين من جامعه، برقم ) ٢(

 .ضع اآلخر نحوهفي الموضع األول، وله في المو) ٣(

 .٤/ورقمه) ٤٧٠/ ٤() ٤(

 .١٠٢٥/ ت )٢٤٤ /٥( وتهذيب الكمال ،)٢٢٢ /١(، والمجروحين )٢١٠-٢٠٨ /١(الضعفاء للعقيلي : انظر) ٥(
 ).٧١٦/  ت ١/١٨١الضعفاء البن الجوزي: كما في(وابن نمير . ١٢٧٢/ ت) ٣٦٦/ ص(قاله العجلي في تأريخ الثقات ) ٦(

 ). ٣٤٩/ ص(والكواكب النيرات ) ٣٩٣/ ص(الصالح مقدمة ابن : كما في) ٧(



 

 
 حج األكبراألحاديث الواردة في يوم ال ١٤٦

 سعود بن عيد الصاعدي. د

 :األحاديث الواردة في تعظيم وتحريم يوم النحر: المطلب الثاني
 - صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي-رضي اهللا عنه-)١(عن عبداهللا بن قرط]٧[-٧
 ).إنَّ أعْظَمَ األَيَّامِ عِندَ اهللاِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرّ: (قال

ثور بن يزيد أبو خالد : -في ما أعلم-ن هذا الوجه هذا الحديث انفرد بروايته م
عبداهللا : -ويقال-)٣( عن عبداهللا بن عامر بن لحي)٢(الحمصي، عن راشد بن سعد المقرئي

 .  عن عبداهللا بن قرط به-ابن لحي
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ويحيى بن سعيد : ورواه عن ثور بن يزيد

 .مخلد النبيل، وابنه عمرو بن الضحاك البصريالقطان، وأبو عاصم الضحاك بن 
 عن -وهذا مختصر من لفظه-)٤(أبو داود: فأما حديث عيسى بن يونس عنه فرواه

وسكت عنه، . ، كالهما عنه به)ابن مسرهد: يعني(إبراهيم بن موسى الرازي ومسدد 
 .)٥(-يوم القرّ: يعني-. ها) وهو اليوم الثاني( :قال ثور: قال عيسى: وقال
، والنسائي في )٧(، وابن أبي عاصم)٦(اإلمام أحمد: ما حديث يحيى بن سعيد فرواهوأ
، كلهم من )١٣(، والبغوي)١٢(، والحاكم)١١(، وابن قانع)١٠(، وابن حبان)٩(، وابن خزيمة)٨(الكبرى

، بعضهم بمثله، وبعضهم -عدا اإلمام أحمد، فإنه يرويه دون واسطة عنه-طرق عنه به
                                                 

 ).١١٠/ ٧(قاله ابن ماكوال في اإلكمال . بضم القاف، وبالطاء المهملة) ١(

األنــساب : كمــا فــي. قريــة بدمــشق) مقــرى: (نــسبة إلــى. بفــتح المــيم، وســكون القــاف، وفــتح الــراء، بعــدهما همــزة  ) ٢(
 ).٣٦٧-٣٦٦/ ٥(للسمعاني 

 .٣٥٨٦/ ت) ٥٣٨/ ص(، والتقريب )١٨٩/ ٧(اإلكمال : انظر. بعدها حاء مهملةأوله الم مضمومة، ) ٣(

 .١٧٦٥/  ورقمه٣٧٠-٣٦٩/ ٢) في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ: المناسك، باب: كتاب(في ) ٤(

م القرّ مي يو وإنما س.يوم القرّ هو اليوم الذي يلي يوم النحر): (٣٧٠/ ٢(وقال الخطابي في تعليقه على سنن أبي داود     ) ٥(
النهايـة  : وانظـر . ه ا)ألن الناس يقرون فيه بمنى، وذلك ألنهم فرغوا من طواف اإلفاضـة، والنحـر، واسـتراحوا وقـروا           

 . ٣٧/ ٤) القاف مع الراء: باب(

 ).٤٤٥/ ١٥(المزي في تهذيب الكمال : ورواه من طريقه). ٣٥٠/ ٤() ٦(

 .٢٦٢/ ورقمه) ١٩٥/ ١(ني في الدالئل األصبها: ، ورواه عنه٢٤٠٧/ ورقمه) ٣٦٧/ ٤(اآلحاد ) ٧(

 ).٤٠٥/ ٦(تحفة األشراف : كما في) ٨(

 .٢٩٦٦/ ورقمه) ٣١٥/ ٤( و،٢٩١٧/ ورقمه) ٢٩٤/ ٤(و. ٢٨٦٦/ ورقمه) ٢٧٤ -٢٧٣/ ٤() ٩(

 .٢٨١١/ ورقمه) ٥١/ ٧() ١٠(

 ).١٠٤ -١٠٣/ ٢(المعجم ) ١١(

 ).٢٢١/ ٤(المستدرك ) ١٢(

 .١٩٥٨/ ورقمه) ١٩٩/ ٧(شرح السنة ) ١٣(



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٤٧ 
 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

والبن خزيمة في ). إنَّ مِنْ أفْضَلِ األَيَّامِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ القَرّ: (بنحوه، والبن أبي عاصم
وله في الموضع الثاني، وللحاكم في ). راشد بن سعد عن عبداهللا بن نجي: (الموضع األول
وقال ). عبداهللا بن لحي: (والصواب. وكالهما فيه تحريف ،)عبداهللا بن يحيى: (المستدرك
ووافقه الذهبي في . ه ا)هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه( :ب حديثهالحاكم عق
 .، وهو كذلك)١(التلخيص

، )٣(، والطبراني في األوسط)٢(ابن قانع: وأما حديث أبي عاصم النبيل فرواه
معلقاً  )٥(ه الكبيرتاريخالبخاري في : -أيضاً-ورواه. ، كلهم من طرق عنه به)٤(والبيهقي
نحو حديث يحيى بن سعيد : ، يعني)نحوه: (سق ابن قانع لفظه، قالولم ي.. . عنه به

ال يروى هذا الحديث عن : (وقال الطبراني عقب حديثه. -وتقدم-القطان، عن ثور بن يزيد
 . ها)عبداهللا بن قرط إال بهذا اإلسناد، تفرد به ثور
ثم : ( عنه به، ثم قال)٦(حفيده ابن أبي عاصم: وأما حديث عمرو بن الضحاك فرواه

 .مثل حديث يحيى بن سعيد المتقدم: يعني). ذكر مثله
 -ابن خزيمة، وتلميذه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي: والحديث صحيح، صححه

 .، وهو كما قالوا، وباهللا التوفيق)٧(، واأللباني-كما تقدم
خطبنا رسول :  قال)٨(-رجل من أصحاب النبي -عن أبي غادية الجهني ]٨[-٨

يَا أيُّهَا النَّاسُ، إنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، : (، قال)٩( يوم العقبة-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إلَى أنْ تَلْقَوا ربَّكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا، فيِ بَلَدِكُمْ 

 ). اللَّهُمّ اشْهَدْ: (قال. نعم: قلنا: ؟ قال)هَذَا، أالَ هَلْ بَلَّغْتُ
ربيعة بن كلثوم بن جبر البصري، وأخوه عبداهللا، كالهما عن : هذا الحديث رواه

                                                 
)٢٢١/ ٤() ١.( 

 ).١٠٤/ ١(المعجم ) ٢(

 .٢٤٤٢/ ورقمه) ٢١٢ -٢١١/ ٣() ٣(

 ).٢٨٨/ ٧(، و)٢٤١، ٢٣٧/ ٥(السنن الكبرى ) ٤(

)٣٤/ ٥() ٥.( 

 . ٢٤٠٨/ ورقمه) ٣٦٧/ ٤(اآلحاد ) ٦(

 .١٥٥٢/ ورقمه) ٣٣١/ ١(صحيح سنن أبي داود ) ٧(

 .٦١٤٠/ ت) ٢٣٧ /٥(سد الغابة أ: انظر . له صحبة- بن ياسرقاتل عمار-يسار بن سبع: هو )٨(
 .يعني يوم رمي جمرة العقبة، وهو يوم النحر) ٩(
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 سعود بن عيد الصاعدي. د

 . أبيهما، عن أبي غادية به
، )٣(، والطحاوي)٢(، واإلمام أحمد)١(ابن سعد: فأما حديث ربيعة بن كلثوم فرواه

ختصر من حديث ابن سعد في واللفظ م.. . ، جميعاً من طرق عنه به)٥(، والطبراني)٤(وتمام
 .الموضع األول من طبقاته، ولسائرهم نحوه
 بسنده عن يحيى بن عمر الليثي )٦(الطبراني: وأما حديث عبداهللا بن كلثوم فرواه

 .عنه عن أبيه به، بنحوه، مطوّالً

، )٧(فأورده مرة.. . والحديث أورده نور الدين الهيثمي في عدة مواضع من مجمع الزوائد
رجال أحدهما : (لى أبي القاسم الطبراني في المعجم الكبير بإسنادين، ثم قالوعزاه إ

ورجاله : (، وعزاه إلى اإلمام أحمد بن حنبل، وقال)٨(وأورده مرة أخرى. ها)رجال الصحيح
، وعزاه لعبداهللا بن اإلمام أحمد في زياداته على )٩(وأورده مرة أخرى. ها)رجال الصحيح

 . في الكبير، ثم قال مثل قوله األول، والطبراني)١٠(مسند أبيه

: ، واختلف فيه، فوثقه)١١(وربيعة بن كلثوم الراوي عنه ليس له من الحديث إالّ القليل
             ، )١٦(وذكره النسائي. )١٥(، وابن شاهين)١٤(، وابن حبان)١٣(، والعجلي)١٢(ابن معين

                                                 
 ).٢٦٠/ ٣(، و )٢/١٨٤(الطبقات الكبرى ) ١(

 .١٦٧٠٠، ١٦٦٩٩/ ورقمه) ٢٥٣-٢٥٢ / ٢٧() ٢(

 .ممثل حديث جابر، وهو نحو اللفظ المتقد: ، يعنيها)ثم ذكر مثله: (قال. ، ولم يسق لفظه)١٥٩/ ٤(شرح المعاني ) ٣(

 . ٩٢٤/ ورقمه) ٣٦٢/ ١( الفوائد )٤(

 .٩١٢/ ورقمه) ٣٦٤-٢٢/٣٦٣(المعجم الكبير ) ٥(

 .٩١٣/ ورقمه) ٣٦٤ / ٢٢(المصدر نفسه ) ٦(

)٢٧٣-٢٧٢/ ٣() ٧.( 

)٢٨٤/ ٦() ٨.( 

)٢٩٨ / ٩() ٩.( 

 .، دون الشاهد١٦٦٩٨/ ورقمه) ٢٥١-٢٥٠/ ٢٧(والحديث في زياداته على المسند ) ١٠(

 ).١٥٩/ ٣( في الكامل قاله ابن عدي) ١١(

 .٣٣٣/ ت) ١١١/ ص(تأريخ الدارمي عنه : كما في) ١٢(

 .٤٣٤/ ت) ١٥٩/ ص(تأريخ الثقات ) ١٣(

 ).٣٠١/ ٦(الثقات ) ١٤(

 .٣٤٦/ ت) ١٢٨/ ص(تأريخ أسماء الثقات ) ١٥(

 .٢٠٦/ ت) ١٧٨/ ص(الضعفاء ) ١٦(



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٤٩ 
 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

 الذهبي في ذكر أسماء من وذكره.  في الضعفاء)٣(، والذهبي)٢(، وابن الجوزي)١( عديوابن
صدوق : ()٥(وقال ابن حجر في التقريب. ها)صدوق، وثِّق: (، وقال)٤(تكلم فيه وهو موثق

 .، فالرجل فيه شيء من حيث الروايةها)يهم
، )٦(كلثوم بن جبر وثقه ابن معينوأبوهما . وأخوه عبداهللا لم أقف على ترجمة له بعد

: ، وقال)٩(، وذكره الحافظ في التقريبها)يس بالقويل: ()٨(، وقال النسائي)٧(واإلمام أحمد
 .ها)ئصدوق يخط(

 . ها)ال أعرفه: ()١٠( قال فيه أبو حاتم-الراوي عن عبداهللا بن ربيعة-ويحيى بن عمر
أن إسناد الحديث من طريق ربيعة بن كلثوم فيه ضعف؛ ألجل حاله، : والخالصة
 بن كلثوم؛ ألني لم أقف على وأتوقف في الحكم عليه من طريق عبداهللا. وحال أبيه
 . -كما سلف-ترجمته بعد

وأورده المتقي الهندي . حسن لغيره: والحديث من طريق ربيعة بن كلثوم بشواهده
 .)١٢( إلى البغوي-أيضاً-، وعزاه)١١(في كنز العمال

@    @    @ 

                                                 
 ).١٥٩/ ٣(الكامل ) ١(

 .١٢٢٢/ ت) ٢٨٢/ ١(الضعفاء ) ٢(

 .١٤٠٠/ ت) ١٣٥/ ص(الديوان ) ٣(

 .١١٤/ ت) ٧٩/ ص() ٤(

 .١٩٢٧/ ت) ٣٢٣/ ص() ٥(

 .٩٢٦/ ت) ١٦٤ /٧(الجرح والتعديل : كما في) ٦(
 . ٤٣٨٢/ رقم النص) ١٠٠ /٣(، و٢٦٨٩/ رقم النص) ٣٧٩ /٢ (-رواية عبداهللا-العلل) ٧(
 ).٢٠١ /٢٤(تهذيب الكمال : كما في) ٨(
 .٥٦٨٩/ ت) ٨١٢/ ص) (٩(
 .٧١٥/ ت) ٩/١٧٤(الجرح : كما في) ١٠(

 .١٢٣٥٤/ ورقمه) ٢١٧/ ٥() ١١(

 .في معجم الصحابة، ولم أر الحديث في المقدار الذي وصلنا منه: يعني) ١٢(
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 األحاديث الواردة في أن يوم الحج األكبر هو يوم عرفة وبيان :الفصل الثاني
 :هتحريم

 :وفيه مطلبان
 األحاديث الواردة في أن يوم الحج األكبر هو يوم عرفة، : المطلب األول
 :وبيان تحريمه

صلى اهللا عليه -عن محمد بن قيس بن مخرمة بن عبدالمطلب أن النبي]١[-٩
 .، الحديث.. . )فَإنَّ هَذَا يَوْمُ الحَجِّ األَكْبَرِ: أمَّا بَعْدُ: ( خطب بعرفة، فقال-وسلم
ا مختصر من حديث يرويه عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي، واختلف هذ
 .عنه

 عن يحيى بن أبي زائدة، وأبو داود في -وهذا لفظه-)١(ابن أبي شيبة: فرواه
 عن ابن وكيع عن محمد )٣( عن محمد بن العالء عن ابن إدريس، والطبري)٢(المراسيل

 . وألبي داود نحوه.  بهبن بكر، كلهم عنه، عن محمد بن قيس بن مخرمة
وهكذا وقعت صورة اإلسناد في نسختي من مصنف ابن أبي شيبة، وعدة نسخ 

أخبرت : ابن جريج قال(: )٥(ووقع في النسخة التي حققها كمال يوسف الحوت. )٤(أخرى
صلى اهللا عليه -عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة بن عبدالمطلب، أن النبي

 .تحريفوهو . . . فذكره،)-وسلم
وجاء الحديث دون الشاهد فيه من طريق ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور 

. )٨(، والبيهقي)٧(، والحاكم)٦(عند الطبراني-صلى اهللا عليه وسلم-بن مخرمة عن النبي 
كأنه يرجحه على . ثم ذكره البيهقي من طريق عبداهللا بن إدريس به بالشاهد مرسالً

                                                 
 .٤/ ورقمه) ٤٧٩/ ٤(المصنف ) ١(

 .، بنحوه١٤٣/ ورقمه) ٢٤٨ -٢٤٧/ ص() ٢(

 ).٣٠٩/ ٦(التفسير ) ٣(

 .١٥٣٩٩/ رقم) ٥٧١/ ٥(ونشرتها مكتبة الرشد حمد الجمعة ومحمد اللحيدان، : كالنسخة المطبوعة بتحقيق) ٤(

 .١٥١٨٤/ ورقمه) ٣٨٧/ ٣() ٥(

 . ٢٨/ ورقمه) ٢٥-٢٤/ ٢٠(المعجم الكبير ) ٦(

 ). ٥٢٤ -٥٢٣/ ٥(المستدرك ) ٧(

 ).١٢٥/ ٥(السنن الكبرى ) ٨(
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 . الموصول
 بسنده عن محمد بن الجهم عن إبراهيم بن حماد عن عباس )١(ابن حزم: ورواه

أخبرني رجل من بني هاشم كان : عن محمد بن عبداهللا األنصاري عن ابن جريج قال
صلى - عن محمد بن قيس بن مخرمة عن النبي-صلى اهللا عليه وسلم-أقعدهم من النبي
 ألنه رواية رجل ؛بشيءوهذا ليس ( :وقال.. .  به، بالشاهد منه، فحسب-اهللا عليه وسلم

 . ها)ن األئمة األفاضلعمجهول، ال ندري من هو، على أنه قد روى هذا كثير 
وهذا الوجه مثل الوجه األول، غير أن ابن جريج وصف الرجل الذي حدثه بأنه كان من 

وهذا ال ينفع في . )٢(-صلى اهللا عليه وسلم-بني هاشم، وأقربهم نسباً من رسول اهللا
وابن جريج موصوف بالتدليس، مشهور .  فالرجل لم يزل أنه لم يسمّمجال الرواية،

، ولم يصرِّح بالتحديث في شيء من طرق الحديث عنه إال طريق ابن وكيع عن )٣(بذلك
: وشيخه هو. -كما تقدم-سفيان، وقد سقط حديثه: وابن وكيع هو. محمد بن بكر

 .)٤(البرساني، متكلم فيه
صلى اهللا عليه -ي تابعي ثقة، وروايته عن النبيومحمد بن قيس بن مخرمة المطلب

ضعيف للعلتين : ؛ فاإلسناد، وتعيين يوم عرفة أنه يوم الحج األكبر)٥( مرسلة-وسلم
 .المتقدمتين

حسن :  ستأتي هو بها-صلى اهللا عليه وسلم-وللمتن شواهد كثيرة عن النبي
 .-واهللا الموفق-لغيره
فلما وقف : -في حديث-قال-لى عنهمارضي اهللا تعا-عن عبداهللا بن عباس]٢[-١٠

                                                 
 .٥٤٤/ ورقمه) ٤٨٠/ ص(حجة الوداع ) ١(

: ، فـصل  دال المهملـة  لـ ا: بـاب ( فـي لـسان العـرب        )-وسـلم صـلى اهللا عليـه      -أقعـدهم مـن النبـي     : (انظر في معنى قولـه    ) ٢(
 .٢٨٦٨/ ت) ٩٨/ ٣(، وأسد الغابة )٤٤٧/ ٦١(تأريخ دمشق : وانظر. ٣٦٢ -٣٦١، ٣٥٧/ ٣) القاف

 .٨٣ /ت )٤١/ص(  طبقات المدلسين:انظر) ٣(
/  ت)٨٢٩ /ص(، وتقريبــه )٧٨/ ٩(، وتهذيبــه ٥٠٩٢/  ت)٥٣٠ /٢٤(تهــذيب الكمــال  : انظــر ترجمتــه فــي  ) ٤(

٥٧٩٧. 
/ ص(وتحفـة التحـصيل    . ٥٥٦٣/ ت) ٣١٧/ ٢٦(، وتهـذيب الكمـال      ١٤٩٢/ت) ٤١١/ ص(ريخ الثقـات للعجلـي      ات: انظر) ٥(

 .٧٠٥/ ت) ٢٦٨-٢٦٧
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 فقام تحت يدي )١( بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا
يَا أيُّهَا النَّاسُ، هلْ تَدْرُونَ أيُّ شَهْرٍ : اُصْرُخْ: (-صلى اهللا عليه وسلم-ناقته فقال له النبي

: ثم قال. البلد الحرام: )٢(؟ قال)ونَ أَيّ بَلَدٍ هَذَافَهَلْ تَدْرُ: (قال. الشهر الحرام: ؟ قالوا)هَذَا
صلى اهللا عليه -فقال رسول اهللا. يوم الحجّ األكبر: ؟ قالوا)هلْ تَدْرُونَ أيُّ يَوْمٍ هَذَا(

قدْ حرَّمَ اهللاُ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالكُمْ كَحُرْمَةِ شَهرِكُمْ هَذَا، وكَحُرْمَةِ : (-وسلم
 ). هَذَا، وكَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَابَلدِكُمْ

 عن )٤( عن أحمد بن المقدام، والطبراني)٣(ابن خزيمة: هذا مختصر من حديث رواه
 عن أبي -واللفظ له-)٥(محمد ابن علي بن األحمر عن محمد بن يحيى القطعي، والحاكم

بن الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم عن أحمد بن النضر بن عبدالوهاب عن يحيى 
أيوب، كلهم عن وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن 

وقد عزاه إلى -، وقال)٦(وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد.. . عطاء عن ابن عباس به
هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم : (وقال الحاكم. ها)ورجاله ثقات: (-الطبراني
وحسنه األلباني في تعليقه على صحيح ابن . )٧(خيصووافقه الذهبي في التل. ها)يخرجاه
 .خزيمة

عبداهللا، : وشيخه ابن أبي نجيح اسمه. )٨(وابن إسحاق صدوق؛ ألنه صرح بالتحديث
وأحمد . ضعيف: ، ولم يصرح بالتحديث؛ فاإلسناد)٩(وهو من الثقات الموصوفين بالتدليس

                                                 
 .-رضي اهللا عنه-ورد أنه قد ارتد في خالفة عمر. القرشي، الجمحي) ١(

 .٢٧٥٢/ ت) ٥٣٠/ ٢(اإلصابة : انظر

 .هكذا) ٢(

 .٢٩٢٦/ ورقمه) ٢٩٨/ ٤(الصحيح ) ٣(

 .١١٣٩٩/ ورقمه) ١٣٨/ ١١(المعجم الكبير ) ٤(

 .ببعضه، مختصراً، دون الشاهد) ٢٣/ ٥(البيهقي في السنن الكبرى : ورواه عنه). ٤٧٤-٤٧٣/ ١(المستدرك ) ٥(

)٢٧١/ ٣ ()٦.( 

)٤٧٤/ ١() ٧.( 

 /ت) ٥١ /ص(أهل التقـديس    ، وتعريف   ٧١٩٧/ ت) ٣٨٨/ ٤(والميزان  ،  ٦١/ ت )٤٠ /١( التأريخ الكبير للبخاري   :انظر) ٨(
١٢٥. 

 .٤٢/ ت) ٣٧/ ص(، والتبيين لسبط ابن العجمي ٧٧/ ت) ٣٩/ ص(طبقات المدلسين : انظر) ٩(
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ن أيوب لم يتضح لي جيداً من هو؟ وشيخه يحيى ب. )١(ابن النضر انفرد البخاري بالرواية له
 .المقابري، وهو بغدادي ثقة، وقد توبع: حتمل أن يكوناو

 .-واهللا سبحانه ولي التوفيق-حسن لغيره: والمتن له شواهد كثيرة هو بها
كان ربيعة بن أمية بن : عن يحيى بن عبّاد بن عبداهللا بن الزبير عن أبيه قال]٣[-١١

صلى اهللا عليه - رسول اهللا )٢( عرفة تحت لبة ناقةخلف الجُمحي هو الذي يصرخ يوم
أيُّهَا النَّاسُ، : -وكان صيّتاً-اُصْرُخْ:(-صلى اهللا عليه وسلم-، وقال له رسول اهللا-وسلم

فَإنَّ اهللاَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ :(قال. نعم، الشهر الحرام: ؟ فصرخ، فقالوا)أَتَدْرُونَ أيَّ شَهْرٍ هَذَا
هَلْ : اُصْرُخْ: (ثم قال). أَمْوَالَكُمْ، إلَى أنْ تَلْقَوا رَبَّكُمْ، كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَادِمَاءَكُمْ، وَ

فإنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالكُمْ، : (قال. نعم، البلد الحرام: ؟ فصرخ، قالوا)تَدْرُونَ أَيّ بَلَدٍ هَذَا
؟ )أيُّ يَوْمٍ هَذَا: اُصْرُخْ:(ثم قال). وْمِكُمْ هَذَاعَلَيْكُمْ حَرامٌ، إلى يَوْمٍ تَلْقَونَهُ، كَحُرْمَةِ يَ

 قَدْ -عزَّ وَجَلَّ-فإنَّ اهللاَ: (قال. نعم، هذا يومٌ حرامٌ، وهذا يوم الحجّ األكبر: فصرخ، قالوا
 ).حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، إلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا

 عن عمرو بن عبداهللا الحضرمي عن أبي -واللفظ له-)٣(الطبراني في الكبير: واهر
 بسنده عن أحمد بن محمد بن أيوب عن )٥(أبو نعيم: ، ورواه)٤(كريب عن يونس بن بكير

وألبي نعيم .. .  به)٧( عن يحيى بن عباد)٦(إبراهيم ابن سعد، كالهما عن محمد بن إسحاق
أيها الناس، هل تدرون : قل: (-صلى اهللا عليه وسلم- اهللايقول له رسول: قال: في لفظه

 حرم عليكم دماءكم، -عز وجل-إن اهللا: (قال. يوم الحج األكبر: ؟ فقالوا)أي يوم هذا
 .ها)وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا

                                                 
 .١٢١/ ت) ١٠١/ ص(ما رقم له به الحافظ في التقريب : انظر) ١(

 .٢٢٣/ ٤) الالم مع الباء: باب(النهاية : انظر. الهزمة التي فوق صدرها، وفيها موضع نحرها: أي) ٢(

 .٤٦٠٣/ ورقمه) ٦٧/ ٥() ٣(

 عـن عبيـداهللا بـن أحمـد بـن علـي بإسـناده إلـى         ١٦٣٣/ ت) ٥٧/ ٢(ابن األثير في أسـد الغابـة      : ومن طريق يونس رواه   ) ٤(
 .يونس بن بكير به

 .٢٧٦٤/ ورقمه) ١٠٩٥/ ٢(معرفة الصحابة ) ٥(

 ).٦٠٥/ ٤(سيرة ابن هشام : وحديثه في السيرة له، كما في) ٦(

 )٣٩٣/ ٣١(تهذيب الكمال : وانظر ترجمته في. ، وفيه سقط)يحيى عباد: (ي المطبوع من المعجموقع ف) ٧(
 .٦٨٥٣/  ت
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رواه الطبراني في الكبير : (، وقال)١(والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد
 . ها)، ورجاله ثقات-تراهكما -مرسالً

ابن الزبير المدني، : ؛ ألن عباد بن عبداهللا هو-رحمه اهللا-والحديث مرسل كما ذكر
، وهو -صاحب المغازي والسير-ابن يسار: ومحمد بن إسحاق هو. )٢(وهو تابعي، ثقة

ويونس الراوي عنه عند الطبراني . ، وقد صرح به-كما تقدم–صدوق إذا صرَّح بالتحديث
. إبراهيم بن سعد الزهري: وقد تابعه عند أبي نعيم. )٣(أبو بكر الكوفي، وهو ضعيف: هو

 . )٤(أبو جعفر، صاحب المغازي، وهو صدوق: وتلميذه أحمد بن محمد بن أيوب هو
 وثقهحبيب بن الحسن أبو القاسم القزاز، : وشيخ أبي نعيم في اإلسناد هو

 ،الثقات من عندنا وحبيب: (خطيب البغدادي بقوله، وتعقبه ال)٦(البرقاني ضعفه، و)٥(جماعة
 أبا سألت وقد .الضعف به البرقاني ألحق جهة أي من أدري وال .الصالح عنه يؤثر وكان
 . ها")ثقة" :فقال عنه نعيم

وخالف يحيى بنُ هانئ الشجري أحمدَ بن محمد بن أيوب، فوقع عند ابن شاهين من 
:  عباد عن أبيه عن ربيعة بن أميّة قالطريق الشجري عن ابن إسحاق عن يحيى بن

 أن أقف تحت صدر راحلته وهو واقف بالموقف -صلى اهللا عليه وسلم-أمرني رسول اهللا
ورواه غيره : (، وقال)٧(الحافظ في اإلصابة: ذكره عن ابن شاهين. فذكر الحديث.. . بعرفة

ورواية . وهو الصواب أمر أميّة، -صلى اهللا عليه وسلم-إن النبي: عن ابن إسحاق، فقالوا
وهو على الصواب في مغازي ابن . يحيى ابن هانئ وهم، ولم يدرك عباد بن أمية

 .ها))٨(إسحاق
حسن لغيره بالشواهد التي أوردتها في هذا : أن متن الحديث: وخالصة القول

 .-واهللا أعلم-الفصل

                                                 
)٢٧٠/ ٣() ١.( 

 .٣١٥٢/ ت ) ٤٨٢/ ص(، والتقريب )١٤٠/ ٥(الثقات البن حبان : انظر) ٢(

 .٧٩٥٧/ ت )١٠٩٨ /ص(، والتقريب ٧٢٦١ /ت )٧٦٥ /٢(ي للذهبي المغن: انظر) ٣(
 .٩٤/ ت) ٩٧/ ص(، والتقريب ٥٣٦/ ت) ١٣٣/ ١(، والميزان ٩٣/ ت) ٤٣١/ ١(يب الكمال تهذ: انظر) ٤(
 .٧٥٧/ ت) ١٧٠/ ٢(، ولسان الميزان ٤٣٥٥/ ت) ٢٥٤/ ٨(تأريخ بغداد : انظر) ٥(

 .٤٣٥٥/ ت) ٢٥٤/ ٨(تأريخ بغداد : كما في) ٦(

 .٢٧٥٢/ ت) ٥٣٠/ ٢ ()٧(

 .-أنفاً-وتقدمت الحوالة على سيرة ابن هشام) ٨(
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 :األحاديث الواردة في تحريم يوم عرفة: المطلب الثاني
صلى اهللا عليه - في صفة حجة النبي-رضي اهللا عنهما- عبداهللا عن جابر بن]٤[-١٢
 قد ةبّالقُ فوجد ،عرفة أتى حتى-وسلم عليه اهللا صلى-اهللا رسول فأجاز:  قال-وسلم
 بطن فأتى ،له )٢(لتحِفرُ )١(بالقصواء أمر الشمس زاغت إذا حتى .بها فنزل ،بنمرة له ضربت
 يَوْمِكُمْ كَحُرْمَةِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ وَأَمْوَالَكُمْ ،كُمْدِمَاءَ إِنَّ: (، وقالالناس فخطب ،الوادى
 ).هَذَا بَلَدِكُمْ فِى ،هَذَا شَهْرِكُمْ فِى ،هَذَا

 شيبة أبى بن بكر يأبعن -واللفظ له-)٣(مسلم: هذا مختصر من حديث رواه
يى  عن محمد بن الوليد عن يزيد، وعن محمد بن يح)٤(وابن خزيمة ،إبراهيم بنا وإسحاق

 حاتم عن جميعاً عن ربيع المؤذن عن أسدٍ، )٥(عن عبداهللا ابن محمد النفيلي، والطحاوي
أالَ إنَّ : (ولفظ الطحاوي.. .  عن جابر بهأبيه عن محمد بن جعفر عن المدنى إسماعيل بن

 . ثله، ثم بم.. .)دِمَاءََكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، إلىَ أَنْ تَلْقَوا رَبَّكُمْ
ابن موسى القرشي : وأسدٌ في إسناد الطحاوي هو. )٦(وحاتم بن إسماعيل صدوق

ابن سليمان : وسائر الرواة ثقات؛ ربيع المؤذن هو. )٧(-كذلك-المصري، وهو صدوق
وأبوه هو . ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: وجعفر بن محمد هو. المرادي

 .المعروف بالسجّاد
صلى اهللا عليه -جاء النبي:  بن عجالن أبي أمامة الباهلي قال)٨(عن صُديّ]٥[-١٣
أيُّ يَوْمٍ : (في حجة الوداع على ناقة، حتى وقف وسطَ الناس في يوم عرفة، فقال-وسلم
. في الشهر الحرام: ؟ قالوا)فأيُّ شَهْرٍ: (قال. يوم عرفة، اليوم الحرام: ؟ قالوا) هَذَا

                                                 
التـي قطـع طـرف    : القـصواء ): (٢٢٩/ ٣(قـال ابـن األثيـر فـي جـامع األصـول             . -صلى اهللا عليـه وسـلم     - اسم لناقة للنبي   )١(

 ). مقطوعة األذن، وإنما كان هذا لقباً لها-صلى اهللا عليه وسلم-ولم تكن ناقة النبي. أذنها

ــفِ وهــ- )٢( ــَل :أَي -الحَــاء بِتَخْفِي ــ جُعِ ـا  ىعَلَ ــلظهرهـ : ط) ٢٥٠/ ٨(شــرح النــووي علــى مــسلم   :  انظــر.هــاليركب الرَّحْ
 .مؤسسة قرطبة

 .١٢١٨/ ورقمه) ٨٨٩/ ٢ ()٣(

 .٢٨٠٩/ ورقمه) ٢٥٢-٢٥١/ ٤(الصحيح ) ٤(

 ).١٥٩/ ٤(شرح معاني اآلثار ) ٥(

 .١٠٠٢/ ت) ٢٠٧/ ص(، والتقريب ٨٣٢/ ت) ٣٠٠/ ١(، والكاشف ١١٥٤/ ت) ٢٥٩/ ٣( الجرح والتعديل :كما في) ٦(
 .٤٠٣ /ت) ١٣٤ /ص(التقريب : كما في) ٧(

 ).١٥٠/ ص(المغني البن طاهر : بمضمومة، وفتح دال مهملة، وشدة ياء، كما في) ٨(
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فإنَّ أَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، وَدِمَاءَكُمْ، : (قال.  البلد الحرام:؟ قالوا)فأَيُّ بَلَدٍ هَذَا:(قال
 ).عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَيَوْمِكُمْ هَذَا، فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا، فيِ بَلَدِكُمْ َهَذَا

قحافة بن ربيعة بن سعد، وسليم بن عامر الخبائري، كالهما عن : هذا الحديث رواه
 .-رضي اهللا عنه -أبي أمامة

، بسنديهما )٢(، والطبراني)١(ابن أبي عاصم: فأما حديث قحافة بن ربيعة عنه فرواه
واللفظ مختصر من حديث .. . عنه به)٤(بن يزيد القيني)٣(عن بقية بن الوليد عن نمير

 .الطبراني في الكبير، والبن أبي عاصم نحوه، مختصراً
، وهو بقية بن الوليد: وفيه: (قال، وعزاه إليه، ثم )٥(وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد

وبقية بن الوليد صرح بالتحديث عن شيخه . ها)، وبقية رجاله ثقات)٦(ثقة لكنه مدلس
فقط عند ابن أبي عاصم، ولم يصرح بالتحديث في سائر طبقات إسناد الحديث، وكان 

 . -كما تقدم-يسوي
بن عنبسة، ومحمد بن سعيد : فرواه.. . ومع هذا فقد اختُلف على بقية بن الوليد فيه

ورواه محمد بن . عمر المعيطي عنه عن نمير بن يزيد عن أبيه عن قحافة بن ربيعة
مصفى، ويحيى بن عثمان الحمصي، وعبدالوهاب بن الضحاك العرضي، عنه عن نمير عن 

 )٩(، وقحافة بن ربيعة)٨(وشيخاه نمير بن يزيد. ، وهو أشبه)٧(قحافة، ولم يدخل بينهما أباه
 . ضعيف، للعلل األربع المتقدمة: ن؛ فاإلسنادمجهوال

                                                 
 ). ٤/ ص(الديات ) ١(

 .١٢٤٢/ورقمه) ٢٣٢ -٢٣١/ ٢(، ومسند الشاميين ٧٦٣٢/ورقمه) ١٤٢ -١٤١/ ٨(المعجم الكبير ) ٢(

 ).٣٦٣ -٣٦٢/ ٧( في اإلكمال عن ابن ماكوال. بضم أوله، وفتح ثانيه، وآخره راء) ٣(

 . ٧٢٤١/ ت) ١٠٠٩/ ص(عن الحافظ في التقريب . بقافٍ، ونون) ٤(

)٢٧١-٢٧٠/ ٣() ٥.( 

 فـــي المرتبـــة الرابعـــة مـــن مراتـــب ١١٧/ ت )٤٩ /ص ( تعريـــف أهـــل التقـــديسوعـــده الحـــافظ فـــي. مكثـــر، ويـــسوي) ٦(
 .لسيندالم

ورواية يحيى بن عثمان عنـد الطبرانـي    .  مصفى عند ابن أبي عاصم     ورواية ابن ). ٣٦٣/ ٧(اإلكمال البن ماكوال    : انظر) ٧(
 . في الكبير، ومسند الشاميين

 . ٧٢٤١/ ت) ١٠٠٩/ ص(، والتقريب ٦٦٧١/ ت ) ٧٠١/ ٢(، والمغني ٩١٢٢/ ت ) ٣٩٨/ ٥(الميزان : انظر) ٨(

 .-على التوالي- ٥٥٥٩/ ت) ٧٩٩/ ص(، و٥٠٣٢/ ت) ٥٢٣/ ٢(، و٦٨٦٩/ ت) ٣٠٥/ ٤(المصادر المتقدمة : انظر) ٩(
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: واسمه( عن دحيم )١(ابن أبي عاصم في الديات: وأما حديث سليم بن عامر فرواه
عن الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عنه به، ) عبدالرحمن بن إبراهيم

الدمشقي، : لم هووالوليد بن مس. نحو حديثه من الطريق األول: يعني. ها) نحوه: (وقال
، ولم يصرّح بالتحديث في شيء من طبقات -كما تقدم-كان كثير التدليس والتسوية
 . -أيضاً-اإلسناد؛ فهو إسناد ضعيف

 .- واهللا تعالى الموفق-حسناً لغيره: والحديث بإسناديه صالح أن يكون
 -وسلم عليه اهللا صلى-اهللا رسول سمعت: قال عمرو بن )٢(يمذحعن ]٦[-١٤
دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالكُمْ،  أنَّ وامُلَاعْ(: الوداع حجة في ،عرفة يوم خطبته في يقول

 كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ شَهرِكُمْ هَذَا، وكَحُرْمَةِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌوأَعْرَاضَكُمْ 
 ). بَلدِكُمْ هَذَا
، )٦(، وابن خزيمة-اللفظ لهو-)٥(، والنسائي)٤(، وابنه عبداهللا)٣(اإلمام أحمد: رواه
 عن المغيرة عنبن عبدالحميد  جرير ، كلهم من طرق عن)٨(، وأبو نعيم)٧(والطبراني
زاد الطبراني، .. .  بهعمرو بن يمذح جده عن أبيه عن السعدي يمذح بن زياد بنا موسى

 .اللهم نعم: ؟ فقالوا)أال هل بلغت: (وأبو نعيم في آخره
وهو كما . ها)إسناده حسن لغيره: (على صحيح ابن خزيمةوقال األلباني في تعليقه 

، ولم يذكرا فيهما )١٠(، وابن أبي حاتم)٩(قال؛ ألن موسى بن زياد، وأباه ترجم لهما البخاري

                                                 
 ).٤/ ص() ١(

/ ٢(اإلكمـال البـن مـاكوال    : بكسر الحاء المهملة، وسكون الذال المعجمة، وياء مفتوحة معجمة باثنتين، كما في         ) ٢(
 .ووقع في المطبوع من صحيح ابن خزيمة بالزاي، وهو تحريف. ١١٦٧/ ت) ٢٢٧/ ص(، والتقريب )٤٠٤

 ).٥١٣-٥١٢/ ٥(تهذيب الكمال المزي في : ، ومن طريقه)٣٣٧/ ٤() ٣(

 ).٣٣٧/ ٤(زياداته على المسند ) ٤(

 .٤٠٠٢/ ورقمه) ٤٢٢/ ٢(السنن الكبرى ) ٥(

 .٢٨٠٨/ ورقمه) ٢٥١-٢٥٠/ ٤(الصحيح ) ٦(

 .٣٤٧٨/ ورقمه) ٧/ ٤(المعجم الكبير ) ٧(

 .٢٢٨٥/ ورقمه) ٨٨٢-٨٨١/ ٢(معرفة الصحابة ) ٨(

 .-على التوالي–١١٨٣/ ت) ٣٥٠/ ٣(، و١٢٠٤/ ت) ٢٨٤/ ٨(التأريخ الكبير ) ٩(

 .-على التوالي–٢٣٩١/ ت) ٥٢٩/ ٣(، و٦٤٥/ ت) ١٤٣/ ٨(الجرح والتعديل ) ١٠(
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وقال . ، وهو معلوم التسامح في التوثيق)١(وذكرهما ابن حبان في الثقات. جرحاً وال تعديالً
إذا توبعا، وال أعلم من تابعهما على : ، يعنيها)مقبول: ( في كل واحد منهما)٢(ابن حجر

 .حسن لغيره: ولحديثهما شواهد من أوجه أخرى، هو بها. رواية الحديث من هذا الوجه
@    @    @ 

                                                 
 .-على التوالي–)٢٥٨/ ٤(، و)٤٥٢/ ٧() ١(

 .-على التوالي–٢٠٧٦/ ت) ٣٤٤/ ص(، و٧٠١٠/ ت) ٩٨٠/ ص(التقريب ) ٢(
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 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

األحاديث الواردة في أن يوم الحج األكبر هو يوم حج أبو بكر :الفصل الثالث
 :بالناس

يَوْمَ حَجَّ : يَوْمُ الحَجِّ األكْبَرِ: (لقا-صلى اهللا عليه وسلم-عن سمرة عن النبي]١[-١٥
 ). بالنَّاسِ-رضي اهللا عنه-أبُو بَكْرٍ 
 عن الحسن بن علي العمري عن إبراهيم بن محمد بن )١(الطبراني في الكبير: رواه

عن قتادة، عن الحسن عن : وجدت في كتاب أبي: عرعرة عن معاذ بن هشام قال
ورجاله : (-وقد عزاه إليه-، وقال)٢(مجمع الزوائدوأورده الهيثمي في .. . سمرة، فذكره

والوجادة عند جمهور . ها)وجدت في كتاب أبي: رجال الصحيح إال أن معاذ بن هشام قال
ولم يذكر هنا أنه وجد بخط أبيه، بل . أهل الحديث من باب المنقطع، وفيها شوب اتصال

 .)٣(لم يذكر سماعاً، أو إجازةو. ، واألمران بينهما فرق ال يخفى)وجدت في كتاب أبي: (قال
ابن أبي الحسن البصري، : والحسن هو. )٤(ابن دعامة السدوسي البصري: وقتادة هو
 . ضعيف، للعلل المتقدمة: ولم يصرِّحا بالتحديث؛ فاإلسناد. وهما مدلسان

 . - أيضاً-ابن مردويه:  إلى)٦(، والسيوطي)٥(والحديث عزاه العيني
كان العرب يجعلون عاماً :  أبيه عن جده قالعن عمرو بن شعيب عن]٢[-١٦

شهراً، وعاماً شهرين، وال يصيبون الحج إال في كل ستة وعشرين سنة مرة، وهو 
 في كتابه، فلما كان عام حجّ أبو بكر بالناس وافق في -النسيء الذي ذكر اهللا عزّ وجلّ
 -هللا عليه وسلمصلى ا-ثم حج رسول اهللا . الحج األكبر: ذلك العام الحج، فسماه اهللا

إنَّ : (-صلى اهللا عليه وسلم-من العام المقبل، فاستقبل الناس اآلهلة، فقال رسول اهللا 
 ). الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اهللاُ السَّمَوَاتِ وَاألَرْضَ

 عن إبراهيم عن الصلت بن مسعود الجحدري عن )٧(الطبراني في األوسط:  رواه
                                                 

 .٦٨٩٤/ ورقمه) ٢١٥/ ٧() ١(

)٢٩/ ٧() ٢.( 

ــر) ٣( ــة ابـــ : انظـ ــد )٥٥٤ -٥٥٣/ ٣(، والنكـــت للزركـــشي  )١٦٩ -١٦٧/ ص(ن الـــصالح مقدمـ ، )١٦٨ -١٦٧/ ص(، والتقييـ
 ).٦٤-٦٠/ ٢(وتدريب الراوي 

 ).٢٠٩ /٣(، والمعرفة والتأريخ ليعقوب بن سفيان )٢٢٩ /٧( الطبقات البن سعد:  ترجمته فيانظر) ٤(
 ).٨٣/ ١٠(عمدة القاري ) ٥(

 ).١٢٨/ ٤(الدر المنثور ) ٦(

 .٢٩٣٠/ ورقمه) ٤٣٢ -٤٣١/ ٣() ٧(
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لم : (وقال.. . د بن عبدالرحمن الطفاوي عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب بهمحم
يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إال داود بن أبي هند، وال عن داود إال محمد بن 

وقد عزاه -، وقال)١(وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد. ها)عبدالرحمن، تفرد به الصلت
 . ها)رجاله ثقاتو: (-إليه

أبو المنذر البصري، وهو : و كما قال في غير محمد بن عبدالرحمن الطفاوي، وهووه
ومدلس عدّه الحافظ في الطبقة الثالثة من طبقات . )٢(-أحياناً-صدوق إال أنه كان يهم

 . -إن شاء اهللا-حسن: ، ولكن قد صرّح بالتحديث؛ فاإلسناد)٣(المدلسين
 بالناس بيوم الحج األكبر -هرضي اهللا عن-مع لحظ أن وصف عام حج أبو بكر
شعيب بن محمد بن : جد (-رضي اهللا عنهما-موقوف على عبداهللا بن عمرو بن العاص

 ).عبداهللا بن عمرو
 إلى ابن )٤(والحديث عزاه الحافظ. ابن هشام البغوي: وإبراهيم شيخ الطبراني هو

 .-أيضاً-مردويه
سْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اهللاُ إنَّ الزَّمَانَ قَدِ ا: (-صلى اهللا عليه وسلم-وقوله

؛ فما ورد في هذا -رضي اهللا عنه- من حديث أبي بكرة)٥(متفق عليه) السَّمَوَاتِ وَاألَرْضَ
 .صحيح لغيره: الحديث به

@    @    @ 

                                                 
)٢٩/ ٧() ١.( 

/ ت) ٦٥٢/ ٢٥(، وتهـذيب الكمـال   ٧٨٩/ ت) ٣٠٨/ ٢(، وتأريخ بغداد ١٧٤٧/ ت) ٣٢٤/ ٧(الجرح : انظر ترجمته في ) ٢(
 .٦١٢٧/ ت ) ٨٧١/ ص(، والتقريب٥٤١٣

 ٠٩٦/ ت) ٤٣/ ص() ٣(

 ).١٧٣/ ٨(الفتح ) ٤(

 . ١٦٧٩/ ورقمه) ١٣٠٥/ ٣(، ومسلم ٣١٩٧/ ورقمه) ٣٣٨/ ٦( البخاري )٥(
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 .األحاديث الواردة في أن يوم الحج األكبر :الفصل الرابع
 :ن، وأهل الكتابهو عام اجتمع فيه حج المسلمين، والمشركي

قال -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا-رضي اهللا عنه-عن سمرة بن جندب]١[-١٧
اِجْتَمَعَ حَجُّ المسْلِمِينَ، وحَجُّ المُشْرِكِينَ فيِ : (قال). إنَّ هَذَا عَامُ الحَجِّ األَكْبَرِ: (زمنَ الفتح

لِمِينَ، وَالمشْرِكيِنَ، وَالنَّصَارَى، وَاليَهُودَ، َالْعَامَ فيِ واجْتَمَعَ حَجُّ المسْ. ثَالَثَةِ أيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
وَالَ . وَلَمْ يَجْتَِعْ مُنْذُ خُلِقَتِ السَّمَوَاتُ، وَاألَرْضُ كَذَلِكَ قَبْلَ الْعَامِ. سِتَّةِ أيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

 ).يَجْتَمِعُ بَعْدَ الْعَامِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ
 عن موسى )٢( عن خالد بن يوسف عن أبيه يوسف بن خالد، والطبراني)١(البزار: رواه

ابن هارون عن مروان بن جعفر عن محمد بن إبراهيم، كالهما عن جعفر بن سعد بن 
وأورده .. .  بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة بن جندب به)٣(سمرة عن خبيب

يوسف بن خالد : وفيه: (-زار وحدهوقد عزاه إلى الب-، وقال)٤(الهيثمي في مجمع الزوائد
ابن عمير السمتي، متروك الحديث، كذبه : ويوسف بن خالد هو. ها)السمتي، وهو ضعيف

 . )٧(وابنه خالد بن يوسف ضُعّف.  الحديث)٦(وبضعفه الشديد أعل ابن رجب. )٥(ابن معين
له ورجا: (، وعزاه إلى الطبراني في الكبير فقط، ثم قال)٨(وأورده في موضع آخر
هو السمري، قال أبو -في اإلسناد-ومروان بن جعفر. ها)موثقون، ولكن متنه منكر

: ، ونقل عن األزدي قال)١٠(وترجم له ابن الجوزي في الضعفاء. ها)صدوق: ()٩(حاتم

                                                 
 .٤٦٥٦/ ورقمه) ٤٦٧/ ١٠(المسند ) ١(

 .٧٠٤٠/ ورقمه) ٢٥٦/ ٧(المعجم الكبير ) ٢(

 . ١٧١٠/ ت) ٢٩٥/ ص(التقريب :  كما في.بموحدتين، مصغراً) ٣(
)١٧٨/ ٦() ٤.( 

) ١٩٨ /ص (، وتـأريخ أسـماء الـضعفاء والكـذابين البـن شـاهين      )٦٨٤ /٢ (-الـدوري :روايـة -ريخ البن معـين    تأال: انظر) ٥(
 .٤٨٠٢ /ت) ٤٤٧ /ص(، والديوان ٧٠٥ /ت

 ). ٢٢١/ ص( لطائف المعارف )٦(

 .١٨٩٨/ ت) ٢٠٨/ ١( المغني للذهبي :انظر) ٧(
)٢٩/ ٧() ٨.( 

 .١٢٦١/ ت) ٢٧٦/ ٨(الجرح : كما في) ٩(

 .٣٢٨١/ ت) ١١٣/ ٣() ١٠(
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له نسخة عن قراءة : (، وقال)١(وترجم له الذهبي في الميزان. ها)يتكلمون في حديثه(
ثم ذكر بعض أحاديثها مورداً منها . ها).. . رواها الطبراني،ما يُنكرمحمد بن إبراهيم فيها 

 ولم يذكرا ،)٣(، وابن أبي حاتم)٢(ترجم له البخاريومحمد بن إبراهيم المذكور . حديثه هذا
وال يعتبر بما انفرد به من : (، وقال)٤( وذكره ابن حبان في الثقات.فيه جرحاً، وال تعديالً

وشيخه جعفر بن سعد بن سمرة . - في ما أعلم-يث، ولم يتابع على الحدها)اإلسناد
 . مجهوالن)٧(، وأبوه)٦(وخبيب بن سليمان. )٥(ليس بالقوي

 .- واهللا أعلم-أن الحديث منكر كما قال الذهبي، والهيثمي: وخالصة القول
@    @    @ 

 

                                                 
 .٨٤٢٣/ ت) ٢١٤/ ٥() ١(

 .٢٩/ ت) ٢٦/ ١) (٢(
 .١٠٥٦/ ت) ١٨٦/ ٧) (٣(
)٥٨/ ٩) (٤.( 
 .١١٤٥ /ت )١٣٣ /١(، والمغني للذهبي )٢٣٢ /٣( بيان الوهم: انظر) ٥(
 .١٧١٠ /ت )٢٩٥ /ص(التقريب ، و)٢٣٢ /٢( ، وبيان الوهم١٧٧٦ /ت )٣٨٧ /٣(الجرح والتعديل : انظر) ٦(
 .)٤٤٨ /١١(، وتهذيب الكمال ٥١٤/ت) ٤/١١٨(الجرح والتعديل ، و١٨١٠ /ت) ١٧ /٤( ريخ الكبيراالت: انظر) ٧(



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٦٣ 
 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

 :)١(األحاديث الواردة في تحريم وتعظيم بعض أيام الحج:الفصل الخامس
سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد الخدري أو عن : ألعمش قالعن ا]٢-١[١٩-١٨

في -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال-وأراه أبا سعيد الخدري -أبي هريرة 
إنَّ أَعْظَمَ األَيَّاِم حُرْمةً هَذَا الْيَومُ، وَإنَّ أَعْظَمَ الشُّهُورِ حُرْمةً هَذَا الشَّهْرُ، : (حجة الوداع

ظَمَ الْبُلْدَانِ حُرْمةً هَذَا الْبَلَدُ، وَإنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ هَذَا وَإنَّ أَعْ
 ).اللَّهُمَّ اشْهَدْ: (قال. نعم: ؟ قالوا)الْيَوْمِ، وَهَذَا الشَّهْرِ، وَهَذَا الْبَلَدِ، هَلْ بَلّغْتُ

.. .  عمر بن حفص عن أبيه عن األعمش به عن فهد عن)٢(أبو جعفر الطحاوي: رواه
فهد بن سليمان بن : وهذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله رجال الشيخين، عدا شيخ الطحاوي وهو

 .وال يضر اإلسناد شكُّ األعمش في صحابيّه. )٣(يحيى الكوفي، وهو ثقة ثبت
 -صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي: عن مخشي بن حجير بن مخشي عن أبيه]٣[-٢٠

فأيُّ شَهْرٍ : (قال. بلدٌ حرامٌ: ؟ قالوا)أيُّهَا النَّاسُ، أيُّ بَلَدٍ هَذَا: ( حجة الوداع، فقالخطب في
أالَ إنَّ دِمَاءَكُمْ، : (قال. يوم حرام: ؟ قالوا)فأيُّ يَوْمٍ هَذَا: (قال. شهر حرام: ؟ قالوا)هَذَا

 شَهْرِكُمْ هَذَا، كَحُرْمَةِ يوْمِكُمْ هَذَا، وَأمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ
الَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ . فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ. كَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا

 ).رِقَابَ بَعْضٍ

                                                 
 فــي حجــة الــوداع، بنحــو مــا ورد فــي   -صــلى اهللا عليــه وســلم -األحاديــث الــواردة فــي هــذا الفــصل فيهــا خطبــة للنبــي   ) ١(

اليـوم الـذي خطـب    : األحاديث في بعض الفصول المتقدمة، فيها تقرير قواعد اإلسالم، وتحريم المحرمات، ومنها           
صـلى اهللا عليـه   -نص علـى اليـوم الـذي خطـب فيـه النبـي            فرأيـت إفرادهـا فـي هـذا الفـصل؛ لعـدم الـ             .. . فيه، وغير ذلـك   

 . بذلك-وسلم
 ذكـر مثـل مـا ورد فيهـا فـي خطبتيـه يـوم عرفـة،         -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -واألحاديث المتقدمـة تـدل علـى أن النبـي      

 .ويوم النحر

 خطــب بمثــل ذلــك فــي -صــلى اهللا عليــه وســلم- أن النبــي-رضــي اهللا عنهــا-وورد فــي حــديث ســراء بنــت نبهــان 
روى حـديثها جماعـة   . سط أيام التشريق، وهو ثاني يوم النحر، أو يوم الرؤوس، وليس فيه أنـه يـوم الحـج األكبـر       أو

، والبيهقـي فـي   ٣٣٠٥/ ورقمـه ) ٥٢/ ٦(، وابن أبي عاصم فـي اآلحـاد        ١٩٥٣/ ورقمه) ٤٨٩-٤٨٨/ ٢(أبو داود   : منهم
 ).١٥١/ ٥(السنن الكبرى 

 ).٤/١٥٩(شرح معاني اآلثار ) ٢(

 ).٤٦٠ -٤٥٩/ ٤٨(تأريخ دمشق : ظر ترجمته فيان) ٣(
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بداهللا  عن ع)٢( عن محمد بن مسكين، والحارث بن أبي أسامة)١(ابن أبي عاصم:  رواه
 عن )٣(ابن الرومي، كالهما عن عبادة بن عمر بن أبي ثابت السلولي، والطبراني في الكبير

الحسين بن إسحاق التستري عن العباس بن عبدالعظيم العنبري عن النضر بن محمد، 
واللفظ حديث ابن أبي .. . كالهما عن عكرمة بن عمار عن مخشي بن حجير بن مخشي به

 ). كَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا: (براني نحوه، غير أن الحارث لم يقل فيهوللحارث، والط. عاصم
خشي مرواه الطبراني من رواية : (، وقال)٤(والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد

 ابن -أيضاً-وأورده. -كذلك-ولم أجد أنا من ترجمه. ها)من ترجمهأجد بن حجير، ولم 
، -أيضاً-، وأفاد أن ابن منده رواهها)إسناده صالح: (ال عن الطبراني، وق)٥(حجر في اإلصابة

 . ها)غريب: (وقال
. اليمامي، وهو صدوق، انفرد بأشياء ال يشاركه فيها أحدٌ: وعكرمة بن عمار هو

، )٧(اليمامي، روى عنه جماعة: وعبّادة بن عمر هو. ، لكنه قد صرّح بالتحديث)٦(ومدلّس
ابن موسى : وقد تابعه النضر بن محمد، وهو. ذا توبعإ: ، يعنيها)مقبول: ()٨(وقال ابن حجر

ولعلّ ابن حجر يعني بقوله المتقدم أن إسناد الحديث صالح لالعتبار، وهو . الجرشي
 .-وباهللا التوفيق-حسن لغيره بشواهده المذكورة هنا 

أم -كنت مع أم سلمة : قالت-رضي اهللا عنها-عن جمرة بنت قحافة ]٤[-٢١
يَا أُمَّتَاهْ، هَلْ : (يقول-صلى اهللا عليه وسلم-وداع، فسمعت النبي في حجة ال-المؤمنين
. يا بني، إنما يعني أمته: فقلت: يا أُمّه، ما له يدعو أُمّه؟ قالت: فقال بُنيٌّ لها: ؟ قال)بَلَّّغْتُكُمْ
حُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، أالَ إنَّ أَعْرَاضَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَدِمَاءَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرامٌ، كَ:(وهو يقول

 ).فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا، فيِ شَهْرِكُمْ َهَذَا

                                                 
 .١٦٨٢/ ورقمه) ٣٠٢/ ٣(اآلحاد والمثاني ) ١(

 ). ٣٨٦/  ورقمه٤٦٠/ ١البغية : كما في(المسند ) ٢(

 .٣٥٧٢/ ورقمه) ٣٥-٣٤/ ٤() ٣(

)٢٧٠/ ٣() ٤ .( 

 .١٦٣٨/ ت ) ٣١٦/ ١() ٥(

 .٨٨/ ت) ٤٢/ ص(، وتعريف أهل التقديس )٢٦٤/ ٢٠(تهذيب الكمال : انظر) ٦(

 .٣١٠٨/ ت) ١٩٠/ ١٤(تهذيب الكمال : - مثالً-انظر) ٧(

 .٣١٧٥/ ت) ٤٨٤/ ص(التقريب ) ٨(



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٦٥ 
 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

 عن جعفر بن محمد الفريابي عن بشر بن الوليد الكندي القاضي عن )١(الطبراني: رواه
وأورده الهيثمي في .. . الحسين بن عازب عن شبيب بن غرقدة عن جمرة بنت قحافة به

 الحسين بن عازب، ولم أجد من :وفيه: (-إليهوقد عزاه -، وقال)٢(مجمع الزوائد
، ولم يذكر )٤( ترجم له ابن أبي حاتم)٣(-الحسن: ويقال-والحسين بن عازب . ها)ترجمه

وأشار المزي . فيه إال أنه روى عن شبيب بن غرقدة، وروى عنه يحيى بن حسان التنيسي
ذا عنه بشر بن وروى حديثه ه. -أيضا- أنه شيخ لسويد بن سعيد)٥(في تهذيب الكمال

، داللة على )بصح(الوليد وهو صاحب أبي يوسف، متكلم فيه، وأشار الذهبي في الميزان له 
 .)٦(أن العمل على توثيقه
والمتن له . أن إسناد الحديث ضعيف؛ لجهالة حال الحسين بن عازب: وخالصة القول

 .-وباهللا التوفيق-حسن لغيره : شواهد كثيرة مذكورة هنا، هو بها
سمعنا :  قاال- رضي اهللا عنهما-عن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم]٦-٥[٢٣-٢٢

إنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالكُمْ حَرامٌ كَحُرْمَةِ : (يقول-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا
 ). يَوْمِكُمْ هَذَا، فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا

 عن محمد بن )٨(، واألوسط-واللفظ له-)٧(الطبراني في الكبير: هذا الحديث رواه
عثمان بن أبي شيبة عن إبراهيم بن محمد بن ميمون عن موسى بن عثمان الحضرمي 

، ثم )اذَ هَمْكُرِهْ شَفيِ(: وله في األوسط مثله، وزاد.. . عن أبي إسحاق عن البراء وزيد به
لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إال موسى بن عثمان، وال يروى عن البراء، (: قال عقبه

 .ها)د بن أرقم إال بهذا اإلسنادوزي

                                                 
 .٥٣٨/ ورقمه) ٢١٠/ ٢٤(المعجم الكبير ) ١(

)٢٧٣/ ٣() ٢.( 

: ٢٢٦/ ت) ٢٦٠/ ٤(ووقــع فــي ترجمــة جمــرة بنــت قحافــة فــي اإلصــابة  ). ٣٧١/ ١٢(أفــاده المــزي فــي تهــذيب الكمــال ) ٣(
 .، وهو تحربف)بالحسن بن قار(

 .٢٧٦/ ت) ٦١/ ٣(الجرح ) ٤(

 .في الموضع المتقدم) ٥(

 ).٩ /١( الميزان لسان مقدمة : انظر) ٦(
 .٥٠٥٦/ ورقمه) ١٩١/ ٥() ٧(

 .٥٤٨٤/ ورقمه) ٢٢٩/ ٦() ٨(
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هذا غريب من حديث : ( عن الطبراني به، ثم قال عقبه)١(أبو نعيم في الحلية: ورواه
 .ها) تفرد به عنه موسى. وزيد،أبي إسحاق عن البراء

، وعزاه إلى الطبراني في المعجمين المذكورين، )٢(وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد
وأورده مرة أخرى في موضع . ها)ن محمد بن ميمون، وهو ضعيفإبراهيم ب: يهوف: (ثم قال
وهو  وفيه موسى بن عثمان الحضرمي،: (، وعزاه إلى األوسط فقط، ثم قال)٣(آخر

 .ها)متروك
 شيعيان غاليان، )٥(، وموسى بن عثمان الحضرمي)٤(وإبراهيم بن محمد بن ميمون

 السبيعي، فيه تشيع، واختلط عمرو بن عبداهللا: هو-في اإلسناد-وأبو إسحاق. متروكان
، ولم )٧(-كذلك-وأبو إسحاق مدلس. ، وال يدرى متى سمع منه موسى بن عثمان)٦(بآخرة

 .-وتقدموا جميعاً-يصرح بالتحديث 
 .أن إسناد الحديث من هذا الوجه واه، وتقدم ما يغني عنه: وخالصة القول

@    @    @ 
 

                                                 
)٣٤٣/ ٤() ١ .( 

)٢٧١/ ٣() ٢.( 

)٢٩٥/ ٧() ٣.( 

 وذكره ابـن    .٣١٨/ ت) ١/١٠٧(، ولسان الميزان    ٢٠٣/ ت) ٦٣/ ١(، والميزان   ٤٠٠/ ت) ١٢٨/ ٢(الجرح والتعديل   : انظر) ٤(
  وهو أبعد من ذلك؟،)٧٤/ ٨(حبان في الثقات 

 ).٣٤٩/ ٦(، والكامل )٥٩٤/ ٢( -الدوري: رواية- البن معينالتأريخ: انظر) ٥(

 .٤١ /ت )٣٤١ /ص(الكواكب البن الكيّال ) ٦(
 .٩١ /ت )٤٢ /ص(طبقات المدلسين للحافظ: انظر) ٧(



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٦٧ 
 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

 :المسائل :الفصل السادس
 :وفيه خمسة مباحث

 :، وفيه ثالثة مطالبتعريف الحج األكبر: المبحث األول
 :تعريف الحج لغة: المطلب األول

. أكثر العرب يكسرون الحاءو. لغتان مشهورتان. بفتح المهملة، وبكسرها: الحج
 من أهل ولم نر أحداً: (ثم قال. وذكر الطبري أن الكسر لغة أهل نجد، والفتح لغيرهم

 وال غيره غير ما ذكرنا من اختالف اللغتين إال ما حدثنا ،في معنى بينهما العربية ادعى فرقاً
 : والحج مكسور. اسم:الحج مفتوح" : قال حسن الجعفي:به أبو هشام الرفاعي قال

 بل رأيتهم . ومعاني كالمهم يعرفونه،وهذا قول لم أر أهل المعرفة بلغات العرب". عمل
بفتح ( :وقال ابن السكيت. اهـ)دمجمعين على ما وصفت من أنهما لغتان بمعنى واح

وبكسر - ، الفعلة من الحج:-بالفتح- والحجة. القوم الحجاج: وبالكسر. القصد:الحاء
 وعائذ ،زل بازل وبُ: نحو-بالضم-ججٍحُحُجٍّ، و : ويجمع على.ها) واإلجابة، التلبية:-الحاء
 .)١(وذوعُ

ور في الشرع، الذي واتفقت كلمة أهل العلم باللغة على أن المقصود بالحج المذك
وأنه لفظ صار مشهوراً شرعاً، وعُرفاً في قصد البيت . القصد: هو ركن من أركان اإلسالم

ليس بينهم في ذلك اختالف، وإن تعددت . والتردد عليه، ال سيمّا للحج حتى صار مختصاً به
البيت القصد والسير إلى : الحج: "قال الليث: ()٣(قال األزهري. )٢(عباراتهم، وألفاظهم

القصد إلى : الحج في اللغة: ()٤(وقال ابن األثير. ها)قضاء نسك سنة واحدة: والحج". خاصة
 . ها)كل شيء، فجعله الشرع مخصوصاً بقصد معيّن ذي شروط معلومة

                                                 
، والنهايــة ٥٢/ص) حجــج: مــادة(، ومختــار الــصحاح )١٦٠/ص(، والمطلــع للبعلــي )٤٦-٧/٤٥( تفــسير الطبــري :انظــر) ١(

 ).٩/١٢٢(، وعمدة القارئ )٣/٤٤٢(، والفتح ٣٤١-١/٣٤٠) الحاء مع الجيم: باب(

:  فـصل الجـيم، : بـاب (، والصحاح ٣٨٩-٣/٣٨٧)المضاعف من حرف الراء : الراء، أبواب : كتاب(تهذيب اللغة   : انظر) ٢(
 .٢٣٤/ص) الحاء: الجيم، فصل: باب(، والقاموس المحيط )٧٥-١/٧٣(، وشرح العمدة ٣٠٤-١/٣٠٣)الحاء

 .٣/٣٨٧) المضاعف من حرف الراء: الراء، أبواب: كتاب(تهذيب اللغة ) ٣(

 ).٤/ ٣(جامع األصول ) ٤(
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 ألنه يأتي البيت قبل ؛وإنما قيل للحاج حاج: ()١(في تفسيرهالطبري قال ابن جرير 
 ثم يعود ، ثم ينصرف عنه إلى منى.وم النحر بعد التعريف ثم يعود إليه لطواف ي.)٢(التعريف

 . ها) فلتكراره العود إليه مرة بعد أخرى قيل له حاج.إليه لطواف الصدر
 :تعريف الحج شرعاً: المطلب الثاني
بصفة مخصوصة، في وقت مخصوص، بشرائط -تعالى-قصدٌ لبيت اهللا: الحج شرعاً

قصد زيارة البيت على : الحج: ( بقوله)٤( العينيوعرفه. )٣(هكذا عرّفه الجرجاني. مخصوصة
:  قالالكرماني عن )٦(ونقل. ها)بأفعال مخصوصة: ()٥(-مرة-، وزادها)وجه التعظيم

وألهل العلم فيه تعريفات أخر .. . ها) قصد الكعبة للنسك بمالبسة الوقوف بعرفة:الحج(
 .)٧(كلها متقاربة

 :تعريف األكبر: المطلب الثالث
الكاف، والباء، والراء أصل صحيح يدل على : ()٨(س في مقاييس اللغةقال ابن فار
صيغة : واألكبر). كَبُرَ: (واألكبر لفظ مشتق من الفعل الثالثي غير المزيد. ها)خِالف الصِغر

: موضع) أَفْعَل(وضعت صيغة . الكبير: والمعنى. )٩(تفضيل، واأللف فيه ألف التفضيل
اهللا الكبير العظيم، أو اهللا أكبر من كل شيء : أي) اهللا أكبر: (،كما يقال)فَعِيْل(

 . )١٠(وأعظم
وسمّيت بعض أيام الحج بيوم الحج األكبر إلظهار شرفه، وبيان فضله، وتميّزه على 

إن -، كما سيأتي-تعالى-غيره من أيام الحج؛ لما فيه من زيادة العمل، والتقرب إلى اهللا
                                                 

)٣/٢٢٩ ()١.( 

 .قبل الوقوف بعرفة:  أي)٢(

 ).٨٢/ص(التعريفات ) ٣(

 ).١/١٨٧(قارئ عمدة ال) ٤(

 ).٩/١٢١(المصدر نفسه ) ٥(

 ).١/١٨٧(المصدر نفسه ) ٦(

، )١٣٣/ص(، والــروض المربــع )٢/٥٣٧(، والبحــر الرائــق البــن نجــيم )٧/٢(، والمجمــوع )٥/٥(المغنــي : -مــثالً-انظــر) ٧(
 ).٣/١٧٣(والذخيرة للقرافي 

 . ٩١٥/ ص) الكاف والباء وما يثلثهما: باب() ٨(

 . ١٧٣٧/ ص) األلف اللينة: باب(المحيط القاموس : انظر) ٩(

 . ١٤٠-١٤٠/ ٤) الكاف مع الباء: باب(النهاية : انظر) ١٠(



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٦٩ 
 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

 . في المبحث اآلتي-شاء اهللا
 :خالف أهل العلم في تعيين يوم الحج األكبر: يالمبحث الثان 

تعيين يوم الحج األكبر الوارد في القرآن الكريم، والسنة  فيأهل العلم  اختلف
 :)١(المطهرة على عدة أقوال

  :أنه يوم النحر: أولها
وأكثر األحاديث الواردة في الفصل األول دالة عليه، قاضية به، وهي خمسة أحاديث 

≡β× ®: -جل ثناؤه- قوله-كذلك-ل عليهودا. ثابتة كلها sŒr& uρ š∅ÏiΒ «! $# ÿ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’n< Î) Ä¨$̈Ζ9$# 

tΠ öθ tƒ Ædk ptø:$# Î y9ò2F{$# ¨β r& ©!$# Ö™ü“Ì t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑø9 $#   …ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 β Î* sù öΝ çFö6è? uθ ßγsù ×ö yz öΝ à6©9 ( β Î) uρ öΝ çGøŠ©9 uθ s? 

(#þθ ßϑ n=÷æ $$ sù öΝ ä3̄Ρ r& ç ö xî “Ì“ Éf ÷èãΒ «!$# 3 Î Åe³o0 uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. >U#x‹ yèÎ/ AΟŠ Ï9 r& 〈 )والمناداة كانت يوم . )٢
رضي اهللا -، بسنديهما عن أبي هريرة)٤(، ومسلم-واللفظ له-)٣(النحر؛ لما رواه البخاري

أال ال يحج بعد : بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر بمنى: ( قال-عنه
ثم أردف رسول اهللا : قال حميد بن عبدالرحمن). شرك، وال يطوف بالبيت عريانالعام م

فأذّن معنا عليّ في : (قال أبو هريرة.  عليّاً، فأمره أن يؤذن ببراءة-صلى اهللا عليه وسلم-
 .الحديث.. .) يوم النحر أهل منى

ي ابن وعل ،)٥()ه٢٣/ ت (الخطاب بن عمر: وهو قول جماعة كثيرة يطول عدّها، ومنها
، والمغيرة بن )٧ ()ه٤٤/ ت(، وأبي موسى األشعري )٦(-مرّة عنهما-)ه٤٠/ ت(أبي طالب 

، )١٠ ()ه٧٤/ ت( بن عمر وعبداهللا، )٩(-مرّة-)ه٦٨/ ت(، وابن عباس )٨ ()ه٥٠/ ت(شعبة 
                                                 

 ). ١٢٥/ ١(التمهيد : وانظر) ١(

 . التوبة: من سورة،)٣ (: اآلية)٢(
 .٣٦٩/ ورقمه) ١/٥٦٩() ٣(
 . ١٣٤٧/ ورقمه) ٢/٩٨٢() ٤(
 . )٣٣٣/ ٤(تعليق ابن القيم على سنن أبي داود : كما في) ٥(

، )١١٩،  ١١٨،  ١١٦/ ١٤(، وتفـسير الطبـري      -٦/ وتقـدم فـي البحـث بـرقم       -٩٥٨/ رقم) ٢٩١/ ٣(جامع الترمذي   : كما في ) ٦(
 ). ٢٦١/ ١٨(، و)٨٣/ ١٠(، وعمدة القارئ )١٠/ ١(، وكشف المشكل البن الجوزي )٢٩٢/ ٤(والتمهيد 

 ). ١٠/ ١(كشف المشكل البن الجوزي : كما في) ٧(

 ). ٢٦١/ ١٨(، وعمدة القارئ )١٠/ ١(، وكشف المشكل )١١٨/ ١٤( الطبري تفسير: كما في) ٨(

 . -على التوالي-)١٠/ ١(، و)١١٩/ ١٤(المصدرين األولين نفسيهما : كما في) ٩(

 ). ٣٣٣/ ٤(تعليق ابن القيم على سنن أبي داود : كما في) ١٠(
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، وقيس بن )٢ ()ه٨٧/ ت(، وعبداهللا بن أبي أوفى )١()ه٨١/ ت(وعبداهللا بن شداد بن الهاد 
/ ت(، وإبراهيم النخعي )٤ ()ه٩٤/ ت(، وسعيد بن المسيب )٣()ه٨٠بعد / ت(عي عُبَاد الضُب

-، ومجاهد)٧ ()ه٩٥/ ت(، وحميد بن عبدالرحمن )٦ ()ه٩٥/ ت(، وسعيد ابن جبير )٥ ()ه٩٥
/ ت(، وعطاء )١٠ ()ه١٠٧/ ت(، وعكرمة )٩ ()ه١٠٤/ ت(، وعامر الشعبي )٨()ه١٠٣/ ت    (-مرّة
ومحمد بن علي بن عبداهللا بن  ،)١٢ ()ه١١٤/ ت (الباقر جعفر بوأو، )١١ (-مرّة عنهما-)ه١١٤

، )١٥ ()ه١٢٦/ ت(وعون بن أبي جحيفة  ،)١٤ ()ه١٢٤/ ت (والزهري، )١٣ () ه١٢٤/ ت(عباس 
، وأصحابه ال خالف عنهم في )١٧ ()ه١٧٩/ ت(، واإلمام مالك بن أنس )١٦ ()ه١٢٧/ ت(والسّدي 

، )٢٠( )ه٢٠٤/ ت(، واإلمام الشافعي )١٩ ()ه١٨٢/ ت (أسلم بن زيد بن وعبدالرحمن، )١٨(ذلك

                                                 
 ). ١٢٠/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ١(

/ ١٨(، و)٨٣/ ١٠(، وعمـدة القـارئ   )١٠/ ١(، وكـشف المـشكل البـن الجـوزي      )١١٨،  ١١٧/ ١٤(تفـسير الطبـري     : كما فـي  ) ٢(
٢٦١ .( 

 ). ٤٥٥/ ص(لطائف المعارف : كما في) ٣(

 ). ١٠/ ١(كشف المشكل البن الجوزي : كما في) ٤(

 ). ٢٦١/ ١٨(، وعمدة القارئ )١٠/ ١(، وكشف المشكل )١٢٠/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ٥(

 ). ١٢٤/ ١(، والتمهيد )١٢٠، ١١٨/ ١٤(تفسير الطبري : فيكما ) ٦(

 ). ٣٣٣/ ٤(، وتعليق ابن القيم على السنن ٣١٧٧/ رقم) ٣٢٢/ ٦(صحيح البخاري : كما في) ٧(

 ). ٢٨١/ ١٦(، و)٨٣/ ١٠(، وعمدة القارئ )١٠/ ١(، وكشف المشكل البن الجوزي )١٢٦/ ١(التمهيد : كما في) ٨(

 ). ١٠/ ١(، وكشف المشكل البن الجوزي )١٢١-١٢٠/ ١٤(بري تفسير الط: كما في) ٩(

 ). ١٠/ ١(المصدر نفسه : كما في) ١٠(

 ). ١٢٦/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ١١(

 ). ٢٦١/ ١٨(عمدة القارئ : كما في) ١٢(

 ). ١٢٠-١١٩/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ١٣(

 ). ٢٦١/ ١٨(، وعمدة القارئ )١٠/ ١(، وكشف المشكل )١٢١/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ١٤(

 ). ٢٦١/ ١٨(عمدة القارئ : كما في) ١٥(

 ). ١٠/ ١(كشف المشكل البن الجوزي : كما في) ١٦(

 . ،)٤٨٥/ ٨(تحفة األحوذي : كما في) ١٧(

 ). ١٢٦/ ١(التمهيد : كما في) ١٨(

 ). ٢٦١/ ١٨(عمدة القارئ : كما في) ١٩(

 ). ١١٦/ ٩(شرح مسلم للنووي : كما في) ٢٠(



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٧١ 
 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

، وابن )٣()ه٣١٠/ ت(، وابن جرير الطبري )٢()ه٢٤١/ ت(، واإلمام أحمد )١(وبعض أصحابه
، والنووي )٦()ه٥٤٤/ ت(، والقاضي عياض )٥()ه٤٥٦/ ت(، وابن حزم )٤ ()ه٤٤٩/ ت(بطال 

/ ت(، وابن حجر )٩ ()ه٧٤٨/ ت(،وابن القيم )٨()ه٦٨٥/ ت(، والبيضاوي )٧ ()ه٦٧٦/ ت(
/ ت(، والمباركفوري )١٢ ()ه١٠٣١/ ت(، والمناوي )١١()ه٩٢٣/ ت(، والقسطالني )١٠ ()ه٨٥٢
 يوم: (؛ ألنه مقتضى قوله)١٥(، وهو ما اختاره العيني)١٤(، وبعض العلماء الحنفية)١٣ ()ه١٢٥٣
وهو . ها)جمعاً وأكثرها وأظهرها ،المناسك أيام أفضل هو الذي اليوم وهو األكبر الحج

 .)١٧(، وما عليه الفتوى في الرئاسة العامة لإلفتاء)١٦(قول جمهور أهل العلم
 أعماله من اليوم ذلك في يقع ما، ف)١٨(ألن معظم أعمال المناسك فيه: قال بعضهم

 إذا -عرفة يوم :وهو- التاسع اليوم  بأن)٢٠(ابن جبير واحتج .)١٩(األعمال باقي من أكبر
                                                 

 ). ١٢٦/ ١(التمهيد : ما فيك) ١(

 ). ١٥٠/ ٨(نيل األوطار : كما في) ٢(

 ). ١٢٧/ ١٤(التفسير ) ٣(

 ). ٣٦١/ ٥(شرح البخاري ) ٤(

 ). ١٣١/ ٧(المحلى ) ٥(

 ). ٣٥١/ ١(المشارق ) ٦(

 ). ١١٦/ ٩(شرح مسلم ) ٧(

 ). ٣٧٥/ ٦(، وتحفة األحوذي )٣٣٢/ ٤(عون المعبود : كما في) ٨(

 ). ٥٥/ ١(، وزاد المعاد )٣٣٣/ ٤(نن أبي داود تعليقه على س) ٩(

 ). ١٧٢/ ٨(الفتح ) ١٠(

 ). ٢٥٠/ ١٠(إرشاد الساري ) ١١(

 ). ٣٤٨/ ١(، والتيسير ٨٠١٣/ رقم) ٦٠٦-٦٠٥/ ٥(، و١١٧٩/ رقم) ٤/ ٢( فيض القدير )١٢(

 ). ٤٨٥/ ٨(تحفة األحوذي ) ١٣(

 ). ١٢٦/ ١(التمهيد : كما في) ١٤(

 . )٢٦١/ ١٨(عمدة القارئ ) ١٥(

/ ١٤(، وتفـسير الطبـري      ٩٣١/ إثـر الحـديث   ) ٢٧٠/ ٣(جامع الترمـذي    : وانظر). ١١٦/ ٩(شرح مسلم للنووي    : كما في ) ١٦(
 ، )٤٨٥/ ٨(، وتحفة األحوذي )١٠/ ١(، وكشف المشكل البن الجوزي )١٢٦-١٢٠

 ). ٣١٢/ ٤٧(، و)٤٩٦/ ٣٨(، و)٤٥٠/ ١٢(مجلة البحوث اإلسالمية ) ١٧(

 . ١١٧٩/ رقم) ٤/ ٢(، والفيض )١١٦/ ٩(لنووي شرح مسلم ل: انظر) ١٨(

 ). ٣٣٣/ ٤(عون المعبود : انظر) ١٩(

 ). ١٧٢/ ٨(، والفتح )١٢٠-١١٩/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ٢٠(
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 .فات لوقوفا قبل انسلخ إذا الليل فإن ؛العاشر بخالف الحج يفت لم الوقوف قبل انسلخ
 المسلمين وسائر الحج أهل يعظمه النحر يوم: النظر جهة وأما: ()١(وقال ابن بطال

 ؟"هذا يوم أى": -وسلم عليه اهللا صلى-قوله ترى أال والنحر، العيد صالة وفيه بالتكبير،
 سائر على والبلد ،الشهور سائر على الشهر كحرمة األيام سائر على حرمة له فجعل

 في تعليقه على سنن أبي -اهللا رحمه-)٢(القيم ابن الدين شمس الحافظ قال و.ها)لبالدا
 يوم وقع إنما بذلك النداء أن خالف وال األكبر، الحج يوم األذان بأن صرح قد والقرآن(: داود
: )٣(قال في الزاد و.ها)النحر يوم األكبر الحج يوم أن على قاطع دليل فهذا .بمنى النحر

ويوم عرفة مقدّمة ليوم النحر بين يديه؛ .. . والصواب أن يوم الحج األكبر هو يوم النحر(
ثم يوم النحر تكون . فإن فيه يكون الوقوف، والتضرع، والتوبة، واالبتهال، واالستقالة

م ؛ ألنهم قد طهروا من ذنوبهم يو-ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة-الوفادة، والزيارة
عرفة، ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته، والدخول عليه إلى بيته؛ ولهذا كان فيه ذبح 

 .ها)القرابين، وحلق الرؤوس، ورمي الجمار، ومعظم أفعال الحج
  :أنه يوم عرفة: والثاني

وأكثر األحاديث الواردة في الفصل الثاني دالة عليه، قاضية به، وهي ثالثة أحاديث ثابتة 
 .كلها

، وعبداهللا بن )٥(، وعلي بن أبي طالب)٤(عمر بن الخطاب: وهو قول جماعة منهم
، وأبو )٨ ()ه٧٣/ ت(، وعبداهللا بن الزبير )٧(، وعبداهللا بن عباس)٦(-مرّة عنهم-عمر

، )١٠(، ومجاهد بن جبر)٩(-وعزاه إلى الصحابة رضي اهللا عنهم- )ه٧٤/ ت(جحيفة 
                                                 

 ). ٣٦١/ ٥(شرح البخاري ) ١(

)٣٣٣/ ٤ ()٢.( 

)٥٦-٥٥/ ١() ٣.( 

 ). ٨٣/ ١٠(، وعمدة القارئ )١٠/ ١(، وكشف المشكل البن الجوزي )١١٣/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ٤(

 ). ٢٤٨/ ١٠(، وإرشاد الساري )١١٣/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ٥(

 ). ٨٣/ ١٠(، وعمدة القارئ )١٠/ ١(، وكشف المشكل )١١٣/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ٦(

، وتحفـــة )١٠/ ١(، وكـــشف المـــشكل البـــن الجـــوزي  )١٢٦، ١٢٤/ ١(، والتمهيـــد )١١٦/ ١٤(تفـــسير الطبـــري : كمـــا فـــي) ٧(
 ). ٤٨٥/ ٨(، و)٣٧٦/ ٦(األحوذي 

 ). ٢٦١/ ١٨(، وعمدة القارئ )١٠/ ١(، وكشف المشكل البن الجوزي )١١٣/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ٨(

 ). ١١٤/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ٩(

 ). ٢٦١/ ١٨(، وعمدة القارئ )١١٥/ ١٤(المصدر نفسه : كما في) ١٠(



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٧٣ 
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 هنقل، و)٣ (-مرّة-)ه١١٤/ ت(، وعطاء )٢ ()ه١٠٦/ ت(، وطاووس )١(-مرّة عنهما-وعكرمة
، وقوم )٦(، وبعض الشافعية)٥(، وهو قول بعض الحنفيةالشافعي عن )٤(عياض القاضي
 .الشافعي مذهب من المعروف خالف  عياضاً بأن نقله)٨(وتعقب النوويُّ. )٧(آخرين
-سعبا ابن قال. )٩()عرفة الحج: (المشهور بالحديث بهذا قال من  بعضاحتجو
 .ها) الحج أدرك فقد عرفة أدرك من إذ ؛عرفة يوم هو(: )١٠(-ماعنه تعالى اهللا رضي

 -صلى اهللا عليه وسلم-وبحديث محمد بن قيس بن مخرمة بن عبدالمطلب أن النبي
ابن أبي شيبة، وأبو داود : ، رواه.. . )فَإنَّ هَذَا يَوْمُ الحَجِّ األَكْبَرِ: أمَّا بَعْدُ: (خطب بعرفة، فقال

 . )١١(-كما تقدم-ي المراسيل، وغيرهما بإسناد ضعيفف
 أن :بأن المقصود )الحج عرفة: ( عن االستدالل بحديث)١٢(وأجاب بعض أهل العلم

وعلى االستدالل بحديث . بفواته يفوت الحج لكون  الحج؛أفعال من المهم هو الوقوف
 ر هو يوم النحر؛الواردة في أن يوم الحج األكب األحاديث يعارض المحمد بن قيس بأنه 

                                                 
 ). ٢٦١/ ١٨(ئ عمدة القار: كما في) ١(

/ ٨(، وتحفـة األحـوذي   )٢٦١/ ١٨(، وعمدة القـارئ  )١٠/ ١(، وكشف المشكل البن الجوزي )١٢٥/ ١(التمهيد  : كما في ) ٢(
٤٨٥(، . 

 ). ٢٦١/ ١٨(، وعمدة القارئ )١٠/ ١(، وكشف المشكل البن الجوزي )١١٥، ١١٤/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ٣(

 ). ١١٦/ ٩(شرح مسلم للنووي : كما في) ٤(

 ). ١٢٦/ ١(التمهيد : كما في) ٥(

 ). ١٢٦/ ١(التمهيد : كما في) ٦(

ـاري البــن رجـــب   )١٢٠-١١٩، ١١٦/ ١٤(تفــسير الطبــري   : انظــر ) ٧( ـارف لـــه   )٤٥/ ح(، وفـــتح البـ ـائف المعـ ، )٤٨٨/ ص(، ولطـ
 ). ١١٦/ ٩(وشرح مسلم للنووي 

 .في المسألةوانظر قول الشافعي في القول األول ). ١١٦/ ٩(شرح مسلم ) ٨(

 .  المصدر نفسه، الحوالة نفسها)٩(
) ٢٥٦/ ٥(، والنــسائي ٨٩٠، ٨٨٩/ ورقمــه) ٢٣٧/ ٣(، والترمــذي ١٩٤٩/ ورقمــه) ٤٨٦-٤٨٥/ ٢(أبــو داود : والحــديث رواه
، وغيرهم من حديث عبـدالرحمن بـن   )٣٠٩/ ٤(، واإلمام أحمد   ٣٠١٥/ ورقمه) ١٠٠٣/ ٢(، وابن ماجه    ٣٠١٦/ ورقمه

/  رقــم٢٥٧/ ٤(ابـن خزيمـة   : وهـو حـديث صـحيح، سـكت عنـه أبـو داود، وصـححه       . -رضـي اهللا عنـه  -يعمـر الـديلي  
ــذهبي )٢٧٨/ ٢المـــستدرك (، والحـــاكم )٢٨٢٢ ــم٢٥٦/ ٤اإلرواء (، واأللبـــاني )٤٦٤/ ١التلخـــيص (، والـ ، )١٠٦٤/  رقـ

 . وغيرهم

 ). ١٤٨/ ٩(المرقاة لمال علي قاري : كما في) ١٠(

 . ٩/ برقم) ١١(

 ). ٨٣/ ١٠(دة القارئ عم: انظر) ١٢(
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 . جاء بسند ضعيف ألنه محمد بن قيس؛ حديث بخالف ،صحيحة طرق عدة من لمجيئها
 في بكر أبو حج إنما :يقال أن وهووذكر ابن الجوزي أن على هذين القولين اعتراض، 

 إن: (وقال ،الحجة ذي في بعده -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول وحج ،القعدة ذي
 أبي أذان يكون فكيف ،)١()واألرض ،السموات اهللا خلق يوم كهيئته استدار قد الزمان
 القولين أن :أحدهما ،وجهين من الجواب: (؟ثم أجاب بقولهالنحر يوم أو ،عرفة يوم بكر
 يوم أو- عرفة يوم نادى بكر أبا أن :بالقولين أعني .اآلخر من بأولى أحدهما وليس رويا قد

 الحج يوم بكر أبي حج يوم سمي يكون أن :ثانيوال .القعدة ذي في حج وأنه ،-النحر
 .ها)محله حل ما باسم فسمي ؛النحر يوم مكان جعلوه ألنهم األكبر

  .-عنه اهللا رضي-الصديق بكر وأب حج أنه يوم: والثالث
-وثبت عن عبداهللا بن عمرو.  بإسناد ضعيف-صلى اهللا عليه وسلم-وورد عن النبي
، )٤(ابن رجب ذكرهو. )٣(الحسن البصري: هوقال. )٢( من قوله-رضي اهللا عنهما

 .)٥(القسطالنيو
 سمى اليوم الذي تمت فيه المناداة بالبراءة من المشركين يوم -جل ثناؤه-واهللا

≡β× ®: )٦(-تعالى-الحج األكبر في قوله sŒ r&uρ š∅ ÏiΒ «! $# ÿ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’n< Î) Ä¨$̈Ζ9$# tΠ öθ tƒ Ædk ptø:$# Î y9ò2F{$# 

¨β r& ©!$# Ö™ü“ Ìt/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫Ï. Îô³ßϑ ø9$#   … ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 β Î* sù öΝ çFö6è? uθ ßγ sù × ö yz öΝà6©9 ( β Î) uρ öΝçG øŠ©9 uθ s? (#þθ ßϑ n=÷æ $$sù öΝä3̄Ρ r& çö xî 

“Ì“ Éf ÷èãΒ «!$# 3 ÎÅe³o0 uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρã x x. >U#x‹ yèÎ/ AΟŠ Ï9 r& 〈  . وال خالف أن النداء بذلك إنما وقع يوم
أن اهللا سمى اليوم المنادى فيه بذلك يوم الحج األكبر ال اليوم : والمقصود. )٧(النحر بمنى

 .-واهللا أعلم- بالناس-رضي اهللا عنه-الذي حج فيه أبو بكر
وكان ذلك . أنه عام اجتمع حج المسلمين، والمشركين، وأهل الكتاب: والرابع
 .زمن الفتح

                                                 
 . ١٦٧٩/ ورقمه) ١٣٠٥/ ٣(، ومسلم ٣١٩٧/ ورقمه) ٣٣٨/ ٦(البخاري : رواه) ١(

 . ١٦-١٥/ تقدم الحديثان برقمي) ٢(

 ). ٢٦١/ ١٨(عمدة القارئ : كما في) ٣(

 ). ٢٢١/ ص( لطائف المعارف )٤(

 ). ٦٨٠/ ٣(وذي ، وتحفة األح)٣٣٢/ ٤(عون المعبود : وانظر). ٢٥٠/ ١٠(إرشاد الساري ) ٥(

 .التوبة: اآلية الثالثة، من سورة) ٦(

 . ما تقدم في القول األول: انظر) ٧(
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 .)١(-وتقدم- في حديث منكر-صلى اهللا عليه وسلم-وورد عن النبي
 ،صفين ويوم ،الجمل يوم :كقولهم  ال يوم بعينه؛كلها الحج أيامأنه : لخامسوا

  .)٢(ونحوهويوم بعاث، 
/ ت (السهيلي دهوأيّ. )٥(، وأبي عبيد)٤(، وسفيان الثوري)٣(-مرّة-مجاهد: وهو قول

/ ت(وهو ما اختاره محمد أنور الكشميري . )٧(كلها األيام في بذلك مرأُ علياً بأن )٦()ه٥٨١
 وأما. الحج هو الحديث عرف في األكبر الحج: (؛ فإنه قال)٨(في العرف الشذي )ه١٣٥٢
 .ها)فالعمرة األصغر الحج

 .)١٠(-مرّة-مجاهد: قاله .)٩(اإلفراد واألصغر ،رانالقِأنه : والسادس
 .)١١(-مرّة عنهما-الشعبي، وعطاء: قاله. واألصغر العمرة. أنه الحج: والسابع
 عامةذكر الكشميري أن بعض  .الجمعة يوم فيه عرفة يوم يكون الذيأنه : والثامن

 .)١٢(وا عليهتعارف الناس
. )١٤(ابن سيرين: قاله. )١٣( بالناس-صلى اهللا عليه وسلم-أنه عام حج النبي: والتاسع
 ؛واحد وقت في كلها األمم حج العام ذلك في اجتمع نهإ: قيل وقد: ()١٥(قال ابن رجب

                                                 
 . ١٧/ تقدم برقم) ١(

، وتحفـة األحـوذي   )٣٣٢/ ٤(، وعـون المعبـود      )٨٣/ ١٠(، وعمدة القارئ    )٣٣٣/ ٤(تعليق ابن القيم على السنن      : انظر) ٢(
)٦٨٠/ ٣(، . 

 ). ١٠/ ١(، وكشف المشكل البن الجوزي )١٢٤/ ١(، والتمهيد )١٢٧/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ٣(

 ). ٨٣/ ١٠(، وعمدة القارئ )١٠/ ١(، وكشف المشكل )١٢٧/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ٤(

 ). ٢٦١/ ١٨(عمدة القارئ : كما في) ٥(

 ). ١٧٢/ ٨(الفتح : كما في) ٦(

 . ول، وما تقدم في أواخر القول األ)١٧١/ ٨(الفتح : انظر) ٧(

)٣٩٦/ ٢ ()٨ .( 

 . ،)٦٨٠/ ٣(، وتحفة األحوذي )٣٣٢/ ٤(عون المعبود : انظر) ٩(

 ). ٨٣/ ١٠(، وعمدة القارئ )١١-١٠/ ١(، وشرح المشكل )١٢٩/ ١٤(تفسير الطبري : كما في)١٠(

 ). ١٢٩/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ١١(

 ). ٣٩٦/ ٢(العرف الشذي :  انظر)١٢(

 ). ٢٤٨/ ١٠(، وإرشاد الساري )٨٣/ ١٠(عمدة القارئ : كما في) ١٣(

 ). ٢٦١/ ١٨(عمدة القارئ : كما في) ١٤(

 ). ٢٢٠/ ص( لطائف المعارف )١٥(
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 .ها)األكبر الحج يوم سمي فلذلك
، )٢(المسيب بن سعيد: قاله .النحر يوم من الثاني اليوم، وهو )١(أنه يوم القَرّ: والعاشر

 . ها)وهو غريب: (وتعقبه ابن رجب عليه بقوله
وقد أخذ به . القول األول؛ ألن أدلته أكثر، ورواتها أحفظ: وأشبه األقوال بالصواب

نه يوم عرفة فيُخرّج على أن  أ-صلى اهللا عليه وسلم-وما ثبت عن النبي. جمهور العلماء
 الوقوف يوم الحج األكبر؛ ألن -مرّة- سماه -صلى اهللا عليه وسلم-المقصود أن النبي

 الحج يفوتوهو ركن الحج األعظم، و  الحج،أفعال من المهم هوذلك اليوم بعرفة 
 . بفواته

 أولىو: ( عقب ذكره القولين األولين، والخامس)٣(-رحمه اهللا-قال أبو جعفر الطبري
 األخبار لتظاهر ؛النحر يوم األكبر الحج يوم قال من قول :بالصحة عندنا ذلك في األقوال
 به أرسله بما نادى علياً أن -وسلم عليه اهللا صلى-اهللا رسول أصحاب من جماعة عن

 يوم "براءة" عليهم وتال المشركين لىإ الرسالة من -وسلم عليه اهللا صلى-اهللا رسول
 يوم قال أنه -وسلم عليه اهللا صلى-اهللا رسول عن ذكرناها التي خباراأل مع هذا .النحر
 ". األكبر الحج يوم هذا هذا؟ يوم أي أتدرون": النحر
 ،"عرفة يوم: "الناس كقول ،فيه يكون الذي المعنى إلى يضاف إنما اليوم فإن وبعد 
، "الفطر يوم"و .فيه يضحون يوم وذلك ،"األضحى يوم"و .بعرفة الناس وقوف يوم وذلك
 ويقضون ،الناس يحج وإنما .فيه يحجون يوم "الحج يوم" وكذلك .فيه يفطرون يوم وذلك

 طلوع إلى فائت غير بعرفة الوقوف النحر يوم نهار ليلة في ألن ؛النحر يوم مناسكهم
 بعرفة الوقوف فيه كان وإن فإنه عرفة يوم فأما .الحج أعمال يعمل صبيحتها وفي ،الفجر
 .النحر يوم كله والحج ،النحر ليلة من الفجر طلوع إلى به قوفالو فائت فغير
 في جائزاً كان وإن ذلك فإن كلها أيامه هو إنما الحج يوم أن من مجاهد قال ما وأما 

                                                 
؛ ســمي بــذلك ألن النــاس يقــرون فيــه بمنــى، وقــد فرغــوا مــن طــواف اإلفاضــة، والنحــر    -بفــتح القــاف، وتــشديد الــراء - )١(

 .، ويوم األكارع) في يومينوذلك لمن تعجل( بيوم النفر األول -أيضاً-ويسمى. فاستراحوا
 ). ٤٥٢-٤٥١/ ٥(، وعون المعبود )١٤٨/ ٥(، ونيل األوطار )٣٥٤/ ٤(، واالستذكار )٤٠٩/ ١ (-يحيى: رواية-الموطأ: انظر

 ). ٢٦١/ ١٨(، وعمدة القارئ )٥٠١/ ص(لطائف المعارف البن رجب : كما في) ٢(

 ).٤٨٢، ٢٢١-٢٢٠/ ص(رجب لطائف المعرف البن : وانظر). ١٢٨-١٢٧/ ١٤(التفسير ) ٣(



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٧٧ 
 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

 معنى على أغلبُ بل ،معانيه من العرب كالم في األعرف باألشهر فليس العرب كالم
 على اهللا كتاب تأويل محمل وإنما .دالغ من مثله إلى الشمس غروب من أنه عندهم اليوم

 .ها)بلسانه الكتاب نزل من كالم من األعرف األشهر
 :سبب تسمية يوم النحر بيوم الحج األكبر: المبحث الثالث 

 :ألهل العلم في سبب تسمية يوم النحر بيوم الحج األكبر أقوال عدّة
، وابن )٤(جرير نواب ،)٣(والشعبي ،)٢(عطاء، و)١(قال حميد بن عبدالرحمن: األول

الحج : "إنما قيل: ()٩(، وجماعة آخرون)٨(، والقسطالني)٧(، والبيضاوي)٦(، وابن األثير)٥(بطال
 .ها")الحج األصغر: العمرة: "من أجل قول الناس" األكبر

 ،بعرفة يقفون كانوا الجاهلية أهل ألنسمي كذلك  :ال جماعة آخرونقو: والثاني
 كانت فإذا ".الحرم من نخرج ال: "يقولون كانوا نهمأل ؛بالمزدلفة تقف قريش وكانت
  .)١٠(فيه الكل الجتماع األكبر له فقيل ؛بالمزدلفة الجميع وقف النحر صبيحة

ألنه اتفق في حجة الوداع حج : )١١(وقال عبداهللا بن الحارث بن نوفل: والثالث
 .المسلمين، والنصارى، واليهود، ولم يجتمع قبله وال بعده

 فيه ويحل ،الدم ويهراق ،الشعر فيه يحلق ألنه :)١٢(أوفى أبي بن عبداهللا لقاو: والرابع

                                                 
، وصـحيح   ٤٦٥٧/ رقـم ) ١٧١/ ٨(، و ٤٦٥٦،  ٤٦٥٥/ رقم) ١٦٨/ ٨(، و ٣١٧٧/ رقم) ٣٢٢/ ٤(صحيح البخاري   : كما في ) ١(

 .١٣٤٧/ رقم) ٩٨٢/ ٢(مسلم 

 ). ١١-١٠/ ١(شرح المشكل البن الجوزي : كما في) ٢(

 ). ١١-١٠/ ١(المصدر نفسه : كما في) ٣(

 ). ١١-١٠/ ١(المصدر نفسه : كما في) ٤(

 ). ٤٤١/ ٩(شرح البخاري ) ٥(

 . ١٤٠-١٤٠/ ٤) الكاف مع الباء: باب(النهاية ) ٦(

 ). ٣٧٦-٣٧٥/ ٦(تحفة األحوذي : كما في) ٧(

 ). ٢٥٠/ ١٠(إرشاد الساري ) ٨(

/ ٣(، وتحفـة األحـوذي   )١٧٢/ ٨(، والفـتح  )١١٦/ ٩(، وشـرح مـسلم   ٩٣١/ إثـر الحـديث   ) ٢٧٠/ ٣(جامع الترمذي   : انظر) ٩(
 ،)٣٣٣/ ٤(، وعون المعبود )٦٨٠

 ).٣٧٦-٣٧٥/ ٦(، وتحفة األحوذي )١٠١/ ١٥(، وعمدة القارئ )١٧٢/ ٨(الفتح :  انظر)١٠(

 ). ١٢٩/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ١١(

 ). ١١-١٠/ ١(شرح المشكل البن الجوزي : كما في) ١٢(
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  .الحرام
 اتفقألنه لما حج أبو بكر الحجة التي حجها : )١( البصريالحسن قالو: والخامس

  .والنصارى ،اليهود عيد ذلك ووافق ،نيوالمشرك ،نيالمسلم حج معها
 فإنه ؛عمالاأل من هفي يقع مال أنه سمي بذلك)٢(-مرة-واحتمل البيضاوي: والسادس

وهو بعض ما علل ابن القيم به ترجيحه أن يوم الحج األكبر يوم  .األعمال باقي من أكبر
 .)٣(النحر

 ةوذل المسلمين ةعز فيه تظهر، و)٤(نبذت فيه العهود ألنه: وقال بعضهم: والسابع
 .)٥(المشركين

يوم الحج األكبر لحال أهله أن يوم النحر إنما سمي : وأشبه هذه األقوال بالصواب
عقب وقوفهم بعرفة، ومبيتهم في المزدلفة من الطهارة من الذنوب، والبراءة من اآلثام، 
. ووقوع أكثر أعمال حجهم فيه من رميهم، وحلقهم، ونحرهم، وطوافهم، وذكرهم

وهذه كلها أعمال كريمة صالحة، وقعت في يوم حرام فاضل، ودوّنت في صحائف نقيّة، 
 .-واهللا تعالى أعلم-ب طاهرة، يعظم أجرها، ويكثر الجزاء عليهامن قلو

 :المقصود بالحج األصغر: المبحث الرابع 
 :على عدة أقوال األصغر بالحج المراد فيأهل العلم  اختلف
 ،عطاء، ومجاهد، وشداد بن عبداهللا: وهو قول الجمهور، ومنهم. العمرة أنه: أولها
 .)٦(-مرّة-والشعبي
 . )٧(وهو قول مجاهد.  بالحجفراد اإلأنه: الثانيو

 .)٨(-مرّة-الشعبيوهو قول . أنه العمرة في رمضان: والثالث

                                                 
 ). ٣٧٦-٣٧٥/ ٦(وتحفة األحوذي ، )١١-١٠/ ١(، وشرح المشكل )١٢٨/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ١(

 ). ٣٧٦-٣٧٥/ ٦(تحفة األحوذي : ذكره البيضاوي، كما في) ٢(

 . تقدم قوله آخر القول األول، من المبحث الثاني) ٣(

 ). ١٢٥/ ١(، والتمهيد )١٢٩/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ٤(

 ). ٣٧٦-٣٧٥/ ٦(تحفة األحوذي : انظر) ٥(

 ). ٢٤٨/ ١٠(، وإرشاد الساري )١٧٢/ ٨(، والفتح )١٢٩، ١٢٢/ ١٤(تفسير الطبري : انظر) ٦(
 ).العمرة: إن أهل الجاهلية كانوا يسمون الحج األصغر: (بسنده عن الزهري قال) ١٣٠/ ١٤(ونقل الطبري في تفسيره 

 ). ١٧٢/ ٨(الفتح : كما في) ٧(

 ). ١٢٩/ ١٤(تفسير الطبري : كما في) ٨(



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٧٩ 
 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

 .)١(والحج األكبر يوم النحر؛ ألن فيه تكتمل بقية المناسك: أي .عرفة يوم أنه: والرابع
القول األول؛ ألن عمل العمرة أقل من عمل الحج، وعملها : وأشبه األقوال بالصواب

 .)٢(مله، وهو ما رجحه الطبري في تفسيرهأنقص من ع
 خالف أهل العلم في أيهما أفضل يوم النحر أم يوم الجمعة؟: المبحث الخامس  

 عليه اهللا صلى-اهللا رسول أن -رضي اهللا عنه-قرط بن عبداهللا  في حديث)٣(تقدم
هل ، وصححه طائفة من أ)القر يوم ثم ،النحر يوم :اهللا عند األيام أعظم: (قال -وسلم

 .السنة أيام أفضل  يوم النحرأن على داللة هوفي. العلم بالحديث
 عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه-هريرة يأبحديث  ويعارضه

 على داللة هوفي. )٤(مسلم: ، رواه)الجمعة يوم :الشمس عليه طلعت يوم خير: (-وسلم
 .)٥( أفضل األيام يوم الجمعةأن

 أيام إلى بالنسبة الجمعة بتفضيل المراد: (بينهما بقوله )٦()ه٨٠٦ /ت (العراقي جمعو
 حديث بأن وصرح، ها)السنة أيام إلى بالنسبة النحر يوم أو ،عرفة يوم وتفضيل .)٧(الجمعة
 . وهو جمع متين.أصح الجمعة يوم أفضلية

 )٩(صحيحه في حبان ابن أخرجه ما -أيضاً- ويعارضه: ()٨()ه١٢٥٠/ ت(قال الشوكاني 
 من ما: "-وسلم عليه اهللا صلى-اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه-جابر عنبسنده 
 األرض بأهل فيباهي ،الدنيا سماء إلى -تعالى– اهللا ينزل عرفة يوم من اهللا عند أفضل يوم
 أنه إلى الشافعية ذهبت وقد". عرفة يوم من النار من عتقاً أكثر يوم ير فلم ،السماء أهل
 .أعظم النحر يوم أن إال فيه ليس )١٠(الباب حديث أن يخفى وال .نحرال يوم من أفضل

                                                 
 ). ٢٤٨/ ١٠(، وإرشاد الساري )١٧٢/ ٨(، والفتح )١٣٠-١٢٩، ١٢٢/ ١٤(المصدر نفسه : انظر) ١(

)١٣٠/ ١٤() ٢ .( 

 . ٧/ برقم) ٣(

 . ٨٥٤/ ورقمه) ٥٨٥/ ٢(الصحيح ) ٤(

 ). ١٤٨/ ٥(، و)٢٧٤-٢٧٣/ ٣(نيل األوطار : انظر) ٥(

 ). ٢٧٣/ ٣(المصدر نفسه : كما في) ٦(

 . أيام األسبوع: أي) ٧(

 ). ١٤٨/ ٥(المصدر نفسه : انظر) ٨(

 . ٣٨٥٣/ ورقمه) ١٦٤/ ٩(اإلحسان : كما في) ٩(

 . -رضي اهللا عنه-حديث عبداهللا بن قرط: يعني) ١٠(
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 في كما باألفضلية كالتصريح ليس لكنه أفضل لكونه مستلزماً كان وإن أعظم وكونه
 بحمل الجمع أمكن فإن ،االلتزامية من أقوى المطابقية الداللة أن شك ال إذ .جابر حديث
 أفضلية على جابر حديث فداللة يمكن وإال ،فذاك األفضلية غير على النحر يوم أعظمية

 .ها)النحر يوم أفضلية على قرط بن عبداهللا حديث داللة من أقوى عرفة يوم
@    @    @ 
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 :الخاتمة
الحمد هللا الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والصالة والسالم 

وعلى اآلل واألصحاب أولي األحالم األتمان على نبي الرشاد والهدى، ومنار العلم والتقى، 
 :أما بعد.. . والنهى

صلى اهللا عليه -فقد اشتمل هذا البحث على دراسة طائفة جليلة من أحاديث النبي
وهي دراسة نقلت فيها .  في تعيين يوم الحج األكبر، وبيان فضله على سائر األيام-وسلم

ويتشوق طالب . هاعن أهل العلم ما يحقق هدفها، ويوضح مشكلها، ويشرح غامض
 .العلم إلى معرفة نتيجتها، وخالصة دراستها

 :ومن أبرز فوائدها المذكورة، ونكاتها المسطورة
 أن يوم الحج األكبر -صلى اهللا عليه وسلم-أنه ورد في الفصل األول عن النبي: أوالً

لى أنه منها ستة أحاديث دالة ع. يوم النحر، وأنه يوم محرّم معظّم في ثمانية أحاديث: هو
أحدها صحيح، وأربعة حسنة لغيرها، وحديث األصح فيه الوقف على . يوم الحج األكبر

وورد فيه حديث واحد صحيح أنه أعظم األيام عند .  بإسناد ضعيف-رضي اهللا عنه-عليّ
 . وحديث حسن لغيره في بيان حرمته دون تسميته بيوم الحج األكبر. -عز وجل-اهللا

 أن يوم الحج األكبر -صلى اهللا عليه وسلم- الثاني عن النبيأنه ورد في الفصل: ثانياً
منها ثالثة أحاديث دالّة على أنه . يوم عرفة، وأنه يوم محرّم معظّم في ستة أحاديث: هو

ووردت فيه ثالثة أحاديث أخرى في بيان . يوم الحج األكبر، وهي حسنة لغيرها جميعاً
 .حرمته دون تسميته بيوم الحج األكبر

 أن يوم الحج األكبر -صلى اهللا عليه وسلم-أنه ورد في الفصل الثالث عن النبي: ثالثاً
.  بالناس في حديث واحد إسناده ال تقوم به حجة-رضي اهللا عنه-يوم حج أبو بكر: هو

رضي اهللا -وثبتت تسميته بذلك في حديث آخر، مروي من طريق عبداهللا بن عمرو
 .  قوله-عنهما

 أن يوم الحج األكبر -صلى اهللا عليه وسلم-ل الرابع عن النبيأنه ورد في الفص: رابعاً
يوم اجتمع حج المسلمين، والمشركين، وأهل الكتاب، وكان ذلك زمن الفتح في : هو

 .حديث منكر
 أحاديث -صلى اهللا عليه وسلم-أنه ورد في الفصل الخامس عن النبي: خامساً
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ة شيء منها بيوم الحج كثيرة في تحريم وتعظيم بعض أيام الحج من غير تسمي
وهي ستة أحاديث، منها حديثان . وورودها محتمل ليوم عرفة، أو يوم النحر. األكبر

 .صحيحان، وحديثان حسنان لغيرهما، وحديثان واهيان أغنى غيرهما عنهما
أنه اتفقت كلمة أهل العلم باللغة على أن المقصود بالحج المذكور في : سادساً

 بصفة مخصوصة، في وقت -تعالى-قصدٌ لبيت اهللا: به شرعاًوالمقصود . القصد: الشرع
 .مخصوص، بشرائط مخصوصة

وهو أفضل أيام . يوم النحر: أن المقصود بيوم الحج األكبر على القول المختار: سابعاً
 .السنة على اإلطالق

 .العمرة: أن المقصود بالحج األصغر على القول المختار: ثامناً
 بجمع األقوال كلها في تعيين يوم الحج -في ما أعلم-تأن الدراسة انفرد: تاسعاً

 في تعيين يوم الحج األكبر لم ينصّ )١(واشتملت على ذكر قول. األكبر في موضع واحد
، -صلى اهللا عليه وسلم-عليه أحد من أهل العلم، وهو مذكور في حديث مرفوع إلى النبي

 .لكنه حديث منكر
 وأوصي ببذل الجهود المضاعفة في خدمة هذه فوائد أبرزتها وقربتها من البحث،

؛ تسهيالً لتناولها، وتقريباً لفقهها، وشرحاً لمشكلها، -صلى اهللا عليه وسلم-سنة النبي
.. . وتأويالً لمختلفها؛ وإنها ألعمال صالحة، فيها أجور عالية، ومنازل فاخرة، وسالمة عاقبة

لم على نبينا محمد، وعلى آله واهللا الموفق، والهادي إلى سواء السبيل، وصلى اهللا وس
 . أن الحمد هللا رب العالمين: المطهرين، وأصحابه المطيبين إلى يوم الدين، وآخر دعواي

@    @    @ 

                                                 
 . هو القول الرابع، في المبحث الثاني) ١(
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 :فهرس المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -١

، )هـ٢٨٧/  تالمعروف بابن أبي عاصم( ألبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني اآلحاد والمثاني -٢

 . هـ١/١٤١١) الرياض(دار الراية: ل الجوابرة، نشرباسم فيص: تحقيق

: تحقيق)  هـ٧٣٩/ ت( لعالء الدّين بن بلبان الفارسيّ اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبّان -٣

 . هـ١/١٤٠٨) بيروت(مؤسّسة الرّسالة : شعيب األرنؤوط، ط

ك بن عبدالمل. ، تحقيق د)من علماء القرن الثالث( لمحمد بن إسحاق الفاكهي أخبار مكة -٤

 .هـ٢/١٤١٤) بيروت(دار خضر : دهيش، نشر

رشدي :  محمد بن عبداهللا األزرقي، تحقيقأخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار ألبي الوليد -٥

 .هـ٢/١٣٨٥) مكة(مطابع دار الثقافة : ملحس، نشر

 لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد الشافعي إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -٦

دار الكتب : محمد بن عبدالعزيز الخالدي، نشر: ، ضبطه وصححه)هـ٩٢٣/ ت(القسطالني 

 .هـ١٤١٦/ ١العلمية 

المكتب :  للشّيخ محمّد ناصر الدّين األلبانيّ، طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل -٧

 . هـ٢/١٤٠٥اإلسالميّ

، ) هـ٦٣٠(لجزريّ ت  ألبي الحسن عليّ بن محمّد بن األثير اأسد الغابة في معرفة الصّحابة -٨

 . هـ١٤٠٩:سنة) بيروت(دار الفكر : نشر

دار : ، نشر) هـ٨٥٢( للحافظ أبي الفضل بن حجر العسقالنيّ ت اإلصابة في تمييز الصّحابة -٩

 . هـ١/١٣٢٨) بيروت(إحياء التّراث العربيّ 

أبي  لألمير اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب -١٠

: ، تحقيق وتعليق) هـ٤٧٥بعد سنة (ت ) المعروف بابن ماكوال(نصر عليّ بن هـبة اهللا 

 ).مصر(الفاروق الحديثة للطّباعة والنّشر : عبدالرّحمن المعلّميّ، نشر

المعروف (زين الدين بن إبراهيم الحنفي:  للعالمة الشيخالبحر الرائق شرح كنز الدقائق -١١

 .هـ١/١٤١٨)بيروت(ر الكتب العلميةدا: ، نشر)هـ٩٧٠/بابن نجيم ت

: ، مراجعة)هـ٧٩٤/ت( لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي البحر المحيط في أصول الفقه -١٢

 .عمر األشقر. د
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. ، تحقيق د)هـ٦٢٨/ت( ألبي الحسن علي بن محمد بن القطان بيان الوهم واإليهام -١٣

 .هـ١/١٤١٨دار طيبة : الحسين آيت سعيد، نشر

أحمد محمّد نور .  د:عبّاس الدّوريّ عنه،تحقيق:  رواية،) هـ٢٣٣/ ت( معين  ليحيى بنتاريخال -١٤

 . هـ١/١٣٩٩مركز البحث العلميّ التّابع لجامعة الملك عبدالعزيز بجدّة : سيف، نشر

نور الدّين الهـيثميّ، : ، بترتيب) هـ٢٦١ /ت (حمد بن عبد اهللا العجليّأل  الثّقاتتاريخ -١٥

دار الكتب العلميّة : عبد المعطي قلعجي، نشر. تحقيق دالحافظ ابن حجر، : وتضمينات

  . هـ١/١٤٠٥) بيروت(

 ٣٨٥( ألبي حفص عمر بن أحمد بن شاهـين الواعظ ت  أسماء الضّعفاء والكذّابينتاريخ -١٦

 .  هـ١/١٤٠٩عبدالرّحيم القشقريّ . د: تحقيق) هـ

، )هـ٥٧١/ت ( ألبي القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر دمشقتاريخ -١٧

 . هـ١/١٤٢١تحقيق أبي عبداهللا علي عاشور، نشر دار إحياء التراث العربي 

في )  هـ٢٣٣: ت( عن أبي زكريّا يحيى بن معين ) هـ٢٨٠: ت( عثمان بن سعيد الدّارميّ تاريخ -١٨

دار المأمون للتّراث : أحمد محمّد نور سيف، نشر: تجريح الرّواة وتعديلهـم، تحقيق

 ).دمشق(

دار : يحيى شفيق، نشر: ، تحقيق)هـ٨٨٤/ت( ألسماء المدلسين لسبط العجمي التبيين -١٩

 .هـ١/١٤٠٦) مكة(الباز 

 ألبي العليّ محمّد بن عبدالرّحمن المباركفوريّ ت تحفة األحوذي شرح جامع التّرمذيّ -٢٠

 ).المدينة النّبويّة(المكتبة السّلفيّة : عبدالرّحمن محمّد عثمان، نشر: تصحيح)  هـ١٢٥٣(

 ٧٤٢( ألبي الحجّاج يوسف بن عبدالرّحمن المزّيّ ت ة األشراف بمعرفة األطرافتحف -٢١

) بيروت(، والمكتب اإلسالميّ )الهـند(الدّار القيّمة : عبدالصّمد شرف الدّين، نشر: تحقيق)هـ

 . هـ٢/١٤٠٣

، تحقيق )هـ٨٢٦/ت( لولي الدين أبي زرعة العراقي تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل -٢٢

 .هـ١/١٤٢٠) الرياض(مكتبة الرشد : ت فوزي، وآخرين، نشررفع. د

 لجالل الدّين عبدالرّحمن بن أبي بكر السّيوطيّ ت تدريب الرّاوي في شرح تقريب النّواويّ -٢٣

 . هـ٢/١٣٨٥) مصر(دار الكتب الحديثة : عبدالوهـاب عبداللّطيف، نشر: ، تحقيق) هـ٩١١(

)  هـ٨٥٢(ة للحافظ ابن حجر العسقالنيّ ت  األربعتعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمّة -٢٤



 

 مجلة العلوم الشرعية ١٨٥ 
 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

 . هـ١٣٨٦: سنة) القاهـرة(مكتبة ابن تيميّة : عبداهللا هـاشم المدنيّ، نشر: تصحيح

 ٨٥٢( للحافظ ابن حجر العسقالنيّ ت تعريف أهـل التّقديس بمراتب الموصوفين بالتّدليس -٢٥

 .١: ط) األردن(مكتبة المنار : عاصم القريوتيّ، نشر. د: تحقيق) هـ

دار : إبراهيم األبياري، نشر: ، تحقيق)هـ٨١٦/ت( لعلي بن محمد الجرجاني التعريفات -٢٦

 .هـ٢/١٤١٣الكتاب العربي 

سعيد : ، تحقيق)هـ٨٥٢/ت( البن حجر العسقالنيتغليق التعليق على صحيح البخاري -٢٧

 .هـ١/١٤٠٥) بيروت(المكتب اإلسالمي : عبدالرحمن، نشر

 . البيان عن تأويل القرآنجامع = تفسير ابن جرير الطّبريّ -٢٨

محمد : ، تعليق)هـ٨٠٦/ت( لزين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي التقييد واإليضاح -٢٩

 .مؤسسة الكتب الثقافية: راغب الطباخ، نشر

، )هـ٦٢٩/ت( ألبي بكر محمد بن عبدالغني البغدادي، المعروف بابن نقطةتكملة اإلكمال -٣٠

مركز إحياء التراث اإلسالمي في جامعة أم : شرعبدالقيوم عبدرب النبي، ن. د: تحقيق

 .هـ١/١٤١٠)مكة المكرمة(القرى

 .المستدرك للحاكم:  لشمس الدين الذهبي، انظرتلخيص المستدرك -٣١

، واألسانيد لإلمام أبي عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالبرّ التّمهـيد لما في الموطّأ من المعاني -٣٢

وزارة األوقاف والشّئون : يّ، ومحمّد البكريّ، طمصطفى العلو: تحقيق)  هـ٤٦٣(القرطبيّ ت 

 . هـ١٣٧٨: اإلسالميّة المغربيّة، سنة

دائرة المعارف النّظاميّة : ، ط) هـ٨٥٢ ( للحافظ ابن حجر العسقالنيّتهـذيب التّهـذيب -٣٣

 . هـ١/١٣٢٥) بيروت(دار صادق : ، ونشر)الهـند(

إبراهيم : ، تحقيق األستاذ)هـ٣٧٠/ت( اللغة ألبي منصور محمد بن أحمد األزهريتهذيب -٣٤

 .م١٩٦٧: دار الكتاب العربي، سنة: األبياري، نشر

  لعبــــدالرؤوف المنــــاويالتيــــسير بــــشرح الجــــامع الــــصغير فــــي أحاديــــث البــــشير النــــذير   -٣٥

 .المكتب اإلسالمي:  نشر ، )هـ١٠٣١/ت(

 للمبارك بن محمد ابن األثير -صلى اهللا عليه وسلم-جامع األصول في أحاديث الرسول  -٣٦

 .هـ٢/١٤٠٣) بيروت(عبدالقادر األرناؤوط، نشر دار الفكر : ، تحقيق)هـ٦٠٦/ت(الجزري 

: نشر)هـ٣١٠/ت( ألبي جعفر محمد بن جرير الطبريجامع البيان عن تأويل آي القرآن -٣٧
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 .هـ٣/١٣٨٨)مصر(مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

: تحقيق الشّيخ)  هـ٣٢٧(زيّ ت  ألبي محمّد عبدالرّحمن بن أبي حاتم الرّاالجرح والتّعديل -٣٨

:  هـ، ونشر١٣٧١: سنة)الهـند(مجلس دائرة المعارف العثمانيّة : عبدالرّحمن المعلّميّ، ط

 ).بيروت(دار الكتب العلميّة 

أبو صهيب : ، تحقيق)هـ٤٥٦/ ت( ألبي محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي حجة الوداع -٣٩

 .هـ١٤١٨: ، سنة)الرياض(بيت األفكار الدولية للنشر : الكرمي، نشر

: ، نشر) هـ٤٣٠( ألبي نعيم أحمد بن عبداهللا األصبهـانيّ ت حلية األولياء وطبقات األصفياء -٤٠

 . هـ١/١٤٠٩دار الكتب العلميّة 

محمد السعيد : ، تحقيق)هـ٢٥٦/ت( لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري خلق أفعال العباد -٤١

 ).رةالقاه(مكتبة التراث اإلسالمي: بسيوني، نشر

، نشر دار )هـ٩١١/ت( لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور -٤٢

 ).بيروت(المعرفة 

محمد رواس وعبدالبر . د: ، تحقيق وتخريج)هـ٤٣٠/ت( نعيم األصبهاني دالئل النبوة ألبي -٤٣

 .هـ١/١٤٠٦عباس، نشر دار النفائس 

 ٤٥٨: ت( ألبي بكر محمّد بن الحسين البيهـقيّ ةدالئل النّبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشّريع -٤٤

 . هـ١/١٤٠٨) القاهـرة(دار الرّيّان للتّراث : عبدالمعطي قلعجي، نشر: ، تحقيق الدّكتور)هـ

، طبعة إدارة القرآن والعلوم )هـ٢٨٧/ت( ألبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الديات -٤٥

 .هـ١٤٠٧/سنة) كراتشي(اإلسالمية 

  لشمس الدّين الذّهـبيّالمتروكين وخلق من المجهـولين وثقات فيهـم لينديوان الضّعفاء و -٤٦

مكّة (مكتبة النّهـضة الحديثة : حمّاد األنصاريّ، نشر: ، تحقيق فضيلة الشّيخ) هـ٧٤٨(ت 

 ).المكرّمة

محمد بو خبزة، : ، تحقيق)هـ٦٨٤/ت( لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيالذخيرة -٤٧

 .م١/١٩٩٤يدار الغرب اإلسالم: نشر

: تحقيق)  هـ٤٣٠( للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبداهللا األصبهـانيّ ت ذكر أخبار أصبهـان -٤٨

 . هـ١/١٤١٠دار الكتب العلميّة : سيّد كسروي حسن، نشر

محمد : ، تحقيق)هـ٧٤٨/ت( لشمس الدين الذهبي ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق -٤٩
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 هـ١٤٣١ شوالعشر سابع العدد ال

 .هـ١/١٤٠٦) األردن(مكتبة المنار : شكور المياديني، نشر
 لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل -٥٠

 .هـ١/١٤٠٠عبدالفتاح أبو غدة : ، تحقيق)هـ٧٤٨/ت(

، )هـ١٠٥١/ت(منصور بن يونس البهوتي :  للعالمة الشيخالروض المربع بشرح زاد المستقنع -٥١
 ).مكة المكرمة(المكتبة الفيصلية: نشر

) ابن قيم الجوزية (  لشمس الدين محمد بن أبي بكر  خير العبادزاد المعاد في هدي -٥٢
/ ١٤شعيب األرنؤؤط، نشر مؤسسة الرسالة، ومكتبة المنار اإلسالمية : ، تحقيق)هـ٧٥١(ت

١٤٠٧ . 

 .مسند اإلمام أحمد:  عبداهللا بن اإلمام أحمد على المسند ألبيه، انظرزيادات -٥٣

: تحقيق) هـ٢٧٥(ت )المعروف بابن ماجه(قزوينيّ  أبي عبداهللا محمّد بن يزيد السنن الحافظ -٥٤
 .دار الرّيّان للتّراث: محمّد فؤاد عبدالباقي، نشر

، تحقيق ) هـ٣٠٣( لإلمام أبي عبدالرّحمن أحمد بن شعيب النّسائيّ ت السّنن الكبرى -٥٥

 .  هـ١/١٤١١در الكتب العلميّة : عبدالغفّار البنداريّ، وَ سيّد كسروي، نشر: الدّكتور

دار : ، نشر) هـ٤٥٨( لإلمام الحافظ أبي بكر ّ محمّد بن الحسين البيهـقي ت نن الكبرىالسّ -٥٦
 ).بيروت(المعرفة 

، ) هـ٢٣٣(البن معين )  هـ تقريبا٢٦٠(إبراهـيم بن عبداهللا الختّليّ ابن الجنيدسؤاالت  -٥٧
 . هـ١/١٤٠٨) المدينة(مكتبة الدّار : أحمد محمّد نور سيف، ط. د: تحقيق

محمّد عليّ : الثّالث، تحقيق الجزء) هـ٢٧٥(ت   أبا داود السّجستانيّجريّسؤاالت اآل -٥٨
 . هـ١/١٤٠٣الجامعة اإلسالميّة : العمريّ، ط

: ، تحقيق) هـ٥١٦(شرْح السّنّة لإلمام المحدّث الحسين بن مسعود البغوي البغداديّ ت  -٥٩
  .هـ٢/١٤٠٣المكتب اإلسالميّ : شعيب األرناؤوط، وَمحمّد الشّاويش، نشر

، ضبط )هـ٤٤٩/ ت( ألبي الحسن علي بن خلف، المعروف بابن بطال شرح صحيح البخاري -٦٠
 .هـ١٤٢٠/ ١) الرياض(مكتبة الرشد : أبو تميم ياسر بن إبراهيم، نشر: وتعليق

، )هـ٧٢٨/ ت( لشيخ اإلسالم ابن تيمية شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة -٦١
 .هـ١٤٠٩/ ١)الرياض(مكتبة الحرمين: شربن محمد الحسن، ن صالح: تحقيق الدكتور

، )هـ٧٢٨/ ت( لشيخ اإلسالم ابن تيمية شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة -٦٢
 .هـ١٤٠٩/ ١)الرياض(مكتبة الحرمين: صالح بن محمد الحسن، نشر: تحقيق الدكتور



 

 
 حج األكبراألحاديث الواردة في يوم ال ١٨٨

 سعود بن عيد الصاعدي. د

: ط على صحيح مسلم بن الحجّاج، ) هـ٦٧٦/ ت(شرح محيي الدّين يحيى بن شرف النّوويّ  -٦٣

 نقلت من الطبعة -مرّة-ولعدم توفر هذه الطبعة.  هـ١٣٤٧/ ١المطبعة المصريّة باألزهـر 

 .هـ، ونبهت على ذلك١٤١٤/ ٢التي نشرتها مؤسسة قرطبة 

دار الكتب العلميّة : نشر)  هـ٣٢١( ألبي جعفر أحمد بن محمّد الطّحاويّ ت شرح معاني اآلثار -٦٤

 . هـ١/١٣٩٩

: ، تحقيق)هـ٣٩٣/ ت( إلسماعيل بن حماد الجوهريعربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح ال -٦٥

 .هـ١٣٧٦/ ١دار العلم للماليين : أحمد عبدالغفور عطار، نشر

 .صحيح اإلمام أبي بكر محمّد بن إسحاق = صحيح ابن خزيمة -٦٦

/ ٣مكتب التربية العربي :  لمحمد ناصر الدين األلباني، نشرصحيح سنن ابن ماجه -٦٧

 .هـ١٤٠٨

 .هـ١٤٠٩/ ١مكتب التبربية العربي :  لمحمد ناصر الدين األلباني، نشرصحيح سنن أبي داود -٦٨

 .هـ١٤٠٨/ ١مكتب التربية العربي :  لمحمد ناصر الدين األلباني، نشرصحيح سنن الترمذي -٦٩

 .هـ١٤٠٩/ ١مكتب التربية العربي :  لمحمد ناصر الدين األلباني، نشرصحيح سنن النسائي -٧٠

عبدالمعطي : ، تحقيق الدّكتور) هـ٣٥٤(و العقيليّ ت  ألبي جعفر محمّد بن عمرالضّعفاء -٧١

 . هـ١/١٤٠٤دار الكتب العلمية : قلعجي، نشر

 ).بيروت(دار صادق : ، نشر) هـ٢٣٠ /ت(بن سعد بن منيع البصريّ محمد  لالطّبقات الكبرى -٧٢

 .تعريف أهـل التّقديس = طبقات المدلّسين -٧٣

 الهندي الكشميري شاه معظم بن شاه أنور محمد لالترمذي سنن شرح الشذي العرف -٧٤

، والتوزيع للنشر ضحى مؤسسة: ، نشرشاكر أحمد محمود :، تحقيق)هـ١٣٥٢/ ت(

 .األولى الطبعة

، ، رواية المروذي وغيره)هـ٢٤١/ت(العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أحمد بن حنبل  -٧٥

 .هـ١/١٤٠٨) الهند(الدار السلفية : وصي اهللا عباس، نشر: تحقيق الدكتور

، )هـ٨٥٥/ ت( لبدر الدين محمود بن أحمد العيني لقارئ شرح صحيح البخاريعمدة ا -٧٦

 ).بيروت(دار إحياء التراث: نشر

 ألبي الطّيّب محمّد شمس الحقّ العظيم آباديّ ت عون المعبود شرح سنن أبي داود -٧٧

) المدينة النّبويّة(المكتبة السّلفيّة : عبدالرّحمن محمّد عثمان، نشر: ، تحقيق) هـ١٣٢٩(
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 . هـ٢/١٣٨٨

/ ت( الحنبلي رجب بن الفرج أبي الدين زين للحافظ البخاري صحيح شرح الباري فتح -٧٨

 .) هـ٧٩٥

لمحمّد بن عليّ الشّوكانيّ فتح القدير الجامع بين فنّي الرّواية والدّراية من علم التّفسير  -٧٩

 . هـ٢/١٣٨٣) مصر(مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ : ، نشر) هـ١٢٥٠(ت 

مكتبة : ، نشر)هـ٧٦٣/ت(خ العالمة أبي عبداهللا محمد بن مفلح المقدسي للشيالفروع -٨٠

 .هـ٣/١٤٠٢)الرياض(المعارف

 للعالّمة محمّد عبدالرؤوف فيض القدير شرح الجامع الصّغير من أحاديث البشير النّذير -٨١

 . هـ١/١٤١٥دار الكتب العلميّة : أحمد عبدالسّالم، نشر: ، تحقيق) هـ١٠٣١(المناويّ ت 

مؤسّسة : ، ط)هـ٨١٧/ ت( لمجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآباديّ س المحيطالقامو -٨٢

 . هـ٢/١٤٠٧الرّسالة 

دار : ، نشر) هـ٣٦٥/ ت( ألبي أحمد عبداهللا بن عديّ الجرجانيّ الكامل في ضعفاء الرّجال -٨٣

 . هـ٣/١٤٠٩الفكر 

، ) هـ٨٠٧(ميّ ت  عن زوائد البزّار على الكتب السّتّة لنور الدّين الهـيثكشف األستار -٨٤

 . هـ١/١٣٩٩مؤسّسة الرّسالة : حبيب الرّحمن األعظميّ، ط: تحقيق

/ ت (لجوزيعلي بن ا بن عبدالرحمن الفرج يب ألالصحيحين حديث من المشكل كشف -٨٥

 .هـ١٤١٨: ، سنة)الرياض (الوطن دار: نشر، البواب حسين علي: تحقيق ،)هـ٥٩٧

، )هـ٩٧٥/ت( الدين علي بن المنقي الهندي  لعالءكنز العمال في سنن األقوال واألفعال -٨٦

ضبط وتصحيح الشيخ بكري حياني وصفوة السقا، من منشورات دار الكتاب اإلسالمي 

 ).حلب(

 ألبي البركات محمّد بن أحمد الكواكب النّيّرات في معرفة من اختلط من الرّواة الّثقات -٨٧

دار : رب النّبيّ، نشرعبدالقيّوم عبد: ، تحقيق) هـ٩٣٩/ ت)(المعروف بابن الكيّال(

 .  هـ١/١٤٠١المأمون للتّراث 

دار الكتاب : ، نشر) هـ٨٥٢( ألبي الفضل أحمد بن عليّ بن حجر ت لسان الميزان -٨٨

 .٢: اإلسالميّ، ط

 للحافظ زين الدين أبي الفرج لطائف المعارف في ما لمواسم العام من الوظائف -٨٩



 

 
 حج األكبراألحاديث الواردة في يوم ال ١٩٠

 سعود بن عيد الصاعدي. د

ياسين محمد السواس، : قه، حق)هـ٧٩٥/ ت(عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 

 .هـ١٤١٦/ ٣دار ابن كثير : نشر

/ ت( ألبي حاتم محمّد بن حبّان البستيّ المجروحين من المحدّثين والضّعفاء والكذّابين -٩٠

 .دار المعرفة: محمود زايد، نشر: ، تحقيق) هـ٣٥٤

 .واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة لرئاسةا: ، نشراإلسالمية البحوث مجلة -٩١

دار : ، نشر) هـ٨٠٧/ ت( لنور الدّين عليّ بن أبي بكر الهـيثميّ جمع الزّوائد ومنبع الفوائدم -٩٢

 . هـ١٤٠٧:الرّيّان، ودار الكتاب العربيّة، سنة

دار : ، نشر)هـ٦٧٦/ت( شرح المهذب ألبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المجموع -٩٣

 .الفكر

: أحمد محمد شاكر، نشر: ، تحقيق)هـ٤٥٦/ ت( ألبي محمد علي بن أحمد بن حزم المحلى -٩٤

 ).القاهرة(دارالتراث 

 ، )هـ/ ت (القاري على لمال لالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة -٩٥

دار : ، نشر) هـ٤٠٥( ألبي عبداهللا محمّد بن عبداهللا الحاكم ت المستدرك على الصّحيحين -٩٦

 .المعرفة

، النسخة المطبوعة على )هـ٢٤٠( لإلمام أبي عبداهللا أحمد بن محمّد بن حنبل تالمسند -٩٧

 . هـ١/١٤١٣مؤسسة الرسالة : نفقة خادم الجرمين الشريفين، ونشر

: ، ط) هـ٥٤٤( للقاضي عياض بن موسى اليحصبيّ ت مشارق األنوار على صحاح اآلثار -٩٨

 ).القاهـرة(، ودار التّراث )تونس(المكتبة العتيقيّة 

أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري  لشهاب الدين مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه -٩٩

 . هـ١/١٤٠٦) بيروت(دار الجنان : كمال يوسف الحوت، نشر: ، دراسة وتقديم)هـ٨٤٠/ت(

، ) هـ٢٣٥( للحافظ عبداهللا بن محمّد بن أبي شيبة الكوفيّ ت المصنّف في األحاديث واآلثار -١٠٠

كرتها من النسخة ونقلت مرة لحاجة ذ. ١/١٤٠٩دار الفكر : سعيد اللّحّام، نشر: تحقيق

 .هـ١٤٢٥/ ١مكتبة الرشد بالرياض : حمد الجمعة ومحمد اللحيدان، ونشرتها: التي حققها

المكتب : ، نشر)هـ٧٠٩/ت( لمحمد بن أبي الفتح البعلي المطلع على أبواب المقنع -١٠١

 .هـ١٤٠١/اإلسالمي، سنة

حاشية سنن أبي ، مطبوع ب)هـ٣٨٨/ت( ألبي سليمان حَمْد بن محمد الخطّابيّمعالم السّنن -١٠٢
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 . داود، فانظره

: ، تحقيق محمد األمين الجكني، نشر)هـ٢١٧/ت( لعبداهللا بن محمد البغوي معجم الصحابة -١٠٣

 .هـ١/١٤٢١) الكويت(مكتبة دار البيان 

 .مقدّمة ابن الصّالح=  البن الصّالح معرفة أنواع علم الحديث -١٠٤

: أكرم العمريّ، نشر: ور ليعقوب بن سفيان الفسويّ، تحقيق الدّكتالتاريخالمعرفة و -١٠٥

 .  هـ١/١٤١٠) المدينة النّبويّة(مكتبة الدّار 

نور الدّين عتر، ولم يُذكر على النّسخة :  لشمس الدّين الذّهـبيّ، تحقيقالمغني في الضّعفاء -١٠٦

 . النّشرتاريخاسم النّاشر، وال 

هـر بن عليّ  لمحمّد بن طاالمغني في ضبط أسماء الرّجال ومعرفة كنى الرُّواة وألقابهـم -١٠٧

 . هـ١٤٠٢: سنة) بيروت(دار الكتاب العربيّ : ، نشر) هـ٩٨٦(المقدسيّ ت 

، تحقيق )هـ٦٢٠/ت( لموفق الدين أبي محمد عبداهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي المغني -١٠٨

 .هـ١/١٤٠٦)القاهرة(دار هجر: عبداهللا التركي، وغيره، نشر: الدكتور

: ، تحقيق)هـ٣٩٥/ ت(الرازي ا ـفارس بن زكريّد بن ـ ألبي الحسين أحمةـمقاييس اللّغ -١٠٩

معجم المقاييس : " وهو مطبوع باسم. هـ١/١٤١٥دار الفكر : شهـاب الدّين أبو عمرو، نشر

 .،  وما ذكرته أوالً هو الصحيح"في اللغة

، ) هـ٦٤٣( ابن الصّالح تقيّ الدّين أبي عمرو عثمان بن عبدالرّحمن الشهـرزوريّ ت مقدمة -١١٠

 ). مصر(دار المعارف : ، نشر)بنت الشاطئ(ئشة عبدالرّحمن عا. د: تحقيق

، تحقيق )هـ٧٩٤/ت(النكت على مقدمة ابن الصالح لبدر الدين محمد بن عبداهللا الزركشي -١١١

 .هـ١/١٤١٩أضواء السلف : زين العابدين بالفريج، نشر. د

د الجزريّ،  لمجد الدّين أبي السّعادات المبارك بن محمّالنّهـاية في غريب الحديث واألثر -١١٢

المكتبة : طا هـر الزّاويّ، ومحمود الطّناحيّ، نشر: ، تحقيق) هـ٦٠٦/ ت(المعروف بابن األثير 

 ).بيروت(العلميّة 

: ، نشر)هـ١٢٥٠/ت( للعالمة محمد بن علي الشوكاني نيل األوطار شرح منتقى األخبار -١١٣

 ).مصر(شركة ومكتبة مصطفى البابي 
@    @    @ 




